KATALOG ZMĚN ZNALOSTNÍCH A DOVEDNOSTNÍCH KVALIFIKAČNÍCH
POŽADAVKŮ NA ZAMĚSTNANECKÉ POZICE VE SPOLEČNOSTI 4.0
Plzeň, 24. 1. 2020
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Trh práce
Průměrný počet zaměstnaných v 1. pol. 2018
(5273,7 tis. osob). Nárůst o 1,7 %.

Nedostatek pracovníků při vývoji zaměstnanosti
zaznamenán v sekundárním sektoru (stavebnictví a
průmysl).
Nárůst v sektoru služeb (velkoobchod a
maloobchod;
opravy
motorových
vozidel;
informační a komunikační činnosti; ubytování a
stravování.

Trh práce

Změny v sektorové struktuře zaměstnanosti mají velký
vliv i na strukturu zaměstnanosti - klasifikace zaměstnání.
Jak je možno vidět na obrázku, 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.

Trh práce
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.
Očekávaný nárůst zaměstnanců v oboru v
důsledku Průmyslu 4.0
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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

Trh práce
EU, Plzeňský kraj, Jihočeský kraj
 Cílem „strategie Evropa 2020“ bylo v zemích EU28 dosáhnout míry zaměstnanosti u 20-64 letých v průměru 75 %.
 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.
 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 %.

Trh práce
EU, Plzeňský kraj, Jihočeský kraj
 Plzeňský kraj jeden z nejrozvinutějších a po hlavním městě jeden z nejlépe diverzifikovaných trhů.
 Velmi vysoká úroveň poptávky po průmyslových a logistických nemovitostech.
 Za kvalitní dopravní infrastrukturu i kvalifikovanou pracovní sílu může především průmyslová základna pro německé
automobilky.
 Prvních 5 nejčetnějších oblastí zaměstnanosti - 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.

Trh práce
Jihočeský kraj
 Při hodnocení produktivity práce vykazuje region 5. nejnižší míru nezaměstnanosti.
 Poměrně významné zastoupení veřejných vědecko-výzkumných kapacit a diverzifikovaný zpracovatelský průmysl
rozložený v rámci celého kraje.
 Ve struktuře ekonomiky 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).
 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).
 Na konci roku 2018 byl Jihočeský kraj v podílu nezaměstnaných na 5. místě za Prahou, Plzeňským, Pardubickým a
Královéhradeckým krajem.

Dopady technologických změn na poptávku po pracovní síle
Ohrožené pracovní pozice/skupiny obyvatel/sektory
 Dopady technologických změn bude možné definovat v několika rovinách – dopady na pracovní pozice, skupiny
obyvatel a sektory národního hospodářství.
 Vznik nových pozic, segmentů či trhů a inovace na pracovním trhu.
 Nejvíce ohrožené pracovní pozice budou rutinní činnosti (manuální i kognitivní), které spočívají v pravidelně se
opakujících aktivitách a pracovních postupech.
 Big data - nerutinní činnosti kognitivního charakteru – tedy profese, pro které existuje dostatečně množství dat.
 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.
 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.

Dopady technologických změn na poptávku po pracovní síle
 Dopady lze vyjádřit pomocí Indexu ohrožení digitalizací

Dopady technologických změn na poptávku po pracovní síle
Nové pozice, segmenty, trhy a inovace
 Dvě třetiny dětí, které dnes vstupují do základních škol, budou vykonávat zaměstnání, která v současné době ještě
neexistují.
 Strategie digitálního vzdělávání 2020 (MŠMT), kde se 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.

Dopady technologických změn na poptávku po pracovní síle
Charakter pracovních míst
 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.
 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.

Požadované znalosti, dovednosti a kvalifikace v souvislosti s nástupem a rozvojem
Společnosti 4.0
 Přehled odhadu vzniku a zániku pracovních míst

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

 Bariéry nahrazení práce technikou

Požadované znalosti, dovednosti a kvalifikace v souvislosti s nástupem a rozvojem
Společnosti 4.0
 Pro určení požadovaných znalostí, dovedností a kvalifikací jednotlivých pracovních pozic je nutné si
uvědomit, že se jednotlivé pracovní pozice, skládají z řady činností.
 Měření činností/úkolů napříč profesemi se zabývali autoři Zprávy Evropského monitoringu pracovních
míst (2016), kteří dospěli ke klasifikaci činností pomocí znázornění na dvou konceptuálně odlišných
osách – jedna se vztahuje k obsahu činnosti - Co?, zatímco druhá se vztahuje k metodám a nástrojům
používaným k výkonu dané činnosti - Jak?
 Klasifikace činností podle obsahu a metod/nástrojů

Požadované znalosti, dovednosti a kvalifikace v souvislosti s nástupem a rozvojem
Společnosti 4.0
Dovednosti 21. století

Požadované znalosti, dovednosti a kvalifikace v souvislosti s nástupem a rozvojem
Společnosti 4.0
 Porovnání poptávky po dovednostech

Požadované znalosti, dovednosti a kvalifikace v souvislosti s nástupem a rozvojem
Společnosti 4.0
 Vzdělání
 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.

Požadované znalosti, dovednosti a kvalifikace v souvislosti s nástupem a rozvojem
Společnosti 4.0
 Využití nahrazovaných zaměstnanců
Mezi běžné prostředky aktivní politiky zaměstnanosti se řadí:
 rekvalifikace a poradenství,
 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

Požadované znalosti, dovednosti a kvalifikace v souvislosti s nástupem a rozvojem
Společnosti 4.0
 V úvahu se ještě bere:
 Doplňkové a multiplikační efekty digitalizace - budou vznikat multiplikační efekty vyplývající z kombinací
digitálních a progresivních technologií v oborech jako biotechnologie, energetika atd.
 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.
 Uplatnění v oblasti veřejných služeb - především jde o sektory vzdělávání, zdravotnictví a sociálních
služeb.
 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.
 Nové formy aktivizace, rekvalifikace a pracovního zařazení - aktivizace, rozvoj potřebných dovedností,
individuální konzultace (sociální podniky).

Digitální gramotnost
 Další vzdělávání v oblasti ICT je klíčové pro celoživotní osobní rozvoj.
 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.
 Digitální gramotnost obsahuje kompetence, které jsou souborem teoretických znalostí a praktických
dovedností v oblasti ICT.
 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.
 „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.“

Digitální gramotnost
Ukazatel
Studenti ICT oborů
ICT profese
Průměrná mzda v ČR
Průměrné mzdy ICT specialistů
Magisterské a doktorské
vzdělání
Ženy

Mzdy ICT analytiků a vývojářů
Ženy

2015

2016

2017

21 482

20 502

19 985

66 573

71 926

72 002

26 591

27 764

29 496

51 319

53 241

56 747

56 172

58 831

62 809

43 701

45 369

47 765

53 075

55 404

59 139

45 245

47 313

49 971
Český statistický úřad (2019)

Digitální gramotnost je hlavně postavena na systému celoživotního vzdělávání, tj. od prvního
vzdělávání až po terciární a univerzity třetího věku a individuální školení a rekvalifikace
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).

Digitální gramotnost
Podniky poskytující školení k prohloubení odborných znalostí
2015
Celkem zaměstnanci 19%
Male podniky
13%
Střední podniky
36%
Velké podniky
69%
ICT specialisté
50%
Male podniky
40%
Střední podniky
54%
Velké podniky
72%

2017
25%
18%
44%
78%
57%
47%
61%
75%

Digitální exkluze - Rozdíly mezi uživateli starší generace vychází z etapy života, sociálního prostředí a dalších
osobnostních charakteristik (pohlaví, věk, vzdělání, složení domácnosti a postoj k internetu jak nebezpečného či
ohrožujícího vynálezu).
Dalším faktorem je problém s infrastrukturou. Odlehlost je silným prediktorem užívání internetu v domácnostech.
Digitální vyloučení bylo zhoršeno dalšími sociálně-demografickými faktory, jako je úroveň vzdělání a ekonomická
aktivita. 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).

Kód
Popis dle NACE revize 2 – dle podílu zaměstnanců s vysokoškoslkým vzděláním
9
Podpůrné činnosti při těžbě
19
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů
21
Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků
Kód
Popis dle NACE revize 2 – dle inovační intenzity odvětví
26
Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení
50 až 51
Vodní doprava, letecká doprava
51
Letecká
doprava
Základními
dokumenty
pro typologii sektoru znalostně náročných služeb jsou metodiky zejména
58 až 63
Vydavatelské činnosti; Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových nahrávek a hudební
Eurostatu
a OECD. činnost;
58
až 63
Vydavatelská
Činnostiprogramů
v oblati filmů,
videozáznamů
a televizních
programů,
zvukových nahrávek
a hudební
vydavatelské
činnosti;Tvorba
a vysílání;
Telekomunikační
činnosti;
Činnosti pořizování
v oblasti informačních
technologií;
Informační
vydavatelské
činnosti;
Tvorba
programů
a
vysílání;
Telekomunikační
činnosti;
Činnosti
v
oblasti
informačních
technologií,
Informační
činnosti
činnosti

Identifikace ohrožených pozic v sektoru znalostně náročných služeb v souvislosti s
nástupem a rozvojem Společnosti 4.0


 Eurostat poskytuje dva pohledy na danou problematiku. První pohled třídí služby na znalostně náročné
69 až 75
Právní a účetní činnosti; Činnosti vedení podniků; Poradenství v oblasti řízení; Architektonické a inenýrské činnosti; Technické zkoušky a
(se
zkratkou
KISzprostředkování,
– Knowledge
Intensive
Services)
a znalostně
méně
náročné
služby.
64 až 66
Finanční
kromě
pojišťovnictví
a penzijního
financování;
Pojištění,
zajištění
a penzijní
financování,
kromě povinného
analýzy; Výzkum
a vývoj; Reklama
a průzkium trhu;
Ostatní profesní,
vědecké
a technické
činnosti;
Veterinární
činnosti
sociálního zabezpečení; Ostatní finanční činnosti.

 Druhý pohled Eurostatu na danou problematiku se uskutečňuje přes zaměstnávání vysokoškolsky
69 až
Právní
a související
účetní činnosti;
Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení; Architektonické a inženýrské činnosti; Technické
78 75
Činnosti
se zaměstnáním
vzdělané
pracovní
síly.
Pokud
v odvětví
pracuje
více
jak činnosti
33
% zaměstnanců s terciárním vzděláním, jde o
zkoušky
analýzy; Výzkum
a vývoj;
Reklama
průzkum atrhu;
Ostatní
profesní, vědecké a technické činnosti; Veterinární činnosti
79
Činnostiacestovních
agentur,
kanceláří
a jiné arezervační
soivsející
znalostně náročné odvětví.
84
85
78
86
80
90
84 až
91 93
94
99

Veřejná správa a obrana; Povinné sociální zabezpečení
Vzdělávání
Činnosti
se zaměstnáním
Zdravotnísouvisející
péče
Bezpečnostní
a pátrací
činnosti
Tvůrčí, umělecké
a zábavní
činnosti
Veřejná
a obrana;
povinné
(Sekce O); Vzdělávání; Zdravotní a sociální péče (Sekce Q); Kulturní, zábavní a
Činnostispráva
knihoven,
archivů,
muzeí sociální
a jiných zabezpečení
kulturních zařízení
rekreační
činnosti (Sekce
R)
Činnosti organizací
sdružujících
osoby za účelem prosazování společných zájmů
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů

Identifikace ohrožených pozic v sektoru znalostně náročných služeb v souvislosti s
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 OECD – odvětví s různým podílem výdajů na vědeckovýzkumnou aktivitu na hrubé přidané hodnotě.
 Mezi znalostně náročné lze zařadit odvětví, které spadají do kategorie min. Medium-Low. Chybí zde
finanční služby.
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

*

Identifikace ohrožených pozic v sektoru znalostně náročných služeb v souvislosti s
nástupem a rozvojem Společnosti 4.0
Základní kritéria výběru vzorku podniků, jež by bylo možné identifikovat jako sektor znalostně náročných
služeb jsou 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. 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.
 4) Začlenění do odvětví s vysokým podílem výdajů na vědecko-výzkumnou aktivitu na hrubé přidané
hodnotě.

Identifikace ohrožených pozic v sektoru znalostně náročných služeb v souvislosti s
nástupem a rozvojem Společnosti 4.0
4) Začlenění do odvětví s vysokým podílem výdajů na vědecko-výzkumnou aktivitu na hrubé přidané
hodnotě.
 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.

Identifikace ohrožených pozic v sektoru znalostně náročných služeb v souvislosti s
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Návrh sektoru znalostně náročných služeb
Sektor národního hospodářství

Sekce CZ - NACE

Obligatorní podmínka

J – Informační a komunikační činnosti

Sektor služeb

M – Profesní, vědecké a technické činnosti

Jakákoli další

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

Identifikace ohrožených pozic v sektoru znalostně náročných služeb v souvislosti s
nástupem a rozvojem Společnosti 4.0
Kolik subjektů podnikajících na území České republiky se vyskytuje v uvedených sekcích CZ NACE J a M
realizujících investice do vědy a výzkumu?
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,
77-99
01–99

OSTATNÍ SLUŽBY
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 %

Děkuji za pozornost

