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Souhrn 

Článek podává přehled vztahů mezi nezaměstnaností a zneužíváním návykových látek na 
základě provedených výzkumných šetření a literárních citací. Popisuje fyzické a psychické 
problémy s tím související a nastiňuje možná východiska. 

Autoři uvádějí většinou zahraniční zkušenosti, protože v České republice je tato problema
tika relativně nová a řidčeji sledovaná. Zasluhovala by si více pozornosti nejen při výzkumu, 
ale rovněž při jednání s nezaměstnanými na úřadech práce a jejich návštěvách u praktických 
lékařů. 

K získání detailnějšího pohledu na současný trend zneužívání návykových látek neza
městnanými může posloužit obecný návrh metodiky, dotazníku a výstupů modelového projek
tu cíleného na tuto populační skupinu. 

K I í č o v á s lov a: nezaměstnanost - drogy - návyk - zdravotní problémy - projekt -
prevence 
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Summary 

P. Kachlík, B. Buchtová: RELATIONS BETWEEN UNEMPLOYMENT 
AND HABIT-FORMING SUBSTANTIONS ABUSE 

The topic of relation between unemployment and habit-forming substantions abuse in the 
article is ba sed on surveys and literature citations. The description of the related physical and 
psychical problems is shown as same as the possible outcomes. The authors mostly introduce 
the abroad experience as the issue is quite new and not so dosely surveyed in the Czech repu
blic. The issue should be paid more attention not only in the field of research but also in the 
field of encounting the unemployed at the Employment Offices or at their practicians visits . 

For a doser look at the temporary tendency in the habit-forming substantions abuse at 
the unemployed one can usefully source from the general methodics pian, the questionnare or 
the outcomes of the model project that was specifically aimed at the above mentioned group of 
the population. 

Ke y w o r d s: unemployment - drugs - addiction - health problems - project - preven
tion 

Úvod 

Fenomén nezaměstnanosti se odráží nejen ve změnách výkonnosti ekonomiky, 
zátěži státního sociálního systému a jiřl.ých společenských charakteristikách, ale 
znamená i dramatickou změnu pro postižené jedince, jejich rodiny a způsob života. 
Zpětně se pomocí jakéhosi bludného kruhu situace dále zhoršuje, protože stresované 
osoby s negativně změněnou úrovní zdraví odčerpávají další prostředky churavějící 
ekonomice a podpůrnému systému sociálních dávek. 

Změny zdravotního stavu postihují nejen fyzickou kategorii zdraví , což předsta
vuje manifestaci příznaků rozmanitých organických onemocnění mnoha orgánových 
systémů (srdečně-cévního, pohybového, trávicího, pohlavního a vylučovacího, dýcha
cího aj. ), ale též kategorii zdraví duševního s počátečními projevy psychické nepoho
dy, nespokojenosti, úzkosti, depresivních stavů. Prvotní změny v nervové soustavě 
lze zařadit spíše k neurózám, kdy ještě nevzniká poškozeni struktury nervové tká
ně, ale jen negativní změny jejích obvyklých funkcí. Ponechá-li jedinec neřešené 
stresové podněty, aby působily dlouhodobě, dochází nervově hormonálními cestami 
k ovlivnění zdraví fyzického i psychického, tedy již k viditelným ložiskovým orga
nickým změnám. 

Podle literárních pramenů se ukazuje, že stresové momenty dokáží měnit řadu 
funkcí organismu, o nichž se to dříve nepředpokládalo, nebo se nepřipouštěla taková 
hloubka zásahu (např. imunita-protiinfekční i protinádorová, odolnost buněčných 
membrán proti poškození, metabolismus řady látek s dopadem na zvýšený výskyt 
alergií, diabetu a mnohé další). 
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Náhlá ztráta zaměstnání vzbuzuje u člověka pocity bezvýchodnosti, neužitečno
sti, neschopnosti, snižuje jeho sebehodnocení, uspokojení ze života . Postižení mohou 
propadat emočním výkyvům, jsou náchylnější ke kriminálnímu jednání a zneužívání 
návykových látek povoleného (alkohol, nikotin, léky bez l ékařského doporučení) 

i zapovězeného charakteru (cannabis, opiáty, stimulancia, kokain, crack). 
Země, které mají dlouhodobé zkušenosti s chodem svých ekonomik , se pokoušejí 

o regulaci jak samotné nezaměstnanosti, tak i jejích negativních dopadů na člověka 
a společnost. Snaží se věnovat náležitou pozornost i duševní stránce zdraví, nepod
ceňují důležitost služeb psychologů, poradenských center a krizových linek, kam se 
mohou osoby postižené nezaměstnaností obracet o pomoc. Jde také o minimalizaci 
škod (způsobených zvláště dlouhodobou nezaměstnaností) pomoci práce s rodinami , 
v komunitách, vytváře nim nabídky rekvalifikačních kursů a nových pracovních 
míst. 

Děti se již od základni školy phpravují a trénují nejen na své budoucí spo
l ečenské uplatnění ve vybrané profesi, ale také na zvládání problematiky ztráty 
zaměstnání, pružnou rekvalifikaci, přizpůsobení se trhu práce a aktivní hledání 
nového místa . Dozvídají se, jak co nej lépe prezentovat vlastní schopnosti a dovedno
sti při přijímacích pohovorech, vhodnou a správnou formou psát životopis s pi'ehle
dem dosavadního vzdělání a praxe, vystupovat v zaměstnání a v mezilidských 
vztazích. Asertivita a konstruktivní řešení problémů dále zvyšují šance takto vyba
veného uchazeče o práci. 

Bohužel, v České republice se věnuje dosud nedostatečná pozornost dopadu ne
zaměstnanosti na postižené a jejich rodiny či komunity, v nichž žijí; spíše vystupují 
do popředí celospolečenské důsledky, evidence nezaměstnaných a administrativa. 
Proto také mnozí nezaměstnaní charakterizují úřady práce jako "studené, bez 
lidského jednání a snahy pomoci" (viz výzkumné práce Buchtové, 1992, 1999). Bere 
se malý ohled na osobnost nezaměstnaného a jeho subjektivní stesky, které podle 
zahraničních zkušeností předznamenávají vážnější postižení zdraví, které si 
následně vyžaduje dlouhodobější ambulantní léčení či hospitalizaci, stojí společnost 
více a v extrémních případech může skončit u takového člověka sebevražedným po
kusem či záměrným odchodem ze života. 

Ke změně této nepříznivé situace by bylo potřebné více zaměřit pozornost na ne
zaměstnané a jejich zdravotní stav, více se zajímat o konzumaci návykových látek, 
jejich stesky a věnovat náležitou pozornost subjektivně pociťovaným potížím. 

Sledování vztahů mezi nezaměstnaností, zneužíváním návykových 
látek a zdravotními problémy v domácích i zahraničních výzkumech 

Autoři dokumentují na 70 literárních citacích (z toho několika internetových od
kazech na WWW -World Wide Web- stránky), že sepětí zdravotních problémů, 
zneužívání drog a nezaměstnanosti je velmi úzké. 

V následujícím oddílu je uveden přehled dosavadních literárních zjištění o vzta
hu mezi nezaměstnaností, lidským zdravím, zneužíváním návykových látek. Z do
mácích zdrojů jsou převzaty statistické údaje o míře nezaměstnanosti, jejím vývoji 
a preventivních opatřeních. 
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V červnu 1999 byl v Praze nadací Friedrich Ebert Stiftung pořádán seminář na 
téma "Nezaměstnanost v Evropě-strategie pro její snižování". Zpráva z průběhu jed
nání je k dispozici na Internetu (adresa viz citace). Cílem semináře bylo porovnání 
zkušeností ze zemí Evropské uníe se situací v ČR. 

Rakousko se snaží hledat sociálně ekonomické optimum, rovnovážný stav. Profe
sor Visser se zmiňuje o holandském modelu. V posledních 10 letech byl pozorován 
značný pokles nezaměstnanosti a od roku 1984 stoupá plynule zaměstnanost, čemuž 
napomohla větší nabídka a využití práce na částečný úvazek. V České republice je 
situace poněkud odlišná. Pro české zaměstnance a jejich rodiny je finančně výhod
něj ší příjem z podpory v nezaměstnanosti navýšený o sociální dávky. Naproti tomu 
v Holandsku provedli reformu sociálního státu, která učinila dávky pro nezaměst

nané méně atraktivními a soustředila se na aktivní politiku zaměstnanosti. Prů
měrná míra nezaměstnanosti klesla na 4,0% v roce 1998 a koncem roku 1999 a stej
ně tak i počátkem roku 2000 se ještě snížila o 0,4%. 

Profesor Soerensen referoval na téma "Strategie proti nezaměstnanosti-příklad 
Dánska". Dánsko klade velký důraz na vzdělání, zvláště učňovské . Zaměstnanost 

může podpořit kvalifikovaná pracovní síla, proto byl vytvořen systém financovaného 
vzdělávání, které není zpoplatňováno. Zaměstnavatelé společně se státem hradí 
vzdělávání svých zaměstnanců, a to jednak nutné pro zvýšení kvalifikace, jednak 
dále využitelné mimo stávající pracovní místo. Šanci najít stálé místo zvyšuje i fakt, 
že zaměstnance účastnícího se kursů a školení dočasně vystřídá v práci osoba z re
gistru nezaměstnaných, která má pak větší možnost získat stálé pracovní uplatnění. 

Ing. Horálek (Výzkumný ústav práce a sociálních věcí) připomněl, že se prů
měrná míra nezaměstnanosti v ČR blíží průměru v EU. Pro bližší a podrobnější 
analýzu je ovšem třeba si vybírat státy podobné ČR velikostí (Holandsko, Belgie), 
ekonomickými veličinami (Portugalsko), velikostí a historickým pozadím (Rakous
ko ). Čísla také nesmějí zastírat konkrétní jednotlivce-je třeba vědět, kdo, kde a jak 
dlouho je zaměstnán . Podle Horálka si ekonomický tlak pravděpodobně vynutí 
v profesní kariéře člověka jeho několikanásobnou rekvalifikaci a posun práce na 
přední místo hodnotového žebřičku. 

vývoj nezaměstnanosti v České republice 

Vývoj nezaměstnanosti od roku 1997 do června 2001 dokumentují následující ta
bulky (dle oficiálních zpráv na serveru MPSV ČR zveřejňovaných na Internetu): 
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Tabulka 1. Vývoj nezaměstnanosti v ČR v období 1997-1999 

1997 1998 1999 
Měsíce 

roku NEZ MNEZ VM NEZ MNEZ VM NEZ MNEZ 
(tis . (%) (tis . (tis . (%) (tis. (tis. (%) 

osob) míst) osob) míst) osob) 

Leden 205,2 4,0 81,5 287,1 5,6 61,3 416,9 8,1 

Únor 206,7 4,1 83,6 289,2 5,6 62,5 428,0 8,3 

Březen 199,6 3,9 87,1 284,1 5,5 64,3 433,3 8,4 

Duben 195,0 3,8 84,3 277,6 5,4 66,5 423,9 8,2 

Květen 193,4 3,8 84,9 275,3 5,3 62,1 421,6 8,1 

Červen 202,6 4,0 81,6 289,5 5,6 58,2 435,0 8,4 

Červenec 222,4 4,3 77,4 313,8 6,1 56,7 456,7 8,8 

Srpen 230,3 4,5 78,4 330,0 6,4 54,5 465,5 9,0 

Září 247,6 4,8 73,2 350,7 6,8 51,4 469,8 9,0 

Říjen 250,0 4,9 68,4 351,8 6,8 46,9 464,1 8,9 

Listopad 254,1 4,9 64,1 362,8 7,0 43,2 466,0 9,0 

Prosinec 268,9 5,2 62,3 386,9 7,5 37,6 487,6 9,4 

Tabulka 2. Vývoj nezaměstnanosti v ČR v období 2000-červen 2001 

2000 2001 
Měsíce 

roku NEZ MNEZ VM NEZ MNEZ 

VM 
(tis . 

míst) 

36,1 

35,2 

33,0 

32,8 

33,5 

34,5 

36,5 

38,6 

36,7 

37,6 

36,9 

35,1 

VM 
(tis. osob) (%) (tis. míst) (tis. osob) (%) (tis. míst) 

Leden 508,5 9,8 34,7 474,1 9,1 53,5 

Únor 506,1 9,7 37,1 466,1 9,0 54,9 

Březen 493,4 9,5 38,4 451,5 8,7 55,7 

Duben 471,2 9,0 41,4 433,3 8,3 58,0 

Květen 453,8 8,7 45,0 420,6 8,1 60,0 

Červen 451,4 8,7 48,0 420,3 8,1 59,8 

Červenec 469,7 9,0 49,5 

Srpen 467,3 9,0 54,6 

Září 458,3 8,8 53,1 

Říjen 445,2 8,5 54,2 

Listopad 442,2 8,5 52,5 

Prosinec 457,4 8,8 52,1 

Legenda k tabulkám 1 a 2: NEZ nezaměstnanost (v tisících osob) 
MNEZ míra nezaměstnanosti (v %) 
VM volná místa (v tisících míst) 
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Podle zpráv MPSV ČR a Českého statistického úřadu bylo ke 31. 12. 1997 v evi
denci úřadů práce 268 900 uchazečů o zaměstnání. V roce 1997 se nově zaevidovalo 
498 500 osob, z evidence bylo za stejné období vyřazeno 416 000 osob, z toho 304 400 
osob (73,2%) se vrátilo do pracovního procesu. Průměrná míra registrované ne
zaměstnanosti v roce 1997 představovala 4,3%. Ke konci roku 1997 bylo evidováno 
62 300 volných pracovních míst, na 1 volné místo připadaly 2,3-4,3 uchazeče. Neza
městnanost postihla zejména mladé lidi, osoby s minímální kvalifikací, ženy s ma
lými dětmi a zdravotně handicapované občany. Nejpočetnější skupinou ve věkové 
struktuře uchazečů o zaměstnání představovala kategorie 20-29 let, jejíž podíl činil 
29,5%, z hlediska dosažené kvalifikace se stali nepočetnějšími vyučení uchazeči 
o zaměstnání-podíleli se 39,4%. Průměrná délka evidované nezaměstnanosti vzrost
la . Kategorie nezaměstnaných nad 6 měsíců se ke 31. 12. 1997 podílela na neza
městnanosti 37,6%, z nich tvořili dlouhodobě nezaměstnaní (déle než 1 rok) 52,1%. 
Z celkového počtu nezaměstnaných jejich podíl dosáhl 19,6%. Nejvyšší míra ne
zaměstnanosti (nad 10%) se vyskytovala v českých okresech Most, Chomutov, Lou
ny, Teplice a moravské Karviné . 

V roce 1998 činil průměrný měsíční počet registrovaných nezaměstnaných 311 
700 osob. Průměrná míra evidované nezaměstnanosti v ČR představovala 6,0%. 
Uchazeči pobírající příspěvek tvořili v průměru 48,8% z celkového počtu uchazečů 
o zaměstnánÍ. Průměrná měsíční výše hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti 
představovala 2320 Kč . Ke 31.12.1998 bylo hlášeno 37 600 volných pracovnich míst. 
Počet nezaměstnaných připadajících na 1 volné pracovní místo se pohyboval v roce 
1998 v rozmezí 4,2 uchazeče (duben) až 10,3 uchazeče (prosinec). Na pracovních úřa
dech bylo nově zaevidováno 638 600 osob, z evidence vyřazeno 520 600 osob. Počet 
registrovaných žadatelů o práci, kteří se vrátili do pracovního procesu, představoval 
v roce 1998 celkem 363 100 osob. Nejpočetnější skupinou ve věkové struktuře ucha
zečů zůstala kategorie 20-29 let (vzrůst z 29,5% v r . 1997 na 36,9% v r. 1998). Prů
měrný věk uchazečů o zaměstnání poklesl koncem roku 1998 z 35 na 33 roky. Podíl 
nezaměstnaných žen na celkovém počtu registrovaných nezaměstnaných představo
val v průměru 55,8%. Průměrná délka ukončené evidence uchazečů o zaměstnání 
odpovídala 142 dnům. Průměrná délka evidence registrovaných uchazečů ke 
31.12.1998 byla 284 dny. Kategorie dlouhodobě nezaměstnaných (nad 6 měsíců ) se 
podílela na nezaměstnanosti 39,9%, tvořilo ji 154 500 osob. Z této skupiny 56,2% 
představují osoby nezaměstnané déle než 1 rok . Z celkového počtu nezaměstnaných 
jde o 22,4%. 

K okresům s mírou nezaměstnanosti nad 12% se řadily: z českých Most, Louny, 
Chomutov, Teplice, z moravských pak Karviná, Pře rov a Ostrava. 

V roce 1999 došlo k nárůstu nezaměstnanosti, koncem roku se však očekávané 
rychlé zvyšování zpomalilo. Průměrný měsíční počet registrovaných nezaměstna
ných představoval 443 200 osob. Průměrná míra evidované nezaměstnanosti v roce 
1999 dosáhla 8,5%. Uchazeči pobírající příspěvek v nezaměstnanosti tvořili v prů
měru 43,7% z celkového počtu žadatelů o práci . Průměrná měsíční výše hmotného 
zabezpečení v nezaměstnanosti činíla 2 529 Kč. Průměrný měsíční počet volných 
pracovních míst evidovaných na úřadech práce dosáhl 35 700, počet nezaměstna
ných, připadající na jedno volné pracovní místo, se pohyboval v rozmezí od 11,5 
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uchazeče (v lednu) do 13,9 uchazeče (v prosinci). Na úřadech práce se nově zaevido
valo 721 100 uchazečů o zaměstnání, z evidence bylo vyřazeno 620 400 osob. Počet 
registrovaných žadatelů, kteří se vrátil i do pracovního procesu, činil 434 200 osob. 
Nejpočetnější skupinou ve věkové struktuře uchazečů o zaměstnání zůstala katego
rie 20-29 let, jejíž podíl vzrostl z 36,9% v r . 1998 na 37,7% v r . 1999. Průměrný věk 
uchazečů o zaměstnání se zvýšil ke konci roku na 34,3 roku. Podíl nezaměstnaných 
žen na celkovém počtu registrovaných nezaměstnaných poklesl na 52,2%. Průměrná 
délka ukončené evidence uchazečů o zaměstnání dosáhla 178 dní. Průměrná délka 
evidence uchazečů, registrovaných ke 31.12 .1999, byla 339 dnů. Kategorie dlouho
době nezaměstnaných (nad 6 měsíců) se podílela na nezaměstnanosti 52,0%, což 
znamená nárůst oproti roku 1998 na 251 400 osob. Z této skupiny nezaměstnaných 
tvoří 56,8% uchazeči déle než rok bez práce. Z celkového počtu nezaměstnaných 
představuje jejich podíl 29,7%. K okresům s mírou nezaměstnanosti nad 15% se 
z českých řadily Most, Chomutov, Louny, Teplice a z moravských Karviná, Ostrava 
a Bruntál. 

K 31. prosinci roku 2000 se snížil oproti stejnému období roku 1999 počet regis
trovaných nezaměstnaných o 30,3 tisíce a představoval 457,4 tisíce osob. Po led
novém zvýšení nezaměstnanosti následoval její pokles. Absolventi vstupující na trh 
práce ovlivnili mírné zvýšení nezaměstnanosti jen v červenci . Její další růst byl zaz
namenán až v prosinci 2000. Podíl osob pobírajících příspěvek před nástupem do 
zaměstnání se v průběhu roku 2000 pohyboval od 43,1% (v lednu) do 34,5% 
(v květnu). K 31. 12. 2000 činil podíl uchazečů s příspěvkem 35,9%. K témuž datu 
byla též hlášena 52,1% tisíce volných pracovních míst. Na 1 volné pracovní místo 
připadalo od 14,7 (v lednu) do 8,2 (v říjnu) uchazečů. Na úřadech práce byly nově 
zaevidovány 668,2 tisíce uchazečů, tj . o 7,3% méně oproti roku 1999. Počet vyřa
zených uchazečů o zaměstnání v roce 2000 dosáhl 698,4 tisíc, což znamená nárůst 
o 12,6% oproti předchozímu roku. Bylo umístěno 496,7 tisíc uchazečů, tj . 71,1% 
všech vyřazených z evidence. Nezaměstnanost nadále postihuje zejména mladé lidi, 
osoby minimálně kvalifikované, ženy s malými dětmi a zdravotně handicapované 
občany, Nejpočetnější skupinou uchazečů o zaměstnání zůstávají z hlediska věku 
příslušníci kategorie 20-29 let (k 31. 12. 2000 36,2% všech evidovaných), z hlediska 
kvalifikace pak vyučení (41,0% z celkového počtu uchazečů) . Průměrná délka evido
vané nezaměstnanosti se neustále prodlužuje. Kategorie dlouhodobě nezaměstna
ných (nad 6 měsíců) se k 31. 12. 2000 podílela na nezaměstnanosti 56,2%, z toho ne
zaměstnaní déle než 1 rok tvoří 68,3% (což představuje z celkového počtu ne
zaměstnaných 38,4%). K okresům s mírou nezaměstnanosti přesahující 16% se ke 
konci roku 2000 řadily Most, Louny, Teplice a Chomutov z oblasti Ústeckého kraje 
a dále Karviná, Bruntál a Ostrava-město z Ostravského kraje. 

Míra nezaměstnanosti v okrese Brno-město dosahovala v polovině roku 2000 
8,5%, Brno-venkov 7,1%, meziměsíční nárůst nezaměstnaných 3,4% (Brno-město) 
a 5,8% (Brno-venkov). Na 1 volné pracovní místo připadlo v Brně-městě 17,4 ucha
zeče, v okrese Brno-venkov pak 16,7 uchazeče. 

Dosavadní statistiky MPSV ČR uváděné pro rok 2001 (stav za červen; v závorce 
uvedena míra registrované nezaměstnanosti v procentech a počet uchazečů připa
dajících na 1 volné pracovní místo) zmiňují mezi 10 okresy s nejvyšší mírou ne
zaměstnanosti Most (21,4%; 36,4), Karvinou (17,5%; 40,0), Teplice (16,9%; 37,7), 
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Ostravu-město (16,2%; 26,0), Chomutov (15,6%; 25,3), Louny (15,3%; 22,2), Bruntál 
(14,6%; 28,3), Ústí nad Labem (13,8%;17,1), Frýdek-Místek (13,5%; 26,8) a Hodonín 
(12,7%; 13,3). 

Nízká míra registrované nezaměstnanosti i počet uchazečů na 1 volné pracovní 
místo panují v okresech Plzeň-jih (4,3%; 4,2), Náchod (4,3%; 2,3), Jindřichův Hradec 
(3,7%; 4,2), České Budějovice (3,7%; 7,4 ), Domažlice (3,5%; 1,5), Praha (3,2%; 3,5), 
Mladá Boleslav (3,2%; 2,1), Pelhřimov (3,0%; 2,3 ), Benešov (2,8%; 1,3), Praha-vý
chod (2,7%; 0,8) a Praha-západ (2,2%; 0,8) . 

Celkově v červnu 2001 činila míra nezaměstnanosti 8,1% a na 1 volné pracovní 
místo připadalo 7,0 uchazečů. 

K 30. 6. 2001 evidovaly úřady práce celkem 420 267 osob, z toho 217 546 žen 
(51,8%) a 58 146 občanů se změněnou pracovní schopností (13,8%). Bylo regis
trováno 50 066 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, kteří se na cel
kové nezaměstnanosti podílejí 11,9%. Příspěvek v nezaměstnanosti poskytovaly úřa
dy práce 137 032 uchazečům o zaměstnání, tj. 32,6% evidovaných. Bylo hlášeno 
59 798 volných pracovních míst. 

Nezaměstnanost a zdraví 

Buchtová (Ekonomicko-správní fakulta MU Brno) ve svých pracích (1992, 1994) 
popisuje psychické i tělesné problémy, které úzce souvisejí se ztrátou zaměstnáni, 
sníženým sebehodnocením, hledáním vhodného pracovního místa, jednáním na úřa
dech práce. 

Lidé bez zaměstnání se cítí být na okraji společnosti, vyvržení, nepotřební. Práce 
je chápána v naší společnosti jako prostředek sebeprosazení, sebeuplatnění, do
sažení životních cílů, úspěchu. Ztráta práce je pak pociťována jako silná stigmatiza
ce. Buchtová dokladuje na řadě studií provedených doma (oblast Velkého Brna, 
Zwicker, 1934-35) i v zahraničí (např. Marienthal, Rakousko, 1933, Jahodová, La
zarsfeld, Ziesel) strádáni nedostatečnou výživou v rodinách nezaměstnaných, jejich 
zhoršený zdravotní stav. Zatímco v dřívější době byly s nezaměstnaností spojeny 
především fyzické útrapy, vystupují od poloviny 20. století do popředí zvláště me
chanismy působení stresu na zdraví člověka. Od druhé poloviny 60. let jsou v socio
logických studiích monitorovány krátko- i dlouhodobé následky vystaveni stresu ze 
ztráty zaměstnání a finančního napětí. Nezvládnutý a dlouhodobý stres významně 
poškozuje duševní i fyzické zdraví. Ovlivňuje např. činnost nervové, srdečně-cévní, 
trávicí, dýchací, pohlavní soustavy, imunitu, zvyšuje riziko experimentů a zneužívá
ní různých návykových látek (alkoholu, nikotinu, léků, nelegálnich drog). Vede 
k neurotizaci, kdy se původně funkčni a reverzibilní změny v nervovém systému mo
hou transformovat v organická a ireverzibilni postižení řady orgánových soustav. 
Ztráta práce tedy pro jedince představuje významnou psychosociálni zátěž. Dlouho
dobá sledováni (zvláště britská) lze shrnout do následujících závěrů: 

1. U nezaměstnaných se vyskytuje vyšší hladina psychické nepohody, častější 
a hlubší deprese, úzkost, nižší sebeúcta, sebedůvěra . Osoby z mladších věkových 
skupin se se ztrátou zaměstnáni vyrovnávají rychleji. 
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2. Nezaměstnanost je různě prožívána, což mj . závisí na oddanosti di"ívějšímu 
zaměstnání (tito lidé vykazují zhoršení duševního zdraví při ztrátě práce) a mírou 
odpovědnosti , závazků v rodině (muži středního věku více postiženi oproti mladším 
a starším věkovým skupinám). 

3. Schopnost vyrovná ní se se ztrátou práce závisí nejen na subjektivním ohodno
cení bývalého zaměstnání, ale i na kvalitě mezilidských vztahů, podpoře okolí , mož
nosti zapojení do kolektivní práce. 

Z psychologické studie Buchtové a kol. (1992) lze uči nit tato zjiště ní : 

1. Ztráta práce znamená pro člověka extrémní emocionální zátěž, a to i v případě 
předchozí informovanosti o propuštění. Dlouhodobá nezaměstnanost vážně postihuje 
psychiku, je doprovázena sociální izolovaností , úbytkem sociálních kontaktů . 

2. Zvládání situace ztráty práce je velmi individuální a závisí zvláště na: 
a) odolnosti konkrétního člověka vůči psychickému stresu obecně 
b)věku 

c) pohlaví (ženy v nevýhodě, musejí pečovat o domácnost) 
d) dosažené kvalifikaci (osoby s nižší kvalifikací snadněji ztratí staré a obtížně si 

hledají nové zaměstnání) 

e) předchozích zkušenostech (kdo byl dříve silně motivovaný a úspěšný, těžce po-
ciťuje nezaměstnanost) 

f) profesní strnulosti či pružnosti ( fl exibilitě) 
g) finančních možnostech nezaměstnaného 
h) sociální , rodinné emoční podpoře aj . 

3. Zhoršení zdravotního stavu nezaměstnaných (neurotické potíže-úzkost , po
drážděnost, bolesti hlavy, nespavost, únavnost, žaludeční problémy). Ženy pociťova
ly neurotické potíže častěji. Vlivem nezaměstnanosti se zhoršila i některá předchozí 
onemocnění (hypertenze, vředová choroba, kardiovaskulární potíže, problémy s pá
teří). 

4. Negativní důsledky opakovaných neúspěchů při pokusech najít si práci (s do
padem na rodinu, osobní život a zdraví). Byl pozorován stres z finančního napětí, 

zásahy do žebříčku hodnot, životní orientace, pocity bezmoci, méněcennosti, ztráta 
sebeúcty. Zvláště patrné jsou popsané změny u osob výrazně orientovaných na své 
zaměstnání. 

5. Prokazatelný ochranný vliv vnější emoční rodinné a sociální opory- za zvláště 
důležitý je pokládán vliv rodičů a příbuzných, též partnera, dětí. Pomoci může 
rovněž pochopení nalézané u přátel a kamarádů . Krátkodobě nezaměstnaní se 
soustřeďují více na podporu pocházející z okolí (příbuzní, přátelé, kamarádi ), za
tímco dlouhodobě nezaměstnaní vnímají více působení užšího rodinného kruhu 
(partnera a dětí) . Mají-li nezaměstnaní podporu rodiny a okolí , svoji situaci lépe 
snášejí, mají se o koho opřít. Účinnější ale je vlastní nvnítřní opora" člověka, schop
nost vyrovnat se s nepříjemnou situací, aktivně jí vzdorovat a řešit ji. 
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6. Negativní vliv nezaměstnaného jedince na rodinu-jedinec přenáší své prob
lémy zvláště na partnera a děti, dochází ke změnám v ustálených stereotypech, 
vztazích, chování, dělbě domácí práce, povinností. Muži jsou vnímáni jako živitelé 
rodiny a nezaměstnanost může značně oslabit jejich autoritu a postavení (u do
spívajících dětí). Neurotizace postihuje nejen nezaměstnaného, ale i ostatní členy ro
diny. Situace se vážně ztíží, pokud o práci přijdou oba rodiče. 

7. Nezaměstnanost je pro mnohé jedince zraňujícím prožitkem - po této bolestné 
životní zkušenosti často zůstávají dlouhodobé nebo trvalé následky. Přetrvává pocit 
osobního neúspěchu, pochybnosti o vlastních schopnostech. Omezuje se odevzdanost 
zaměstnavateli, roste snaha nevyčnívat z řady (ať už je to míněno pozitivně -
úspěch, postavení, nebo negativně - kritika jiných, firmy). Jsou posíleny hodnoty 
bezpečí, přežití, vnímání rodiny, odpovědnosti za ni. 

Naopak, jestliže někdo cítil potřebu uniknout ze stresového, svazujícího, ne
přátelského prostředí předchozího zaměstnání, může pak vnímat jeho ztrátu a nale
zení nového jako vítanou změnu a snížení psychosociální a neuropsychické zátěže . 

Ve výzkumu dále Buchtová a kol. zjistili, že se společenská nepřipravenost na 
jev nezaměstnanosti významně dotýká psychického prožívání ztráty práce neza
městnanými a negativně se odráží v úrovní tělesného i duševního zdraví širších sku
pin lidí. Příčiny zřejmě pramení z nekvalitní práce vedoucích pracovníků s lidmi 
(neochota převzít odpovědnost, aktivně řešit vzniklé problémy, alibismus, nezájem 
o perspektivu organízace, hledání cest k vlastnímu obohacení). 

Většina nezaměstnaných zpětně hodnotí sociální klima v jejich předchozí za
městnavatelské organizaci jako negativní (špatné mezilidské vztahy, neinformova
nost pracovníků o jejich situaci, nedostatečné morální ohodnocení vzhledem k dlou
holeté praxi, zbytečné propouštění kvalifikovaných pracovníků). Setkání s úřadem 
práce vnímají nezaměstnaní s nedůvěrou, charakterizují jej jako adminístrativní in
stituci (evidence, sociální dávky), kde však často chybí lidský přístup a snaha pomo
ci. 

Z provedeného šetření vyplývá, že je nezbytně nutné profesionálně se zabývat 
preventivní přípravou lidí na možnost ztráty práce, tedy vychovávat občany k poten
ciální nezaměstnanosti. Změna přístupu a jednání s lidmi se nutně musí dotknout 
i managementu podniků a státní správy. Pro občany to bude vyžadovat zvládání 
problémů spojených s nezaměstnaností, změny přístupů k pracovnímu a životnímu 
uplatnění (průběžné doplňování vzdělání, úsilí o rozvoj vlastních schopností, přípra
va, "trénink", na ztrátu zaměstnání a její aktivní řešení již během školní docházky). 

Vysoké procento dlouhodobé nezaměstnanosti se projevuje i v celospolečenském 
měřítku. Roste výskyt sociálně patologických jevů s následně zvýšenou konzumací 
legálních i zakázaných návykových látek (hlavně u mladých osob), vyšší nemocností, 
spotřebou léků, vyšší úrovní sebevražedných pokusů (dle policejních statistik). Vyso
kou dlouhodobou nezaměstnanost též provázejí rostoucí kriminalita, násilí, rasové 
a meziskupinové konflikty, krize v rodině a sociálních institucích. Nezaměstnanost 
a manípulace s ní se stávají objektem předvolebních slibů a prostředkem politického 
boje. Vzníká tzv. třída deklasovaných, tj. osob dlouhodobě nezaměstnaných, nekvali
fikovaných, trvale závislých na sociální podpoře. Jev nezaměstnanosti dává podnět 
i k diskusím, zda jde o pouhé selhání jedince nebo společnosti. 
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Podle Kellinghause a kol.je v Německu 200 000 bezdomovců, z nichž 35 000 žije 
na ulici . Trpí nezaměstnaností, chudobou, sociální izolací a fyzickými potížemi. Více 
než dvě třetiny z n~ch jsou postiženy mentálními poruchami. Převažuje zneužívání 
drog, ale také schizofrenické a afektivní potíže a povahové změny, které se vyskytují 
častěji oproti běžné populaci . Psychiatrická péče o bezdomovce není dostatečná. 
Zvláště americké zkušenosti ukazují, že lepší ambulantní péče a specifické progra
mypro bezdomovce s duševními poruchami pomoc mohou zlepšit jejich fyzické a du
ševní zdraví. 

Dooley a Prause sledovali dopad nezaměstnanosti a podzaměstnanosti (částečné 
zaměstnanosti) na zneužívání alkoholu (Spojené státy, Kalifornie). Byly po
rovnávány dvě studie. První, prováděná v letech 1984-85, ukázala významnou spoji
tost mezi ztrátou zaměstnání a příznaky zneužívání alkoholu . Druhá, uskutečněná 
v období 1988-89, tento vztah již neprokázala jako statisticky významný. Autoři se 
domnívají, že posun je možno vysvětlit změnami spolehlivosti měření, ekonomického 
prostředí a vyzrálostí respondentů. 

Meyer a kol. sledovali zemské rozdíly v prevalenci vysoce rizikového pití alkoho
lu pomocí sekundární analýzy Health Survey East and West Germany na reprezen
tativním vzorku 7 466 dospělých . Byly nalezeny značné rozdíly mezi německými 
spolkovými zeměmi, rozdíly podle příslušnosti k určité sociální třídě, počtu obyvatel 
sídel, zaměstnanosti, věku a pohlaví. Existuje vyšší prevalence ve východní části 
Německa (nově vzniklé spolkové země) , kromě toho má prevalence klesající tendenci 
od jihu k severu; hlavně jde o konzumaci piva. 

V brazilské studii (Chaieb a Castellarin) byl hledán vztah mezi kouřením a alko
holismem v populaci . Byly zkoumány dva vzorky-alkoholici a lidé bez závislosti na 
alkoholu mačovaní (odpovídající si, párovaní) pohlavím a věkem. Z populačního 

vzorku byli vybráni alkoholici pomocí dotazníku CAGE, s ními byl srovnáván 
náhodně vybraný vzorek ne-alkoholiků. Pomocí dotazníku a interview byly sle
dovány různé faktory, např. vzdělání, povolání, onemocnění, zvl. pak dýchacích cest, 
kuřáctví. Výskyt kuřáctví a alkoholiků byl vyšší (67%) oproti ne-alkoholikům (43%), 
a to statisticky významně. Mezi alkoholiky jsou výrazně častější nezaměstnanost a 
práce v nížších funkcích . Naopak, mezi zdrženlivými vůči alkoholu je častější střed
ní a vysoké pracovní postavení. U ne-alkoholiků převažuje vyšší rodinný a osobní 
příjem . U alkoholiků se vyskytuje tendence začít kouřit v dřívějším věku , kouřit více 
cigaret a po delší část života. Byl statisticky prokázán vztah mezi alkoholismem 
a kuřáctvím. Alkoholismus je častější u respondentů, kteří byli kuřáky, měli nízký 
příjem, nízkou kulturní úroveň a postavení v zaměstnání . 

Wright a Kariya pátrali po příčinách přepadení s ohledem na alkohol, ne
zaměstnanost a sociální deprivaci. Bylo porovnáno 70 případů obětí přepadení ve 
Skotsku s kontrolní skupinou shodnou věkem, pohlavím a dobou přepadení. Oběti 

konzumovaly častěji alkohol, přiznaly předchoZÍ přepadení v jiných studiích , byly 
častěji nezaměstnané a vykazovaly vyšší deprivační skóre. Závěr ukazuje, že násil né 
činy jsou spojeny s nezaměstnaností, a soci o-ekonomickou situací jedince. 

Chen a kol. sledovali 283 pacienty přijaté a hospitalizované na Taiwanu pro zá
vislost na heroinu. Pomocí intervíew byly porovnány rozdíly mezi muži a ženami . 
Mezi ženami bylo statisticky významně více nezaměstnaných, byly mladší a měly 
dřívější zkušenost s heroinem než muži. Jedna třetina souboru užívala současně 
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více drog, nejčastěji amfetaminy. Muži udávali častěji jako důvod prvního užití dro
gy zvědavost, ženy zase vliv vrstevníků. 

Caces a Harford provedli analýzu dat uspořádaných v časové řadě a týkajících se 
spotřeby alkoholu na hlavu a sebevražednosti v USA v období 1934-1987. Byla te
stována hypotéza, že s rostoucí spotřebou alkoholu na hlavu je spojena zvyšující se 
sebevražednost. Vztah se ukázal jako statisticky nevýznamný, ale situaci dramatic
ky změnilo vložení nezaměstnanosti do modelu. Rostoucí spotřeba alkoholu na hla
vu je pak významně sdružena s růstem sebevražednosti u obou pohlaví a věkové ka
tegorie mladší (do 40 let) a střední (40-59 let), ale ne u 60letých a starších. Byla 
prokázána závislost mezi nezaměstnaností a sebevražedností a byl pozorován vztah 
mezi spotřebou alkoholu a sebevražedností, který závisel na pohlaví a věkové sku
pině . 

Brugal a kol. analyzovali data z Barcelonského drogového informačního systému 
v roce 1993. Ve městě byla odhadnuta prevalence závislých na opiátech na 12,9 na 
1000 obyvatel ve věku mezi 15-44 lety, což představuje 9 176 osob. Nižší socioekono
mický status a nezaměstnanost představovaly významně vyšší šanci pro vznik 
závislosti na opiátech. 

Leder, Volk , Georgi a Pflug vyšetřili vzorek 71 mužů-bezdomovců ve Frankfurtu 
nad Mohanem pomocí standardizovaného interview. Jejich průměrný věk byl 35,4 
roku. Byla u nich pozorována nízká sociodemografická úroveň, nízké vzdělání, vy
soká nezaměstnanost a nízký příjem. Příjem byl získáván především z pravidelných 
sociálních dávek. Respondenti byli většinou svobodní, bezdětní, zřídka udávali sta
bilní partnerský vztah. Jednou z nejdůležitějších příčin jejich nezaměstnanosti byly 
psychosociální konflikty (v 59,2%). Konfliktní mezilidské vztahy, související s pro
puštěním a ztrátou zaměstnání, přispěly nejvíce k současné ztrátě domova. 42,3% 
byly l éčeny v minulosti pro problémy s alkoholem. Ukazuje se, že bezdomovci prožijí 
zkušenost se sociální izolací často během dospívání a je u nich vyšší frekvence psy
chiatrických potíží. 

Grant a Hasin prověřili reprezentativní vzorek 18 352 současných pijáků (al
koholiků ) v americké populaci 18letých a starších. Byly zkoumány souvislosti dů
ležité pro vznik a objevení se sebevražedných myšlenek. Riziko výskytu těchto 
myšlenek zvyšuje přítomné fyzické onemocnění a prodělaná léčba těžké deprese 
během života u obou pohlaví, přičemž manželství působí jako ochranný faktor. Ne
zaměstnanost a pozitivní rodinná anamnéza na alkoholismus zvyšovaly riziko sebe
vražedných myšlenek u mužů, nikoli však u žen. 

Kumar a kol. vyšetřili 395 drogově závislých v Indii (Nagaland) v letech 
1992-1993. Více než 80% z ních zneužívalo heroin. Průměrný věk skupiny byl 21,8 
roku , 5,2% tvořily ženy. Většina vyšetřených byla svobodná a polovína měla do
končenou 10letou školní docházku. 72,8% zanechalo školní docházky kvůli dro
govým problémům. Ve skupině převažovali (90,3%) nezaměstnaní, většina z ních 
nikdy nepracovala. Hlavním náboženstvím u vzorku bylo křesťanstvÍ. Průměrný věk 
prvního užití heroinu byl 17,6 roku, trvání závislosti na heroinu téměř 4,5 roku. 
Více než 80% si heroin aplikovalo injekčně . Hlavním důvodem, proč se začaly brát 
drogy, byl vliv přátel. Jako krátkodobé náhrady heroinu byly závislými zneužívány 
trankvilizérya sirupy proti kašli obsahující kodein. 

Kindorf, Hollander, King a Brooner sledovali dopad politiky nařízené zaměstna-
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nosti na pacien ty zaI-azené v metadonovém programu odvykání od závislosti na 
opiátech. Šlo o pacienty zařazené do programu minimálně 1 rok a bez současného 
zaměstnánÍ. Hledání zaměstnání a setrvání v něm se stalo součástí preventivní 
strategie založené v komunitách a je důležité pro fungování a další rozvoj těchto ko
munit. 

Dudleya kol. zkoumali případy sebevražd mladistvých v Novém Jižním Walesu. 
Šlo o soubor 137 sebevrahů ve věku 10-19 let, které byly zdokladovány koronerem 
v letech 1988-1990. Mužské sebevraždy byly provedeny většinou střelnou zbraní 
a vyskytovaly se častěji ve vesnickém prostředí, kde byla rovněž snadná dostupnost 
zbraní pro mladistvé. Dalšími důvody, které by mohly zvyšovat riziko u venkov
ského obyvatelstva, byly častější migrace, vyšší nezaměstnanost, nižší sociální úro
veň, méně časté návštěvy lékaře, což si vyžaduje další ověření. 

Fleming, Manwell, Barry a Johnson navrhli design studie k odhalení rizikového 
pití s využitím různých kritérií užívání alkoholu. Pomocí 22 praktických l ékařů bylo 
vyšetřeno 19 372 dospělých . Výskyt rizikového užívání alkoholu kolísal v souboru 
mezi 7,5% (podle kritérií WHO) a 19,7% (podle hledisek National Institute on Alco
hol Abuse and Alcoholism). Byly vytipovány významné rizikové faktory, jako muž
ské pohlaví , současné kouření tabáku, svobodný stav, důchod a nezaměstnanost. 

Doodley a Prause (Univ. of California, USA) poznamenávají, že ztráta zaměst

nání může vést ke zneužívání alkoholu, ale získání výhodného zaměstnání nemusí 
vždy znamenat řešení. J e iluzí, že dobré pracovní místo poskytuje automaticky po
moc při potížích s alkoholovým návykem. Byla užita National Longitudinal Survey 
of Youth a v letech 1985 a 1989 sledováni mladí dospělí s částečnou zaměstnaností 
(podzaměstnaností) nebo nezaměstnaní . Ukázalo se, že efekt částečné zaměstnano
sti se velmi podobá situaci v nezaměstnanosti. Proto je třeba velké opatrnosti při 
manipulaci s vžitým názorem, že pozitivní působení jakékoli práce ochrání člověka 
před závislostí. 

Autoři Hutchinson a Simeon hledali vztah mezi sebevražedností a sociálním 
strádáním na Trinidadu a Tobagu. Byla využita národní statistika z období let 
1978-1992. Došlo ke zvýšení sebevražednosti u mužů o 319% (ze 4,96 na 100000 na 
20,76 na 100 000). U žen hodnota i přes jisté výkyvy zůstala nízká (8 na 
100 OOO).V průběhu 15 let bylo pozorován nárůst závažných zločinů o 51%, ne
zaměstnanost mužů vzrostla o 89% a žen o 33%. Návštěvy na psychiatrických 
odděleních poklesly u mužů o 28% a u žen o 19%. Ženské sebevraždy jsou sdruženy 
s vážnými zločiny a mužskou nezaměstnaností. I když je obtížné ukázat, který ze 
sledovaných faktorů je příčinou, výsledky ukazují, že sociální strádání hraje vý
znamnou roli v sebevražednosti obyvatel Trinidadu a Tobaga. 

Pages a kol. (Univ. of Washimgton, Seattle, USA) testovali hypotézu souvislosti 
zneužívání drog, životních problémů s tím spojených, diagnózy nepsychotické těžké 
depresivní poruchy a sebevražedných představ. U hospitalizovaných pacientů byly 
provedeny psychiatrické testy. Zjištěné výsledky byly ve shodě s dosavadními li
terárními údaji . Existuje prokazatelná souvislost mezi diagnózou depresivní poru
chy, beznadějí, depresivní náladou, mužským pohlavím, nezaměstnaností, nedobro
volným léčením , problémy s alkoholem Uinými drogami) a vyšší úrovní sebe
vražedných představ. 

San Marco a kol. hodnotili výsledky pětiletého pozorování v rámci studie OPPI-
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DUM (Observation des Produits Psychotropes Illicites ou Detournes de leur Utilisa
tion Medicamenteuse). Šlo o studii týkající se zneužívání nedovolených látek či 
užívání léků bez lékařského doporučení u toxikomanů v Marseille. Ukázaly se velmi 
zajímavé výsledky: 1 283 pacientů (80% mužů, stáří kolem 27 let, čtvrtina 

zaměstnaných) přiznalo 2 241 užití drog. Nejčastěji uváděli heroin, dále pak benzo
diazepiny, cannabis a kokain . Nejobvyklejší látkou zneužívanou bez lékařského do
poručení byl flunitrazepam . Jeho zneužívání se poji lo s nízkým věkem, nezaměstna
ností a vězeňskými tresty. Kokain byl častěji aplikován intravenózně než šňupán 
a též nejčastěji užíván před uvězněním . V současnosti nabývá na významu Extáze 
(MDMA). Samotný kodein si brali uživatelé starší než heroinisté , častěji zaměstnaní 
a vlastně nikdy nepobývající se vězení, což naznačuje existenci neoficiální detoxika
ce a substituční terapie. 

Fergusson, Horwood a Lynskey (Nový Zéland) sledovali vliv nezaměstnanosti na 
výskyt psychiatrických onemocnění u mladých dospělých. Byla provedena kohortová 
studie. U 18letých dospělých byla hodnocena délka nezaměstnanosti od jejich 16 let, 
výskyt závažné deprese dle DSM-IV, pocity strachu, poruchy chování, závislost na 
nikotinu, jiných návykových látkách a sebevražedné pokusy. Zvýšená expozice ne
zaměstnanosti je spojena se zvýšeným rizikem psychiatrických onemocnění v dos
pívání. Půlroční a delší vystavení nezaměstnanosti vede k nárůstu rizika one
mocnění 1,5x až 5,4x oproti zaměstnaným. Ale z největší části je toto zvýšené riziko 
vysvětlováno rodinnými a osobními faktory přítomnými v době školní docházky. Pře
sto je statisticky prokázáno, že expozice nezaměstnanosti zvyšuje míru rizika 
zneužívání návykových látek a výskyt úzkostných stavů. 

Fergusson a Horwood (Nový Zéland) prováděli formou kohortové studie hledání 
vztahu mezi časným počátkem užívání cannabisu a psychosociálními změnami 
u mladých dospělých. U osmnáctiletých měl časný počátek užívání konopí vážnější 
následky než pozdní užívání v podobě konfliktu se zákonem v dospívání, problémů s 
duševním zdravím, nezaměstnanosti a předčasných odchodů ze školy. Dříve začali 
užívat cannabis představitelé rizikových populačních skupin v sociálně nevýhodném 
postavení, kteří prožili nešťastné dětství a byli vystavení nepříznívému vlivu 
vrstevníků . Časné zneužívání konopí sdružené s nepříznívým prostředím, delikvencí 
a užívání drog v okruhu vrstevníků vedlo k odchodům z domova, přerušení vzdělání 
a zvýšenému psychosociálnímu riziku. 

Ettner (Harvard Medical School, Boston, USA) se zabýval výzkumem, zda ne
zaměstnanost ovlivňuje užívání alkoholu a příznaky závislosti, a pokud ano, tak 
jakým směrem. Data byla získána v roce 1988 z Nartional Health lnteview Survey. 
Byla sledována průměrná denní spotřeba alkoholu v předchozích dvou týdnech 
a celkový počet příznaků závislosti v průběhu uplynulého roku. Ukázalo se, že se 
u nezaměstnaných významně zredukovala spotřeba alkoholu a příznaky závislosti, 
pravděpodobně díky nížšímu příjmu. Nedobrovolná nezaměstnanost měla smíšený 
efekt - ztráta práce zvýšila spotřebu alkoholu v celém populačním vzorku, ale sníži
la výskyt příznaků závislosti u jednotlivých respondentů. 

Poulton a kol. zkoumali prevalenci a souvislosti užití konopí a závislosti 
u mladých Novozélanďanů. Šlo o prospektivní longitudinální sledování hodnotící 
znaky užívání konopí, násilné chování a vývoj nezaměstnanosti. Bylo využito dat 
z Dunedin Multidisciplinary Health and Development Study na vzorku 15, 18 
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a 21letých . Míra užívání konopí vzrostla z 15% u 15letých na více než 50% 
u 21letých. Výskyt cannabisové závislosti podle DSM-III-R se zvýšil ze 6,6% u 18 
a 21letých na 9,6%. Muži užívali častěji konopí a častěji se u nich vyskytovala 
závislost na něm oproti ženám. J eho časné užívání podstatně zvyšuje riziko rozvoje 
cannabisové závislosti v rané dospělosti. Analýza vzorku 21letých vypovídá o vyšší 
frekvenci zneužívání konopí a cannabisové závislosti u nezaměstnaných a u osob 
s násilným chováním. Mladí muži by se měli stát cílem speciálních výchovných pro
gramů . 

Gropper, Liraz, Portowicz a Schindler popisují originální program protidrogové 
prevence používaný v Izraeli. Jde o oslovení dětí a mládeže a podnícení asertivního 
chování - jak se naučit odmítat drogy. Problém zneužívání drog vrcholí zvláště 

u mladších dětí, které žijí v drsných psychosociálních podmínkách (hlad, špatná či 

žádná možnost bydlení, nezaměstnanost v rodině atd. ). Autoři se zmiňují o izrael
ském preventivním programu orientovaném na děti v 5. a 6. třídách základních škol 
vyrůstající v nuzných podmínkách městských komunit. Program je založen na teorii 
sociálního učení a obsahuje atraktivní kreslené seriály ve formě počítačového pro
gramu kombinovaného s hrami , přehráváním rolí a technikami skupinové práce. 
Cílem je prevence budoucího užívání drog v prepubertálním věku. 

Feigelman a kol. studovali problematiku patologického hráčství mezi pacienty 
dostávajícími methadon. Byl sledován vzorek 220 methadonových pacientů z oblasti 
New Yorku. Respondenty byli převážně dospělí muži různých národností, s ome
zeným dosaženým vzděláním a dlouhou předchozí zkušeností s nitrožilní aplikací 
drog. Více než dvě třetiny z nich byly odsouzeny za jeden či více trestných či nů . 
Analýza ukázala, že 7% respondentů je pravděpodobně patologickými hráči podle 
hodnocení SOGS (South Oaks Gambling Screen ). Mezi pacienty na methadonu jde 
tedy o vysoké riziko. K patologickému hráčství více inklinují muži s předchozím 
zneužíváním alkoholu v anamnéze a s dřívěj ší rozsáhlou trestnou činností v době 
dospívání . Problémoví gambleři, kteří dříve zneužívali drogy, trpěli více sociální 
dysfunkcí v porovnání s těmi, kteří pouze zneužívali drogy. U pacientů s dvojí závis
lostí (drogy a gambling) se vyskytlo častěji užívání heroinu, větší úroveň ne
zaměstnanosti a častěji byly hlášeny halucinace. 

Australští autoři Crofts, Louie, Rosenthal a Jolley z MacFarlane Burnet Centre 
for Medical Research (Victoria, Austrálie) zkoumali faktory, rozhodující pro další in
jekční užívání drog a přenos chorob krevní cestou. 300 respondentů z řad mladých 
lidí , počínajících zneužívat drogy injekčně, bylo dotazováno v Melbourne na důvody 
počátku konzumace návykových látek. Nejčastěji byly zmiňovány sociální poruchy, 
časný odchod ze školy, nezaměstnanost, poruchy v rodině, bezdomovectví, uvězněnÍ. 
Nejčastější první injekčně užívanou drogou byly amfetaminy (s průměrným věkem 
respondentů 16 let), následoval heroin. K prvním injekčním užitím docházelo 
nejčastěji neplánovaně a pod vlivem zkušenějších uživatelů (mnohdy i dealerů ), kdy 
jedinci dlouhodoběji zneužívající injekčně drogy takto oslovili mladší a dosud takto 
nezkušené (v průběhu 5 let 237 zkušenějších uživatelů ovlivnilo 420 jiných). Dlouho
dobí zkušení uživatelé byli většinou nezaměstnaní, kombinovali naráz více lá tek, 
prodávali drogy. Vrstevnické (peer) programy pro nové injekční uživatele drog se 
ukazují být účinnými při snižování rizika. 

Cassidy, Curtis, Muir a Oliver hodnotili strukturu úmrtí zaviněných drogami 
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v r. 1992 v Glasgow. 62 zemřelých je možno charakterizovat širokým věkovým 
rozpětím (16-49 let), převahou mužů nad ženami (44:18) a vysokou úrovní ne
zaměstnanosti (91 %). Většina úmrtí byla pozorována poblíž center nabídky drog. Sa
motný morfin byl příčinou smrti jen ve dvou případech, většinou šlo o kombinace 
látek, zvláště s benzodiazepiny. 

Ve Finsku studovali Lahelma, Kangas a Manderbacka vztah mezi konzumací al
koholu a nezaměstnaností. Byl vyšetřen vzorek osob hledajících prácí v průmys
lových odvětvích v období 1983-84. Frekvence pití nesouvisela s nezaměstnaností 
ani u mužů, ani u žen. Podobně tomu bylo s výskytem opilosti. Naproti tomu, výskyt 
zdravotních obtíží souvisejících s pitím se statisticky významně pojil s nezaměstna
ností u mužů. U žen nebyl tento vztah prokázán. 

Zanis, Metzger a McLellan (Philadelphia, USA) vyšetřili 340 methadonových pa
cientů. Zjistili, že methadonová léčba a vhodná intervence změnily pozitivně výskyt 
depresí, zneužívání kokainu, kvalifikaci a manželský stav respondentů, které kore
lovaly s podmínkami stálé zaměstnanosti. 

Práce Lederova (Polsko) prokazuje jasnou souvislost mezi zhoršením fyzického 
a duševního zdraví a ztrátou zaměstnání. Negativní dopad nezaměstnanosti se pro
jevuje u dlouhodobě nezaměstnaných osob, mladých lidí, kteří nemohou najít práci 
po ukončení svého vzdělání a u členů jejich rodin. Rozsah a závažnost těchto škod 
jsou různé. Záleží na sociodemografických, časových a osobnostních faktorech, kon
krétních situacích, existencí sociálního podpůrného systému. K vysvětlení mechanis
mu negativních psychosociálních změn sdružených s nezaměstnaností lze užít řady 
teorií (působení stresu, životní zátěž, úloha sociálních struktur aj.). Je pravděpo
dobné, že výslednou roli sehrává kombinace různých faktorů, jejímž výsledkem je 
sociální a zdravotní patologie. Zvláště pro Polsko je důležité vytvoření konkrétních 
a rozmanitých programů sloužících k profylaxi a léčbě následků, které způsobila ne
zaměstnanost. 

Hammarstrom konstatuje, že nezaměstnanost mladých lidí se stává ožehavým 
společenským i zdravotním problémem. Byla provedena prospektivní studie ve měs
tech severního Švédska, kde se nezaměstnanost u mladistvých pohybuje mezi 6-8%. 
1 083 žácí oslovení v posledním roce povinné školní docházky byli sledováni (do
tazníky, interview) a vyšetřováni (krevní tlak) po dobu následujících 5 let. Byl zjiš
těn častější výskyt fyzických a psychických potíží, konzumace tabáku a konopí 
u dlouhodobě nezaměstnaných mladých lidí oproti skupině postižené krátkodobou 
nezaměstnaností. U dlouhodobě nezaměstnaných hochů byly pozorovány vyšší hod
noty systolického krevního tlaku, pití alkoholu a nárůst zločinnosti oproti ostatním. 

Další Hammarstromova práce je věnována možným změnám zdravotního stavu 
v důsledku nezaměstnanosti u mladistvých s ohledem na pohlaví. Byla nalezena 
silná závislost mezi nezaměstnaností a manifestací lehčích psychických poruch. Ně
které studie sledovaly i fyzické zdraví, ale bylo pozorováno zhoršení psychických 
potíží, zvláště pak u nezaměstnaných dívek. Vzrostla potřeba poskytnutí zdravot
nické péče. Nezaměstnanost představuje významný faktor pro zvýšenou konzumací 
alkoholu, zvláště u hochů . Je rovněž spojena se zvýšením spotřeby tabáku, nele
gálních drog a zhoršením úrovně pozitivních zdravotních návyků. Úmrtnost je vý
znamně vyšší u skupin nezaměstnaných hochů i dívek, a to jak u sebevražd, tak 
následkem úrazů . Sociální následky nezaměstnanosti představují odcizení, pokles 
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finanční ch zdrojů ( př'íj mů ) , kriminalitu , budoucí vyloučení z trhu práce. Prokaza
te lně ochranný efekt na zdraví měly sociální podpora, vysoká úroveň zaměstnanosti, 
negativní postoje k práci , vysoký stupeň sebeovládání. 

Hammarstrom a Janlert (Karolinska Institute, Švédsko) provedli kohortovou 
studii 1 080 žáků, které sledovali 5 let po ukončení základní školy.(od 16 do 21 let 
jejich věku ) . Byla nalezena souvislost mezi kuřáctvím a nezaměstnaností u obou 
pohlaví. Žáci , kteří kouřili již ve škole, měli větší riziko, že se stanou nezaměst
nanými oproti nekuřákům . Vývoj kuřáctví probíhal hůře u nezaměstnaných mla
dých lidí oproti skupině studujících a bez této negativní zkušenosti. Relativní riziko , 
že se 21letý mladý člověk nezaměstnaný déle než 20 týdnů stane kuřákem, bylo 
2,44 krát vyšší u mužů a 3,45 vyšší u žen oproti osobám zaměstnaným či jen s krát
kodobou nezaměstnaností . Po úpravě dat ze souboru s ohledem na socioekonomické 
pozadí , vzdělání, ekonomickou situaci a kuřácké návyky na počátku sledovaného 
údobí bylo pak relativní riziko 1,7 pro muže a 2,0 pro ženy. Nebyla nalezena žádná 
významná korelace mezi šňupáním tabáku a nezaměstnaností. Ze studie vyplývá, že 
nezaměstnanost je významným rizikovým faktorem pro vznik a prohloubení kuřác
tví u mladých lidí , a to zvl áště u žen. 

Miller a kol. (Cornell University Medical College, New York) hodnotili dopad 
zneužívání návykových látek na pacienty s hraníčními poruchami osobnosti. Zneuží
vání bylo všeobecně rozšířeno, ženy dávaly přednost alkoholu a sedativům, zatímco 
muži stimulanciím. Užívání drog bylo spojeno se špatným výkonem ve škole, neza
městnaností, promiskuitou. Depersonalizace a derealizace byly rozšířeny u pacientů 
nezneužívajících drogy, též u osob konzumujících alkohol a sedativa, jen řídce se vy
skytovaly u konzumentů stimulancií. Užívání drog představuje u pacientů s hra
níčními poruchami osobnosti vážnou komplikaci. 

Catalano a kol. (Berkeley, California) analyzovali data pocházející z Epidemioo
gic Catchment Area Project. Potvrdila se hypotéza, že osoby žijící v komunitách 
s nízkou nezaměstnaností jsou méně ohroženy vznikem klinicky významné závislos
ti na alkoholu než jedinci v oblastech s vysokou úrovní nezaměstnanosti. 

Claussen hodnotí výsledky dvouleté follow-up studie, prováděné v průběhu dvou 
let na reprezentativním vzorku nezaměstnaných. Výzkum sestával z interview, kli
nického vyšetření , lékařského nálezu a doporučení. Do studie byla zařazena 4 měst

ské oblasti v severním Norsku (Grónsko). Věk nezaměstnaných se pohyboval mezi 
16-63 lety, byli registrováni 12 a více týdnů na úřadech práce. Ve skupině neza
městnaných se častěji vyskytovala různá onemocnění oproti běžné populaci. Nej
častěji byla hlášeny poruchy pohybového aparátu a duševní onemocnění. Kuřáctví 
se vyskytovalo u nezaměstnaných téměř dvakrát častěji než ve srovnávací skupině, 
vysoká spotřeba alkoholu převažovala u nezaměstnaných mužů. U nezaměstnaných 
byly naměřeny nižší hodnoty krevního tlaku než u srovnávací populační skupiny, 
ale vyšší hladina cholesterolu, zvláště pak u žen. Stanovená lékařská diagnóza sni
žovala šanci pozdější opětovné zaměstnanosti . Dlouhodobě nezaměstnané osoby 
představují rizikovou skupinu s vysokou nemocností a nezdravým životním stylem. 
Praktičtí lékaři by tyto poznatky měli brát v úvahu a zúročovat je v preventivní 
práci. 

N elson, Ford a Wild zkoumali hypotézu, že ženy s nízkým příjmem v plodném 
věku více kouří. Analyzovali data ze sčítání lidu v Canterbury za období 1976-1992, 
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údaje od gynekologů a porodníků. V celém období platí, že ženy s nižšími pnJmy 
kouří více oproti skupinám postaveným společensky lépe. Statistiky udávaly, že 
v roce 1976 bylo v Canterbury 31 ,6% kuřaček, v roce 1981 pak 27,5%. V roce 1992 
více než čtvrtina těhotných žen kouřila . V roce 1976 bylo ve skupině s nejvyššími 
příjmy 24,8% kuřaček, v roce 1981 21,0%, což znamená pokles. Kuřaček s nejnižšími 
příjmy naopak přibylo-z 36,8% v roce 1976 na 39,8% v roce 1981. Zvláště mladé ženy 
s nejnižšími příjmy jsou v období těhotenství velmi ohroženy kuřáctvím . Významnou 
roli sehrává rovněž nezaměstnanost. 

Karvonen a Rimpela (University of Helsinki, Finsko) v několika studiích ověřili, 
že region hraje relativně malou roli v chování adolescentů ovlivňujícím jejich zdraví. 
Problematika územního modelu tohoto chování byla dále sledována v maloměst
ských oblastech. Nejprve byly testovány korelace charakteristik socioekonomických, 
demografických a bydlení s chováním ovlivňujícím zdraví. Data z průzkumu prove
deného v období 1989-1995 s názvem The Adolescent Health and Lifestyle Survey 
(vzorek 16- až 18letých, 1 048 respondentů, návratnost 71 %) byla spojena s daty po
pisujícími 33 okrsků Helsinek. Jako indikátory životního stylu byly užity kouření , 

pití alkoholu, příjem tuku v potravě a tělesná aktivita. Ukazuje se, že pohlaví má 
určující vliv na to, která sledovaná oblast hraje hlavní roli. Dlouhodobá nezaměst
nanost působí zvýšení podílu tuku ve stravě a snížování tělesné aktivity u děvčat 
a vysokou konzumaci alkoholu u chlapců. Vlastnictví bytu a práce v domácnosti ko
relovaly pozitivně s fyzickou aktivitou dívek. I když socioekonomické charakteristi 
ky nebyly těsně sdruženy s chováním ovlivňujícím zdraví mladých lidí v malo
městských oblastech, přece jen lze shrnout, že nízká úroveň vzdělání znamená 
pravděpodobné kouření , pití alkoholu a u dívek sníženou pohybovou aktivitu. Fakto
ry charakterizující celkově maloměsta, jako např . nezaměstnanost, budou jistě 

těsněji spojeny se zdravotními návyky a chováním, než tomu je u individuálních so
cioekonomických ukazatelů . 

Morrell, Taylor a Kerr (Universita Sydney, Austrálie) zveřejníli výsledky 
zkoumání vztahu mezi nezaměstnaností a psychickými a tělesnými onemocněními 
u mladých 15-24letých lidí. Vyplynulo z nich, že nezaměstnanost a sebevraždy 
u mladých osob úzce souvisejí. Nezaměstnanost je u nich spojena také s psy
chickými problémy (deprese, ztráta sebedůvěry). Tělesné potíže nebyly studovány 
tak podrobně, ale ukázala se spojitost se zvýšením krevního tlaku. Výskyt rizi
kových faktorů životního stylu (užívání marihuany, tabáku alkoholu) je u neza
městnaných vyšší oproti skupině mladých zaměstnaných . 

Lahelma a kol. (University of Helsinki, Finsko) popsali změny ve zdravotním 
stavu a návycích u finských dospělých v období 1978-1993. Byla zkoumána úroveň 
sebehodnocení zdravotního stavu a tzv. "svaté čtveřice", což je kouření, pití alkoho
lu, konzumace plnotučného mléka a másla, tělesná aktivita u finské populace mezi 
25-64 lety. Byly pozorovány značné rozdíly ve zdravotním stavu a návycích podle 
ročníku studia, pohlaví, dosaženého vzdělání. Déletrvající vzdělání znamenalo lepší 
úroveň zdravotního stavu a návyků, s výjimkou konzumace alkoholu. Od 70. let do 
počátku 90. let u žen kuřáctví mírně stoupalo, ale u mužů pokleslo. Konzumace al
koholu rostla, ale dramaticky se snížila spotřeba másla a plnotučného mléka. Fy
zická aktivita ve volném čase vzrostla zvláště u žen. Nezaměstnaní byli častěji 
kuřáky než zaměstnané osoby. 
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Janlert popisuje existenci příčinné souvislosti mezi nezaměstnaností a zhor
šením zdravotního stavu . Je pak dílem výběru, zda tito lidé se zdravotními potížemi 
mají více problémů, až získají nové zaměstnánÍ. Nezaměstnaní muži, zvl áště mladí , 
jsou ohrožení zvýšenou konzumací alkoholu oproti zaměstnaným. Nezaměstnané 

osoby častěji a více kouří a kuřáci zase mají větší šanci, že ztratí práci . Ztráta 
a získání zaměstnání mají velký vliv na psychiatrické příznaky a pocit pohody. 
U nezaměstnaných je pozorována též vyšší úmrtnost. 

Finští autoři Liira a Leino-Arjas (Helsinky) se zaměřili na indikátory zdra\'í. 
pracovních podmínek a životního stylu , které mohou předpovědět následnou ne
zaměstnanost a její dopady na zdraví a způsob života. Pomocí dotazníku bylo v ob
dobí 1989-1994 vyšetřeno 781 mužů ze stavebnictví a 877 mužů z lesnických profesí . 
Stáří vzorku se pohybovalo mezi 20-49 lety, na počátku studie všichni pracovali. 
skupiny byly průběžně sledovány. Byly vytvořeny 4 skupiny dle zaměstnanosti 

a jejího charakteru: nepřetržitě zaměstnaní , znovu (opakovaně) zaměstnanl. 

krátkodobě nezaměstnaní (méně než 2 roky) a dlouhodobě nezaměstnaní (více 2 \'0-

kyl. S dlouhodobou nezaměstnaností ve stavebnictví byly sdruženy tyto faktory: \'l'k 
nad 40 let, subjektivní stížnosti na zdraví, kouření, častější konzumace většíl", 

množství alkoholu, nízké uspokojení z práce, svobodný stav a nezaměstnanost v \' (1,', ' 

předcházejícím úvodnímu šetření. Mezi pracujícími v lesnictví to byly: věk nad !ll 
let, časté příznaky stresu a předchozí nezaměstnanost. Kromě toho kouření pi·,'d
povídalo budoucí nezaměstnanost u osob v lesnictví bez předchozí zkušenost i",' 
ztrátou práce. 

Podíl pravidelných kuřáků poklesl mezi dlouhodobě nezaměstnanými. Tě ll' " 11.1 

aktivita byla vyšší na počátku sledování, zvláště u nezaměstnaných, potíže poh\' 
bového aparátu významně poklesly u dlouhodobě nezaměstnaných , příznaky stn'''ll 
narůstaly u pracovníků ve stavebnictví. Mezi pracovníky v lesnictví klesaly pří z na 
ky stresu u nepřetržitě zaměstnaných a znovu zaměstnaných, potíže pohybov(; llll 
ústrojí poklesly u všech osob. 

Nezaměstnanost ve stavebnictví je závislá na životním stylu , zdraví, uspokojeni 
z práce ve spojení s věkem, manželským stavem a předchozími zkušenostmi s ne 
zaměstnaností. U pracovníků v lesníctví je nezaměstnanost méně určena indivi
duálními faktory . Změny v potížích a problémech s pohybovým aparátem jsou 
závislé na zaměstnanosti, což platí především u osob ve stavebnictví. 

Leino-Arjas, Liira a kol. také provedli prospektivní kohortovou studii u pra
covníků ve stavebníctví, která byla zaměřena na předpovídání a následky ne
zaměstnanosti. Od roku 1991 bylo po 4 roky sledováno 586 mužů - zaměstnanců 11 
stavebních firem v severním Finsku. Hodnotily se: dlouhodobá nezaměstnanost, 
příznaky stresu , nemoci, pití alkoholu, tělesný pohyb a body mas s index. Dlouho
dobá nezaměstnanost (2 roky a více) byla pravděpodobnější u věkové kategorie 
50-54 let, doby 3 let a nížší strávené v současném zaměstnání, předchozí ne
zaměstnanosti, svobodných , více pijících alkohol, s vyšším body mass indexem, 
častějšími příznaky stresu, mentálními poruchami a kožními onemocněními. Dlou
hodobě nezaměstnaní pociťovali více příznaky stresu, a le snížil se výskyt chorob, po
klesla spotřeba alkoholu, vzrostla fyzická aktivita a body mass index v porovnání se 
zbytkem kohorty. Vnímání práce zaměstnanci nepředvídá nezaměstnanost. Kouření 
a vysoká spotřeba alkoholu předcházejí nezaměstnanost, ale mezi nezaměstnanými 

229 



P. KACHLÍK, B. BUCHTOVÁ / VZTAHY MEZI NEZAMĚSTNANOSTÍ 
A ZNEUŽÍVÁNÍM NÁVYKOVÝCH LÁTEK I. PŘEHLED ÚDAJŮ 

byly pozorovány tendence ke zlepšení životního stylu. Stres předpovídá nezaměstna

nost, která jej dále zvyšuje. 
Kolektiv australských autorů (Jorm, Rodgers, Jacomb, Christensen, Hender son , 

Korten) z Psychiatric Epidemiology Research Centre (Canberra, Austrálie) zkoumal 
souvislost kouření s depresí, pocity úzkosti a rizikovými faktory pro depresi. V roce 
1997 byl vyšetřen vzorek 2 725 osob ve věku 18-79 let náhodně vybraných z vo
ličských seznamů v Canbeře. Bylo sledováno kouření a jeho vztah k psychickým 
potížím (strach , deprese, nadužívání alkoholu), sociodemografickým charakteri
stikám (věk , pohlaví, vzděl ání , zaměstnání), sociálním stresorům (rozvod, ne
zaměstnanost, finanční potíže, negativní životní události, nešťastné dětství), osobno
sti (extroverze, neurózy, psychózy) a sociální podpoře (rodina, přátelé). Kuřáci více 
trpěli depresí a pocity úzkosti, byli více stresování a měli nižší socioekonomickou 
úroveň oproti nekuřákům. Kouření je sdruženo s horším duševním zdravím. Aby 
lékař mohl pacientovi pomoci v odvykání kouření , měl by sledovat, zda nemá nějaké 
zásadní psychické problémy vyžadující pozornost. 

Chaieb a Castellarin se v Brazílii zabývali existencí souvislosti mezi kouřením 
a alkoholismem v populaci a porovnáním vzorku alkoholiků a osob bez závislosti na 
alkoholu. Z 65 000 lidí byla náhodně vybrána skupina 1 387 dospělých ve stáří 35 
let a vyšším . V ní byli identifikováni alkoholici (129 osob) pomocí dotazníku a kri
térií CAGE. Skupiny alkoholiků a ne-alkoholiků byly spárovány podle pohlaví a vě
ku, poté byly srovnány. Data byla získána pomocí dotazníku s 19 otázkami, osloveni 
byli vybraní jedinci a jejich rodinní příslušníci. Ze 129 alkoholiků bylo 109 (84,5%) 
mužů a 20 (15,5%) žen. Prevalence kuřáctví byla významně vyšší u alkoholiků (67%) 
než u ne-alkoholiků (43%). Mezi alkoholiky jsou obvyklejší nezaměstnanost a nižší 
pracovní zařazení, zatímco abstinující dosahují častěji pracovních míst střední 

a vyšší úrovně (statisticky významné). Osobní příjem i příjem rodiny jsou prokaza
telně lepší u abstinujících. Alkoholici začínají kouřit v dřívějším věku, kouří více ci
garet denně a po delší období života. Ve sledovaném populačním vzorku existuje sta
tisticky prokazatelný vztah mezi alkoholismem a kuřáctvím. Alkoholici se vyskytují 
pravděpodobněji m'ezi osobami, které kouří, mají nízké příjmy a pouze základní kul
turní a profesionální úroveň. 

Ve Španělsku, zemi s vysokou mírou nezaměstnanosti, se Kogevinas a kol. v roce 
1993 zabývali otázkou , jak souvisí nezaměstnanost s dýchacími potížemi, plicní 
funkcí a vyhledáním lékařské péče. Ze 170 000 lidí v 5 městských a venkovských 
oblastech byl vybrán vzorek 1 868 zaměstnaných a 179 nezaměstnaných osob ve 
věku 20-44 let. Respondenti vyplnili dotazník, týkající se dýchacích obtíží, faktorů 
sociodemografických a životního stylu , pracovní expozice a využití lékařské péče , by
li spirometricky vyšetřeni a podrobeni testům . Nezaměstnaní měli vyšší riziko chro
nické bronchitidy (2,4x) a bronchiálních symptomů než zaměstnanÍ. Příčinami toho
to rizika částečně jsou vyšší prevalence kuřáctví, horší bydlení a předchozí pracovní 
expozice. Menší rozdíly byly nalezeny mezi asthmoidními příznaky, atopií a testy 
plicních funkcí . Využití lékařské péče osobami s dýchacími potížemi bylo podobné 
u zaměstnaných i nezaměstnaných , s výjimkou méně častých návštěv u specialistů . 
V nezaměstnaných vzrostlo riziko bronchiálních symptomů. 

Dánské práce (Lynge, 1997; Lynge a Andersen, 1997) si všímají zvýšeného vý
skytu zhoubných nádorů a úmrtnosti na ně mezi nezaměstnanými. Zvláště jde 
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o plicní rakovinu u mužů, ale tyto nepříznivé trendy nelze vysvětlit pouhým ku
řáctvím, poněvadž kuřáctví má u dánských nezaměstnaných jen mírně stoupající 
tendenci . 

Espinas a kol. zkoumali vztah mezi sociodemografickými faktory a kuřáctvím 
v oblasti Barcelony.V období 1993-94 byli osloveni 2 074 respondenti, vyhodnoceny 
byly odpovědi pouze 15letých a starších. Jako závislá proměnná bylo zvoleno 
kuřáctví (nekuřáci, současní a bývalí kuřáci), jako nezávislé proměnné pak socio
demografické faktory. Mezi muži bylo nalezeno 46% kuřáků, mezi ženami pouze 
22%. Čím nižší byla úroveň vzdělání u mužů, tím vyšší byla pravděpodobnost jejich 
kuřáctví, u žen takový vztah nebyl prokázán. Nezaměstnanost zvyšovala pravděpo
dobnost kuřáctví u obou pohlaví. Ženy kouřily méně než muži ve všech věkových 
skupinách a úrovních vzdělání s výjimkou 15-44letých žen se základním a středním 
vzděláním. Vzdělání nehraje roli při odvykání kouření ani u žen, ani u mužů. Vyšší 
věk znamená vyšší pravděpodobnost bývalého kuřáctví u obou pohlaví. Zanechání 
kouření nezávisí na pohlaví, ani na věkové skupině. Podobná prevalence kuřáctví 
u mladších mužů a žen vyšší úrovně vzdělání naznačuje, že se stírají rozdíly mezi 
pohlavími. U mužů se kouření pojí s dosaženým vzděláním. Klíčovým pro zanechání 
kouření je věk, ale nikoli úroveň vzdělání či pohlaví. 

Wadsworth a kol. (University College London Medical School, Velká Británie, 
1999) sledovali přetrvávající vliv nezaměstnanosti na zdraví a sociální pohodu dříve 
zaměstnaných mužů. Data jsou získávána z British National Birth Cohort Study. 
Výzkum se snaží zodpovědět otázku, zda nezaměstnanost mužů může způsobit dlou
hodobé poškození budoucích socioekonomických šancí a zdraví. Byly sestrojeny in
dikátory socioekonomického a zdravotního stavu ve 33 letech z faktorů již známých 
a sdružených se zdravím v pozdějším věku. Jako socioekonomického indikátoru bylo 
užito kombinace příjmu, stavu zaměstnanosti a vlastnictví bytu, což bylo nazváno 
socioekonomickým kapitálem. Jako zdravotního indikátoru bylo užito kombinace bo
dy mass indexu, pohybové aktivity ve volném čase, frekvence konzumace čerstvého 
ovoce a kouření, což bylo nazváno zdravotním kapitálem. Z dosavadních výsledků 
vyplývá, že dlouhodobá nezaměstnanost způsobuje u dříve zaměstnaných mužů 

(hlavně mladých) přetrvávající negativní změny zdravotního a socioekonomického 
stavu. 
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