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Abstrakt 

Článek se zabývá vývojem sociodemografické a sociální struktury populace území obce s 

rozšířenou působností. Cílem článku je analýza vývoje sociodemografické a sociální struktury 

obyvatel obce s rozšířenou působností Hradec Králové a jejího vlivu na trh práce z pohledu 

nabídky lidského kapitálu a vyhodnocení možností přilákání investorů do analyzované oblasti 

z hlediska dostupnosti pracovní síly. 

Abstract 

This paper deals with the development of socio-demographic and social structure of the 

population in the municipality with extended competence. The aims of the thesis is an analysis of 

socio-demographic and social structure of the population of a municipality with extended 

competence of Hradec Králové and its impact on the labor market in terms of supply of human 

capital and evaluate the possibility of attracting investors to the area analyzed in terms of 

availability of labor. 



Úvod 

Práce hraje v životě každého z nás důležitou roli. Její ztráta a nezaměstnanost je skoro pro 

všechny lidi závažnou událostí v životě, která přináší úbytek sociálních kontaktů, dále může mít 

vliv na psychické a fyzické zdraví jedince a v neposlední řadě má výrazný vliv na životní 

úroveň. I zaměstnaní lidé nemusejí být spokojení se svým zaměstnáním z důvodu nevhodné, 

vzdělání či kvalifikaci nereflektující pracovní pozice, kterou vykonávají. Pracovní pozice jsou 

často nevhodně obsazovány v období hospodářské krize, kdy poptávka po práci na trhu práce 

výrazně převyšuje nabídku práce. Z těchto důvodů je vhodné provést detailní 

sociodemografickou analýzu vývoje obyvatelstva, která nám dá podrobný přehled o možnostech 

lidského kapitálu, v analyzované oblasti. 

Cílem článku je proto analýza vývoje sociodemografické a sociální struktury obyvatel obce 

s rozšířenou působností Hradec Králové a vlivu tohoto vývoje na trh práce z pohledu nabídky 

lidského kapitálu a vyhodnocení možností přilákání investorů do analyzované oblasti z hlediska 

dostupnosti pracovní síly v období od roku 1993 až po současnost. Analýza je provedena na 

základě hlavních ukazatelů sociodemografického a sociálního zkoumání obyvatel. Ukazateli, 

kterými se práce zabývá, je zejména sledování změn počtu obyvatel, věkového složení obyvatel, 

pohlaví, vzdělanost, ekonomické aktivity, atd. 

Příčinami změn sociální struktury obyvatelstva jsou převážně jevy, jako je například stárnutí 

populace, přesun zaměstnanců do sektoru služeb, změna organizačních struktur a rozvoj 

komunikačních a informačních technologií. I práce jako taková se vyvíjí, rostou požadavky na 

zaměstnance z pohledu nových znalostí především z oborů informačních technologií a 

dovedností týkajících se sociálních dovedností. Popisované změny mají vliv na úroveň vzdělaní 

a vzdělanostní strukturu. I když vzdělání v současnosti nepředstavuje jistotu ochrany před 

rizikem nezaměstnanosti, není jediným faktorem zajišťujícím určitou výši platu, ale i tak dle 

statistik s dokončenou vyšší úrovní vzdělání roste i výše průměrného platu. Všechny tyto 

charakteristiky potencionálních zaměstnanců by měli být brány investory v patrnost a snažit se 

podle nich vytvářet taková pracovní míst, která by odpovídala nabízenému lidskému potenciálu 

nebo popřípadě podporovat rozvoj, rekvalifikace, vzdělání, tak aby obyvatelé, ať již ještě 

studenti, nebo již nezaměstnaní dospělí odpovídali jejich současným či budoucím požadavkům. 



Charakteristika sledované oblasti – ORP Hradec Králové 

Správní obvod obce s rozšířenou působností Hradec Králové zahrnuje od roku 2005 celkem 81 

obcí. Také rozlohou, která činí 67 744 ha a počtem obyvatel čítající 145 803 (žije zde čtvrtina 

obyvatel kraje) se řadí na první místo v Královéhradeckém kraji. Vedle Hradce Králové mají v 

tomto správním obvodu statut města další čtyři obce (Chlumec nad Cidlinou, Nechanice, Smiřice 

a Třebechovice pod Orebem). Kromě Smiřic jsou tato města i pověřenými obecními úřady. Ve 

městech správního obvodu žily k 31. 12. 2004 více než tři čtvrtiny obyvatel obvodu. Převládající 

hospodářskou činností v analyzované oblasti je zemědělská výroba. Průmysl v podobě 

strojírenství a výroby kovů je soustředěn především do krajského města a oblasti Chlumce nad 

Cidlinou a Třebechovic pod Orebem. [1] 

Sociodemografický vývoj 

Hlavní vliv na demografické změny v ORP Hradec Králové má stárnutí populace, které je 

zapříčiněno prodlužováním střední délky života a snižováním porodnosti. Na počátku 

sledovaného období dětská složka, tedy kategorie 0 – 14 let, dosahuje 17% podílu z celkového 

obyvatelstva sledované oblasti a převyšuje o 4% seniorskou složku obyvatel. Největší zastoupení 

má složka produktivního obyvatelstva a to 68,6%. Změnu prvních dvou kategorií dobře 

znázorňuje křivka indexu stáří, která ukazuje počet obyvatel starších 65 let na 100 obyvatel 

z dětské složky. V roce 1993 tento index měl hodnotu 80 obyvatel starších 65 let na 100 obyvatel 

mladších 15 let. Podíl produktivního obyvatelstva se koncem sledovaného období nezměnil, ale 

došlo k poklesu dětské složky o 4% a k 4% nárůstu podílu obyvatel starších 65 let. Tento vývoj 

dobře znázorňuje křivka indexu stáří, která vykazuje neustálý růst a v roce 2010 se zastavila na 

hodnotě 125 osob.  



Graf 1 Věkové složení obyvatel SO ORP HK, zdroj: Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

Přirozený přírůstek je po většinu sledovaného období negativní s výjimkou posledních pěti let 

kdy počet narozených převýšil počet zemřelých. Trendová vlna počtu narozených se bude 

opakovat i v budoucnu, ale počet zemřelých poroste lineárně a bude neustále převyšovat počet 

narozených občanů. Velikou roli ve vývoji počtu obyvatel v analyzované oblasti bude hrát 

migrace. Díky kladnému migračnímu saldu i s negativním přirozeným přírůstkem ORP Hradec 

Králové vykazuje a bude vykazovat mírný neustálý růst obyvatel. Což by se mohlo zdát pro 

investory jako příležitost, ale ne v případě, že růst obyvatel bude zapříčiněn zvyšováním počtu 

obyvatel ve věkové kategorií nacházející se v postproduktivním období života obyvatel. Blízká 

budoucnost přináší ještě celkem pozitivní predikci, kdy se zvýší počet mladých obyvatel do 

15 let a i produktivní složka 30-50 let bude převyšovat současný stav. Dlouhodobější předpověď 

již není tak perspektivní a očekává se vyšší nárůst obyvatel ve věku 50 a více let.   

  



Graf 2 Predikce věkové struktury obyvatel SO ORP HK, zdroj: [8]Chyba! Nenalezen zdroj 

odkazů. 

Dalším faktorem, který je pro investory důležitý, je vzdělanostní struktura. Ta se dle očekávání 

zvyšuje, roste počet vysokoškolsky vzdělaných lidí a klesá počet obyvatel se základním 

vzděláním a středoškolským vzděláním bez maturity. Tento trend se prozatím dá očekávat i 

nadále. Ač růst úrovně vzdělanosti je pozitivní, dochází k úbytku lidí s odborným zaměřením a 

tím i převisu nabídky těchto volných pracovních míst. Společnosti či noví investoři nabízející 

tyto pozice by měly přijít se zatraktivněním těchto pracovních míst a podporou odborného 

vzdělávání. Nejvyšší poměr obyvatel s vyšší úrovní vzdělání 44% je v Hradec Králové a druhou 

kategorií obcí jsou obce do 200 obyvatel s 29% obyvateli s vyšší úrovni vzdělání.  Mezi další 

oblasti s vyšší hustotou obyvatel s vyšším vzděláním je blízké okolí města Hradce Králové, dále 

východně obce Třebechovice pod Orebem a jihozápadně malá obec Chuděřice, ve které je 

vysoké procento obyvatel se středoškolským vzděláním zakončeným maturitou, také vykazují 

vyšší hustotu obyvatel, kteří dosáhli vyšší úrovně vzdělání. Území severně od Hradce Králové je 

další oblastí, která vykazuje vyšší hustotu v úrovni vzdělání obyvatel. Naopak území jihozápadně 

od Hradce Králové je oblastí s velmi nízkou hustotou obyvatel s vyšší úrovní vzdělání. 



Obrázek 1 Hustota obyvatel s SSM a VŠ vzděláním v obcích SO ORP Hradec Králové v 

roce 2010, zdroj: Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

Volný lidský kapitál je tvořen nezaměstnanými občany. Oblasti vykazující vyšší míru 

nezaměstnanosti se nachází především ve východní a severní části území ORP Hradec Králové. 

Hodnoty, které zde tato veličina dosahuje, se pohybují v intervalu od 7,8 – 22%.  Při překrytí 

map z Obrázku 1 a Obrázku 2 dojdeme k závěru, že oblasti postižené nejvyšší nezaměstnaností 

mají také nejmenší hustotu obyvatel s vyšší úrovní vzdělání. V těchto oblastech by bylo tedy 

vhodné investovat do řemeslných, zpracovatelských a dělnických pracovních pozic. 



Obrázek 2 Míra nezaměstnanosti v obcích SO ORP Hradec Králové v roce 2011, zdroj: 

Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

Shrnutí výsledků analýzy vývoje a predikce demografických, sociálních a ekonomických 

ukazatelů dobře znázorní a vyhodnotí následující SWOT analýza pomocí silných a slabých 

stránek, hrozeb a příležitostí z pohledu investorů. 

SWOT analýza 

Silné stránky 

• struktura vzdělávacích institucí  

• existence vysoké školy a dalších 3 fakult vysokých škol 

• nárůst obyvatel v menších obcích 

• vývoj migračního salda ve všech kategoriích v kladných číslech 

• růst hustoty obyvatel i v menších obcích kategorizovaných dle počtu 

obyvatel 

• v současném vývoji převyšující počet narozených před počtem zemřelých 



• zvyšující se počet absolventů středních škol s maturitou a vysokých škol 

• v střednědobé predikci neustálý růst obyvatel  

• růst počtu obyvatel v kategorii 0-15 let v roce 2020  

• institucionální zázemí pro problematiky všeho druhu, především v krajském 

městě Hradec Králové 

Slabé stránky 

• rostoucí index stáří 

• klesající trend vývoje počtu narozených v současnosti 

• 45% podíl obyvatel se základním vzděláním nebo středním bez maturity 

• východní a severovýchodní oblast ORP HK má nízkou hustotu počtu 

obyvatel se středoškolským vzděláním s maturitou nebo vysokoškolským 

vzděláním 

• nízká míra nezaměstnanosti v krajském městě a v jeho blízkém okolí 

• 65% podíl nezaměstnaných obyvatel se základním vzděláním nebo 

středoškolským bez maturity 

• stárnutí populace 

• nadregionální charakter vysokoškolského vzdělání 

Příležitosti 

• růst počtu obyvatel ve věku 15-65 let v kategoriích obcí s menším počtem 

obyvatel 

• zvyšování úrovně vzdělanosti i v menších obcích 

• vyšší míra nezaměstnanosti v obcích s menším počtem obyvatel nad 

hranicí 8% 

• mezi nejvíce postižené oblasti nezaměstnaností patří východní část ORP HK, 

severně od Hradce Králové a Třebechovice pod Orebem s okolními obcemi 

na západní straně 

• věková struktura nezaměstnaných ukazuje 55% podíl skupiny 

nezaměstnaných v letech 15-34 let ve všech velikostních kategorií obcí dle 

počtu obyvatel 



Hrozby 

• zvyšující se počet postproduktivního obyvatelstva 

• pokles míry nezaměstnanosti 

• nižší úroveň vzdělanosti nezaměstnaných občanů 

• vysoký podíl pracovních míst vyžadující nižší úroveň vzdělání 

• rostoucí trend vývoje počtu zemřelých obyvatel 

• snižující se počet studentů s odborným vzděláním 

Mezi hlavní silné stránky území ORP Hradec Králové patří především zvyšující se úroveň 

vzdělanosti a růst počtu obyvatel zajišťující dostatek kvalifikované pracovní síly na straně 

nabídky lidského kapitálu na trhu práce. Příležitosti, které specifikují silné stránky, ukazují na 

zlepšující situaci v menších obcích z pohledu vzdělanostní struktury a i vyšší míra 

nezaměstnanosti dává informace o vyšší nabídce lidských zdrojů na trhu. Mezi slabé stránky 

naopak patří nízká míra nezaměstnanosti v krajském městě a vysoký podíl nezaměstnaných 

s nižším vzděláním, kde budou zvýšené finanční nároky na dovzdělání a zvýšení kvalifikace 

nezaměstnaných obyvatel. Jednou z negativních hrozeb je vyšší počet pracovních míst 

s potřebou nízké kvalifikace, která nemotivují nezaměstnané k růstu osobnosti, zvyšování 

kvalifikace či vzdělání.  
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