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Budoucnost trhu práceBudoucnost trhu práce

„Připravujeme naše studenty pro 
profese a technologie, které dnes ještě 
neexistují, aby dokázali řešit problémy, 

o kterých dnes ještě netušíme, že 
nastanou.“



Pamatujete se ještě?
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Pamatujete se ještě?

PŘED OSMI MĚSÍCI:

„Kritický nedostatek pracovních sil oslabuje 
potenciál rozvoje české ekonomiky a působí závažné 

problémy podnikům, které mohou dále růst.“ 



Pamatujete se ještě?

A DNES?



Mysleme dále, než vidíme

A DNES?



Mysleme dále, než vidíme

Je jistým aspektem lidské p
nejbližších událostí a tvá
či několik let. 

Je to škoda –
zpráv a tím  zvyšujeme riziko, že se stroj naší ekonomiky ne

A v době
řešení problém
pesimismem ji ješt

řirozenosti neochota pohlédnout za horizont 
řit se, že tak jak tomu bude dnes, tomu bude i za rok 

v dobách konjunktury si nepřipouštíme náznaky špatných 
čekaně zadrhne.

 krize nevnímáme nic než problémy, dožadujeme se v krátké době 
ů, které bez velkého zájmu vznikaly řadu let a svým 

ě prohlubujeme … 



Předvídání a recese
Jak se chováme v době krize?

Analýzy chování podniků v době krize poukazují na zajímavé souvislosti: ve 
většině případů je zde silný tlak na nalezení a uplatnění rychlého řešení 
hlavních symptomů problémů – avšak bez širších souvislostí a sledováním 
dlouhodobých příčin jsou takové aktivity odsouzené k neúspěchu.

Na úrovni systému vzdělávání nebo trhu práce a je snaha o rychlé řešení 
„toho, co nás teď nejvíc bolí“ ještě problematičtější, protože zde vstupuje do 
hry faktor opožděné reakce (vycházíme z dat o minulosti, které je nutné 
nejdříve získat a analyzovat a návrh a realizace sebeefektivnějších opatření 
může trvat měsíce a spíš roky).



Předvídání a recese
Pokud naše dlouhodobé strategie založíme na aktuálních nebo dokonce 
minulých problémech a nikoli na odhadech budoucího vývoje, budeme se 
podobat řidiči, který točí volantem v zatáčkách s vteřinovým zpožděním …
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Předvídání a recese

DÍVAT SE DOPŘEDU SE VYPLATÍ V JAKÉKOLI FÁZI EKONOMICKÉHO CYKLU



Předvídání a recese
PPřředvedvííddáánníí vývoje ekonomiky a stejnvývoje ekonomiky a stejněě jako poptjako poptáávky a nabvky a nabíídky na trhu prdky na trhu prááce ce 
je nutnje nutnéé zalozaložžit na:it na:

ViziVizi (protože „nejlepší způsob, jak předpovědět budoucnost, je vytvořit ji“:  
Co chceme dosáhnout? Čím chceme být?)
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děláme a co chceme dělat?“)
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faktory: procesní řízení, logistika, legislativa, ceny vstupů …)
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KvalitnKvalitníí analýze a souvislostechanalýze a souvislostech – pro malou, otevřenou ekonomiku je kontext 
okolního světa nesmírně důležitý



Malá země v globální ekonomice
ČČESKESKÁÁ REPUBLIKA:REPUBLIKA:

Čtvrtá nejotevřenější ekonomika EU

Podíl vývozu na HDP země je 80 %

Vysoká závislost na zahraniční poptávce

Vysoká citlivost na vývoj světové ekonomiky

Slábnoucí surovinová základna

Slábnoucí demografická základna

Problematický vývoj kvality vzdělávání (TIMMS, PISA)

Vysoký podíl zaměstnanosti v odvětvích, která jsou 
nejvíce citlivá na vývoj ceny práce …

… a která jsou nejčastěji předmětem outsourcingu.



Demografický vývoj

Vývoj věkové struktury obyvatelstva v České republice do roku 
2030 (v tisících)



Struktura a dostupnost absolventů
Vývoj počtu absolventů v jednotlivých stupních vzdělání, kteří 
nebudou pokračovat v dalším studiu (v tisících)



Hlavní trendy v alokaci kapitálu



Malá země v globální ekonomice

To, co vytváříme, vyvážíme a s čím soutěžíme na globálním trhu neurčujeme 
zdaleka jen my.

Je to nanašše konkurencee konkurence – a až 90 % světové produkce bude během 20 let 
ovlivněné konkurencí v globálním měřítku.

Je to cena prcena práácece – a český dělník je dnes čtyřikrát dražší než čínský, dvakrát 
dražší než balkánský, o polovinu dražší než slovenský nebo polský.

Je to kvalita produkce a technologickkvalita produkce a technologickáá vyspvyspěělostlost – avšak vývoj v této oblasti 
srovnává každým rokem podmínky mezi vyspělými a rozvojovými zeměmi.

Je to kvalita vzdkvalita vzděělláávacvacíího systho systéému a absolventmu a absolventůů – a jaký potenciál v této 
oblasti máme?



… a co máme k dispozici?
Podíl VŠ absolventů technických a přírodovědných oborů na 1000 osob ve věkové 
skupině 20-29 let ve vybraných zemích EU
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… devátí nejhorší v Evropské Unii. 



… a co máme k dispozici?
Podíl pracovníků s VŠ vzděláním na celkové zaměstnanosti v 
technologicky náročných odvětvích zpracovatelského průmyslu 
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… a co máme k dispozici?
Podíl pracovníků s VŠ vzděláním na celkové zaměstnanosti v 
ekonomice (vybrané země EU, v %)

… třetí nejhorší v Evropské Unii. 
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… a co máme k dispozici?
Například elektrotechnický průmysl: 

Vysokoškolské vzdělání má přibližně 13 % pracovníků v sektoru. 

Ve vyspělých zemích EU tento podíl kolísá mezi 30 – 50 % .

U zemí s nejvyšší produktivitou práce a inovačním potenciálem v sektoru 

(Irsko, Finsko) je to 47 %, resp. 55 %.

Tuto ztrátu nelze dohnatTuto ztrátu nelze dohnat – klíčový Vysokoškolský studijní obor Elektrotechnika 
může sektoru dodat v letech 2008-2012 pouze okolo 250-300 absolventů ročně, z 
nichž více než polovina bude muset nahradit pracovníky, kteří ve stejném období 
odejdou do důchodu. 

Aby se ČR přiblížila znalostnímu a inovačnímu potenciálu západníAby se ČR přiblížila znalostnímu a inovačnímu potenciálu západních zemí ch zemí 
během příštích 10během příštích 10--15 let15 let a získala nové investory, kteří přinesou výroby a služby s 
vysokou přidanou hodnotou, potřeboval by elektrotechnický průmysl několik tisíc 
nových absolventů VŠ ročně. 



Co nás ještě čeká?
V průmyslu máme často dV průmyslu máme často dvojnvojnáásobný podsobný podííl profesl profesíí ve výrobve výroběě na na 

zamzaměěstnanostistnanosti oproti vyspělým zemím – proto nedávný intenzivní růst průmyslu 
tolik vyčerpal trh práce

ZZáávislost na trzvislost na trzíích EU (zejmch EU (zejmééna Nna Něěmecko)mecko) – vyvážíme tam, kde poptávka už 
příliš neporoste, navíc často jen komponenty a subdodávky

Slabina Slabina –– schopnost proniknout na rozvschopnost proniknout na rozvííjejjejííccíí se trhyse trhy SVESVE je horší – ať už 
jako zákazník, nebo výrobce využívající výhody „levnějších“ ekonomik

NevyuNevyužžitý potenciitý potenciáál slul služžebeb –– přílišná koncentrace na problematiku samotné
výroby, rozvoj dalších částí hodnotového řetězce je opomíjen

NabNabíídka na trhu prdka na trhu práácece - mění se očekávání a preference nových generací, 
ohrozí to i vysoce kvalifikované profese

Hrozba Hrozba „„odlivu mozkodlivu mozkůů““ do vyspělých zemí – specialisté v elektrotechnice, 
energetice, ICT …



Co nás ještě čeká?
Vyšší technické profese budou stále na vzestupuVyšší technické profese budou stále na vzestupu – poptávka po designérech, 

konstruktérech, technolozích, projektantech a ICT specialistech se bude nadále 
zvyšovat. 

Bude klíčové zachytit nástup nových trendů poptávky po profesíchBude klíčové zachytit nástup nových trendů poptávky po profesích –
technické vzdělání nebude postačovat, pokud u pracovníků nebudou rozvíjeny 
analytické a mezioborové schopnosti 

Rostou požadavky na průřezové znalosti, které jdou napříč odvětRostou požadavky na průřezové znalosti, které jdou napříč odvětvímivími -
klasický případ jsou ICT nebo nanotechnologie

Velký potenciál v energeticeVelký potenciál v energetice – v příštích letech budou výrazně růst investice do 
výstavby nebo rekonstrukce nových výrobních bloků v EU i na rozvíjejících se trzích

„Prostřední článek“„Prostřední článek“ - i české firmy se musí naučit výrazněji využít potenciálu 
outsourcingu, zvýšit svou konkurenceschopnost skrze mezinárodní integraci



Hlavní trendy v alokaci kapitálu



Svět se vyvíjí stále rychleji …

Množství informací, vztahujících se k vědě a technice, se 
zdvojnásobuje každé dva roky.
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… může být během dalších dvou let zastaralá. 
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zdvojnásobuje každé dva roky.

To znamená, že až polovina informací, které student 
vysoké školy získá během jednoho roku studia …

… může být během dalších dvou let zastaralá. 

KONTINUÁLNÍ, CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JE JEDINÝ 
ZPŮSOB, JAK SE UDRŽET PROFESNĚ NA VÝŠI PO CELÝ 

NÁŠ PRACOVNÍ ŽIVOT.



A jak jsme na to připraveni?
Podíl populace ve věku 25-64 let, účastnící se dalšího vzdělávání 
(vybrané země EU, v %)
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… sedmnáctí nejlepší v Evropské Unii. 



To hlavní se nezměnilo …
ČR v současné době ztrácí většinu svých konkurenčních výhod, které

přispěly k razantnímu růstu HDP i zaměstnanosti v uplynulých letech

Globální konkurence bude stále sílit a velcí zaměstnavatelé v ČR tím 
budou postiženi nejvíce – motivace méně rozvinutých ekonomik dohnat 
náskok „Západu“ je výrazně vyšší než naše.

Stále častějším jevem mohou být úspěšné východní firmy, které potřebují
být kulturně i teritoriálně blíže trhům západní Evropy (Changhong, Infosys)

ČR se dlouhodobě pravděpodobně nevyhne údělu bohatší země a část 
průmyslové produkce ale i méně znalostně náročných služeb ji opustí. 

TO JE VTO JE VŠŠAK NUTNAK NUTNÉÉ CHCHÁÁPAT JAKO PPAT JAKO PŘŘÍÍLELEŽŽITOST PRO KVALITATIVNITOST PRO KVALITATIVNÍÍ
RRŮŮST EKONOMIKY I LIDSKÝCH ZDROJST EKONOMIKY I LIDSKÝCH ZDROJŮŮ –– A PA PŘŘIPRAVIT SE NA NI.IPRAVIT SE NA NI.



www.budoucnostprofesi.cz

Od května 2009



www.budoucnostprofesi.cz
Projekce zaměstnanosti pro 30 profesn30 profesníích skupin do roku 2012ch skupin do roku 2012 s 

hodnocením šancí na uplatnění, které na trhu práce tyto skupiny budou mít 
vvččetnetněě hodnocenhodnoceníí vlivu hospodvlivu hospodáářřskskéé receserecese

Projekce zaměstnanosti pro 41 odv41 odvěětvtvíí ččeskeskéé ekonomiky do roku 2020ekonomiky do roku 2020 s 
analýzou možného vývoje a důsledků, které tento vývoj bude mít pro 
poptávku po profesích v nich vvččetnetněě hodnocenhodnoceníí dopaddopadůů hospodhospodáářřskskéé receserecese

Sektorové studie: detailndetailníí a podrobna podrobnéé analýzyanalýzy vybraných odvětví české 
ekonomiky a klklííččových profesových profesíí, poptávaných na budoucím trhu práce



www.budoucnostprofesi.cz
Regionální analýzy a sektorové studie, rozpracované na regionální úroveň



DĚKUJI VÁM ZA POZORNOSTDĚKUJI VÁM ZA POZORNOST

Pokud byste si přáli zúčastnit se první testovací fáze fungování webového 
portálu Budoucnost profesí, napište si o přístupové informace na

branka@nvf.czbranka@nvf.cz..

Ing. Jiří BraňkaIng. Jiří Braňka
brankabranka@nvf.cz@nvf.cz

Národní vzdělávací fond, o.p.s.Národní vzdělávací fond, o.p.s.
Národní observatoř zaměstnanosti a vzděláváníNárodní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání
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