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Tato zpráva shrnuje výzkumná data nashromážděná 
EPSU ve spolupráci s mládežnickým výborem ETUC a 
Evropským fórem mládeže. Data zachycují názory 1394 
mladých lidí týkající se práce, odborů a společnosti. 
Výzkum se zaměřoval na postoje lidí mladších 35 let 
napříč Evropou. Po krátkém vysvětlení kontextu a meto-
dologie zpráva představuje naše zjištění. Analýza je roz-
dělena do tří sekcí. První z nich se zabývá názory respon-
dentů na pracovní trh, druhá jejich postoji k odborům a 
třetí jejich obecnou občanskou angažovaností.

Mezi hlavní zjištění této studie patří:

• Většina dotázaných má pracovní smlouvu a pracuje více než 35 hodin týdně, a to i přes vzrůstající 
počet prekarizovaných úvazků mezi mladými lidmi.

• Kvalitativní výzkum však naznačuje, že mezi respondenty přetrvávají obavy z nestability zaměst-
nání a prekarizace.

• V souladu s výše uvedenými zjištěními si pracovníci mladší 24 let a studenti přejí v budoucnu zís-
kat práci na hlavní pracovní poměr.

• V souladu s předchozími výzkumy zpráva konstatuje, že mezi hlavní důvody zapojení do odborů se 
řadí zlepšení platu a pracovních podmínek, důvěra v odbory a očekávání pomoci v případě problé-
mů na pracovišti.

• Hlavním důvodem nezapojení respondentů do odborů je, že jim nikdo členství nenabídl (19 %). 
Dalších 18 % uvedlo, že se k zapojení dosud neodhodlali. Tyto výsledky jsou z organizačního po-
hledu pro odbory povzbuzující.

• Pasivní členové odborů postupně z odborů odcházejí. To dokazuje, že stávající členové odborů 
musí být neustále zapojováni a organizováni, aby v odborech déle setrvali.

• Muži se mnohem častěji zapojují do aktivit a organizací se společenským přesahem.

• Aktivní členové odborů bývají obecně společensky angažovanější.

Tato zjištění mohou EPSU a přidruženým odborům pomoci při propagaci odborů mezi mladými lidmi a při re-
prezentování zájmů zaměstnanců veřejného sektoru.

Shrnutí
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Tato zpráva prezentuje výsledky výzkumu postojů mladých Evropanů k práci, odborům a společnosti. Výzkum 
uskutečněný mezi listopadem 2018 a počátkem roku 2019 zkoumal postoje členů i nečlenů odborů k práci, za-
městnání, společenské angažovanosti a zapojování se do odborů.

Od 80. let minulého století odborům po celém světě výrazně ubývá členů. Příčiny tohoto vývoje se napříč jed-
notlivými zeměmi liší a bývají vysvětlovány řadou socioekonomických a politických faktorů (Crouch, 2017; 
Vandaele, 2019). V reakci na tento úbytek se odbory snaží opět etablovat pomocí strategií, jako je organizování 
pracovníků nebo pokusy o komunitní odborářství a budování koalic (Murray, 2017). Společným bodem těchto 
postupů je snaha odborů zvýšit svou přitažlivost mezi tradičně méně reprezentovanými skupinami, mezi které 
se řadí mimo jiné mladí pracovníci.

Mladí lidé jsou obzvlášť zasaženi globálními změnami ekonomických podmínek, včetně zvýšení nejistoty a 
nestability na trhu práce. Dalo by se očekávat, že v kontextu zvyšování podílu prekarizovaných úvazků na 
pracovním trhu se mezi mladými lidmi zvýší zájem o členství v odborech, které mohou ochránit jejich zájmy. 
Většina mladých lidí však zůstává neorganizovaná. Dá se proto říct, že budoucnost odborů do velké míry 
záleží na tom, jak se odbory dokáží přizpůsobit náročným podmínkám pracovního trhu, kterým mladí lidé v 
současnosti čelí.

Důvody, proč mladí lidé nemají zájem o členství v odborech, již zkoumala řada ekonomů i odborářů (pro po-
drobnější diskusi například Hodder a Kretsos, 2015). Pro vysvětlení je zaprvé důležité vzít v potaz podobu pra-
covního trhu. Od světové finanční a hospodářské krize (2007-2008) vlády podporují nestandardní formy úvaz-
ků, které pracovníkům poskytují menší zaměstnaneckou i sociální ochranu. Tento přístup navíc nadprůměrně 
zasáhl mladé lidi, kteří trpí relativně vysokou nezaměstnaností a často vstupují do zaměstnání s vysokou mírou 
nestability a nejistoty. V době vyšší nezaměstnanosti bývají zaměstnavatelé obecně úspěšnější v zamezování 
sdružování pracovníků, kteří se obávají problémů v případě zapojení do odborů. To dopadá i na mladé lidi. Tento 
trend je posílen nepřítomností odborových organizací v sektorech, kde jsou mladí lidé často zaměstnáni.  V pre-
karizovaných pracovních podmínkách bez odborového zastání mladí lidé často volí spíše změnu zaměstnání, 
než aby se snažili podmínky na pracovišti zlepšit. V situaci, kdy mladí lidé častěji pracují v odvětvích s menším 
zastoupením odborů, nezískávají zkušenosti s odborářstvím a hrozí, že se do něj pravděpodobně nikdy nezapojí.

Druhým často zmiňovaným důvodem je, že mladí lidé chovají k odborům spíše negativní vztah a při svém 
rozhodování o potenciálním vstupu posuzují zejména své individuální zájmy. Mladí také v důsledku pro-
měn pracovního trhu pociťují nižší sounáležitost se svým pracovním místem, a proto mohou spíše zpochy-
bňovat výhody spojené se zapojením do odborů. Výzkum z Austrálie ukázal, že podle některých mladých 
lidí vstupují do odborů pouze „oběti“ (Bulbeck, 2008). Některé mladé lidi odrazuje také výše členských po-
platků, ač některé organizace tento problém řeší jejich snížením. Je jasné, že „postoje ke společnosti, práci a 
ekonomice se formují mezi staršími náctiletými a mladšími dvacátníky“ (Lowe a Rastin, 2000:214). Je proto 
důležité vzít v potaz všechny faktory, které mohou ovlivnit postoje mladých lidí k zapojení do odborů. Bývá 
například často argumentováno, že mladí lidé spíše vstupují do odborů, pokud jejich rodiče byli členy. Nižší 
unionizace může být vysvětlena také menším předáváním odborových hodnot v rámci společnosti, nebo 
tím, že mladí lidé považují odbory především za zastánce starších pracovníků. Většina výzkumů však nazna-
čuje, že mladí lidé mají k odborům málo ideologických výhrad (Waddingron a Keer, 2002; Tailby a Pollert, 
2011; Vandaele, 2018) a ve skutečnosti k nim mají spíše pozitivní vztah. Pravděpodobnost jejich zapojení 
je však nižší z důvodu jejich nízkého povědomí o činnosti odborů (Freeman a Diamond, 2003:30), které je 
často chybně zaměňováno s nezájmem. Freeman a Diamond (2003) poukazují na to, že mladí lidé vstupující 
na trh práce jsou „nepopsaným papírem“, a tudíž se dají snadno přesvědčit k zapojení do odborů, pokud 
jsou s nimi řádně seznámeni. Význam veřejného obrazu a marketingu odborů je proto zejména ve vztahu 
k mladým lidem velmi důležitý. Další z možností, jak vylepšit interakci mezi mladými lidmi a odbory, je skrz 
instituce středního a vyššího vzdělávání.

Kontext



Třetím důvodem pro nízkou unionizaci mladých lidí je údajný nezájem odborů tuto skupinu oslovovat. Vztah 
mezi odbory a mladými lidmi nebyl vždy pozitivní a zapojení mládežnických organizací do odborů se mezi stá-
ty liší. Lze argumentovat, že odbory začaly oceňovat význam práce s mladými lidmi poté, co jim začali ubývat 
členové. Tyto iniciativy však často nefungují, potenciálně izolují mladé odboráře od zbytku odborové základny a 
ze strany odborových předáků bývají často zanedbávány. Na druhou stranu se odbory v poslední době angažují 
s mladými lidmi na praktičtější rovině, začínají se soustředit na jejich problémy a propojují se s vnějšími orga-
nizacemi, aby zvýšily povědomí o svém významu mezi touto skupinou. Těmito aktivitami odbory zpochybňují 
rozšířené (a často mylné) přesvědčení, že mladým lidem chybí kolektivní a sociální hodnoty, a snaží se, přijímaje 
přístup „nepopsaného papíru“, tyto hodnoty mezi mladými povzbuzovat. Jedná se o rozsáhlý úkol prováděný na 
pracovištích, regionální, národní i evropské úrovni (Vandaele, 2012; Vandaele, 2015; Vandaele, 2018). Úspěšnost 
těchto snah je však zpochybnitelná, neboť počet mladých odborářů neroste.

Ač se stále více akademické literatury zabývá vztahem mezi odbory a mladými pracovníky (Hodder and Kretsos, 
2015; Vandaele, 2018), většina se soustředí na jednotlivé případy či na obecné postoje členů odborů k unioniza-
ci mladých. Vzhledem ke svému pan-evropskému zaměření tento výzkum poskytuje zásadní vhled do postojů 
mladých lidí k práci, odborům a společnosti a zvyšuje akademické a odborové podvědomí o tomto tématu.
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Kvantitativní i kvalitativní data byla získána pomocí mezikulturního průzkumu. Výzkumný dotazník připravila 
Mládežnická síť EPSU (EPSU Youth Network) v deseti jazycích: češtině, angličtině, francouzštině, němčině, ital-
štině, rumunštině, ruštině, španělštině, švédštině a turečtině. Dotazník spustily EPSU a EPSU Youth Network a 
šířily jej především pomocí sociálních sítí jako Facebook nebo Twitter. Šíření dotazníku také významně přispělo 
zapojení Evropského fóra mládeže. Vzorkování virtuální sněhové koule přitom naznačuje, že průzkum se nejvíce 
šířil v „sociální bublině“ členů odborů, obzvláště těch pracujících ve veřejné správě. To zřejmě ovlivnilo výsledná 
data, která by se proto neměla generalizovat mimo zkoumanou skupinu. Respondenti ze 43 zkoumaných zemí 
jsou navíc nerovnoměrně zastoupeny v důsledku způsobu šíření (a také nedostupnosti průzkumu v některých 
jazycích). Počet respondentů v jednotlivých zemích proto neodpovídá poměrné velikosti populace ani počtu 
členů odborů v těchto zemích.

Aby byla tato geografická nerovnoměrnost částečně napravena, jednotlivé země jsou rozděleny do pěti skupin 
na základě vnitřní organizace EPSU a jejich sdílených politicko-právních a dalších charakteristik. Skupiny jsou1 
státy Beneluxu (Belgie, Nizozemsko a Lucembursko) a německy mluvící země (Německo, Rakousko a Švýcarsko) 
(19 %); (2) středoevropské státy a státy bývalé Jugoslávie (Chorvatsko, Česko, Maďarsko, Kosovo, Severní 
Makedonie, Černá Hora, Srbsko, Slovensko a Slovinsko) (16 %); (3) Spojené království a Irsko spolu se severskými 
státy (Dánsko, Finsko, Norsko a Švédsko) (22 %); (4) Francie a středomořské státy (Andora, Kypr, Řecko, Itálie, 
Malta, Portugalsko a Španělsko) (16 %); a (5) Polsko, postsovětské republiky (Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, 
Estonsko, Gruzie, Lotyšsko, Litva a Ukrajina) včetně Ruska a jihovýchodní Evropa (Albánie, Bulharsko, Rumunsko 
a Turecko (28 %). Regionalizace výsledků je proto založena na těchto pěti skupinách.

TABULKA Č. 1 – rozložení respondentů podle věku a pohlaví

VĚKOVÁ SKUPINA MUŽI (%) ŽENY (%) DOHROMADY (%)

<=24 20  27 25

25-30  37 39 38

31-34  28 21 24

>=35  15 13 14

Poznámka: Možné nepřesnosti v zaokrouhlování. 

Zdroj: Výsledky průzkumu

Vzhledem k tomu, že se průzkum zaměřuje na postoje respondentů k práci, zaměstnání, odborům a společnosti, 
je důležité věnovat pozornost jejich věkovému rozložení. 87 % respondentům průzkumu bylo méně než 35 let. 
Pohlaví ve věkových kategoriích byla zastoupena relativně rovnoměrně, přičemž průzkum vyplnilo o trochu více 
žen v kategorii 25-30 a o trochu více mužů v kategorii 31-34.

Kvalitativní data byla zkoumána pomocí tematické analýzy (King, 1998). Tento přístup je založen na identifiko-
vání určitého počtu kódů, které vyjadřují různá témata pokrytá výzkumem. Tato metoda je kompromisem mezi 
obsahovou analýzou, kde jsou kódy předem stanoveny a jejich výskyt je analyzován statisticky, a zakotvenou 
teorií, kde žádné předdefinované kódy neexistují. Několik kódů bylo vyvinuto předem a poupraveno či přidáno 
během průzkumu.

Metodologie

1  Countries from which no questionnaires have been received are not listed.
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Pracovní trh

Tato část je věnována zjištěním týkajícím se zkušeností mladých lidí s prací a pracovním trhem. Popisuje také 
jejich budoucí kariérní plány.

Většina respondentů výzkumu EPSU byla v nějaké formě pracovního vztahu (81 %), 11 % pak tvořili studenti a 8 
% nezaměstnaní. 75 % zaměstnaných mělo pracovní smlouvu na minimálně 35 hodin týdně, přičemž většina (35 
%) měla smlouvu na 40-44 hodin. Toto zjištění je pozoruhodné vzhledem k tomu, že pouhých 57 % respondentů 
zároveň uvedlo, že pracují na plný úvazek. Obecně se však jedná o relativně příznivá čísla, neboť odporují ně-
kterým závěrům existující literatury, podle které bývají mladí lidé často zaměstnáni na základě prekarizovaných, 
netradičních smluv (Gumbrell-McCormick, 2011). Výsledek však mohl být ovlivněn tím, že většina respondentů 
pracuje ve veřejném sektoru. Z bližší analýzy odpovědí vyplývá, že úvazky na méně než 34 hodin týdně mají 
častěji muži a věková skupina 30-34. Z geografického hlediska pracují nejméně hodin respondenti z nordických 
států a nejvíce respondenti z východní Evropy.

61 % respondentů uvedlo, že by si v budoucnu přáli být zaměstnání. 18 % však nevědělo, jakou by si přáli kariéru. 
Toto bylo výrazně častější mezi staršími respondenty. Celkem 18 % dotazovaných si přála stát se OSVČ a 7 % být 
na volné noze. Ženy obecně vyjadřovaly větší zájem o zaměstnanecký status, zatímco muži se častěji chtěli stát 
OSVČ. Respondenti mladší 24 let včetně studentů obecně vyjadřovali zájem o standardní zaměstnanecký po-
měr. Hlavní regionální rozdíl byl v tom, že lidé z východní Evropy měli nižší zájem o standardní zaměstnanecký 
poměr, přičemž preferovali OSVČ či freelancing. To zřejmě odráží obecnou ekonomickou situaci v jejich zemích.

45 % vzorku vyjádřilo přání pracovat ve veřejném sektoru. Vzhledem k tomu, že průzkum dělalo EPSU, se však 
nejedná o překvapivé zjištění. Práci ve veřejném sektoru obecně preferovaly ženy a také respondenti s odbor-
ným vzděláním. Mezi věkovými skupinami jsme v této otázce nezaznamenali rozdíly. Obecné postoje k veřejné-
mu sektoru byly mezi respondenty celkově pozitivní, přičemž se nijak nelišily na základě pohlaví, věku, vzdělání 
či pozice na pracovním trhu. Existovaly však velké rozdíly mezi regiony, přičemž nordické státy, Spojené králov-
ství a Irsko měly k veřejnému sektoru pozitivnější vztah než ostatní země. To může být vysvětleno strukturou 
nordických států. 

Odborářství

Další část analýzy se soustředí na odpovědi týkající se odborářství (unionizace). Zkoumali jsme přitom řadu fak-
torů, které jsou s odborářstvím spojeny. Celkem 67 % respondentů jsou členy odborů. Jak ilustruje tabulka č. 2, 
27 % účastníků průzkumu se považuje za pasivní členy, 12 % za aktivní a 8 % jsou zaměstnanci odborů na plný 
úvazek. 33 % respondentů nejsou členy odborů. Počet aktivních členů odborů a jejich představitelů je mezi re-
spondenty v porovnání s běžnou populací velmi vysoký, což je zřejmě další důsledek způsobu šíření průzkumu. 
Počet členů odborů byl nižší ve věkové skupině pod 24 let, kde byl také minimální počet zaměstnanců odborů. 
Zaměstnanci odborů se objevovali častěji ve starších věkových kategoriích, zejména té nad 35 let.

Zjištění a analýza
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TABULKA Č. 2 – Odborový status respondentů (%)

ODBOROVÝ STATUS   podíl v %

NEJSOU ČLENY ODBORŮ 33 %

PASIVNÍ ČLENOVÉ  27 %

AKTIVNÍ ČLENOVÉ  12 %

ZÁSTUPCI ODBORŮ   19 %

ZAMĚSTNANCI ODBORŮ NA PLNÝ ÚVAZEK  8 % 

Poznámka: Možné nepřesnosti v zaokrouhlování. Zdroj: Výsledky průzkumu

Literatura zkoumající důvody k zapojení do odborů vyzdvihuje dvě nejčastější motivace: kolektivní důvody nebo 
individuální výhody (Waddington a Whitston, 1997:520). Mezi kolektivní důvody patří podpora v práci, ochrana 
či zlepšení platu a pracovních podmínek, důvěra v odbory a společenský tlak okolí. Mezi individuální výhody k 
zapojení do odborů se řadí právní poradenství zdarma, profesionální služby, průmyslové výhody, finanční služby 
a vzdělávání. V souladu s existující literaturou (Waddington s Whitson, 1999; Hodder a kolektiv, 2017) výsledky 
našeho průzkumu ukazují, že mezi hlavní důvody pro zapojení do odborů patří: zlepšení platu a pracovních 
podmínek (40 %), důvěra v odbory (37 %) a podpora při problémech v práci (36 %). To dokazuje přetrvávající 
zájem respondentů o organizaci na základě kolektivních důvodů. Jsme si vědomi, že kolektivní důvody k zapo-
jení do odborů zahrnují také individuální zájmy. Domníváme se však, že vyjednání těchto individuálních zájmů 
(např. podpora při problémech v práci) závisí na existenci kolektivní organizace na pracovišti a může být proto 
klasifikováno jako kolektivní důvod.

Důvody k nečlenství v odborech jsou rovněž velmi podnětné. 19 % respondentů, kteří nejsou členy, uvedlo, 
že se nepřipojili, neboť jim členství nikdo nenabídl. 18 % se k připojení zatím neodhodlali a 16 % se domnívá, 
že členství v odborech nepotřebují. Tato zjištění jsou pro EPSU povzbudivá, neboť indikují, že mladí pracovníci 
by měli zájem se k odborům připojit, pokud by jim to bylo nabídnuto a byli dobře organizováni. I to potvrzuje 
předchozí zjištění (Hodder a Kretsos, 2015).

Přes 70 % účastníků průzkumu uvedlo, že členy odborů chtějí zůstat (pokud se jimi již stali), nebo že se k nim 
chtějí připojit (pokud jsou dosud nečleny). Tato zjištění jsou velmi povzbudivá, je však třeba vzít v potaz „efekt 
sněhové koule“, kvůli kterému byli respondenti nakloněnější k odborářství než běžná populace. Když byly ostat-
ní proměnné kontrolovány, odhodlání v odborech vydržet či se k nim přidat se zásadně nelišilo mezi responden-
ty různých věkových skupin či pohlaví. Pracovníci na částečný úvazek měli nižší motivaci v odborech zůstat či se 
k nim přidat, což potvrzuje dlouhotrvající problémy odborů v oslovování lidí s netypickými úvazky (Gumbrell-
McCormick, 2011). Z podhledu organizace členů odborů je důležité zdůraznit, že pasivní členové byli ve srovná-
ní s ostatními členy méně nakloněni možnosti v odborech v budoucnu zůstat. To dokazuje, že pokud si odbory 
chtějí své členy udržet, měly by je angažovat a aktivizovat i po jejich vstupu.

Dále jsme se zaměřili na obecné postoje respondentů k odborům a také na jejich názory na to, čemu by se od-
bory měly věnovat. Nepřekvapivě (vzhledem ke zmíněnému efektu sněhové koule) 70 % respondentů uvedlo, 
že k odborům mají pozitivní nebo velmi pozitivní vztah, zatímco negativní či velmi negativní zastává pouze 8 %. 
Respondenti mladší 24 let byli směrem k odborům nejrezervovanější, postoj k odborům se s věkem zlepšoval. 
Toto zjištění je rovněž v souladu s předchozími průzkumy o postojích k odborům (Hodder a Kretsos, 2015), je 
však méně výrazné, pokud jsou vzaty v potaz ostatní proměnné. Ženy měly k odborům výrazně pozitivnější 
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postoj k odborům než muži, mezi respondenty ze středomořské skupiny byly naopak názory rezervovanější. 
Nečlenové měli v porovnání se členy k odborům horší vztah. Čím byli respondenti aktivnější v odborech, tím k 
nim měli lepší vztah, a to i po započtení všech proměnných.

Respondentů jsme se také tázali, co by podle nich mělo být účelem odborů. Většina respondentů se domnívala, 
že by se odbory měly snažit ovlivňovat veřejnou diskusi o pracovním trhu (92 % respondentů zcela nebo čás-
tečně souhlasí), řešit problémy spojené s prekarizací a nestandardními pracovními úvazky (Cha a kolektiv, 2019), 
poskytovat vzdělávání a trénink svým členům (92 %) a aktivizovat pracovníky obecně (92 %), což je v souladu s 
trendem větší podpory organizování (Murray, 2017). Podle 78 % respondentů by odbory měly organizovat kam-
paně týkající se nevhodných podmínek v nadnárodních korporacích. 65 % se domnívá, že odbory by se měly za-
měřovat pouze na problémy na pracovišti, přičemž 21 % věří, že by se neměly podílet se na protestech týkajících 
se jiných problémů než pracoviště. To naznačuje velký zájem o zapojení odborů do otázek trhu a společenské 
třídy. Za zmínku stojí také to, že podle 28 % respondentů by odbory měly organizovat pouze „nestávkové pro-
testy“ na úrovni pracoviště.





Širší společenské zájmy a aktivity

Třetí část průzkumu jsme věnovali otázce, do jaké míry se respondenti angažovali ve společenských organiza-
cích a aktivitách mimo odbory. Dále jsme se jich zeptali na jejich plány do roku 2030. V první části této kapitoly 
přinášíme přehled o hlavních zájmech našich respondentů. Ve druhé se věnujeme jejich aspiracím.

Většina respondentů se považuje za nadprůměrně angažované ve společenských aktivitách, jež považují za 
smysluplné. Mužští respondenti vykazovali výrazně větší míru zapojení ve společenských aktivitách než ženy. 
Rozdíly v angažovanosti na základě věkových skupin, pracovních pozic či zemí původu byly naopak zanedba-
telné (když byly ostatní proměnné kontrolovány). Lidé více zapojeni do odborové činnosti se ve srovnání s pa-
sivními členy odborů také aktivněji angažovali v ostatních aktivitách se společenským přesahem. Ve zkratce 
to znamená, že vysoká angažovanost v odborech korelovala s vyšší společenskou angažovaností obecně. Při 
posuzování typů společenských organizací jsme zjistili, že respondenti byli kromě odborů nejčastěji zapojeni do 
aktivit mládežnických organizací, což není vzhledem k profilu většiny respondentů překvapující. Nejčastější typy 
společenských organizací, do kterých byli respondenti zapojeni, jsou uvedeny v tabulce č. 3.

TABULKA Č. 3 – Kategorie společenského zapojení (%)

TYP SPOLEČENSKÉ ORGANIZACE podíl v %

MLÁDEŽNICKÉ ORGANIZACE 50

OBČANSKÉ/KOMUNITNÍ SPOLKY 42

KULTURNÍ ORGANIZACE 31

CHARITY 30

POLITICKÉ SKUPINY 29

Poznámka: Možné nepřesnosti v zaokrouhlování. Zdroj: Výsledky průzkumu

Při bližší analýze těchto dat jsme došli k závěru, že typ společenského zapojení se příliš neliší na základě pohlaví či 
postavení na pracovním trhu. Významný rozdíl jsme však zaznamenali mezi věkovými skupinami – mladší respon-
denti se obecně častěji angažovali ve společenských organizacích ve srovnání se starší věkovou skupinou 35+.

Respondentů jsme se dále tázali, zda jsou ve společnosti zapojeni i jiným způsobem. Nejčastější odpovědi jsou 
uvedeny v tabulce č. 4. Jako nejčastější formu ovlivňování společnosti „jiným“ způsobem respondenti nejčastěji 
hodnotili své specifické chování či aktivity. Aktivní lidé častěji vykazovali přesvědčení, že mohou ovlivnit svět k 
lepšímu aktivismem, což potvrzuje již známá zjištění z dřívějška. Jako další „jinou“ formu ovlivňování společnos-
ti respondenti identifikovali svoji práci. Vzhledem k tomu, že průzkum provádělo EPSU, není toto zjištění pře-
kvapující. Odráží obecně pozitivní vztah respondentů směrem k veřejnému sektoru, který byl zmíněn již výše. 
Sociální sítě (pro účely kampaní a osvěty) respondenti identifikovali jako třetí nejčastější formu ovlivňování spo-
lečnosti. To je v souladu s předchozími zjištěními, podle kterých technologie „mění způsoby společenské anga-
žovanosti, jelikož umožňují oslovit lidi zajímající se o konkrétní témata, organizovat kolektivní akce, zvyšovat 
povědomí, ovlivňovat společenské postoje, vybírat finanční prostředky či komunikovat s lidmi v rozhodujících 
pozicích (McAllister, 2013:93).
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TABULKA Č. 4 – Ostatní kategorie společenské angažovanosti (%)

DALŠÍ FORMY SOCIÁLNÍ ANGAŽOVANOSTI A PŘÍSTUPŮ KE ZMĚNĚ 
VĚCÍ K LEPŠÍMU

podíl 
v %

BÝT PŘÍKLADEM VLASTNÍM JEDNÁNÍM/POSTOJI 83

SKRZE SVOU PRÁCI  81

PŘES SOCIÁLNÍ SÍTĚ 56

Poznámka: Možné nepřesnosti v zaokrouhlování. Zdroj: Výsledky průzkumu.

V následující části se budeme zabývat odpověďmi na otevřenou otázku na konci průzkumu, která se responden-
tů tázala, kde se vidí v roce 2030. Na otázku různě detailně odpovědělo 1005 lidí. Odpovědi se týkaly celé řady 
aspektů (mnohé z těchto aspektů přitom byly uvedeny na začátku otázky jako příklad, což odpovědi pravděpo-
dobně ovlivnilo). Odpovědí týkající se koníčků či domácích mazlíčků nebylo dostatek, a tak nejsou v této zprávě 
zahrnuty. Většina respondentů na otázku odpovídala vážně, byť se objevovaly i odpovědi humorného charakte-
ru (např. „Chci zůstat navždy mlád.“) Většina respondentů indikovala své naděje a aspirace do budoucna, zejmé-
na ty týkající se jejich kariéry, rodiny a vzdělání. 5 % projevilo obavy ohledně své budoucnosti (např. „Vše je tak 
nestálé a nejisté, že si nedovedu představit rok 2030. I rok 2020 se zdá příliš vzdálený.“). Překvapivě pouze 11 % 
naznačilo nejistotu týkající se jejich budoucnosti (např. „nemám ponětí, vše je velmi nepředvídatelné“).

Většina respondentů (84 %) v odpovědích komentovala vývoj své kariéry. V souladu s výše uvedenými kvantita-
tivními výsledky většina uvedla, že si přejí zůstat v zaměstnaneckém poměru či pokračovat v práci ve veřejném 
sektoru. Toto opět vzhledem k povaze průzkumu není překvapující. Řada respondentů však nevěděla, jakou 
kariéru by si přáli. Bez ohledu na preferovanou kariérní dráhu mezi respondenty existovaly obavy z nestability 
práce a nedostatku financí, jak naznačují tyto odpovědi: „Nedokážu říct, co budu v budoucnu dělat. Nikdy jsem 
neměl příležitost plánovat za více než 6 měsíců dopředu.“; „Domnívám se, že práce bude intenzivnější… Budu 
muset častěji měnit práci.“; „Doufám, že v roce 2030 budu mít stálý úvazek a stabilitu v práci.“ Kvalitativní výsled-
ky tak více než kvalitativní data potvrzující obecně známé závěry o obavách z dlouhodobých dopadů nestálých, 
prekarizovaných a flexibilních úvazků na mladé lidi (Gumbrell-McCormick, 2011; Tailby a Pollert, 2011).

46 % respondentů uvedlo, že by si v budoucnosti přáli rodinu či že by s ní chtěli trávit více času. Projevovaly se 
však obavy týkající se nedostatku času či financí (např. „Doufám, že si dokážu zorganizovat život tak, abych měl 
čas založit rodinu.“). Tyto odpovědi však mohly být částečně ovlivněny příkladem v zadání otázky („Nevím, zda 
budu mít čas založit rodinu.“). 22 % respondentů projevilo zájem pokračovat či dokončit svoje vzdělávání (ať už 
v podobě profesní kvalifikace či vyššího univerzitního vzdělání, jako jsou magisterské či doktorské tituly). Většina 
komentářů týkajících se vzdělávání se zároveň vztahovala ke specifickému kariérnímu směřování respondentů. 
Pouze 10 % v odpovědích zmínila své přetrvávající zapojení v odborových aktivitách, což je překvapující ve srov-
nání s výše uvedenými kvantitativními daty.





Cílem této zprávy bylo zmapovat postoje mladých Evropanů k práci, odborům a společnosti.

V otázce práce a zaměstnaní patří k hlavním zjištěním, že většina respondentů má v současné době pracovní 
úvazek a pracuje více než 35 hodin týdně, navzdory rostoucímu fenoménu prekarizovaných úvazků mezi mladý-
mi lidmi. Obavy o pracovní stabilitu však mezi respondenty přetrvávají, jak potvrzují kvalitativní data. Mladší pra-
covníci (pod 24 let) a studenti jasně preferují zaměstnání se standardním pracovním úvazkem. Pokud se chtějí 
profilovat jako zastánci zájmů mladé generace, měly by se odbory na tyto argumenty zaměřit. Naše zjištění také 
potvrzují existující poznatky, podle kterých mají mladí lidé zájem se posunout z prekarizovaných pracovních 
úvazků (Cha a kolektiv, 2019).

Vysledované hlavní důvody k zapojení do odborů jsou rovněž v souladu s výsledky existujících průzkumů. 
Hlavními motivacemi lidí k unionizaci zůstává zlepšení platu a pracovních podmínek, důvěra v odbory a podpo-
ra v případě problémů. Kolektivní důvody tak zůstávají nejdůležitější motivací pro zapojení do odborů. Naopak 
nezapojení do odporů respondenti nejčastěji zdůvodňovali faktem, že se jich nikdo nezeptal (19 %), či že se k 
tomu zatím nedostali. Z organizačního hlediska se pro odbory jedná o povzbuzující zjištění potvrzující existující 
výzkum, podle kterého se mladí lidé dají snadno k unionizaci přesvědčit, pokud jsou jim přínosy odborů vysvět-
leny. Z hlediska nabírání členů a udržení jejich členství výzkum ukázal, že pasivní členové odborů je v budoucnu 
pravděpodobněji opustí. To dokazuje potřebu členy odborů nepřetržitě angažovat a organizovat proto, aby v 
odborech přetrvali.

Účastníci průzkumu se angažují v řadě společenských aktivit mimo odbory, zejména v mládežnických organi-
zacích a komunitních spolcích. Muži obecně vykazují vyšší angažovanost ve společenských otázkách a organi-
zacích. Aktivní členové odborů jsou rovněž obecně aktivnější v širší společnosti. Respondenti byli obecně spíše 
optimističtí o svých budoucích vyhlídkách, přičemž je nejvíce zajímaly otázky práce, rodiny a vzdělání.

Ač by výsledky tohoto průzkumu neměly být generalizovány mimo jeho respondenty, EPSU a přidruženým od-
borům poskytují užitečné vodítko k náboru členů a jejich zastupování a organizování v budoucnu.

Závěry
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