Katalog změn znalostních a dovednostních
kvalifikačních požadavků na zaměstnanecké
pozice ve Společnosti 4.0
Pavlína Hejduková, Jana Hinke, Jakub Horák, Veronika Machová, Petra Taušl
Procházková, Lucie Vallišová, Marek Vokoun

Západočeská univerzita v Plzni – Fakulta ekonomická,
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
2019

Autorský kolektiv:

Ing. Pavlína Hejduková, Ph.D., kapitola 2
doc. Ing. Jana Hinke, Ph.D., kapitola 5
Ing. Jakub Horák, kapitola 1
Ing. Veronika Machová, MBA, kapitola 1
doc. Ing. Petra Taušl Procházková, Ph.D., kapitola 3, celková redakce textu
Ing. Lucie Vallišová, Ph.D., kapitola 3
Ing. Marek Vokoun, Ph.D., kapitola 4

© Pavlína Hejduková, Jana Hinke, Jakub Horák, Veronika Machová, Petra Taušl Procházková,
Lucie Vallišová, Marek Vokoun

Tato studie byla vytvořena
se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci
Programu

Obsah

Obsah
Poděkování .............................................................................................................................................. 4
Úvod ........................................................................................................................................................ 5
1

Současný stav trhu práce................................................................................................................. 6
1.1

Stav a struktura zaměstnanosti, vývojové tendence............................................................... 6

1.2

Vzdělanost a kvalifikační úroveň pracovní síly ........................................................................ 9

1.3

Nezaměstnanost a politika zaměstnanosti v ČR .................................................................... 11

1.4

Srovnání současného stavu trhu práce – Evropská unie, Plzeňský a Jihočeský kraj ............. 13

Reference .............................................................................................................................................. 16
2

Dopady technologických změn na poptávku po pracovní síle ...................................................... 17
2.1

Ohrožené pracovní pozice/skupiny obyvatel/sektory ........................................................... 17

2.2

Nové pozice, segmenty, trhy, inovace................................................................................... 19

2.3

Charakter pracovních míst .................................................................................................... 20

Reference .............................................................................................................................................. 22
3 Požadované znalosti, dovednosti a kvalifikace v souvislosti s nástupem a rozvojem Společnosti
4.0 24
3.1
Nové požadavky, dovednosti a kvalifikace v souvislosti s nástupem a rozvojem společnosti
4.0 a reflexe stávajících ..................................................................................................................... 24
3.2

Využití nahrazovaných zaměstnanců .................................................................................... 31

Reference .............................................................................................................................................. 33
4

Nutnost dalšího vzdělávání a rekvalifikací v souvislosti s nástupem a rozvojem Společnosti 4.0 34
4.1

Digitální gramotnost .............................................................................................................. 34

4.2

Národní strategie v oblasti digitální gramotnosti .................................................................. 35

4.3

Současný stav ........................................................................................................................ 38

Reference .............................................................................................................................................. 40
5 Identifikace ohrožených pozic v sektoru znalostně náročných služeb v souvislosti s nástupem a
rozvojem Společnosti 4.0 ...................................................................................................................... 42
5.1

Vymezení cílové skupiny........................................................................................................ 42

5.2

Následná identifikace ohrožených pozic v sektoru znalostně náročných služeb .................. 50

Reference .............................................................................................................................................. 53
Shrnutí změn a závěr ............................................................................................................................. 54
Seznam obrázků .................................................................................................................................... 57
Seznam tabulek ..................................................................................................................................... 57
Abstrakt ................................................................................................................................................. 58

3

Úvod

Poděkování
Rádi bychom poděkovali Technologické agentuře ČR za poskytnutou finanční podporu a všem
dalším členům projektového týmu i podpůrným pracovištím za podporu a spolupráci.
V neposlední řadě děkujeme všem aplikačním garantům za poskytnuté informace a zpětné
vazby a všem podnikům, které se se studií seznámí a poskytnou nám cenné zpětné vazby.
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Úvod

Úvod
Vážení čtenáři,
tato publikace Katalog změn znalostních a dovednostních kvalifikačních požadavků na
zaměstnanecké pozice ve Společnosti 4.0 si klade za cíl představit znalostní a dovednostní
kvalifikační požadavky na zaměstnanecké pozice v souvislosti s nástupem a rozvojem
Společnosti 4.0.
Text je členěn na několik kapitol, které reflektují základní a nutné oblasti týkající se
diskutovaného tématu. Kapitola první představuje současný stav trhu práce. Jsou představeny
informace týkající se stavu a struktury zaměstnanosti, vzdělanostní a kvalifikační úrovně,
nezaměstnanosti a dále dochází ke srovnání současného v rámci Evropské unie, Plzeňského a
Jihočeské kraje. Druhá kapitola se zabývá oblastí dopadu technologických změn na poptávku
po pracovní síle. Jsou zmiňované takové oblasti jako vyčlenění ohrožených pracovních pozic,
tvorba nových pozic či charakter pracovních míst. Třetí kapitola reflektuje požadované znalosti,
dovednosti a kvalifikace v souvislosti s nástupem a rozvoje Společnosti 4.0. Uvádí se nové
požadavky na dovednosti, kvalifikaci a diskutuje se možnosti využití nahrazovaných
zaměstnanců. Čtvrtá kapitola se již koncentruje především na nutnost dalšího vzdělávání, a to
především na oblast digitální gramotnosti. A konečně pátá kapitola otevírá diskusi pro
identifikaci ohrožených pozic v sektoru znalostně náročných služeb v souvislosti s nástupem a
rozvojem Společnosti 4.0.
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1 Současný stav trhu práce
1.1 Stav a struktura zaměstnanosti, vývojové tendence
V souvislosti s nástupem čtvrté průmyslové revoluce často vyvstávají diskuse o dopadech na
pracovní trh a způsobu jeho proměny. Jednoduše řečeno, na první pohled by měla mít
automatizace ve výrobě jasně zřetelný důsledek v propouštění nízkokvalifikovaných dělníků.
Ti budou nahrazeni ve své práci autonomními stroji. V současné době se lze setkat s celou řadou
literatury a článků, od odborných studií, až po novodobé predikce, v nichž je řeč o možnosti
ztráty pracovní pozice i u kvalifikovaných jedinců. Ve smyslu času a prostoru je dnes práce
stále flexibilnější (Mařík, 2016). Zda bude narůstající množství digitalizace mít za následek
snižování počtu pracovních pozic v výrobě, je nejčastěji pokládanou otázkou. I přestože není
nyní odpověď jednoznačná, nesoulad nespočívá ani tak v tom, jestli vyhraje tento souboj člověk
nebo stroj, nýbrž jak bude budován vztah a spolupráce mezi lidmi a stroji (Oddělení strategie a
trendů EU, 2015).
Zaměříme-li se na současný stav a strukturu zaměstnanosti v České republice lze se odkázat na
„Výběrové šetření pracovních sil“ (VŠPS), které provedl Český statistický úřad. Dle jeho
výsledků dosáhl průměrný počet zaměstnaných za všechny sféry národního hospodářství v 1.
pololetí 2018 5 273,7 tis. osob. Jejich počet meziročně vzrostl absolutně o 90,5 tis., o 1,7 % v
relativním vyjádření. Na základě výsledků za jednotlivá čtvrtletí představoval meziroční nárůst
v 1. čtvrtletí 1,7 %, ve 2. čtvrtletí nepatrně zrychlil na 1,8 %. Celkový vývoj zaměstnanosti od
roku 2013 do první poloviny roku 2018 je možné spatřit na následujícím obrázku níže (MPSV,
2018).
Obr. 1: Meziroční nárůst zaměstnanosti
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Zdroj: MPSV (2018)

Na zvýšení zaměstnanosti mají stejně jako v předchozím roce větší podíl ženy, a to o 48,9 tis
na 2 334,4 tis. Co se týká zaměstnaných mužů, jejich počet se zvýšil o 41, 6 tis. na 2 939, 4 tis.
Celkové zastoupení žen mezi zaměstnanými se zvýšilo ze 44,1 % na 44,3 %.
Na následujícím obrázku je možné shlédnout zaměstnanost dle sektorové struktury.
Obr. 2: Sektorová struktura zaměstnanosti

Zdroj: MPSV (2018)

Zaměstnanost v primárním sektoru v 1. pololetí 2018 meziročně vzrostla o 3,5 tis. osob. Celkem
bylo v tomto sektoru zaměstnáno 148,6 tis. osob. Na celkové zaměstnanosti činil podíl sektoru
2,8 %, tzn., že oproti minulému roku nedošlo k žádné změně. Nedostatek pracovníků je
zaznamenán při vývoji zaměstnanosti v sekundárním sektoru (stavebnictví a průmysl), v něm
počet pracujících vzrostl pouze o 4,5 tis. na 1 977,3 tis. Podíl tohoto sektoru na celkové
zaměstnanosti se snížil na 37,5 %. Na nárůstu zaměstnanosti v tomto sektoru se podílel výlučně
průmysl, kde počet pracujících vzrostl na 1 591,1 tis., podíl průmyslu na celkové zaměstnanosti
ovšem meziročně poklesl z 30,6 % na 30,2 %. K nárůstu přispěla sekce výroba a rozvod
elektřiny, plynu, tepla a sekce těžba a dobývání. Zaměstnanost naopak nepatrně poklesla ve
zpracovatelském průmyslu, a to o 1,7 tis. na 1 446,0 tis. Zaměstnanost ve stavebnictví
stagnovala, jeho podíl na celkové zaměstnanosti poklesl na 7,3 %. Výrazný podíl na nárůstu
celkové zaměstnanosti měl terciární sektor služeb, v němž se v 1. pololetí 2018 zaměstnanost
zvýšila o 83,2 tis. na 3 147,4 tis. osob. Nejvýraznější nárůst zaznamenala sekce velkoobchod a
maloobchod, opravy motorových vozidel (o 16,8 tis.), informační a komunikační činnosti (o
15,4 tis.) a ubytování a stravování (o 12,7 tis. osob). Naopak zaměstnanost poklesla v sekcích
profesní, vědecké a technické činnosti (o 8,2 tis.) a administrativní a podpůrné činnosti (o 4,5
tis.). Podíl terciárního sektoru na celkové zaměstnanosti se zvýšil na 59,7 %. Velmi zajímavý
je i vývoj struktury zaměstnanosti podle klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) (MPSV,2018).

7

Kapitola 1 (Současný stav trhu práce)

Obr. 3: Struktura zaměstnanosti dle CZ-ISCO

Zdroj: MPSV (2018)

Změny v sektorové struktuře zaměstnanosti mají velký vliv i na strukturu zaměstnanosti dle
vykonávaného zaměstnání) - klasifikace zaměstnání CZ-ISCO. Jak je možno vidět na obrázku
výše, nejvíce vzrostl počet zaměstnaných ve třídě 2 - specialisté (o 50,4 tis.) a třídě 5 pracovníci ve službách a prodeji (o 36,4 tis.). Pokles zaměstnanosti zaznamenala třída 6 –
kvalifikovaní dělníci v zemědělství (o 5,9 tis.), třída 1 – zákonodárci a řídící pracovníci (o 5,0
tis.) a nepatrně ubylo také pomocných a nekvalifikovaných pracovníků. Zastoupení
jednotlivých tříd zaměstnání se však výrazněji nezměnilo. Nejvíce osob pracovalo ve třídě 3 –
techničtí a odborní pracovníci (17,5 %). Po této třídě následovala třída 7 – řemeslníci a opraváři
(16,3 %), dále třída 2 a 5 (16,0 %, resp. 15,5 %). Nejvíce žen (22,7 % z celkového počtu
zaměstnaných žen) bylo zařazeno ve třídě 5 - pracovníci ve službách a prodeji. Nejvíce mužů
(26,2 % z celkového počtu zaměstnaných mužů) pracovalo i nadále ve třídě 7.
NVF (2017) předpokládá, že dopady průmyslu 4.0. na trh práce budou velmi komplexní ale
také protichůdné. V České republice zatím jejich zkoumání nebyla věnována patřičná
pozornost. Na Průmysl 4.0 ve spojení s trhem práce bude působit celá řada faktorů v daleko
širší škále, než jsou pouze bezprostřední dopady ve smyslu ohrožení a tvorby pracovních míst
v důsledku samotné digitalizace. Je zde řeč o faktorech, jako je například charakter a organizace
práce, vlivy polarizace pracovního trhu, vlivy nahrazování práce technikou či příjmová
diferenciace apod. Rovněž jsou diskutovány i širší souvislosti formy práce, možností realokace
pracovních zdrojů a pracovních úvazků. K těmto úvahám byly uplatněny poznatky soustředěné
v realizovaných zahraničních výzkumech. Zde je, ale zapotřebí zmínit, že tyto studie či
výzkumy jsou stále na počátku a v odborné literatuře převládají buďto dílčí pohledy, nebo na
druhou stranu diskuse obecných trendů nad detailními rozbory a analýzami dopadů na
zaměstnanost a profesní výkon. Patrná je skutečnost, že v budoucnu dojde jak k transformaci
pracovního charakteru, tak rovněž k transformaci celkového počtu pracovních příležitostí,
jejich struktury a rovněž k proměně podoby drtivé většiny povolání včetně vzniku nových, jež
si lze dnes jen těžko představit.
8
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Doposud uskutečněné propočty o zániku a vzniku pracovních míst se liší ve vazbě na použitou
metodiku. Specificky pro ČR je odhadováno, že automatizací je v průběhu následujících 20 let
silně ohroženo 10 % pracovních míst a u 35 % pracovních míst
dojde k podstatným změnám ve vykonávaných činnostech, odhad publikovaný ve studii OECD
vztáhneme k počtu zaměstnaných v roce 2015, bude vysoce ohroženo cca 408 tisíc pracovních
míst a u 1,4 milionu pracovních míst dojde k podstatným změnám. (Klímová, a Žítek, 2018)
Vortelová (2016) uvádí, že díky transformaci pracovního trhu dojde k zániku konkrétních
profesí a oborů, ale zároveň dojde i ke vzniku nových oborů. Dále dojde k vyšší poptávce po
vysoce kvalifikovaných pracovních místech, bude se jednat především o pracovníky zaměřující
se na ochranu dat a fyzických objektů, odborníci na robotiku, systémoví architekti apod.
Na druhou stranu dle Šitnera (2017) si některé společnosti myslí, že nahrazení lidského faktoru
stroji se nevyplatí finančně, vzhledem k tomu, že si firmy nemohou dovolit takové investice do
technologií. Další problém spočívá také v nedostatku kvalifikovaných pracovníků, jež jsou
schopni obsluhy robotů nebo programování. Obavami a otázkami pro podniky jsou také
psychologické problémy a z toho plynoucí strach lidí z práce s novými stroji nebo roboty. Mezi
další problémy, proč podniky nemohou pracovní pozice nahradit robotem, nebo strojem patří
důvod, že pozice nelze nahradit, i přestože by to bylo v zájmu většiny firem
Obr. 4: Očekávaný nárůst zaměstnanců v oboru

Očekávaný nárůst zaměstnanců v oboru v
důsledku Průmyslu 4.0
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Zdroj: Šitner (2017), Vlastní zpracování.

1.2 Vzdělanost a kvalifikační úroveň pracovní síly
Není pochyb o tom, že jedna ze základních potřeb, kterou s sebou Průmysl 4.0, respektive Práce
4.0 přináší, se týká přizpůsobení vzdělávacího systému budoucím potřebám pracovního trhu.
Přechod na tuto koncepci je reálný, pouze v případě, že dojde k transformaci přípravy dalších
generací na výkon profese. (BOZP, 2017).
BOZP (2017) uvádí, že mezi více ohrožené patří takové profese, jež jsou lépe nahraditelné
moderními technologiemi. Je zde řeč především o nízko kvalifikovaných pracovních místech
vyznačujícími se četnými opakovanými úkony a fyzicky namáhavou prací nebo činnostmi,
9
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které lze algoritmizovat a standardizovat. Jako příklad lze uvést třeba administrativní pozice. I
s nástupem digitalizace a automatizace práce ovšem existují povolání, která prozatím
nahraditelná nebudou. Jde o profese vyžadující nadprůměrné vzdělání, vysokou kvalifikaci,
kreativitu nebo empatii. Velkou výhodu mají i lidé s rozvinutým strategickým či inovativním
myšlením. Ceněni budou zejména pracovní síly, které budou disponovat mezioborovými
znalostmi. Dále ti, které mají technické vzdělání, ale jsou schopni ovládat i měkké dovednosti
a také osoby variabilní, které se budou zajímat o další vzdělávání. Hlavní a zásadní skupinu,
tvoří skupina pracovníků z oblasti IT a ICT. Dle BOZP (2017) nebudeme vzdělání
přizpůsobovat jako doposud jednomu povolání, nýbrž důraz bude kladen na komplexnost,
mezioborovost, kreativitu a flexibilitu.
NVF (2017) uvádí, že z hlediska kvalifikační struktury populace má Česká republika výhodu
v tom, že vykazuje velmi nízký podíl populace s maximálně ukončeným základním vzděláním.
Na druhou stranu nevýhoda spočívá v nižším podílu pracovní síly s terciárním vzděláním. Za
tento nepříznivý vývoj do určité míry může stále méně rozvinuté i méně poptávané nižší úrovně
terciárního vzdělání, respektive vyšší odborné a bakalářské vzdělání. Významnější než úroveň
dosaženého formálního vzdělání je úroveň reálných kompetencí populace. V porovnání s
jinými zeměmi se česká populace pohybuje většinou kolem průměru. Dospělí jedinci dosahují
průměrného výsledku ve čtenářské gramotnosti a ve schopnostech řešit problémy
prostřednictvím počítače a Internetu, úroveň jejich numerické gramotnosti je nad průměrem
zemí OECD. Mládež dosahuje průměrných výsledků v matematické a čtenářské gramotnosti a
poměrně obstojně si vede v gramotnosti přírodovědné. V porovnání s vyspělými zeměmi
Evropské unie (EU) je v České republice méně rozvinuté další vzdělávání, jenž nabývá na svém
významu dle intenzity změn požadavků na dovednosti a znalosti nezbytné pro výkon
jednotlivých profesí. V ČR je na druhou stranu velmi příznivá situace z hlediska angažovanosti
podniků ve vzdělávání svých zaměstnanců. V roce 2010, za který jsou k dispozici poslední
údaje, se účastnilo kurzů odborného vzdělávání poskytovaného podniky v průměru za celou
ekonomiku 61 % zaměstnaných, v průmyslu dokonce 65 %, což jsou nejvyšší podíly v rámci
EU.
Technologický pokrok není možný, bez toho aniž by existovala dostatečná nabídka
kvalifikované pracovní síly. Nejvýznamnější přínos pro technologický rozvoj se očekává od
osob, které mají terciární vzdělání zejména technického směru. Je zapotřebí, ale dodat, že osoby
vzdělané v ostatních oborech, především manažerských či přírodovědných jsou neméně
významné. V období let 2005 – 2010 zaznamenala česká ekonomika poměrně velký nárůst
podílu absolventů technických a přírodovědných oborů, a to ve věku 20 – 29 let. Za poslední
období se sice míra růstu pozastavila, i přesto si však Česká republika udržuje poměrně dobrou
pozici mezi evropskými zeměmi. Vysokoškolsky vzdělaná pracovní síla a její dostupnost závisí
nejen na dostupnosti terciárního vzdělání, ale rovněž na demografickém vývoji. Špatný
demografický vývoj se právě negativně projevuje na počtu vysokoškolských studentů (NVF,
2017).
Mařík (2016) uvádí, že aby byla budoucí generace schopna obstát v trendu vývoje transformace
průmyslu, bude nezbytně nutné reformovat celé školství. Konstatuje totiž, že školství v České
republice není dostatečné, co se týká nároků na úroveň absolventů jednotlivých škol. Vzhledem
k tomu, že nástup konceptu se dotkne celé společnosti, bude zapotřebí provést změnu výuky již
na středních školách. Specializace aktuálního systému školství je příliš úzká, respektive se
zaměřuje na jednu oblast místo interdisciplinárního pohledu uvažování, toto se týká i
netechnických škol. Absolventi a celé školství pociťují nedostatek průmyslové praxe a bližší
kontakt s realitou. Vortelová (2016) dodává, že studenti technických oborů pracují denně
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s počítači a matematickými modely, ale málokdy za celou dobu studia mají přístup ke
skutečným strojům nebo dokonce k výrobní lince. Strukturu studentů a absolventů tvoří ve
velké míře humanitní obory a často dochází k rozporu potřeb pro nároky čtvrté průmyslové
revoluce. I přestože studium technických a přírodovědných oborů představuje náročnou
disciplínu, právě znalost přírodních věd, především fyziky a matematiky je podmínkou pro
studium technických disciplín. V zájmu státu, respektive příslušných orgánů bude se tedy
zaměřit na otázku, jak zvýšit atraktivitu těchto výše zmíněných oborů, aby bylo do budoucna
zabezpečeno dostatek vysoce kvalifikovaných absolventů, jež budou potřebné pro nově vzniklé
pracovní pozice.
V současné době se obecně na trhu práce nachází relativně málo uchazečů o zaměstnání, nábor
nových pracovníků tak může být komplikací z důvodu nedostatku relevantních či kvalitních
kandidátů. Novák et al. (2016) konstatuje, že poptávka po pracovní síle ze strany průmyslových
podniků zůstává v současnosti nenaplněna. Mnohé podniky již ani svůj nedostatek neanoncují,
neboť vědí, že současný trh práce je není co do kvantity, ani kvality schopen uspokojit.
Pomyslné nůžky mezi poptávkou a stávající nabídkou na trhu práce se rozevírají. Na trh
přichází stále více humanitně vzdělaných lidí. Podniky však poptávají stále více technicky
vzdělaných pracovníků pro práci s novými technologiemi a umělou inteligencí. Stát ve své roli
manažera univerzitního vzdělávání naprosto selhává. Podléhá vyjednávací síle vysokých škol,
neschopnosti implementovat změny a není schopen ekonomickým subjektům na trzích práce
garantovat pracovní sílu v adekvátním množství a kvalitě.

1.3 Nezaměstnanost a politika zaměstnanosti v ČR
V současné době se Česká republika může pyšnit nejnižší nezaměstnaností ze zemí Evropské
unie. Na základě údajů, které poskytl v roce 2017 Eurostat, se zde míra nezaměstnanosti
pohybuje kolem 3 % (v únoru 2017 byla řeč o 3, 4%) (Eurostat, 2017). Nízká nezaměstnanost
ovšem může představovat potíž především pro zaměstnavatele. Vzhledem ke skutečnosti, že se
na pracovním trhu nachází poměrně malé množství uchazečů o zaměstnání, nábor nových
pracovníků se tak může zkomplikovat z důvodu kvalitních či relevantních kandidátů.
Aktuálnější data přineslo MPSV (2018), které uvádí, že pokračující příznivý vývoj ekonomiky
spojený s růstem poptávky po pracovní síle měl přirozeně dopad na vývoj nezaměstnanosti.
Obecná míra nezaměstnanosti v 1. pololetí 2018 se v důsledku poklesu nezaměstnaných o 47,7
tis. meziročně snížila z 3,2 % na 2,3 %. Dále uvádí, že nezaměstnanost u mladých poklesla na
průměrnou hodnotu 6,7 % a u osob s nízkou kvalifikací na průměrnou hodnotu 11,1 %. V oblasti
nezaměstnanosti jsou hodnoty těchto dvou ukazatelů aktuálně pod stanovenými národními cíli.
Rovněž se snížil průměrný počet uchazečů o zaměstnání evidovaných na pracovištích Úřadu
práce ČR (ÚP ČR). V hodnoceném období se snížil o 90,4 tis. na 259,7 tis., na konci června
2018 jich bylo evidováno 223,8 tis., o 73,6 tis. (tj. o 24,7 %) méně než před rokem. Zajímavá
jsou také data o průměrném podílu nezaměstnaných osob, tj. počtu dosažitelných uchazečů o
zaměstnání ve věku 15 – 64 let k obyvatelstvu stejného věku. Ten v 1. pololetí 2018 poklesl na
3,5 %, k 30. 6. 2018 se snížil na hodnotu 2,9 %.
Na následujícím obrázku je možné spatřit, jak se vyvíjela registrovaná míra nezaměstnanosti a
podíl nezaměstnaných osob v letech 2009 – 2018.
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Obr. 5: Registrovaná míra nezaměstnanosti a podíl nezaměstnaných osob

Zdroj: MPSV (2018)

Co se politiky zaměstnanosti a jejího zaměření týká dle MPSV (2017) byla pro rok 2018
hlavním východiskem strategie „Evropa 2020“. Na tuto strategii navazuje strategie „Národní
program reforem České republiky“, jež si klade za cíl do roku 2020 dosáhnout zvýšení celkové
míry zaměstnanosti na 75 %, a to ve věkové skupině 20-64 let. Za cílem zajištění plnění cílů
vypracovalo MPSV „Strategii politiky zaměstnanosti do roku 2020“, která byla českou vládou
schválena v roce 2014. Na konci roku 2016 byl implementační dokument Strategie politiky
zaměstnanosti do roku 2020, kterým byl materiál „Aktivizační opatření k řešení nepříznivé
situace na trhu práce“, s ohledem na stávající vývoj trhu práce nahrazen novým
implementujícím dokumentem, kterým se stal pololetně vyhodnocovaný materiál „Analýza
nabídky a poptávky na trhu práce“.
Aktivní politika zaměstnanosti a její nástroje slouží i nadále především uchazečům o
zaměstnání, kteří jsou určitým způsobem znevýhodněni a kterým není možné zabezpečit
zaměstnání jiným způsobem. Mezi nejvíce ohrožené osoby na pracovním trhu patří zejména
lidé se zdravotním postižením, mladí do 30 let, absolventi nemající praxi, osoby starší 50 let
nebo matky vracející se z rodičovské dovolené. Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti jsou
dále určeny k boji se sociálním vyloučením. V 1. pololetí roku 2018 pokračovala podpora
zaměstnavatelů prostřednictvím systému investičních pobídek. Tato podpora sloužila zejména
k vytvoření nových pracovních míst, ke školení nebo rekvalifikaci pracovníků. Významnou
pomoc představoval i příspěvek na podporu zaměstnání osob, které jsou zdravotně postižené.
Dle MPSV (2018) se na pasivní politiku zaměstnanosti ze státního rozpočtu vydalo v 1. pololetí
2018 - 4 000 273 tis. Kč. Na aktivní politiku zaměstnanosti (poradenství, rekvalifikace apod.) bylo
vynaloženo 276 509 tis. Kč.
Novák et al. (2016) konstatuje, že vládní aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) jsou málo
účinné. Pasivní politika zaměstnanosti, tedy podpora nezaměstnaných formou dávek podpory
v nezaměstnanosti je vhodným stabilizačním prvkem, avšak nevede k řešení problému
nezaměstnanosti. Ukazuje se, že pracovní místa jsou často v rámci APZ vytvářena účelově a
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bez dlouhodobé koncepce. Dosud realizovaný APZ má obecně zanedbatelný efekt. Lze se domnívat,
že zde působí i silný vytěsňovací efekt, kdy uchazeči, kteří by si našli práci sami vzhledem k své vysoké
kvalifikaci, jsou cílem tradičních programů APZ.

Na druhou stranu Vokoun et al. (2017) uvádí, že nástroje aktivní politiky zaměstnanosti mají
za následek výrazné zlepšení situace na pracovním trhu. Od června roku 2014 se totiž začaly
projevovat meziroční úbytky uchazečů o zaměstnání a zaměstnanost v ČR rostla. Díky opatření
aktivní politiky zaměstnanosti se meziročně na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání snížil i
podíl mladých uchazečů do 25 let. Dále zmiňuje, že aktivní politika zaměstnanosti přispěla i
k růstu volných pracovních míst. Skutečnost, že došlo ke zlepšení na českém trhu práce lze
doložit i mezinárodním srovnáním. Celková míra nezaměstnanosti je v rámci zemí EU
dlouhodobě podprůměrná.

1.4 Srovnání současného stavu trhu práce – Evropská unie, Plzeňský a Jihočeský kraj

Evropská unie – vybrané státy Evropské unie
Jak si stojí trh práce v ČR oproti jiným zemím EU je možné se dozvědět z pravidelné analýzy
mezinárodního porovnání vybraných ukazatelů pracovního trhu v členských zemí. Jak jsme
zmínili již výše cílem „strategie Evropa 2020“ bylo v zemích EU28 dosáhnout míry
zaměstnanosti u 20-64 letých v průměru 75 %. Dle serveru KURZY.CZ (2018) tato míra ve 2.
čtvrtletí roku 2018 dosahovala v průměru 73,2 %. Průměrná míra zaměstnanosti mužů za EU28
činila 79,0% a převyšovala míru zaměstnanosti žen, která byla 67,5 %. Téměř ve všech státech
Evropské Unie došlo ve 2. čtvrtletí k posílení zaměstnanosti a zvýšení míry zaměstnanosti.
Cílovou hranici 75 % dosáhlo ve sledovaném období třináct sledovaných států Evropy, mezi ně
patří Česká republika, Švédsko, Estonsko, Německo, Nizozemsko, Spojené království, Litva,
Dánsko, Rakousko, Lotyšsko, nově pak Finsko, Slovinsko a Portugalsko. Nejnižší míru
zaměstnanosti vykazuje Řecko, Chorvatsko a Itálie, kde v tomto produktivním věku nepracuje
více než třetina populace.
Míra zaměstnanosti mužů je ve všech zemích EU více či méně vyšší než u žen. V evropském
průměru míra zaměstnanosti mužů se 79 % zaznamenává ve 2. čtvrtletí roku 2018 nejvyšší
hodnotu za posledních více než deset let. V České republice zaměstnanost mužů s 87,4 %
převyšovala v této kategorii všechny ostatní evropské země. Nejvyšší mírou zaměstnanosti žen
se může pyšnit Švédsko, a to 80,8 %. V České republice zůstala zaměstnanost žen na 72,0 %.
(KURZY.CZ, 2018)
Ve srovnání s malými vyspělými ekonomikami je v České republice vázán vysoký podíl
pracovní síly především ve zpracovatelském průmyslu, a to i přestože klesl jeho význam
z hlediska celkové zaměstnanosti. Zaměstnanost v tomto průmyslu se soustředí spíše do
technologicky nenáročných oborů a do odvětví, které má vysoký podíl fyzické práce, jenž bude
nejsnáze v budoucnu nahraditelná příslušnými technologiemi. I když z hlediska rozdělení
pracovních sil mezi odvětví technologicky vysoce a technologicky středně náročná je situace
v České republice srovnatelná s malými vyspělými ekonomikami, ze zastoupení terciárně
vzdělané pracovní síly na celkové zaměstnanosti v těchto odvětvích je patrné, že v ČR jsou
soustředěna spíše nižší patra těchto výrob. Určitý posun směrem k náročnosti na dovednosti a
znalosti pracovní síly je zaznamenán díky postupně se zvyšujícím podílem terciárně vzdělané
pracovní síly, který je umocněn rostoucím zastoupením osob s terciárním vzděláním. Lze
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konstatovat, že tento trend vykazují všechny členské země EU a odstup České republiky od
vyspělých evropských států se tak snižuje velmi pomalu. Například v porovnání s Finskem se
naopak prohlubuje (NVF,2017).
Plzeňský kraj
V rámci České republiky patří Plzeňský kraj k ekonomicky silnějším regionům. Na českém
industriálním trhu představuje Plzeňský kraj jeden z nejrozvinutějších a po hlavním městě jeden
z nejlépe diverzifikovaných trhů. Tato skutečnost je dána zejména skvělou polohou v blízkosti
německých hranic, tradičním průmyslovým charakterem kraje, vzdělaností a kvalifikovaností
pracovní síly a vynikající dopravní dostupností díky dálnici D5. Průmysl v ČR je z drtivé
většiny závislý na exportu, a to zejména do Německa, z tohoto důvodu je Plzeňský region
z hlediska trhu průmyslových nemovitostí velmi důležitým a perspektivním krajem.
V Plzeňském kraji je stejně jako v Praze a okolí velmi vysoká úroveň poptávky po
průmyslových a logistických nemovitostech. Tento region patří stále více k vyhledávanější
lokalitě, na kterou jsou zaměřeny převážně německé společnosti. Za kvalitní dopravní
infrastrukturu i kvalifikovanou pracovní sílu může především průmyslová základna pro
německé automobilky. Vyjma automobilového průmyslu pak důležitou část poptávky po
logistických a průmyslových nemovitostech tvoří i společnosti z odvětví e-commerce. Tato
lokalita je pro provozovatele e-shopů zajímavá díky výhodnému umístění a koncentraci
evropských distribučních toků.
Klíčovou roli hrají průmyslové zóny, a to zejména pro nalákání zahraničních investorů do města
Plzně a Plzeňského kraje. Zmínit lze například Městský industriální park Plzeň Borská pole,
CTPark Plzeň, průmyslovou zónu ŠKODA Plzeň, průmyslovou zónu CTPark Bor, VGP Park
Plzeň Bručná a další.
Co se týká zaměstnanosti v Plzeňském kraji, tak počet osob s jediným nebo hlavním
zaměstnáním dosáhl ve 3. čtvrtletí roku 2018 celkem 291 800. Ve srovnání se stejným obdobím
v předchozím roce vzrostla celková zaměstnanost o 1 000 osob. Přičemž z tohoto počtu bylo
zaměstnáno 34,5% v průmyslu, 11,4 % v maloobchodě a velkoobchodě, 6,7 % v dopravě a
skladování, 6,7 % ve stavebnictví a 6,3 % ve zdravotnictví a sociální péči ( uvedeno je pouze
prvních pět nejčetnějších oblastí). Míra zaměstnanosti v Plzeňském kraji ke konci 3. čtvrtletí
2017 činila 59,5 %. Přičemž míra zaměstnanosti mužů činila 67,6 % a míra zaměstnanosti žen
pak byla 51,6 %. Na konci roku 2018 evidovala Krajská pobočka v Plzni Úřadu práce ČR
celkem 9 009 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 957 vyšší, než na konci předchozího
měsíce. V porovnání se stejným obdobím předchozího roku je nižší o 1 508 osob. Z tohoto
počtu bylo 7 955 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let. Bylo to o 972 více
než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl jejich
počet nižší o 1 668 (MPSV,2018a).
Jihočeský kraj
Jihočeský kraj představuje druhý největší region v České republice, který má zároveň nejmenší
hustotu zasídlení. V roce 2017 žilo v Jihočeském kraji celkem 640 100 obyvatel. Při hodnocení
produktivity práce vykazuje region 5. nejnižší míru nezaměstnanosti (v roce 2018 dosahuje v
některých regionech pouze 1,8 %), což pro zaměstnavatele představuje potíže při hledání
vhodných zaměstnanců. Jihočeský kraj disponuje poměrně významným zastoupením veřejných
vědecko-výzkumných kapacit a diverzifikovaným zpracovatelským průmyslem rozloženým v
rámci celého kraje. Zásluhou blízkosti vyspělých německých a rakouských regionů byly od
roku 1989 realizovány v kraji významné přímé zahraniční investice. Ve struktuře ekonomiky
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se prolínají progresivní odvětví (komponenty pro automobilový průmysl, strojírenství,
energetika, elektrotechnika, IT) s odvětvími tradičními, které ovšem prokazují inovační
potenciál (potravinářství, zemědělství, textilní a oděvní průmysl). V roce 2016 sídlilo v kraji
146 podniků ze zpracovatelského průmyslu se 100 a více zaměstnanci (6,5 % z ČR).
Nejvýznamnějšími odvětvími CZ-NACE jsou 25 – Výroba kovových konstrukcí a kovodělných
výrobků, kromě strojů a zařízení (22 podniků), 28 – Výroba strojů a zařízení j. n. (21), 29 –
Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů (15), 10 – Výroba
potravinářských výrobků (14), 22 – Výroba pryžových a plastových výrobků (13), 27 – Výroba
elektrických zařízení (10) a 32 – Ostatní zpracovatelský průmysl (10)
V Jihočeském kraji dosáhl počet osob s jediným nebo hlavním zaměstnáním ve 3. čtvrtletí 2018
celkem 317,0 tis., z toho bylo 178,1 tis. mužů (56,2 %) a 138,9 tis. žen (43,8 %). V porovnání
se stejným obdobím roku 2017 byla celková zaměstnanost k 30.9.2018 o cca 1,3 tis. Vyšší.
V zemědělství pracovalo cca 16 000 osob, V průmyslu 130 000 osob a ve službách 170 000
osob. Podíl průměrného počtu zaměstnanců Jihočeského kraje vztažený k celé České republice
byl k 30.9.2018 - 6,0 %, v porovnání se stejným obdobím minulého roku se nezměnil. Počet
evidovaných nezaměstnaných k 31.12.2018 ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl
o 3 052 osob nižší a činil 11 060 uchazečů. V průběhu roku se Jihočeský kraj řadil na 2. – 6.
místo v pořadí. V lednu a v únoru zaujímal 6. místo a v dalších měsících se pohyboval většinou
na 3. – 5. místě, v měsících srpen a září dokonce na 2. místě. Na konci roku 2018 byl Jihočeský
kraj v podílu nezaměstnaných na 5. místě za Prahou, Plzeňským, Pardubickým a
Královéhradeckým krajem (MPSV,2018b).
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2 Dopady technologických změn na
poptávku po pracovní síle
2.1 Ohrožené pracovní pozice/skupiny obyvatel/sektory
Technologické změny jsou jedním ze zásadních faktorů ovlivňujících poptávku po pracovní
síle. Pojmy jako informatizace, kybernetizace a digitalizace bezesporu způsobí změny ve
vykonávání určitých profesí, zániku určitých profesí či rozšíření a vznik profesí nových
(Národní vzdělávací fond, 2016). Na mezinárodní úrovni lze pozorovat zásadní rozdíly, avšak
konkrétně pro Českou republiku je odhadováno, že v průběhu následujících 20 let dojde ke
skutečnosti, že z důvodu informatizace, kybernetizace a digitalizace dojde k silnému ohrožení
10 % pracovních míst a u 35 % pracovních míst dojde k podstatným změnám ve vykonávaných
činnostech (OECD, 2016).
Dopady technologických změn bude možné definovat v několika rovinách – dopady na
pracovní pozice, skupiny obyvatel a sektory národního hospodářství. Jak bylo výše uvedeno,
budou ohrožené pracovní pozice, skupiny obyvatel a sektory, na druhé straně však lze očekávat
vznik nových pozic, segmentů či trhů a inovace na pracovním trhu. Opomenout nelze ani změny
v charakteru pracovních míst jako například home office, sdílené pracovní úvazky apod.
Uvedené změny budou zřejmé i ve zcela jiném rozměru, a to rozměru sociálním, neboť lze
očekávat více prostoru pro sladění pracovního a soukromého (rodinného) života, více prostoru
pro zapojení zdravotně handicapovaných na trhu práce, snížení fyzické únavy, na straně druhé
je zatím spíše v rovině diskuzí psychická únava (kde není zatím jisté, zda budou převažovat
pozitivní či negativní dopady technologických změn)
Nejvíce ohrožené pracovní pozice budou rutinní činnosti (manuální i kognitivní), které
spočívají v pravidelně se opakujících aktivitách a pracovních postupech. Pozornost je však
třeba věnovat i nerutinním činnostem kognitivního charakteru – tedy profesím, pro které
existuje dostatečně množství dat (tzv. big data) - více Národní vzdělávací fond (2016). Při
nahrazování pracovních pozic roboty, počítači apod. je však třeba brát v úvahu, že lidský kapitál
vždy nahradit nelze. Jak uvádějí Frey & Osborne (2013), lze definovat zejména tři bariéry při
nahrazování lidské práce technikou: (i) vnímání a manipulace s předměty (zejména vykonávání
komplexnějších úkolů jako je identifikace předmětů v nestrukturovaných prostředích), (ii)
kreativní inteligence, (iii) sociální inteligence. Vnímání a manipulace s předměty zahrnuje dle
uvedených autorů zejména obratnost prstů v rámci manipulace či sestavování malých objektů,
manuální obratnost a setrvání ve specifické pozici ve stísněném pracovním prostředí. Kreativní
inteligence představuje zejména originalitu, přicházení s novými nápady apod. Sociální
inteligence spočívá v sociální vnímavosti, schopnosti vžít se do reakce jiných a snahy pochopit
jejich reakce, schopnosti vyjednávat, přesvědčovat a též umění pomoci ostatním. Většina
uvedených bariér bude pro techniku nepřekonatelná, zejména se bude jednat o péči o pacienty
ve zdravotnictví či neosobní vztahy v rámci vzdělávání či mnohé jiné profese v oblasti péče o
klienty.
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Dle Chmelaře et al. (2015) budou v České republice nejvíce ohroženými pracovními pozicemi
techničtí a odborní pracovníci, zvýšení zaměstnanosti se oproti tomu předpokládá u obsluhy
strojů a zařízení a též u pracovníků ve službách a prodeji.
Kromě samotných pracovních pozic budou digitalizací a technologickými změnami zásadně
ovlivněny vybrané skupiny obyvatel, pro které je či bude těžké se přizpůsobit těmto změnám.
Jednat se bude zejména o osoby starší 50 let, osoby s nižší kvalifikací a rodiny s malými dětmi
(Národní vzdělávací fond, 2016).
Evropský parlament (2015, s. 9, 39) uvádí, že starší lidé jsou za skupinu potenciálně ohroženou
digitalizací považováni především z důvodu nízkých digitálních dovedností. Dle výzkumu
Kelblové & Modráčka (2014) je negativní vztah mezi úrovní IT dovedností a věkem velmi silný.
U starší populace lze sledovat i pomalejší růst mezd ve srovnání s mladšími ročníky a též další
fenomén, kterým je u starších lidí většinou omezenější ochota ke změnám (Národní vzdělávací
fond, 2016).
V současné době není zřejmé na českém pracovním trhu výrazné zhoršování postavení
pracovníků s nižší kvalifikací. Do budoucna však lze očekávat zhoršování situace pracovníků
s nižší kvalifikací, a to z důvodu přibývání pracovníků s vyšším vzděláním atraktivnějších pro
zaměstnavatele. Prognózy poukazují na skutečnost, že technologické změny budou výrazně
ohrožovat skupiny obyvatel, které mají vzdělání bez maturity (Fond dalšího vzdělávání, 2015).
U rodin s malými dětmi lze sledovat v důsledku technologických změn prohlubování jejich
negativního postavení na trhu práce, a to zejména z důvodu dlouhodobého postavení mimo trh
práce, menšími možnostmi dalšího vzdělávání apod.
Dopady technologických změn na jednotlivé sektory českého národního hospodářství lze
vyjádřit Indexem ohrožení digitalizací (Chmelař et al., 2015), kdy index vyjadřuje, v jaké míře
se budou muset jednotlivé sektory vnitřně transformovat, v závislosti na počtu zaměstnanců s
vysokým indexem ohrožení digitalizací. Přitom v sektorech s vyšší mírou digitalizace se
pravděpodobně intenzivněji projeví důsledky změn globální ekonomické struktury. Jak je
známo, větší napojení na globální ekonomiku přináší mnoho zajímavých příležitostí, ale též
prohlubování konkurenčního prostředí. V konečném důsledku se předpokládá, že proces
digitalizace bude mít pozitivní vliv na globální konkurenceschopnost sektorů s vyšší mírou
digitalizace. Samozřejmě u některých sektorů se může projevit jejich relativní ohrožení.
(Odbory.info, 2017).
Největší potenciál v rámci digitalizace a souvisejících procesů mají specialisté v oblasti ICT
(odborníci na databáze a počítačové sítě, řídící pracovníci v oblasti ICT, analytici a vývojáři
softwaru a počítačových aplikací). Naopak nejmenší potenciál vykazují pomocní pracovníci v
nejrůznějších oblastech, prodavači vstupenek a jízdenek apod. Z hlediska sektorů hospodářství
se řadí mezi nejvíce ohrožené: Doprava a skladování, Těžba a dobývání, Zemědělství, lesnictví
a rybářství, Zpracovatelský průmysl, Zásobování vodou, Administrativní a podpůrné činnosti,
Ubytování, stravování a pohostinství (Chmelař et al., 2015).
Chmelař et al. (2015, s. 14) k dopadům u sektorů národního hospodářství ještě uvádějí, že „u
teoretických dopadů na hospodářské sektory se nejedná o negativní dopady jako v případě
profesí, ale pouze o vnitřní transformaci těchto sektorů v rámci počtu zaměstnanců s vysokým
indexem ohrožení digitalizací“.
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2.2 Nové pozice, segmenty, trhy, inovace
Dle Národního ústavu pro vzdělávání (2017) trh práce vždy reagoval na ekonomické změny a
také na změny v kontextu technologického pokroku, což znamená, že pracovní síla se vždy
musela přizpůsobovat měnícím se potřebám trhu práce a není tomu jinak ani v případě
Průmyslu 4.0 či Společnosti 4.0.
Je však třeba upozornit na skutečnost, že ne všechny pracovní pozice a profese, které budou
v budoucnu potřeba již existují a jsou postaveny na požadavcích budoucího trhu práce. Jak
vyplývá z odhadu Světového ekonomického fóra (WEF, 2018), dvě třetiny dětí, které dnes
vstupují do základních škol, budou vykonávat zaměstnání, která v současné době ještě
neexistují. Tato skutečnost může pracovníkům i podnikům v budoucnu způsobit velké
problémy, pokud se již nyní nebudou potřebné požadavky aplikovat na úrovni vzdělávání a
získávání dovedností. Na úrovni evropských politik se v této oblasti angažuje zejména nejstarší
agentura Evropské unie – CEDEFOP. CEDEFOP posiluje evropskou spolupráci v odborném
vzděláváním a přípravě tím, že podporuje Evropskou komisi, členské země a sociální partnery
při tvorbě a implementaci opatření v rámci odborného vzdělávání a přípravy, která přispívají
k ekonomickému růstu a sociální inkluzi. V období 2017–20 se rozhodla agentura CEDEFOP
(2017) nadále:




formovat odborné vzdělávání prostřednictvím podpory modernizace systémů
odborného vzdělávání;
využívat odborné vzdělávání a přípravu tím, že lidé budou schopni získat v rámci
odborného vzdělávání dovednosti potřebné pro život a práci;
osvětlovat, to znamená poskytovat informace z oblasti trhu práce, které pomohou při
rozvoji politiky odborného vzdělávání a přípravy.

Kopicová (2018) uvádí, že role vzdělávání bude v budoucnu v souvislosti s Průmyslem 4.0 a
Společností 4.0 potřebovat zásadní změny ve vzdělávání, a to nejen na úrovni České republiky.
Avšak roli při potřebných změnách sehraje velké množství faktorů. Jmenovat lze individualitu
a rozdílnost mezi současnými generacemi, počítačovou gramotnost populace, rozdílnost
v motivaci u zaměstnanců aj.
Na problematiku inovací ve vzdělávání reaguje také MŠMT (2014), a to formou Strategie
digitálního vzdělávání 2020, kde aktuálně prosazuje:






Nediskriminační přístup k digitálním vzdělávacím zdrojům.
Rozvoj digitálních kompetencí a informatického myšlení žáků, studentů a dospělých
účastníků vzdělávání a jejich učitelů, lektorů.
Budování a obnova vzdělávací infrastruktury v celém spektru vzdělávání.
Podporu inovačních postupů, sledování, hodnocení a šíření jejich výsledků.
Systém podporující rozvoj vzdělávacích institucí v oblasti integrace digitálních
technologií do výuky a do fungování instituce.

Jak upozorňuje Kuhnová (2017), přístup společnosti ke konceptu digitálního vzdělávání by měl
podle MŠMT (2014) zahrnovat:



nové moderní osnovy výuky s důrazem na matematiku a ICT,
nové interdisciplinární studijní programy zaměřené na Průmysl 4.0 na pomezí oborů
strojírenských, elektrotechnických a informatických,
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rozvoj digitální gramotnosti napříč populací s ohledem i na oblast služeb (důraz na
ohrožené osoby na trhu práce) a digitalizaci ve veřejné správě.

Technologické změny si tedy budou žádat významné inovace v oblasti vzdělávání.

2.3 Charakter pracovních míst
Oddělení strategie a trendů EU (2015) upozorňuje na skutečnost, že přestože digitalizace bude
mít na pracovní trh značný vliv z hlediska tvorby a zanikání pracovních míst, zodpovědná bude
pouze za zhruba třetinu zaniklých míst. Daná studie uvádí, že rizika ohrožující pracovní místa
se projeví i bez přičinění podniků či státu, avšak potenciál digitalizace pro tvorbu nových
pracovních míst a podnikatelských příležitostí je nutné aktivně vytvářet. Uvedený zdroj také
uvádí, že poměr nově vzniklých pracovních míst k zaniklým v rámci izolovaného procesu
digitalizace je dán poměrem 2:5.
Vzhledem ke skutečnosti, že stávající populace, ale též ani ne všichni v budoucích generacích
budou počítačově a digitálně natolik gramotní, aby mohli vykonávat místa méně ohrožená
digitalizací, lze očekávat nutnost rekvalifikací, snížené zaměstnanosti u profesí nejvíce
ohrožených digitalizací, což bude mít zřetelné dopady v rámci aktivní i pasivní politiky
zaměstnanosti. Uvedené způsobí odčerpávání prostředků ze státního rozpočtu ve formě
sociálních transferů, a proto bude třeba hledat nové nástroje a zdroje podporující vzdělávání a
získávání nových dovedností a prohlubování stávajících.
Kromě uvedených nutných změn v oblasti profesí, pracovních pozic apod. je třeba očekávat a
již nyní na trhu práce zajistit i další formy změn reagující na digitalizaci společnosti. Jedná se
o změny charakteru práce, kdy v poslední době jsou velmi často skloňovány zejména pojmy
jako práce z domova, práce na dálku, částečné pracovní úvazky aj. Jinými slovy digitalizace
bude mít zásadní dopady na flexibilitu pracovních podmínek.
V České republice nejsou zatím flexibilní a netradiční formy zaměstnávání příliš časté, ale
v budoucnu v nich lze spatřovat velký potenciál.
Řadu pracovních pozic bude možné realizovat tzv. na dálku, z domova. Pro mnohé zaměstnance
tak vznikne možnost na trhu práce lépe participovat. Práce z domova přináší řadu výhod jako
například autonomii pracovní doby, eliminaci časových ztrát v důsledku dojíždění, flexibilitu
v organizaci pracovního a osobního času nebo možnost napracovat hodiny v rámci jiného
časového úseku. Samozřejmě i práce z domova s sebou nese značná úskalí jako stírání rozdílu
mezi zaměstnání a volným časem, neomezená dosažitelnost zaměstnanců, rozdíl ve vlivu
flexibility mezi pohlavími, riziko izolace od firmy či kolegů (Zajíčková, 2017).
Částečné pracovní úvazky lze považovat nejen v období digitalizace společnosti za velmi
významný nástroj flexibility pracovní doby. V současné době se však v České republice
nejedná o hojně využívaný nástroj (Šťastná, 2007).
Jak uvádějí Kohout & Palíšková (2007) částečné pracovní úvazky jsou výhodné zejména pro
ženy (návrat z mateřské či rodičovské dovolené), studenty či pro pozvolný odchod zaměstnance
do důchodu. Autoři upozorňují, že se jedná o vhodný nástroj tzv. work-life balance a pro
zaměstnavatele je tato forma práce spojena zpravidla s větší produktivitou a efektivitou práce.
V praxi však problémem může být omezený přístup k benefitům, dalšímu vzdělávání či
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skutečnost, že částečné pracovní úvazky jsou pouze formální a reálně zaměstnance odpracuje
objem práce odpovídající většímu pracovnímu úvazku. V souvislosti s digitalizací společnosti
je třeba uvedené problémy odstranit a zejména se podílet na vzdělávání zaměstnanců ve všech
formách pracovních úvazků.
Dle Eurofondu (2015) je od roku 2010 identifikováno několik dalších forem zaměstnávání, a to
zcela nově vzniklých či nabývajících na významu. Jedná se zejména o:










sdílení zaměstnanců,
sdílení pracovního místa,
dočasné řízení,
příležitostnou práci,
mobilní práci založenou na informačních a komunikačních technologiích,
práce založená na poukázkách,
portfoliová práce (portfolio work) – taková práce, kdy osoba samostatně výdělečně
činná (OSVČ) vykonává práce menšího rozsahu pro velký počet klientů.
skupinové zaměstnání,
zaměstnání založené na spolupráci.

Jak dále specifikují Kohout & Palíšková (2007) novým formám zaměstnávání lze přiřadit také
nové dopady na pracovní trh. Určité charakteristiky lze definovat již v současné době (Kohout
& Palíšková, 2007, s. 60-61):





„Sdílení pracovního místa, sdílení zaměstnanců a dočasné řízení poskytují pracovníkům
dobrou úroveň jistoty zaměstnání a současně větší flexibilitu.
Práce vykonávaná prostřednictvím ICT nezávisle na místě a výkonu práce poskytuje
vysokou míru flexibility, větší autonomii, ovšem s rizikem vyšší intenzity práce, většího
stresu a stírání hranic mezi pracovním a soukromým životem.
Portfoliová práce, skupinové zaměstnání a zaměstnání založené na spolupráci umožňují
vysokou míru diverzifikace, a tedy obohacení práce, ta se tak stává zajímavější a více
motivující.
Práce založená na voucherech je spojena s vyšší nejistotou zaměstnání, omezeným
přístupem ke kariérnímu růstu, s určitou profesní a sociální izolací, nicméně umožňuje
pracovat legálně (nikoli v neformální zóně)“.

Vyšší flexibilita v souvislosti s digitalizací společností může být kromě nových příležitostí pro
zaměstnance často až hrozbou, která se označuje jako prekarizace práce (možnost přeložit jako
nejistotu či prekérnost). Prekarizace práce je často skloňována v souvislosti s tzv. příležitostnou
prací (dohody o provedení práce), agenturním zaměstnáváním či částečnými pracovními
úvazky a objevuje se zejména u málo kvalifikovaných profesí (více například Kohout &
Palíšková, 2007; Institut pro sociální politiku a výzkum, 2017; Národní vzdělávací fond, 2016).
Lze očekávat, že poptávka po pracovní síle bude tedy digitalizací společnosti významně
ovlivněna a lze očekávat mnoho změn na trhu práce a též mimo něj, již v oblasti vzdělávání,
souladu rodinného a pracovního života a na mnoha dalších místech.
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3 Požadované znalosti, dovednosti a
kvalifikace v souvislosti s nástupem a
rozvojem Společnosti 4.0
3.1 Nové požadavky, dovednosti a kvalifikace v souvislosti s nástupem a rozvojem
společnosti 4.0 a reflexe stávajících
Vzhledem k tomu, že technologické průlomy rychle posunují hranici mezi pracovními úkoly
prováděnými lidmi a těmi, které provádějí stroje a algoritmy, dochází v posledních letech k
oživení obav, že automatizace a digitalizace by nakonec mohla vyústit v budoucnost bez práce.
Debata byla podpořena řadou studií, v nichž se uvádí, že podstatná část pracovních míst je
„ohrožena automatizací“. Tyto studie navazují na přístup navrhovaný Freyem a Osbornem
(2013), tj. předpokládají, že celá povolání, spíše než jednotlivé pracovní úkoly, budou
nahrazena automatizovanou technologií. Upozorňuje se ovšem na fakt, že záměrem je využít
procesy informatizace a kybernetizace jako příležitost pro rozvoj společnosti, ne je vnímat jako
její ohrožení.
Také MPSV (2016) upozorňuje na dopady změn, které způsobí především rozvoj informatizace
a kybernetizace na trh práce. MPSV předpovídá úbytek pracovních míst především na základě
zahraničních studií. Tyto studie uvádějí, že v horizontu cca 20 let dojde k zániku určitých
profesí a podstatným změnám v jejich vykonávání. V řadě případů se autoři těchto studií
domnívají, že většina profesí nezanikne úplně, ale změní se jejich náplň. Zároveň se
předpokládá, že dojde k rozšíření zaměstnanosti zejména ve službách a také ke vzniku nových
profesí. Definování těchto profesí, především jejich zaměření a obsah, je v současné době těžko
proveditelné. Přehled odhadu vzniku a zániku pracovních míst uvádí tabulka níže.
Tabulka 1: Přehled odhadu vzniku a zániku pracovních míst

Zdroj: Frey, Osborne, 2013, Úřad vlády ČR (2015), Davovské fórum (2016), Arntz, Gregory, Zierahn
(2016) převzato z MPSV, 2016

Pro současné, 21. století je tedy typické rychlejší tempo změn způsobené vývojem robotizace,
automatizace, digitalizace. Tyto směry ovlivňují řadu aspektů současné společnosti. Neustále
ovšem budou existovat profese/činnosti, které budou vytvářet řadu bariér pro nahrazování
technikou. Půjde především o následující 3 bariéry (MPSV, 2016):




vnímání a manipulace s předměty,
kreativní inteligence,
sociální inteligence.
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Tabulka 2: Bariéry nahrazení práce technikou

Zdroj: Frey, Osborne, 2013 převzato z MPSV, 2016

Studie Future of Jobs Survey 2018 společnosti World Economic Forum (2018) předpokládá, že
se poptávka po přibližně polovině dnešních klíčových pracovních míst napříč průmyslovými
odvětvími v následujících letech nezmění. Jedná se o pracovní pozice jako generální ředitelé a
vrcholoví manažeři, vývojáři a analytici softwarových aplikací, analytici dat a vědci, obchodní
a marketingoví profesionálové, obchodní zástupci, personální specialisté, finanční a investiční
poradci, specialisté v oblasti logistiky a řízení rizik, elektrotechničtí inženýři či učitelé.
Pro určení požadovaných znalostí, dovedností a kvalifikací jednotlivých pracovních pozic je
nutné si uvědomit, že se jednotlivé pracovní pozice, jakožto jednotky poptávky po práci,
skládají z řady činností, pracovních aktivit, které následně produkují kýžený výstup. Jednotlivé
pracovní činnosti neexistují izolovaně, ale jsou vzájemně kombinovány, čímž dochází ke
specifikaci konkrétního pracovního místa. Tento přístup se jeví při identifikaci ohrožení lidské
práce, respektive určitých pracovních úkolů a úkonů, stroji jako optimální. Tímto přístupem k
měření činností/úkolů napříč profesemi se zabývali autoři Zprávy Evropského monitoringu
pracovních míst, kteří dospěli ke klasifikaci činností pomocí znázornění na dvou konceptuálně
odlišných osách – jedna se vztahuje k obsahu činnosti - Co?, zatímco druhá se vztahuje k
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metodám a nástrojům používaným k výkonu dané činnosti - Jak? (Zpráva Evropského
monitoringu pracovních míst, Iniciativa práce 4:0, MPSV, 2016). Tabulka je znázorněna níže.

Tabulka 3: Klasifikace činností podle obsahu a metod/nástrojů

Zdroj: Zpráva Evropského monitoringu pracovních míst (2016), převzato z Iniciativa práce 4:0, MPSV,
(2016)

Výše zmíněné odhady digitalizace na zánik pracovních míst by tedy i dle OECD (2016) mohly
být nadhodnocené. OECD (2016) odkazuje na fakt, že povolání označovaná jako vysoce
riziková často stále obsahují podstatný podíl úkolů, které lze automatizovat velmi obtížně.
OECD (2016) na rozdíl od jiných studií bere v úvahu různorodost pracovních úkolů v rámci
jednotlivých povolání. Celkově došla k závěru, že z 21 zemí OECD je v průměru 9 %
pracovních míst automatizovatelných. Hrozba technologického pokroku se tedy jeví ve
srovnání s přístupem založeným na povolání mnohem menší. OECD (2016) však také dodává,
že podíl automatizovatelných pracovních pozic je napříč zeměmi OECD značně variabilní a že
je dán obecnými rozdíly v organizaci pracoviště, rozdíly v předchozích investicích do
automatizačních technologií a rozdíly ve vzdělávání pracovníků.
Nejméně příznivé dopady jsou v následujících cca 10 - 15 letech předpovídány technickým a
odborným pracovníkům. U těchto jedinců se předpokládá snížení jejich počtu. Naopak je
očekáváno zvýšení zaměstnanosti například u obsluhy strojů a zařízení, u pracovníků ve
službách a prodeji. Stejně tak se předpokládá zvýšení poptávky po spíše nižších kvalifikacích,
přičemž poptávka po náročných profesích zůstane spíše stabilizovaná (Chmelař, 2015).
Dojde k nahrazování především profesí, kde se pracuje s rutinními činnostmi vykonávanými
dle neustále se opakujícího postupu, který lze algoritmizovat. Případně dojde k obdobné situaci
u nerutinních činností, kdy lze díky big data předpokládat přenechání těchto činností počítačům.
Nahrazení lidské práce nebude ovšem ovlivňováno jen technickými možnostmi a náklady
souvisejícími s jejich pořízením. Bude existovat i řada dalších bariér, které zpomalí či znemožní
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nahrazení fyzických osob u určitých aktivit. Především se budou neustále vyžadovat takové
schopnosti jako vysoká a specifická manuální zručnost a pohyblivost, složité koordinované
pohyby. Stejně tak se stále bude požadovat kreativní inteligence, realizace originálních řešení
či sociální inteligence (vyjednávání, poskytování péče o ostatní lidi atd.).
MPSV (2016) uvádí, že z hlediska profesních požadavků se budou zvyšovat nároky na profese
architektů řešení a designerů, dále testovacích pracovníků. Zvýší se i poptávka po systémových
integrátorech vyvíjejících propojení systémů, aplikací a datových uložišť. Zároveň se budou
rozvíjet i následující specializované profese:
 sběr, uchování, přenos dat, analýza dat do aplikací využitelných ve výrobě i službách,
 vývoj, konstrukce, výroba chytrých zařízení, související aktivity s internetem věcí a
služeb,
 nové profese propojující strojní inženýrství se znalostmi elektroniky, kybernetiky a
informatiky,
 rozvoj profesí zajišťující seřizování a údržbu softwaru.
Současné vyspělé ekonomiky světa vycházejí z kreativity, inovací a spolupráce. Globální trhy
práce tedy procházejí významnými proměnami a po pracovnících požadují jinou kombinaci
dovedností, než tomu bylo v minulosti. Kromě nezbytných základních dovedností, jako je
gramotnost a znalost počtů, tyto moderní trhy potřebují zaměstnance disponující
kompetencemi, jako je spolupráce, kreativita, kritické myšlení a schopnost řešit problémy.
Kritické myšlení je schopnost identifikovat, analyzovat a vyhodnocovat situace, myšlenky a
informace za účelem formulování odpovědí na problémy. Kreativitou je myšlena schopnost
představit si a navrhnout inovativní nové způsoby řešení problémů. Komunikace a spolupráce
zahrnují práci v koordinaci s ostatními osobami za účelem předávání informací nebo řešení
problémů. Schopnost kriticky hodnotit a předávat znalosti a pracovat s týmem je považována
za normu. Uprostřed rychle se měnících trhů je po současných pracovních silách vyžadováno
disponovat charakterovými vlastnostmi, jako je vytrvalost, zvědavost, adaptabilita, odolnost a
iniciativnost. Kompetence, jako jsou tyto, jsou nezbytné pro pracovní sílu 21. století.
Změny na trhu práce zvýšily globální potřebu určitých dovedností, je žádoucí aby těmito
dovednostmi disponovali všichni jednotlivci, a ne jen několik vybraných jako tomu bylo v
minulosti. Kvalifikovaná pracovní místa jsou stále více zaměřena na řešení nestrukturovaných
problémů a efektivní analýzu informací. Technologie navíc stále více nahrazuje manuální práci
a dostává se do většiny aspektů života a práce.
Studie World Economic Forum (2015) dokládá na vývoji pracovních míst americké ekonomiky
za posledních 50 let, že trh práce stále více vyžaduje dovednosti vyššího řádu. Trh práce v USA
vykazuje neustálý pokles pracovních míst, které zahrnují rutinní manuální a kognitivní
dovednosti, přičemž dochází k odpovídajícímu nárůstu pracovních míst, které vyžadují rutinní
analytické a interpersonální dovednosti (viz obrázek níže). K těmto trendům přispělo mnoho
aspektů, avšak automatizace a digitalizace patří k těm nejvýznamnějším.
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Obr. 6: Trh práce stále více vyžaduje dovednosti vyššího řádu

Zdroj: World economic forum (2015)

Posun v poptávce po dovednostech odhalil problém v oblasti nabídky práce, kdy společnosti
mají potíže s obsazováním otevřených pozic v důsledku nedostatku lidí s klíčovými
dovednostmi. Klíčové dovednosti požadované trhem práce v 21. století shrnuje následující
obrázek.
Obr. 7: Dovednosti 21. století

Zdroj: World Economic Forum (2015)
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Vzhledem k vlně nových technologií a trendů, které mění stávající obchodní modely a dělbu
práce mezi pracovníky a stroji, zaměstnavatelé dle průzkumu World Economic Forum (2018)
očekávají, že do roku 2022 dojde k významnému odklonu dovedností potřebných k výkonu
většiny pracovních míst. Respondenti očekávají, že průměrná stabilita dovedností - podíl
základních dovedností potřebných k výkonu práce - zůstane stejná pouze u přibližně 58 %
povolání.
Mezi hlavní trendy poptávky po dovednostech identifikované analýzou provedenou World
Economic Forum (2018) patří na jedné straně pokračující pokles poptávky po manuálních
dovednostech a fyzických schopnostech. Na druhé straně se předpokládá pokles poptávky po
paměťových, verbálních, sluchových a prostorových schopnostech, po dovednostech
souvisejících s finančním řízením či po dovednostech při instalaci a údržbě technologií.
Naopak mezi dovednosti, které do roku 2022 dle tohoto průzkumu budou vykazovat vzrůstající
tendenci, patří analytické myšlení, schopnost inovace či aktivní učení. Výrazně se zvýší význam
různých forem technologických kompetencí, jako např. programování.
Znalost a orientace v oblasti nových technologií je pouze jednou částí rovnice předpokládaných
dovedností z roku 2022. Další významnou oblastí jsou tzv. „lidské“ dovednosti. Zaměstnavatelé
dle World Economic Forum (2018) budou upřednostňovat zaměstnance flexibilní, tvořivé,
originální a iniciativní, s kritickým myšlením, se schopností vyjednávat. Dále zaměstnance,
kteří věnují pozornost detailům a kteří řeší problémy komplexně. Dále bude hrát významnou
roli emoční inteligence, vůdcovství a společenská vlivnost.
Tabulka 4: Porovnání poptávky po dovednostech, 2018 vs. 2022, první desítka

Zdroj: World Economic Forum, 2018

Další klíčovou úlohou jakožto hnacího mechanismu potenciálního rizika automatizace je
vzdělávání. Vzdělanější a kvalifikovanější pracovníci budou v průměru lépe schopni se
přizpůsobit novým technologiím a těžit z vyšších reálných mezd, které jim přinese zvýšení
produktivity. Méně vzdělaní pracovníci budou obecně nést více nákladů na automatizaci, což
by mohlo dále prohloubit již existující nerovnosti příjmů a bohatství. Zvýšení jejich
přizpůsobivosti a dovedností bude dalším rozhodujícím faktorem pro to, aby tyto skupiny
mohly podílet se na ziscích z nových technologií a pracovat s nimi efektivněji.
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Obr. 8: Potenciální dopad automatizace pracovních míst v průběhu času na pracovníky podle
úrovně vzdělání

Zdroj: PWC, 2018

Vláda by měla spolupracovat se zaměstnavateli a poskytovateli vzdělávání a více investovat do
takových druhů vzdělávání a odborné přípravy, které budou v tomto automatizovaném světě
zapotřebí. Přičemž přesná specifikace požadovaných dovednosti je samozřejmě velmi složitá –
nejspíše bude zapotřebí neustálých aktualizací studijních plánů. Jisté ale je, že bude
vyžadováno větší zaměření na obory z oblasti vědy, techniky, inženýrství a matematiky.
Rovněž bude zapotřebí přizpůsobit stávající pracovníky novým příležitostem, bude zapotřebí
účinných rekvalifikačních programů a pracovníci budou donuceni přijmout větší osobní
zodpovědnost za své celoživotní vzdělávání a profesní rozvoj.
V souvislosti s kvalifikačními požadavky na zaměstnance je vhodné zmínit portál Skills
Panorama, kde v roce 2016 vznikla nová sekce zaměřená na slaďování schopností zaměstnanců
a požadavků trhu práce (Matching Skills and Jobs). Portál nabízí řadu ukazatelů týkající se
nesouladu mezi dovednostmi, jimiž současná nabídka práce disponuje, a požadavky, které
poptávka po práci nárokuje, a to včetně klíčových ukazatelů vycházejících z Evropského šetření
kvalifikací a zaměstnání (European Skills and Jobs Survey - ESJ) provedeného společností
Cedefop.
Tento průzkum (Skills Panorama, 2016) odhalil tři stěžejní problémy v oblasti kvalifikačního
nesouladu:


Nedostatečnou kvalifikaci – pracovníci nejsou dostatečně kvalifikování a to zejména
z důvodu rychlého vývoje pracovních míst v čase, v důsledku technologických změn,
změn v oblasti výrobních metod či forem práce. Pro tyto jedince je pro udržení pracovní
produktivity zapotřebí zajistit další odborné vzdělávání.
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Nedostatečné využívání kvalifikací – je předmětem zájmu veřejné politiky i podniků,
neboť překvalifikovaní jedinci jsou s větší pravděpodobností v práci nespokojeni a
vykazují nižší produktivitu práce. Tito zaměstnanci jsou také mnohem méně motivování
ke svému dalšímu sebevzdělávání.
Zastarávání kvalifikací – je důsledkem restrukturalizace průmyslu nebo změnou
kvalifikačních potřeb v technologicky náročných odvětvích a profesích (např. ICT,
finance, odborných a vědeckých aktivit), což může vést k zastarávání kvalifikačních
dovedností pracovníka v průběhu času. Ale může se ale také jednat o důsledek
zhoršování fyzických a kognitivních schopností a dovedností dospělých v souvislosti se
zvyšujícím se věkem. Aby nedocházelo k zastarávání kvalifikací, je důležité, aby se
jednotlivci i zaměstnavatelé zavázali k dalšímu vzdělávání dospělých. (Skills Panorama,
2016)

Předpokládaný budoucí stav požadavků, kladených na zaměstnance, lze tedy predikovat dle
několika hnacích mechanismů, elementů, které v následujících letech změní podobu a
uspořádání pracovní síly. Jsou jimi:
 Extrémní dlouhověkost – prodlužující se doba života významným způsobem změní
dosavadní vzdělávací mechanismy a profesní dráhu zaměstnanců.
 Výpočetní technika - masivní nárůst využití nejrůznější výpočetní techniky činí svět
programovatelným systémem.
 Vzestup chytrých strojů a systémů – využití robotiky na pracovišti nahrazuje řadu
rutinních výkonů dříve prováděných výhradně lidmi.
 Nové sdělovací prostředky - nové komunikační a sdělovací prostředky vyžadují novou
mediální gramotnost nad rámec pouhého textu
 Globální propojenost - zvyšování globální propojenosti staví do popředí organizačních
operací rozmanitost a přizpůsobivost.
 Nová struktura organizací - technologie mění formu výroby a způsob tvorby hodnot.

3.2 Využití nahrazovaných zaměstnanců
Kapitola 3.1 uvádí základní naznačení profesí a požadavků, které se budou klást v souvislosti
s větším rozvojem společnosti směrem k digitalizaci. V těchto profesí lze uplatnit uvolňované
pracovníky, kteří zde budou moci najít nové profesní uplatnění. Nicméně to si z jejich strany
vyžádá doplnění potřebných znalostí a dovedností.
Dopad na tvorbu nových pracovních míst v souvislosti s digitalizací české ekonomiky uvádí
(jak již bylo několikrát v textu zmíněno) například Chmelař (2015). Ten třeba uvádí, že se
předpokládá, že v roce 2029 bude v české ekonomice cca o 420 tisíc pracovním míst méně než
v roce 2015. Pokud se ale vezme v úvahu střední varianta demografické projekce ČSÚ pro rok
2029, nebude tento pokles až tak výrazný. Je ovšem nutné vzít v potaz, že stále převládá
domněnka, že pokles starých pracovních míst bude vyšší než přírůstek pracovním míst nové
generace (MPSV, 2016).
Otázkou zůstává, jakým způsob lze využit nahrazovaná pracovní místa, respektive lidské síly.
Využití nahrazovaných zaměstnanců může být zaměřeno různými směry. Zaměstnanci mají
dozajista možnost využít nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. Mezi běžné prostředky aktivní
politiky zaměstnanosti se řadí:
 rekvalifikace a poradenství,
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veřejně prospěšné práce,
společensky účelná pracovní místa,
zřízená pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením,
příspěvek na podporu regionální mobility,
překlenovací příspěvek,
příspěvek na zapracování,
příspěvek v době částečné nezaměstnanosti (MSPV, 2018).

Vedle hlavních aspektů vývoje nových profesí (viz kapitola 3.1) se berou v úvahu ještě
následující možnosti (MPSV, 2016):










Doplňkové a multiplikační efekty digitalizace - budou vznikat multiplikační efekty
vyplývající z kombinací digitálních a progresivních technologií v oborech jako
biotechnologie, energetika atd. Tyto pracovní příležitosti budou vysoce kvalifikačně
náročné a vytvoří se tam nové profesní uplatnění pro pracovníky, kteří zde budou chtít
pracovat. Další efekt se může projevit v souvislosti se nárůstem vyšší poptávky po zboží
(díky nižším nákladům a cenám) a tedy i po práci. To může částečně kompenzovat
nahrazení práce technologiemi. Zvýšení produktivity může vést k vyšším platům, či/a k
vyšší zaměstnanosti.
Sebezaměstnání a podnikání jako forma pro pracovní uplatnění - S novými
technologiemi by měl být umožněn širší vstup subjektů (i malých), kteří se budou moci
podnikatelsky realizovat, i bez ohledu na lokální aspekt. Bude se moci lépe využit
globální kontext. Sebezaměstnání by se s využitím informačních technologií mělo stát
jednodušší a rozšířenější do širší palety profesí. Jedinec bude moci nabídnout své
schopnosti více zaměstnavatelům, což může vést ke zvýšení příjmů a získání
rozmanitějších zkušeností. Menší odhad je v oblasti řemesel a technicko-opravářských
služeb. Zde se polemizuje nad tím, jaké budou spotřební preference. Bude poptávka
spíše pro strojově vyráběných produktech, či po zakázkových? To lze zatím těžko
odhadnout.
Uplatnění v oblasti veřejných služeb - především jde o sektory vzdělávání,
zdravotnictví a sociálních služeb. Předpokládá se zvýšení úrovně vybavenosti v těchto
oblastech, což by vedlo k vyššímu rozsahu pracovních míst. Nároky na krytí rozvoje
těchto služeb a reálný objdem dostupných finančních prostředků se ale zřejmě budou
dostávat do rozporu. Navrhuje se řešení v podobě kombinace veřejných a soukromých
zdrojů určených k realizaci určitých projektů. V potaz se zde bere i aspekt sociálního
podnikání.
Uplatnění v oblasti osobních placených služeb - předpokládá se i přírůstek
zaměstnanosti v oblasti osobních komerčních služeb jako je rekreace, volný čas a služby
pro domácnost. Uvádí se cca tvorba nových pracovních míst ve výši 26 - 27 tis.
pracovníků (k dosažení obslužnosti na úrovni vyspělých zemí EU-15). Potenciál je zde
ale větší, pokud se vezmou v úvahu další oblasti jako fitness, zdravý životní styl, zábavy,
rozvoj sportovních aktivit atd.
Nové formy aktivizace, rekvalifikace a pracovního zařazení (viz nejen aktivní politika
zaměstnanosti) - ty budou primárně určeny k zabránění růstu dlouhodobě
nezaměstnanosti a tvorbě skupiny osob, které se se nestačí přizpůsobovat a hrozila by
jejich dlouhodobá pozice mimo trh práce. V rámci této aktivizace by se mělo jednat o
opatření, které by zahrnovala mix opatření jako aktivizace, rozvoj potřebných
dovedností, individuální konzultace atd. Opět se zde zmiňuje význam sociálních
podniků.
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4 Nutnost dalšího vzdělávání a rekvalifikací
v souvislosti s nástupem a rozvojem
Společnosti 4.0
Další vzdělávání v oblasti ICT je klíčové pro celoživotní osobní rozvoj. Většina pracovních
pozic vyžaduje určitý stupeň digitální gramotnosti a využívání ICT v každodenních situacích
šetří vzácný čas. S nástupem tzv. konceptu Společnosti 4.0 (Práce a Průmyslu 4.0) mluvíme o
problematice profesního vzdělávání pro „digital jobs“ a v souvislosti s osobním rozvojem pak
o „digitálním vyloučení“. Obě dvě oblasti využívají konceptu digitální gramotnosti, která
zahrnuje i problematiku kyberbezpečnosti. Vysoká úroveň digitální gramotnosti zajištuje
příležitosti nadprůměrného výdělku a zároveň lepší životní podmínky i v souvislosti se
schopností využívat veřejných služeb typu smart city, eGoverment, smart dům apod.

4.1 Digitální gramotnost
Digitální gramotnost obsahuje kompetence, které jsou souborem teoretických znalostí a
praktických dovedností v oblasti ICT. Evropská komise1 vypracovala pro občany kompetenční
rámec s názvem DigComp, který byl vypracován oddělením pro lidský kapitál a zaměstnanost
Joint Research Centre (Carretero Gomez et al. 2017). Tento rámec má 5 dimenzí, které
usnadňují orientaci v dané problematice.
Tabulka 5: Dimenze kompetenčního rámce DigComp
Dimenze
Obsah dimenze
1
Kompetenční oblasti, které jsou označeny za součást digitální kompetence
2

Popisy kompetencí a názvy, které se týkají každé oblasti

3

Úrovně odborné způsobilosti

4

Znalosti a dovednosti použitelné v každé kompetenci

5

Příklady použití, použitelnosti způsobilosti pro různé účely
Zdroj: Zpracováno dle Carretero Gomez et al. 2017

První dvě dimenze uvádějí do problematiky a rozdělují širokou oblast ICT znalostí do několika
oblastí. Tou první je informační a datová gramotnost, která staví na schopnosti přetvářet data
na informace a znalosti. Tato oblast znalostí je postavena na porozumění tzv. „data science“.
Druhá oblast je o znalostech v oblasti teorie komunikace a spolupráce. Schopnost pomocí ICT
sdílet a spravovat data, šířit tyto informace a umět kolaborovat a provádět interakce s ostatními
uživateli na internetu či podnikové síti. Třetí oblast je kreativní a postavena na znalostech
programovacích jazyků či ovládání software orientovaného na tvorbu či správu digitálního
obsahu. Čtvrtá oblast je zaměřena na kyberbezpečnost a právní aspekty ICT. Jde nejen o
bezpečnost práce na internetu a ochranu dat, jde i o vnímání práv duševního vlastnictví a
schopnost zabezpečit se proti kybernetickým útokům. Poslední oblastí je obecná schopnost řešit

1

Directorate General for Employment, Social Affairs and Inclusion of the European Commission
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problémy v oblasti ICT. To je postaveno na schopnosti identifikace problémů a slabých míst.
V rámci této oblasti vznikají nová hardwarová a softwarová technická řešení.
Třetí a čtvrtá dimenze těchto pět oblastí (data, interakce, tvorba, bezpečnost a řešení problémů)
dále definuje pomocí čtyř stupňů znalostí. Čím vyšší stupeň znalostí, tím vyšší gramotnost v
dané oblasti. Základní úroveň je vstupní či výchozí a značí nízký stupeň gramotnosti, následuje
středně pokročilá úroveň, která je sice průměrná, avšak umožňuje naplno využívat chytrých
ICT a efektivně participovat na trhu práce. Nadprůměrnými stupni jsou pokročilá a vysoce
specializovaná úroveň znalostí, které již jedinci zajistí profesionální využívání ICT a lepší
výdělek.
Základní úroveň je charakteristická nutností dalšího vzdělávání, neboť jedinec ovládá pouze
práci s IS/IT založenou na základních úkonech. Mezi základní znalosti a dovednosti tak patří v
obecné rovině např. identifikace informačních zdrojů, jako je vyhledání informace na webovém
portálu pomocí počítače, mobilní aplikace, pomocí vhodných klíčových slov a základní
orientace na webových portálech.
Středně pokročilá úroveň umožňuje jedinci určitou samostatnou práci na rutinních a
standardních úkonech (velmi dobré porozumění základům). Mezi středně pokročilé znalosti
patří navíc znalost a hodnocení webových portálů dle preferencí, používání jejich doplňkových
a cloudových služeb, personalizace zkušenosti s webovými portály či mobilními aplikacemi,
obecná znalost informačních a komunikačních technologií.
U pokročilé úroveň se přepokládá schopnost samostatně řešit komplexnější úkoly a vést ostatní.
Tento stupeň zabezpečuje udržení znalostí při celoživotním vzdělávání, předpokládá se
samostatná schopnost adaptace na nové technologie. Mezi pokročilé znalosti patří navíc
schopnost porozumět na základní úrovni algoritmům, rozlišit kvalitu informačního zdroje,
velmi dobrá obecná znalost informačních a komunikačních technologií, určité základy
programování či tvorby digitálního obsahu.
Vysoce specializovaná úroveň je ta nejvyšší možná a vyznačuje se profesionálním porozumění
a schopností vytvářet digitální obsah a vést ostatní při řešení složitých úkolů. Mezi vysoce
specializované kompetence patří navíc profesionální tvorba multimediálního obsahu,
webových portálů, mobilních aplikací a souvisejícího obsahu, který je chráněn právy duševního
vlastnictví.

4.2 Národní strategie v oblasti digitální gramotnosti
Digitální technologie jsou základní infrastrukturou pro rozvoj společnosti pomocí znalostí a
inovací ve všech oblastech života obyvatel České republiky. Myšlenka vládního usnesení v
oblasti strategie digitální gramotnosti (Ministerstvo práce a sociálních věcí 2015) je proto
postavena na nástupu konceptu Společnosti 4.0 a rozvoji ICT. Toto usnesení vlády dále rozvíjí
východiska souvisejících strategických národních a evropských dokumentů jako jsou Evropa
2020, Digitální agenda EU, Národní program reforem, Státní politika Digitální Česko v 2.0 a
na dalších usneseních a programových prohlášení vlády směřujících k zvýšení digitální
gramotnosti a rozvoj elektronických dovedností občanů.
Strategie staví na této vizi: „Rozvíjet digitální gramotnost občanů ČR tak, aby byli připraveni
využít potenciál digitálních technologií ke svému celoživotnímu osobnímu rozvoji, ke
zvyšování kvality života a ke společenskému uplatnění.“ (str. 3). Mezi základní gestory patří
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Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) a Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy ČR (MŠMT). Tento dokument je proto závazný i pro další taktické dokumenty a
související strategické dokumenty v oblasti inovací, konkurenceschopnosti, regionálního smart
rozvoje, zaměstnanosti, rozvoje malých a středních podniků, veřejné správy, vzdělávací
politiky, kybernetické bezpečnosti a další.
Digitální gramotnost je definována dle pojmu „digital literacy“, které dlouhodobě
(Scheuermann & Pedró, 2009) používá i UNESCO, EU a OECD: „Digitální gramotnost je
schopnost přístupu k informacím, správy, pochopení, integraci, komunikaci, vyhodnocování a
vytváření informací bezpečně a vhodně prostřednictvím digitálních technologií pro
zaměstnanost, důstojná pracovní místa a podnikání. Zahrnuje kompetence, které jsou různě
označovány jako počítačová gramotnost, gramotnost v oblasti informačních a komunikačních
technologiích, informační gramotnost a mediální gramotnost.“ 2 (Laanpere, 2019, str. 6).
V českém strategickém dokumentu nalezneme upravenou definici digitální gramotnosti, která
je primárně zaměřena na zásadě zlepšení kvality života: „(Digitální gramotnost je) …soubor
kompetencí nutných k identifikaci, pochopení, interpretaci, vytváření, komunikování a
účelnému a bezpečnému užití digitálních technologií (jejich technických vlastností i obsahu) za
účelem udržení či zlepšení své kvality života a kvality života svého okolí, tj. např. za účelem
pracovní i osobní seberealizace, rozvoje svého potenciálu a udržení či zvýšení participace na
společnosti.“
Tabulka 6: Studenti ICT oborů a průměrné mzdy ICT specialistů a vývojářů
Ukazatel

2015

Studenti ICT oborů

2016

2017

21 482 20 502 19 985

Ženy

3 092

ICT profese

3 144

3 146

66 573 71 926 72 002

Ženy

6 662

6 571

7 347

Průměrná mzda v ČR

26 591 27 764 29 496

Průměrné mzdy ICT specialistů

51 319 53 241 56 747

Magisterské a doktorské vzdělání 56 172 58 831 62 809
Ženy

43 701 45 369 47 765

Mzdy ICT analytiků a vývojářů
Ženy

53 075 55 404 59 139
45 245 47 313 49 971
Zdroj: Český statistický úřad (2019)

Originální text: “Digital literacy is the ability to access, manage, understand, integrate, communicate, evaluate
and create information safely and appropriately through digital technologies for employment, decent jobs and
entrepreneurship. It includes competences that are variously referred to as computer literacy, ICT literacy,
information literacy and media literacy.” (Laanpere, 2019, str. 6).
2
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Zaměření na kvalitu života je dáno faktem, že ICT specialisté berou v průměru o 25 000 hrubého
více než je průměrná mzda obyvatel (Tabulka 1). Roste celkově počet zaměstnanců v ICT
profesi i počet žen v profesi se zvyšuje, avšak počet absolventů mezi lety 2015 a 2017 nerostl.
Klíčové oblasti jsou proto zaměřeny na zaměstnanost a schopnost obstarat si důstojné příjmy,
na sociální začleňování, tj. na schopnost obyvatel efektivně participovat v současné společnosti.
Dále je strategie silně zaměřena na kvalitní život rodin, tj. prevenci patologických a
nezákonných aktivit a na podporu mezigenerační pomoci a komunikaci. To vše je základem
pro konkurenceschopnost podniků a OSVČ a další rozvoj elektronických služeb veřejného
sektoru a Smart technologií velkých měst. K tomu je potřeba mít dobré ICT znalosti a
porozumět ICT technologiím. Digitální gramotnost je proto hlavně postavena na systému
celoživotního vzdělávání, tj. od prvního vzdělávání až po terciární a univerzity třetího věku a
individuální školení a rekvalifikace. Celkově se firmy více zaměřují na prohloubení odborných
ICT znalostí svých zaměstnanců. Mezi lety 2015 a 2017 roste podíl zaměstnanců i ICT
specialistů (vývojářů), kteří podstoupili ICT školení.
Tabulka 7: Podniky poskytující školení k prohloubení odborných znalostí
2015 2017
Celkem zaměstnanci 19% 25%
Male podniky

13%

18%

Střední podniky

36%

44%

Velké podniky

69%

78%

ICT specialisté

50% 57%

Male podniky

40%

47%

Střední podniky

54%

61%

Velké podniky

72%

75%
Zdroj: Český statistický úřad (2019)

Digitální kompetence jsou definovány výčtem jako (1) ovládání nástroje – operační dovednost
založená na obsluze hardware a software a velmi dobré orientaci a navigaci v rámci formálních
dovedností; (2) práce s obsahem – tato kompetence je již založena na komplexní znalosti
informačních a komunikačních technologiích, které umožňují pokročilé použití cloudových
služeb, tvorbu programového kódu, digitálního a multimediálního obsahu.
Typově pak rozeznáváme (A) přenositelné a (B) nepřenositelné digitální kompetence.
Přenositelné digitální kompetence jsou využitelné napříč obory ekonomických činností (např.
typové aplikační softwary) i v soukromém životě. Specifické a nepřenositelné digitální
kompetence jsou využitelné jen v konkrétní profesi a jde zejména o diagnostické či
experimentální programy (individuální aplikační softwary). Dle analýzy Informační společnost
v číslech v roce 2019 (Český statistický úřad, 2019) a pohledu na zaměstnance využívající
vybrané ICT činnosti pro pracovní účely v roce 2018, je podíl programátorů cca 5 %, podíl
specialistů používající přenositelné kompetence pak téměř polovina (48,6 %) a více jak třetina
(36,7 %) pak používající spíše oborově specifické kompetence.
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4.3 Současný stav
V rámci analýzy současného poznání se odborníci shodují, že další vzdělávání je kritickým
faktorem pro ekonomický růst státu, odpovědný a kvalitní rozvoj společnosti a jedince. Cílem
výzkumu je motivace k účasti na dalším vzdělávání. Výzkumné týmy odhadují očekávané
hodnoty investice (dalšího vzdělání) a měří finanční benefity v dlouhém období. Avšak ukazuje
se, že rozhodování o dalším vzdělávání závisí na mnoha kontextových faktorech, jako je
sociální skupina, věková kategorie, předchozí vzdělání (více viz Gorges & Hollmann, 2015),
lokální nabídka produktů dalšího vzdělávání apod. (Gorges, 2015).
To potvrzuje i výzkum návratnosti krátkých neformálních vzdělávacích kurzů, které jsou
nejčastějšími formami dalšího vzdělávání v Německu, se výrazně liší mezi typy kurzů a
segmentů. Kurzy pověřené zaměstnavateli přinášejí nejvyšší výnosy, což se projevuje zejména
na vnitřních trzích práce. Na uzavřených trzích práce (veřejný sektor, zdravotnictví apod.) navíc
neexistují žádné dodatečné výnosy. Návratnost proto závisí méně na individuálních
rozhodnutích investovat do vzdělávání a více na kontextu a významu struktury trhu práce
(Ehlert, 2017).
Státní politiky jsou vyhodnocovány, zejména pokud se orientují na příjmově slabší část
obyvatelstva. Australian Indigenous Mentoring Experience (AIME) je program zaměřený na
domorodé obyvatele Austrálie a z něj plyne, že další vzdělávání podobných skupin obyvatel
musí být postaveno na pozitivní bázi. To znamená, že nesmí být participace v programu dalšího
vzdělávání vnímána jako doplnění chybějícího vzdělání, ale jako příležitost zlepšit si svou
životní úroveň (Harwood, McMahon, O’Shea, Bodkin-Andrews, & Priestly, 2015). V případě
běžné populace v Austrálii (25-54 let) je návratnost celoživotního vzdělávání malá, případně
izolovaná (Coelli & Tabasso, 2019).
Dvě zprávy o vzdělávání, které si objednala UNESCO a to: „Učíme se být“ (Learning to be),
jinak známé jako Faureho zpráva a „Učení: Poklad uvnitř“ (Learning: The treasure within),
jinak známý jako Delorsova zpráva, byly spojené s vytvořením celoživotního vzdělávání jako
globálního vzdělávacího paradigmatu. Avšak koncept celoživotního učení, jak to předkládají
tyto zprávy, byl od začátku politickou utopií, která je v rozporu s dnešním pohledem na
vzdělávání (Elfert, 2015).
Současný vývoj a pohled na zejména mladší generaci ukazuje, že využívání sociálních médií a
online síťových platforem je klíčovým způsobem, jak se neustále učit v dnešní společnosti,
která sdílí informace (Kind & Evans, 2015). Masivní otevřené online kurzy (MOOC) jsou nový
způsob učení pro digitální věk a kriticky se zhodnocují různé režimy MOOC dle teorie učení a
teorie konektivity (Steffens, 2015).
Současný pracovní trh poptává služby tzv. freelancerů a influencerů, kteří operují a pracují na
živnostenský list a nabízejí své služby na trhu přes internet, jde o tzv. „kontraktování“ (více viz
Barley & Kunda, 2006). Dnešní kancelářská práce je často podporována internetovým
připojením, a proto ji lze kdykoliv provádět kdekoli.
To s sebou nese problém digitální exkluze. Rozdíly mezi uživateli starší generace vycházely z
etapy života, sociálního prostředí a dalších osobnostních charakteristik (pohlaví, věk, vzdělání,
složení domácnosti a postoj k internetu jak nebezpečného či ohrožujícího vynálezu). Starší
občané jsou velmi různorodou skupinou, v níž jsou někteří častěji digitálně vyloučeni než jiní
(van Deursen & Helsper, 2015). Dalším faktorem je problém s infrastrukturou. Odlehlost je
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silným prediktorem užívání internetu v domácnostech. Digitální vyloučení bylo zhoršeno
dalšími sociálně-demografickými faktory, jako je úroveň vzdělání a ekonomická aktivita (Park,
2017). Při provádění strategií digitálního začleňování je třeba brát v úvahu jak nabídku
(infrastrukturu a odlehlost oblastí), tak poptávku (úroveň vzdělání, lokální odvětví a pracovní
příležitosti, socio-demografické faktory).
Špatný přístup k technologiím se týká i mladé populace ve Velké Británii (více k problematice
tzv. „digitální podtřídy“ viz Helsper & Reisdorf, 2017). Omezený přístup k síti brání mladým
lidem v získávání zkušeností, které potřebují k podpoře rozvoje svých digitálních dovedností.
Nedostatečné dovednosti omezují rozsah, v jakém vnímají internet jako hodnotný prostředek
ke zvýšení životní úrovně. Tyto individuální zkušenosti, které jsou formovány do značné míry
širší společenskou strukturou, do které jsou zapojeny, ukazují, že mladí lidé nemohou být
jednoduše ponecháni osudu, tj. aby se sami naučili digitálním dovednostem (Eynon & Geniets,
2016).
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5 Identifikace ohrožených pozic v sektoru
znalostně náročných služeb v souvislosti s
nástupem a rozvojem Společnosti 4.0
5.1 Vymezení cílové skupiny
Základními dokumenty pro typologii sektoru znalostně náročných služeb jsou metodiky
zejména Eurostatu a OECD. Eurostat (2016) poskytuje dva pohledy na danou problematiku.
První pohled třídí služby na znalostně náročné (se zkratkou KIS – Knowledge Intensive
Services) a znalostně méně náročné služby (se zkratkou LKIS – Less Knowledge Intensive
Services). Tento pohled vychází z analýzy inovačních a vědeckovýzkumných aktivit (viz
tabulka níže).
Tabulka 8: Znalostně náročné služby “KIS” podle inovační intenzity v odvětví
Kód

Popis dle NACE revize 2

50 až 51

Vodní doprava, letecká doprava

58 až 63

Vydavatelská činnost; Činnosti v oblati filmů, videozáznamů a televizních
programů, pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti;
Tvorba programů a vysílání; Telekomunikační činnosti; Činnosti v oblasti
informačních technologií, Informační činnosti

64 až 66

Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování;
Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního
zabezpečení; Ostatní finanční činnosti.

69 až 75

Právní a účetní činnosti; Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení;
Architektonické a inženýrské činnosti; Technické zkoušky a analýzy; Výzkum
a vývoj; Reklama a průzkum trhu; Ostatní profesní, vědecké a technické
činnosti; Veterinární činnosti

78

Činnosti související se zaměstnáním

80

Bezpečnostní a pátrací činnosti

84 až 93

Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení (Sekce O); Vzdělávání;
Zdravotní a sociální péče (Sekce Q); Kulturní, zábavní a rekreační činnosti
(Sekce R)
Zdroj: Eurostat (2016)

Druhý pohled Eurostatu (2016) na danou problematiku se uskutečňuje přes zaměstnávání
vysokoškolsky vzdělané pracovní síly. Pokud v odvětví pracuje více jak 33 % zaměstnanců
s terciárním vzděláním, jde o znalostně náročné odvětví. Pokud sledujeme rozdíly mez oběma
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přístupy a zaměříme se na služby, pak zde chybí finanční služby (NACE 64-66) a navíc tu jsou
služby cestovních agentur (viz tabulka níže).
Tabulka 9: Znalostně náročné služby podle podílu zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním
Kód

Popis dle NACE revize 2

9

Podpůrné činnosti při těžbě

19

Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů

21

Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků

26

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení

51

Letecká doprava

58 až 63

Vydavatelské činnosti; Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních
programů, pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské
činnosti;Tvorba programů a vysílání; Telekomunikační činnosti; Činnosti v
oblasti informačních technologií; Informační činnosti

69 až 75

Právní a účetní činnosti; Činnosti vedení podniků; Poradenství v oblasti řízení;
Architektonické a inenýrské činnosti; Technické zkoušky a analýzy; Výzkum a
vývoj; Reklama a průzkium trhu; Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti;
Veterinární činnosti

78

Činnosti související se zaměstnáním

79

Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a soivsející činnosti

84

Veřejná správa a obrana; Povinné sociální zabezpečení

85

Vzdělávání

86

Zdravotní péče

90

Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti

91

Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení

94

Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných
zájmů

99

Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů
Zdroj: Eurostat, G4 Innovation and Information Society, 2016

Podobnou metodiku jako Eurostat vykazuje také OECD. Její nejnovější taxonomie rozeznává
odvětví s různým podílem výdajů na vědeckovýzkumnou aktivitu na hrubé přidané hodnotě
(viz tabulka níže). Odvětví rozděluje do čtyř kategorií znalostní náročnosti: High, Medium,
Medium-Low a Low. Mezi znalostně náročné lze zařadit odvětví, která spadají do kategorie
alespoň Medium-Low. Zde chybí finanční služby a v podstatě jde pouze
o profesionální služby, ICTa výzkum a vývoj.
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Tabulka 10: Znalostně náročné služby podle podílu R&D na přidané hodnotě
Kód

Popis dle NACE revize 2

High

Medium

Medium-Low

72

Výzkum a vývoj

58

Vydavatelské činnosti

*

62 až 63

Činnosti v oblasti informačních
technologií; Informační činnosti

*

69 až 71;
73 až 75

Právní a účetní činnosti; Činnosti
vedení podniků; poradenství v
oblasti řízení;Architektonické a
inženýrské činnosti; Technické
zkoušky a analýzy; Reklama a
průzkum trhu; Ostatní profesní,
vědecké a technické činnosti

*

Telekomunikační činnosti

*

Těžba (podprůné činnosti a služby)

*

61
05 až 09

*

Zdroj: Galindo-Rueda, Verger, 2016

Starší publikace OECD (2006) se objevuje často v citované literatuře ke znalostně náročným
odvětvím. Je využívána jako taxonomie i rozcestník pro podrobnější klasifikaci služeb. Tabulka
níže shrnuje v textu jmenovaná odvětví, která jsou obvykle považována za znalostně náročná.
V této publikace není specifikována klasifikace odvětví např. NACE či jiná. Odvětví jsou zde
popsána pouze obecně. Opět jde o profesionální služby, ICT a R&D aktivity.
Tabulka 11: Obvyklé znalostně náročné činnosti podle OECD
Znalostně náročná činnost
Výzkum a vývoj
Technické poradenství
Právní služby, zejména v oblasti duševního vlastnictví
Účetní a finanční služby, včetně poradenství o přístupu ke kapitálu
Řízení projektů a vývoj produktů
Marketing, zejména v mezinárodním měřítku
Školení, výcvik a odborná příprava
Nábor pracovníků
Strategické a obchodní plánování
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Obecné poradenství v oblasti řízení
Zdroj: OECD, 2006, p.77

Další tabulka uvádí příklad takové publikace, kdy se původní koncept OECD (2006) rozpracuje
na aktuálně potřebné rozdělení služeb. Pohled na členění I) Technologické služby založené na
technologických znalostech a II) profesionální znalostní podnikové služby má své nevýhody.
Např. Profesionální služby se dnes neobejdou bez ICT služeb, R&D je součástí marketingu
(marketingové výdaje) a školení (součást výdajů na R&D).
Tabulka 12: Obvyklé znalostně náročné činnosti dle publikace Web of Science
Technologické služby založené
technologických znalostech

na Profesionální znalostní podnikové služby

Poradenství pro průmyslový rozvoj

Akreditace

Služby výzkumu a vývoje (R&D)

Podnikové plánování a řízení

Služby informačních a komunikačních Makreting a reklamní propagace
technologií (ICT)
Elektronický obchod a transakce

Účetní a finanční služby
Nábor pracovníků
Právní servis a služby
Školení
Zdroj: Pinto et al., 2015

Vlastní klasifikace znalostně náročných služeb může být založena také na poptávaných
činnostech pro inovační proces v organizaci, resp. na určitých souvisejících procesech
v klientských (těch co poptávají outsourcing KISs) podnicích, jako je obnova (investování),
rutinní činnosti, dodržování standardů, regulace či budování sítí (viz tabulka dále). Toto členění
je však náročné na sběr dat.
Tabulka 13: Typologie znalostně náročných činností u KIS podniků
Činnost

Popis činnosti

Souvislost s inovacemi

Obnova

Přímo souvisí s inovacemi,
např. výzkumem a vývojem a
stragegickým manažerským
poradenstvím

Inovace
v
procesech,
organizaci,
hodnotových
Inkrementální
inovace

Běžné postupy

Přispět ke zlepšení údržby a Inovace
ve
firemních
správy různých subsystémů v postupech, procesecha a
strukturách
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rámci organizace,
Finanční účetnictví

např.

Míra shody

Pomáhat
organizacím
pracovat v rámci právního
rámce a různých dalších
regulačních režimů, např. Jde
o audit a zajištění některých
právních služeb

Přírůstkové
inovace
v
postupech,
procesech,
výrobcích/službách,
strukturách,
vybavení,
zařízení
a
pracovních
jednotkách

Sítě

Usnadnit
komunikaci,
výměnu znalostí a flexibilní
přidělování zdrojů, např.
Neformální osobní sítě a sítě
související s výrobou

Obvykle se vztahují k
inovativním fázím před
uvedením na trh, např.
Standardům v softwarovém
průmyslu. Síť KISA může
také hrát klíčovou roli při
podeji řešení.
Zdroj: OECD, 2006, p. 51

Ve vztahu k inovacím, mohou organizace nabízet své služby jako zprostředkovatelé, nositelé
či zprostředkovatelé zdrojů pro inovace, což deklaruje další tabulka. Toto členění je snazší pro
sběr dat a není tak podrobné. Jde o stupeň kooperace mezi podniky v rámci inovačních aktivit.
Tabulka 14: Typologie znalostně náročných činností směřujících k inovacím u KIS podniků
Činnost

Popis

Zprostředkovatel

Facilitátor inovací podporuje organizaci během procesu, který
vede k inovacím

Nositel

Je nositelem inovací, který přenáší existující znalosti a inovace
mezi organizacemi, průmysly nebo sítěmi nebo v rámci
organizace, aby mohl být aplikován do nového kontextu

Zdroj

Jako zdroj pro inovace hraje hlavní roli při zahájení a rozvoji
inovací v rámci klientské organizace
Zdroj: OECD, 2006, p. 36

Učebnicovým rozdělením procesů na hlavní (jádrové či strategické), podpůrné a ostatní lze
roztřídit organizace, které poskytují znalostně náročné služby (viz následující). Toto členění je
opět náročné na sběr dat, avšak postihuje nejlépe podstatu podniků nabízející své služby
podnikům.
Tabulka 15: Typologie znalostně náročných činností “KISA” zaměřených na procesy
Proces

Popis procesu
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Strategický (»core«)

Jejich kontrola je pro klienta strategická, jsou zpravidla
uchovávány uvnitř organizace, ačkoli některé vysoce
specializované doplňkové KISA mohou být získány od externích
odborníků. Příklady strategických KISA zahrnují základní
obchodní kompetence; klíčové technologie a jejich vývoj (např.
technologie výzkumu a vývoje související s vlákny a
technologické procesy a integrované informační systémy na
úrovni podniků (např. systémy umožňující řízení výroby v
papírenském průmyslu, související logistické a marketingové
systémy, systémy, které simulují a pomáhají při řízení).

Nestrategický

Podnik (KISA), který podporuje anebo zlepšuje stávající procesy,
může být externě poskytnut externímu dodavateli (klientovi).
Klíčovým problémem s těmito službami je určit, zda mají
strategický nebo podpůrný charakter. Jedním příkladem
podpůrné KISA je servis a údržba. Některé podniky mají
outsourcing celého procesu služby a údržby, zatímco jiné tvrdí,
že je to součást jejich hlavního podnikání.

Jiný

Podnik (KISA) poskytuje řešení nebo vylepšení konkrétních,
dobře definovaných úkolů. Využívání externího podniku (KISA)
je běžné a zvyšuje se v typech služeb, jako jsou: marketing a
reklama; účetní služby; a právní služby.
Zdroj: OECD, 2006, p. 41

Pro hlavní procesy lze předpokládat vysoký stupeň zabezpečení a vysokou znalostní náročnost,
pro podpůrné procesy např. schopnost integrace informačních systémů a pro ostatní procesy
pak jejich nízkonákladovost, automatizaci apod. Problém této typologie je v tom, že podniky
klasifikují své procesy různě. V odvětví služeb může být řízení lidských zdrojů na operativní
úrovni strategický „core process“, pro zpracovatelský podnik to může být plně
outsourcovatelný podpůrný proces.
Na základě metodiky Eurostatu, OECD a některých výzkumných výsledků publikací v databázi
Web of Science prezentovaných v rešeršní části tohoto příspěvku lze definovat základní kritéria
výběru vzorku podniků, jež by bylo možné identifikovat jako sektor znalostně náročníých
služeb. Mezi kritéria výběru byla tedy zařazena následující:
1) disponibilita hlavního procesu, jehož kontrola je strategická, obsahuje klíčové
technologie – jejich výzkum a vývoj, využívá systémy umožňující řízení výroby,
logistiku, marketingovou správu atd. Le pro něj předpokládat vysoký stupeň
zabezpečení a vysokou znalostní náročnost. Dále disponibilita podpůrných procesů, jež
podporují či zlepšují stávající procesy, např. servis a údržba, pro které lze předpokládat
schopnost integrace informačních systémů. A v poslední řadě disponibilita běžnými
procesy, jež poskytují řešení pro vylepšení konkrétně definovaných úkolů, kde lze
předpokládat nízkonákladovost a automatizaci,
2) disponibilita vysokoškolsky vzdělané pracovní síly,
3) existence kladného vztahu k inovacím resp. k obnově a budování sítí, ať již jako
zdrojové, nositelské nebo zprostředkovatelské organizace,
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4) začlenění do odvětví s vysokým podílem výdajů na vědecko-výzkumnou aktivitu na
hrubé přidané hodnotě,
přičemž za směrodatné dále autoři považují naposledy uvedené kritérium, neboť lze
předpokládat, že na pracovišti s vysokou vědecko-výzkumnou aktivitou se bude
vyskytovat vysokoškolsky vzdělaná pracovní síla, bude zde existence kladného vztahu
k inovacím a tato pracoviště budou disponovat strategickým „core“ procesem
využívajícím výzkum a vývoj.
K výše uvedenému výběru kritérií je nutné ještě dodat výsledky Českého statistického úřadu,
který udává, že v České republice jsou výdaje na vědecko-výzkumné aktivity vynakládány
podniky s převažující činností v tzv. skupině odvětví se středně vysokou technologickou
náročností (medium high-tech), kam patří zejména automobilový průmysl či průmysl
strojírenský nebo elektrotechnický (tzn. zpracovatelský průmysl). Avšak v nejvyspělejších
státech EU naopak často dominují high-tech odvětví, kam se řadí farmaceutický, elektronický
(výroba ICT) a letecký průmysl. A právě v těchto odvětvích státy s nejvyššími výdaji na
podnikovou vědu a výzkum dosahují několikanásobně vyšší intenzity výzkumu a vývoje než
Česká republika (Mana, 2018).
V rámci České republiky existuje mimo zpracovatelský průmysl ještě řada firem zaměřujících
se na informační a komunikační činnosti (NACE sekce J), kam patří např. výzkum a vývoj
nového softwaru, kde výdaje dosáhly v roce 2017 již 8,6 mld. Kč v porovnání se
4,0 miliardami v roce 2010 (ČSÚ, 2018). A právě v oblasti ICT služeb, na rozdíl od výše
zmíněných odvětví zpracovatelského průmyslu, patří Česká republika mezi státy s nejvyššími
výdaji na výzkum a vývoj ve vztahu ke zde vytvořené přidané hodnotě. Z výše uvedeného (po
vyřazení zpracovatelského průmyslu, který nepatří do terciálního sektoru služeb) lze
koncipovat výběr jednotek sektoru znalostně náročných služeb takto:
Tabulka 16: Návrh sektoru znalostně náročných služeb
Sektor národního
hospodářství

Sekce CZ - NACE
J – Informační
činnosti

Sektor služeb

a

Obligatorní podmínka

komunikační

M – Profesní, vědecké a technické
činnosti

Realizace investic do vědy a
výzkumu/zápis do seznamu
výzkumných organizací

Jakákoli další
Zdroj: Vlastní zpracování, 2019

Seznam výzkumných organizací je veden Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy od
roku 2017, kdy nabyl účinnosti § 33a zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací z veřejných zdrojů, přičemž hlavní přínos spočívá v tom, že
výzkumná organizace nemusí opakovaně různým orgánům státní správy prokazovat, že splňuje
definiční znaky organizace pro výzkum a šíření znalostí stanovené předpisy Evropské unie.
Poslední aktualizace seznamu proběhla k 1. 7. 2017 a k tomuto datu obsahoval 91 subjektů. Po
eliminaci veřejných vysokých škol, ústavů Akademie věd ČR a nemocnic, lze v seznamu
identifikovat 27 podnikatelských subjektů, přičemž je zcela zřejmé, že se zdaleka nejedná o
veškeré podniky ČR, jež realizují vědecko-výzkumné aktivity.
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Dalším úkolem výzkumu bylo tedy zjistit, kolik subjektů podnikajících na území České
republiky se vyskytuje v uvedených sekcích CZ NACE J a M realizujících investice do vědy a
výzkumu a jaký je vývoj počtu těchto podniků v jednotlivých letech. Autoři vycházeli z dat
Českého statistického úřadu, který prezentuje počty těchto podniků – resp. pracovišť vědy a
výzkumu dle různých kritérií.
Tabulka 17: Rozložení pracovišť vědy a výzkumu v odvětví národního hospodářství ČR v roce
2017
Kód
Název odvětví
CZ-NACE
01-03
ZEMĚDĚLSTVÍ
05-09
TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ
10-33
ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL CELKEM
VÝROBA A ROZVOD VODY, ELEKTŘINY,
35-39
PLYNU, TEPLA A ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ
S ODPADY
41-43
STAVEBNICTVÍ
VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD;
45-47
OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH
VOZIDEL
58-63
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI
64-66
PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ
PROFESNÍ, VĚDECKÉ A TECHNICKÉ
69-75
ČINNOSTI
49-56, 68,
OSTATNÍ SLUŽBY
77-99
01–99
PODNIKATELSKÝ SEKTOR CELKEM

Celkem

Struktura

96
10
1 429

3,7 %
0,4 %
54,4 %

33

1,3 %

63

2,4 %

143

5,4 %

335
30

12,7 %
1,1 %

402

15,3 %

87

3,3 %

2 628

100,0 %

Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ, 2019

Dle výše uvedené tabulky je zřejmé, že podíl odvětví: Informační a komunikační činnosti na
celkovém počtu všech vědecko-výzkumných pracovišť činí 12,7 % a sektor: Profesní, vědecké
a technické činnosti se podílí 15,3 %. Celkem se v těchto dvou sektorech v roce 2017
vyskytovalo tedy 737 podniků, přičemž pro účely dalšího výzkumu formou dotazníkového
šetření musí autoři vzít v úvahu předpokládané procento návratnosti dotazníků.
Obr. 9: Vývoj počtu podniků sektoru znalostně náročných služeb dle velikosti v ČR v roce
2017
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Velké podniky

Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ, 2016, ČSÚ 2017, ČSÚ 2018, ČSÚ 2019

Výše uvedený obrázek ilustruje vývoj počtu podniků rozdělených dle velikosti (malý = do 50
zaměstnanců, střední = do 250 zaměstnanců) v časové řadě let 2014 – 2017. Vytvoření delší
časové řady nebylo (z důvodu změny metodiky vykazování v roce 2013) možné. Změna
metodiky spočívala ve společném vykazování pracovišť vědy a výzkumu soukromých
a veřejných organizací, tzn. až od roku 2014 jsou prezentovány počty pracovišť vědy
a výzkumu pro podnikatelský sektor samostatně.
Početně nejvíce podniků se v obou odvětvích nachází v kategorii malých podniků. Tato
kategorie vykazovala v roce 2014 vysoký počet podniků, který následně v letech 2015
(a v odvětví profesní, vědecké a technické činnosti i v roce 2016) klesal, ale v roce 2017
vykazuje opět růst. Obecný trend růstu je zřetelný i u podniků středních a velkých.

5.2 Následná identifikace ohrožených pozic v sektoru znalostně náročných služeb
Průmysl 4.0 stejně jako všechny předchozí technologické změny povedou nejen k odstranění
fyzicky namáhavé práce, ale přinesou i možnost kvalitativního obohacení práce, zlepší
pracovního prostředí a poskytnou více příležitostí pro profesní rozvoj. Zároveň však zvýší
nároky na:
 větší flexibilitu práce,
 komplexnost pracovních úkolů a
 přizpůsobivost pracovníků vůči dematerializaci resp. vizualizaci pracovních procesů.
Výše uvedené trendy povedou k zániku určitých profesí/odvětví a naopak ke vzniku řady
nových. Automatizační a optimalizační procesy v podnicích budou vytlačovat jednodušší a
opakující se úkony, což se projeví v uvolňování pracovníků z těchto profesí. Daná skutečnost
může na jedné straně vyřešit situaci obtížně obsažitelných míst (např. v montážních procesech),
ale také to bude znamenat zhoršení uplatnitelnosti pracovní síly s nízkou kvalifikací.
Jak uvádí dokument: „Národní iniciativa Průmysl 4.0“ (MPO, 2015), pro Českou republiku je
odhadováno ohrožení přibližně 54 % pracovních míst. Přičemž kromě nízkokvalifikovaných
pracovních pozic budou komputerizací ohroženy i pozice vyžadující středoškolské či
vysokoškolské vzdělání, které jsou spojeny s určitými rutinními činnostmi, např:
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 administrativa,
 shromažďování a zpracování dat a jejich analýza,
 střední management apod.
Následující obrázek zobrazuje dvacet profesí nejvíce náchylných digitalizaci v ČR, které byly
publikovány autory (Frey, Osborne, 2013) a v převzaté formě prezentovány v dokumentu
Oddělení strategie a trendů EU Úřadu vlády ČR (2015).
Obr. 10: Dvacet profesí s největším indexem ohrožení digitalizací

Zdroj: Frey & Osborne, 2013

Naopak ty pozice, jejichž výkon vyžaduje aktivní vyjednávání, kreativitu či sociální inteligenci,
budou ohroženy v podstatně menší míře, neboť automatizace těchto činností je prozatím
obtížná.
Další obrázek uvádí tedy příklady nejméně ohrožených profesí:
Obr. 11: Dvacet profesí s nejmenším indexem ohrožení digitalizací
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Zdroj: Frey & Osborne, 2013

Dle dokumentu „Národní iniciativa Průmysl 4.0“ (MPO, 2015) digitální technologie vytvářejí
na druhé straně i nové pracovní příležitosti, např:
 ve správě databází,
 webovém designu,
 v práci s velkými objemy dat,
 v cloudových službách,
 ochraně dat, apod.)
a mění podobu tradičních odvětví (dochází k zavádění prvků digitalizace, automatizace
a optimalizace výrobních postupů, roste objem zboží prodaný formou internetového obchodu,
atd). Mezi rozhodující profese pro Průmysl 4.0 budou systémoví architekti, kteří musí
kombinovat tradiční technické vzdělání se softwarovou excelencí a kreativitou. (MPO, 2015)
Ministerstvo průmyslu a obchodu (2015) dále uvádí, že další novou a velmi důležitou profesí
budou specialisté v oblasti robotiky s důrazem na vzájemně spolupracující roboty, roboty
spolupracující s lidmi, na bezpečnost systémů a na vyhodnocování možných rizik a jejich
předcházení. Čím dál více budou probíhat i další technologické změny v rámci tradičních
průmyslových výrob spojené s využíváním biotechnologií a pokročilých materiálů. Provázání
procesu digitalizace a kybernetických přístupů s těmito progresivními technologiemi vytvoří
jak další nové pracovní příležitosti resp. profese, tak nové nároky na kvalifikace jednotlivých
pracovníků.
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Kapitola 4 (Nutnost dalšího vzdělávání a rekvalifikací v souvislosti s nástupem a rozvojem Společnosti
4.0)
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Shrnutí změn a závěr
Předložený text měl za úkol uvést čtenáře do problematiky Společnosti 4.0 především ve vztahu
k dopadům změn na pracovní trh, požadavky na kvalifikace, dovednosti a znalosti na
zaměstnanecké pozice. Text práce je logicky seřazen od uvedení do problematiky současného
stavu trhu práce, po identifikaci ohrožených pracovních pozic, nových pozic vznikající v
důsledku technologických změn, následně po charakteristiku požadovaných znalostí,
dovedností, kvalifikace včetně nutnosti dalšího vzdělávání.
Text níže stručně (převážně v bodech) shrnuje ještě základní zjištěné změny:

























Propouštění nízkokvalifikovaných dělníků ve výrobě. Ti budou nahrazeni autonomními
stroji.
Vznik nových pracovních míst, která si lze dnes jen těžko představit.
Vznik nových pracovních příležitostí.
Transformace pracovního charakteru.
Zánik konkrétních profesí a oborů.
Vznik nových oborů.
Vyšší poptávka po kvalifikovaných pracovních místech – zejména pracovníci
zaměřující se na ochranu dat a fyzické objekty, odborníci na robotiku, systémoví
architekti apod.
Očekávaný vysoký nárůst zaměstnanců v oboru informační technologie.
Potřeba přizpůsobit vzdělávací systém budoucím potřebám pracovního trhu
Změna přípravy dalších generací na výkon profese.
Vzdělání se nebude již jako doposud přizpůsobovat jednomu povolání, nýbrž důraz
bude kladen na komplexnost, mezioborovost, kreativitu a flexibilitu.
Ceněny budou zejména pracovní síly s mezioborovými vlastnostmi, se strategickým či
inovativním myšlením, nadprůměrným vzděláním, technickým vzděláním a měkkými
dovednostmi.
Nutná reforma celého školství.
Nutná změna výuky již na středních školách.
Podniky poptávají stále více technicky vzdělaných pracovníků pro práci s novými
technologiemi a umělou inteligencí.
Pro ČR je odhadováno, že během 20 let dojde z důvodu informatizace, kybernetizace a
digitalizace k silnému ohrožení 10 % pracovních míst a u 35 % pracovních míst dojde
k podstatným změnám ve vykonávaných činnostech.
Nejvíce ohrožené pozice budou rutinní činnosti, které spočívají v pravidelných a
opakujících se aktivitách a pracovních postupech.
V ČR budou nejvíce ohrožení pracovní pozice – techničtí a odborní pracovníci.
Zvýšení zaměstnanosti proběhne v ČR u pozic jako je - obsluha strojů, pracovníci ve
službách a prodeji.
Technologické změny budou ohrožovat skupiny obyvatel, které mají vzdělání bez
maturit.
Vznik nových pozic, segmentů, trhů.
Inovace na pracovním trhu.
Více prostoru pro sladění pracovního a rodinného života.
Více prostoru pro zapojení zdravotně handicapovaných na trhu práce.
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Odstranění fyzicky náročné práce.
Vyšší flexibilita práce.
Přizpůsobivost pracovníků vůči dematerializaci, resp. vizualizaci pracovních postupů
Nahrazování lidského faktoru roboty, počítači, apod.
Proces digitalizace bude mít pozitivní vliv na globální konkurenceschopnost sektorů
s vyšší mírou digitalizace.
Největší potenciál v rámci digitalizace mají specialisté v oblasti ICT, analytici, a
vývojáři. Nejmenší potenciál vykazují pomocní pracovníci v nejrůznějších oblastech
(prodavači vstupenek, jízdenek apod.).
Nový přístup společnosti ke konceptu digitálního vzdělávání. Ten by měl zahrnovat
o Nové moderní osnovy výuky s důrazem na matematiku a ICT.
o Nové interdisciplinární studijní programy zaměřené na Průmysl 4.0 na pomezí
oborů strojírenských, elektrotechnických a informatických.
o Rozvoj digitální gramotnosti napříč populací s ohledem na oblast služeb (důraz
na ohrožené osoby na trhu práce) a digitalizace ve veřejné správě.
Velký potenciál je spatřován ve flexibilitě pracovních podmínek – home office, částečné
pracovní úvazky, práce na dálku,
Vznik nových forem zaměstnávání
o sdílení zaměstnanců,
o sdílení pracovního místa,
o dočasné řízení,
o příležitostná práce,
o mobilní práce založená na informačních a komunikačních technologiích,
o práce založená na poukázkách,
o skupinové zaměstnání.
Změní se náplň některých profesí.
Dojde k rozšíření zaměstnanosti ve službách.
Vzniknou nové profese.
Zvyšování nároků na profese architektů, designerů, testovacích pracovníků.
Zvýšení poptávky po integrátorech vyvíjecích propojení systémů, aplikací a datových
uložišť.
Rozvíjení specializovaných profesí (sběr, uchování, přesnost dat, konstrukce,) rozvoj
profesí zajišťující seřizovaní a údržbu systému, nové profese propojující strojní
inženýrství se znalostní elektroniky, kybernetiky, a informatiky.
Požadovány budou kombinace dovedností jako – spolupráce, kreativita, kritické
myšlení, schopnost řešit problémy, analytické myšlení.
Zvýšení technologických kompetencí – programování.
Upřednostňovány budou flexibilní zaměstnanci, zaměstnanci, kteří věnují pozornost
detailům a řeší problémy komplexně.
Větší zaměření na rozvoj oborů vědy, techniky, matematiky.
Globální propojenost.
Vzestup chytrých strojů a systémů.
Nová struktura organizací.
Nové sdělovací prostředky.
S novými technologiemi by měl být umožněn širší vstup subjektů (i malých), kteří se
budou moci podnikatelsky realizovat, i bez ohledu na lokální aspekt.
Budou vznikat multiplikační efekty vyplývající z kombinací digitálních a progresivních
technologií v oborech jako biotechnologie, energetika atd.
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Předpokládá se i přírůstek zaměstnanosti v oblasti osobních komerčních služeb jako je
rekreace, volný čas a služby pro domácnost.
Zvýšení digitální gramotnosti.
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Abstrakt

Abstrakt
Tato publikace se věnuje aktuálnímu tématu Společnost 4.0. Celý text se zabývá otázkou změn
znalostních a dovednostních kvalifikačních požadavků na zaměstnanecké pozice ve vztahu k
diskutovanému tématu. Cílem publikace je poskytnout čtenáři dostatečný přehled o dané
problematice především ve vztahu k měnícím se podmínkám a požadavkům na trhu práce.
V průběhu textu má čtenář možnost seznámit se v úvodu s podmínkami současného trhu práce
a následně je text již věnován otázkám související s dopadem nejen technologických změn na
poptávku po pracovní síle, ale i celkově změně požadavků ve společnosti, a návazných
skutečností jako oblasti dalšího vzdělávání, identifikace ohrožených pozic apod.

