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Úvod 

„O zítřku předem nikdo nic neví.“ 

Mika Waltari 

„Štěstí přeje připraveným.“ 

Neznámý autor 

 

Projekce kvalifikačních požadavků trhu práce je jakožto disciplína pojednávající o budoucnosti 
disciplínou mimořádně náročnou s vysokou mírou nejistoty. Ve světě nahodilosti, kde můžeme jen 
odhadovat na základě pouhé parciální znalosti byť třeba mnohých jednotlivostí a částí 
mnohovrstevnaté komplexní minulosti a současnosti, co přinese budoucnost, jejíž povaha se může, 
ale nemusí podobat něčemu, co jsme jako lidstvo již zažili, jde o dobrodružství s vysokou 

pravděpodobností chyb a omylů. 

Přesto má smysl se do ní pouštět, protože nám může umožnit lépe vidět a chápat části některých sil, 
které budoucnost mohou formovat, a dovolit nám tak lépe se na to, co přijde, připravit. 

Než přistoupíme k vysvětlení teoretických, metodologických a empirických východisek desetileté 
projekce české ekonomiky, jejího pracovního trhu a jeho požadavků na kvalifikace a vzdělání, je třeba 
uvést vývoj jejich hlavních charakteristik a pokusit se o analýzu a zdůvodnění uváděných trendů a 

tendencí. Teprve na jejich základě můžeme seriózně rozebrat možnosti dalšího vývoje kvalifikačních 
požadavků pracovního trhu v desetiletém horizontu.  

Musíme přitom brát velice vážně do úvahy mimořádnou komplikovanost světového vývoje 
v posledních letech a to prakticky ve všech oblastech, tedy v oblasti politické, vojenské, ekonomické, 
sociální, technologické i environmentální. Vzhledem k vysoké provázanosti současného 
globalizovaného světa a současně vzhledem k vysoké otevřenosti české ekonomiky a tedy její 
závislosti na vývoji ve světě je ovšem zřejmé, že vývoj nepříliš veliké české společnosti a její 
ekonomiky bude celosvětovým vývojem i vývojem nám (politicky, ekonomicky a geograficky) 
nejbližších zemí výrazně ovlivněn. Jakékoli predikce jsou tudíž postaveny na určitých předpokladech a 
podmínkách (ať již explicitně formulovaných či zcela implicitních) a vycházejí tedy z určité varianty 
očekávaného vývoje, která se může – z hlediska desetiletého horizontu projekce – již v krátké době 
ukázat jako málo pravděpodobná nebo dokonce jako nepříliš reálná.  

Cílem této studie je nastínit možnosti projekce vývoje kvalifikačních požadavků českého pracovního 
trhu, přiblížit teoretická a konceptuální východiska a metodologii projekce a také přiblížit čtenáři 
některé globální trendy, které budou další vývoj s vysokou mírou pravděpodobnosti zásadně 
ovlivňovat, a na některých konkrétních příkladech ukázat a ilustrovat, jaké vzory se mohou při 
vytváření budoucího trhu práce uplatnit. 
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I. Teoretická a konceptuální východiska 

 

Východiska projekcí 

Analýze a projekci kvalifikačních požadavků pracovních míst na pracovním trhu musí nezbytně 
předcházet rozbor minulého i předpokládaného dalšího ekonomického a sociálního vývoje dané 
země, rozbor vývoje různých domácích (interních) i zahraničních (externích) faktorů, které ovlivňují 
změny požadavků na trhu práce a v neposlední řadě i úvahy o základních dimenzích a 
charakteristikách poptávky po kvalifikacích. Jednodušeji řečeno, je třeba odpovědět na otázky, proč 
v různých ekonomikách a v různých obdobích určitá pracovní místa1

 vznikají a jiná zanikají, jaké 
nároky na kvalifikace a vzdělání lidí různá pracovní místa kladou a zda a jak se v čase mění. 

Celkový konceptuální rámec, z něhož předkládaná studie vychází, je znázorněn na následujícím 
schématu Ekonomika – trh práce – kvalifikace a vzdělávání. Schéma zachycuje jak vazby mezi 
jednotlivými charakteristikami trhu práce a výslednými požadavky na kvalifikaci, tak vztahy k 
makroekonomickým a mikroekonomickým faktorům, které je ovlivňují. Vytvořený konceptuální 
rámec pro analýzy a projekce kvalifikačních požadavků pracovního trhu vychází z řady teoretických a 
konceptuálních ekonomických a sociologických prací na toto téma, které byly zvláště v posledních 
letech uveřejněny. Zároveň je však rozhodujícím způsobem přizpůsoben možnostem 
operacionalizace použitých pojmů a jejich empirického postižení v dostatečně dlouhém období 
vývoje a v mnoha evropských zemích, včetně České republiky.  

Nejprve celé schéma alespoň stručně popíšeme a vysvětlíme, poté rozebereme jednotlivé 
charakteristiky tohoto konceptuálního schématu a vazby mezi nimi.  

Mezi rozhodující charakteristiky, které do značné míry determinují kvalifikační a vzdělanostní 
požadavky trhu práce patří především odvětvové a profesní struktury pracovních míst a zaměstnání, 
která jsou v dané ekonomice k dispozici. Na ty ovšem v rozhodující míře působí ekonomické a sociální 
faktory (ať už na úrovni makroekonomické, podnikové či individuální), kterými jsou například: vliv 
měnící se domácí poptávky a spotřeby; zapojení jednotlivých zemí do mezinárodního obchodu a 
struktura exportu a importu; komparativní úroveň konkurenceschopnosti a produktivity práce nejen 
v ekonomice jako takové, ale i v jejích jednotlivých odvětvích a oborech; míra inovací a zavádění 
moderních technologií, které navazují na oblast výzkumu a vývoje a jsou rozhodujícími motory 
moderních ekonomik. Uvedené faktory souvisejí na jedné straně s celkovým stupněm rozvoje dané 
společnosti a její ekonomiky a na straně druhé s jistou základní historicky podmíněnou sociálně 
kulturní orientací země a lidí, kteří v ní žijí.  

 

                                                             
1
  Termín „pracovní místa“ je českým ekvivalentem anglického termínu „jobs“. Vztahuje se k charakteristikám 

pracovního místa samotného, tedy ne pracovníka, který je vykonává. Charakteristiky pracovního místa je 
naopak třeba důsledně odlišovat od charakteristik těchto pracovníků, přestože spolu většinou více či méně 
souvisejí. Je tedy něco zcela jiného, když se například popisuje kvalifikační náročnost (kvalifikační profil) 
daného pracovního místa a když se popisuje kvalifikace pracovníka, který na daném pracovním místě 
pracuje.  
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Ekonomika 

Než přejdeme k jednotlivým charakteristikám uvedeného schématu, je třeba zdůraznit, že prakticky 
všechny jsou zcela zásadním způsobem ovlivněny celkovou ekonomickou úrovní dané země v určitém 
čase. Je totiž zcela zřejmé a v řadě mezinárodních zpráv a studií také prokázané a doložené, že na 
strukturu pracovních míst, na jejich skladbu z hlediska charakteristik sektorů, odvětví a povolání, a 
tedy i na kvalifikační požadavky pracovního trhu, má mimořádně silný vliv celková rozvinutost 
ekonomiky a také její konkrétní zaměření a tradice. S tím samozřejmě souvisí i propojenost mezi 
strukturou sektorů a odvětví na jedné straně a strukturou povolání na straně druhé, stejně tak jako 
úzké vztahy mezi skladbou povolání na trhu práce a jeho kvalifikačními požadavky. Pokusíme se to 

ukázat na řadě konkrétních příkladů.  
 

Ekonomická úroveň  

Podíváme-li se na vývoj České republiky z hlediska úrovně hrubého domácího produktu na obyvatele, 
a její postavení ve srovnání s dalšími evropskými zeměmi, musíme konstatovat, že po roce 2000, tedy 
za posledních 17 let se ekonomická úroveň České republiky přeci jen zřetelně zvýšila. Možná to zcela 
neodpovídá některým původním příliš optimistickým představám, ale určitě není možné pesimisticky 
lamentovat, že se nic nezlepšilo.  

Český hrubý domácí produkt připadající na jednoho obyvatele, což je stále nejvýznamnější a 
nejsrozumitelnější ukazatel ekonomické úrovně země, se zvýšil z 21 194 amerických dolarů 
uváděných ve stálých cenách roku 2011 a přepočítaných podle parity kupní síly (Purchasing Power 

Parity, PPP) v roce 2000 na 32 606 USD na obyvatele v roce 2017. Znamená to ovšem, že se naše 
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ekonomická úroveň za 17 let zvýšila téměř o 54 %, a přestože tento vývoj samozřejmě nebyl 
přímočarý, průměrné roční tempo růstu činilo 2,57 %.  

Zvýšila se přirozeně ekonomická úroveň i dalších zemí, avšak mezi více než třicítkou srovnávaných 
zemí Evropské unie a dvou dalších zemí Evropského hospodářského prostoru (Norsko a Švýcarsko) se 
Česká republika posunula mírně vzhůru.  

Následující tabulka ukazuje pořadí zemí a výši jejich hrubého domácího produktu na obyvatele (v 
mezinárodních dolarech přepočítaných podle parity kupní síly a ve stálých cenách roku 2011) v letech 

2000, 2010 a 2017.  

 

 

 

Za deset let po roce 2000, kdy se Česká republika umístila na 21. pozici z 31 zemí, jsme se do roku 
2010 dostali pouze o jedno místo nahoru, když jsme předstihli Portugalsko (ve stejném období se 
ovšem Slovensko posunulo z 25. na 22. pozici, ale hlavně dynamika jeho růstu byla záviděníhodná; 
poskočilo z 15,6 na 25,2 tisíce USD). V roce 2017 jsme však již na 17. pozici – rozhodující posun ovšem 
nastal již do roku 2015 – a za sebou jsme tedy nechali další dvě evropské země: Kypr a Slovinsko 
(Slovensko se mezitím dostalo na 20. místo). Současná výše českého HDP na hlavu (32 606 USD na 

obyvatele v roce 2017) se přitom dostala na úroveň, kterou měl průměr zemí EU 28 zhruba mezi roky 

2005 a 2010.   
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Je však třeba upozornit na to, že jen mezi zeměmi OECD, které nejsou členy jednoho ze dvou 
uskupení EU/EFTA, je v současnosti dalších 8 zemí, kteří se umisťují před námi. Posouváme se tak až 
na 25. pozici z 36 zemí, které jsou členy buď EU, nebo OECD. Na druhé straně jsme však v tomto 

ukazateli nejúspěšnější ze všech bývalých tzv. socialistických zemí a navíc se pomalu posouváme i 
před některé slaběji rozvinuté země Západní Evropy.  
 

Poptávka a spotřeba  

Rozhodující význam pro objem a strukturu produkce v dané ekonomice má poptávka po zboží a 
službách a jejich spotřeba ze strany domácností, podniků i vlády. Spotřební vzorce a struktury jsou 
podstatným způsobem ovlivňovány celkovou vyspělostí každé společnosti, důrazem na různé stránky  

jejího rozvoje, rozličnou orientací podniků, stylem života a životní úrovní lidí (například v České 
republice došlo po roce 1990 ke znatelnému posunu ve spotřebě domácností: na jedné straně ke 
snížení podílu potravin a na druhé straně ke zvýšení podílu celé řady služeb). Struktura poptávky se 
ovšem mění také pod vlivem různých demografických změn: postupné stárnutí obyvatelstva vede 
například ke značnému rozvoji služeb pro seniory, změny v porodnosti mění kvantitativní poptávku 
v jednotlivých segmentech vzdělávání apod.  

Následující tabulka dokládá změny a rozdíly v úrovni a ve vývoji spotřeby domácností v České 
republice, na Slovensku a v Německu; spotřeba je přitom strukturována podle odvětví, odkud dané 
zboží nebo služby k zákazníkovi přicházejí. Rozdílné struktury spotřeby a poptávky souvisejí 
především s celkovou ekonomickou úrovní dané země. A mají samozřejmě důsledky pro odvětvovou 
a tedy i profesní a kvalifikační strukturu pracovních míst na pracovním trhu. 
 

 

Výroba zboží a služeb v dané ekonomice ovšem nesměřuje pouze k uspokojování domácí poptávky, 
ale mnohdy i poptávky zahraniční. Stejně tak může být domácí poptávka uspokojována produkcí ze 
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zahraničí. Proto je pro charakteristiky trhu práce tak podstatná relativní otevřenost či uzavřenost 
ekonomiky a tedy stupeň zapojení země do mezinárodního obchodu a jeho struktura. V moderních 
společnostech s tržní ekonomikou není mezinárodní dělba práce založena na nějakém plánovacím 
mechanismu, nýbrž je výsledkem schopnosti výrobců zboží a poskytovatelů služeb (případně celých 
oborů nebo celých odvětví) nabízet a konkurovat na mezinárodních trzích. Zvláště významné je to pro 
malé a proto také většinou méně soběstačné ekonomiky (jako je například právě výrazně otevřená 
česká ekonomika), v nichž souhrnný objem exportu a importu mnohdy přesahuje celkový hrubý 
domácí produkt.  

Vedle tradičního zahraničního obchodu je rovněž třeba brát v úvahu další nové a přitom rychle se 
rozvíjející formy zapojování do globální celosvětové ekonomiky, jako je například pohyb kapitálu 

projevující se přímými i nepřímými zahraničními investicemi, pohyb pracovních míst (například tzv. 
outsourcing pracovních míst) a pracovní síly (aktuálně například migrace pracovní síly, ale rovněž 
pendlování) a také reflektovat souvislosti mezi způsobem zapojení země do globální ekonomiky a její 
konkurenceschopností, existujícími obchodními bariérami, politickými okolnostmi apod. V tomto 

směru jsou například pro vznik nových pracovních míst podstatné dohody o volném obchodu, které 
uzavírá Evropská unie a nás se týkají jako členské země EU (z poslední let například dohoda EU 
s Korejskou republikou nebo připravovaná dohoda EU s Japonskem či USA). 

Následující tabulka uvádí jako příklad srovnání struktury vývozu v několika středně velkých nebo 
menších evropských ekonomikách. Ukazuje nejen jaký význam má export pro jednotlivé země, ale 
například také na převahu dopravních prostředků v českém exportu (ještě vyšší podíl však tvoří v 
exportu Slovenska) a naopak dosti odlišnou strukturu exportu například Nizozemska nebo Finska. To 

má opět samozřejmě výrazný dopad do odvětvové struktury pracovních míst v každé ze 
srovnávaných ekonomik2

. 

 

 

 

                                                             
2
  Vlivem globalizace a mezinárodního obchodu na kvalifikační požadavky pracovního trhu se zabýváme 

v samostatné části této studie.  
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Produktivita práce, inovace a technologická úroveň 

Výroba zboží a poskytované služby se ovšem do požadavků na kvalifikaci pracovní síly promítají až 
zprostředkovaně, po zohlednění produktivity práce. Neboť ta určuje, jaké množství a jaký druh lidské 
práce je pro danou úroveň a strukturu produkce zapotřebí, a tedy kolik a jakých pracovních míst 
existuje v dané ekonomice a v daném čase. Produktivita práce je veličinou, která udává, jaký objem 
produkce připadá na jednoho pracovníka. Jde přitom o veličinu výrazně syntetickou a 
strukturovanou. Promítá se do ní totiž celá řada charakteristik, jako je především celková míra a 
stupeň inovací, úroveň technického i netechnického rozvoje, které podstatně ovlivňují kvalifikační 
požadavky pracovních míst a kvalifikovanost pracovníků (daná nejen úrovní vzdělání, ale i jejich 
schopnostmi a zkušeností). Produktivita práce se liší nejen v jednotlivých ekonomických sektorech a 
odvětvích, ale dokonce i v jejich oborech a podoborech. Nabývá tedy velmi různých hodnot jak v čase 
nebo mezi zeměmi, tak i mezi odvětvími a obory.  

Pro produktivitu práce jsou určující především používané technologie výroby a služeb v tom nejširším 
(technickém i netechnickém) smyslu. Technologická úroveň výroby a služeb nabývá velice 
rozmanitých hodnot v čase a v prostoru, úzce souvisí s inovacemi, které navazují na výzkum a vývoj. 
Používané technologie jsou nejvýznamnějším zrcadlem inovačního potenciálu země, výzkumem a 
vývojem podmíněná schopnost ekonomiky vytvářet či absorbovat technologie vysoké úrovně má 
přímý vliv na zvyšování její souhrnné produktivity práce a konkurenceschopnosti. Působení výše 
uvedených faktorů se přitom prolíná; například právě technologie se stávají významným artiklem 
mezinárodního obchodu. Ekonomika, která je schopna špičkové technologie sama nejen využívat, ale 
rovněž vytvářet i vyvážet, má přirozeně podstatně vyšší kvalifikační nároky než ekonomika, která je 
schopna pouze dovážet a používat technologie střední a nižší úrovně.  
 

 

 

Není neznámé, že Česká republika jako celek nepatří mezi lídry inovací a technologického rozvoje. A 
to přesto, že je možné najít řadu případů a dokonce i oborů (například nanotechnologie nebo některé 
oblasti vývoje a ochrany software), kdy české firmy mezi tyto lídry pronikají. Ve svém celku však 
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například za severskými zeměmi či Německem zatím zůstáváme nepochybně pozadu. Následující graf 
ukazuje, že v jednom ze zjišťování inovační výkonnosti, kterou každoročně hodnotí Evropská komise 
(viz …) se ocitáme sice v popředí, avšak až třetí skupiny zemí Evropské unie označované jako Mírní 
inovátoři. 

Významnou otázkou ovšem zůstává, nakolik se nejnovější trendy tzv. 4. průmyslové revoluce – díky 
propojenosti velké části našich průmyslových firem s Německem – obrazí i v českém průmyslu a 
dopadnou i na český pracovní trh3. Přinesou totiž řadu změn, které ovlivní úroveň a strukturu jeho 
kvalifikačních požadavků. 
 

Trh práce 

Vztahy mezi objemem a strukturou produkce (zboží a služeb), produktivitou práce (v jednotlivých 
sektorech, odvětvích a oborech ekonomiky) a popsanými faktory, které je ovlivňují (jako je rozsah a 
struktura spotřeby domácností, podniků a vlády, velikost a orientace zahraničního obchodu, míra 
inovací nebo technologická úroveň), jsou ve výše uvedeném schématu Ekonomika – trh práce – 

kvalifikace a vzdělávání (na straně 8) umístěny na levé straně. Mají podstatný vliv na strukturu a 
charakteristiky pracovních míst, které ekonomika požaduje, a vytváří tak poptávku po pracovní síle 
s určitou kvalifikací a vzděláním (viz pravá horní část schématu). Na druhé straně stojí nabídka 
pracovní síly, tedy souhrn ekonomicky aktivních lidí, kteří na trhu práce nabízejí a v různé míře 
uplatňují svou kvalifikaci a vzdělání (viz pravá dolní část schématu).  

Rozhodujícími charakteristikami pracovních míst v ekonomice jsou jejich odvětvová a profesní 
struktura. Pracovní místo lze tedy vymezit za prvé odvětvím, které je určované především podle 
zařazení organizace (podniku, formy, instituce, …), v němž se pracovní místo nachází. Za druhé lze 
pracovní místo vymezit povoláním (někdy též profesí), do kterého je lze zařadit. Pracovní místo 
charakterizované těmito dvěma znaky (odvětvím a povoláním) má pak své více či méně přesně 
definovatelné požadavky na kvalifikaci a vzdělání pracovníka, který je má zastávat. Kvalifikační 
požadavky pracovního místa se přirozeně mohou v čase měnit, neboť nejsou statickou, nýbrž velice 
dynamickou a proměnlivou veličinou. Dynamika vývoje souhrnných kvalifikačních požadavků na trhu 
práce v každé ekonomice tedy podléhá třem různým úrovním navzájem odlišitelných typů změn: 

 za prvé se mění v důsledku změn v odvětvové struktuře pracovních míst a zaměstnanosti; 

 za druhé se mění v konkrétní profesní struktuře (skladbě povolání) pracovních míst 
uvnitř jednotlivých odvětví; 

 za třetí se mění obsah i kvalifikační požadavky každého pracovního místa. 

Teprve poměrně komplikované propojení všech tří uvedených úrovní a typů změn umožňuje 
zohlednit dynamiku vývoje požadavků trhu práce na kvalifikace a vzdělání. Změny ovšem neprobíhají 
jen v čase, ale kvalifikační požadavky se výrazně různí i mezi zeměmi (a někdy dokonce i mezi 
regiony), tedy v prostoru. Znamená to například, že stejné odvětví může mít v různých zemích natolik 
rozdílné charakteristiky, že rovněž složení povolání i kvalifikační požadavky jsou velice rozdílné. 
Podobně požadavky na stejnou profesi (povolání) mohou být velmi různé – ovlivňují to mimo jiné i 
tradice a zvyklosti dané společnosti.  

 

                                                             
3
  Vlivem technologických změn na kvalifikační požadavky pracovního trhu se zabýváme v samostatné části 

této studie. 
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Vliv ekonomické úrovně na sektorovou, odvětvovou a profesní strukturu pracovních míst  

Pokusme se vyjádřit vliv ekonomické úrovně na strukturu pracovních míst a kvalifikačních požadavků 
na trhu práce v globálním a komparativním pohledu. Pro základní vhled do celé této problematiky je 
možné použít několik poměrně jednoduchých ukazatelů, které se však přesto dosti nejednoduše 
zjišťují a dávají dohromady zaprvé ve srovnatelné podobě a zadruhé v historicky konsistentních 
časových řadách. Zkombinovali jsme pro to především údaje z pracovní verze 
databáze dlouhodobého evropského projektu (CEDEFOP) a další údaje z pracovní verze databáze SVP 
PedF UK, které se řešení tohoto projektu účastní již od roku 2009. Vytvořené ukazatele jsou 
zobrazeny v následujících dvou grafech.  

První graf ukazuje vztah mezi ekonomickou úrovní země (hrubý domácí produkt na obyvatele ve 
stálých a přepočítaných ppp cenách roku 2011) a dvěma ukazateli, které se vztahují k podílu 

pracovních míst podle jejich odvětvové charakteristiky. Prvním ukazatelem je podíl pracovních míst v 
celé výrobě (tedy v primárním a sekundárním ekonomickém sektoru nebo také v odvětvích 1a – 2k 

uvedené klasifikace 26 odvětví); ukazatel je vyznačen různými odstíny modré barvy. Druhým 
ukazatelem je pak podíl pracovních míst ve všech službách (tedy v terciárním a kvartérním 
ekonomickém sektoru nebo také v odvětvích 3a – 5c); ukazatel je vyznačen různými odstíny červené 
barvy. Graf zachycuje všechny země Evropské unie (EU 28) a dvě další země EFTA či EHP (Norsko a 

Švýcarsko) a jejich hodnoty u obou ukazatelů v letech 2000, 2005, 2010, 2015 a 2017. Silně jsou 
vyznačeny hodnoty obou ukazatelů ve všech pěti letech za průměr celé EU 28 a za Českou republiku. 
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Srozumitelně zobrazené výsledky analýzy obou ukazatelů v prvních grafu – jenž je zaměřený na 
odvětvovou strukturu trhu práce – vedou k několika celkem zřejmým závěrům. Vztah mezi 
ekonomickou úrovní a odvětvovou strukturou pracovních míst je zcela zřejmý, a to v průběhu 
pouhých 17 let, přestože lze předpokládat, že vytvořené ukazatele fungují i na dlouhodobější bázi. 
Podíl pracovních míst ve výrobních odvětvích (součet primárního a sekundárního sektoru ekonomiky) 
postupně klesá z hodnot přibližně kolem 50 % při ekonomické úrovni mezi 10 až 15 tisíci USD (ppp, s. 

c. 2011), až k hodnotám kolem 20 % při ekonomické úrovni nad 40 tisíc USD. Podíl pracovních míst ve 
všech odvětvích služeb (součet terciérního a obou kvartérních ekonomických sektorů) se přirozeně 
chová zrcadlově obráceně (součet hodnot obou ukazatelů činí totiž 100 %).  

Závislost je ovšem opravdu vysoká a probíhá podle trendové křivky vyznačené v grafu (přestože 
trendové křivky nejsou lineární – jde o logaritmické křivky – jejich průběh je dosti přímý, takže lze 
usuzovat i o chování křivek mimo oblast zobrazeného grafu). Koeficient determinace ve výši 0,601 
říká, že podíl pracovních míst v první nebo ve druhé skupině sektorů a odvětví je pro dané země a pro 
dané časové období z celých tří pětin (z 60 %) vysvětlitelný ekonomickým údajem o výši hrubého 
domácího produktu na obyvatele.  

Přesto je v grafu patrný jistý rozptyl (používáme srozumitelnější termín rozptyl, přestože přesnější je 
termín variance) od tohoto dominantního trendu (jenž je tvořen zbývajícími 40 % rozptylu hodnot), 
který například ve vyšších hodnotách ekonomické úrovně ukazuje na dvě rozdílné skupiny zemí. 
Zatímco v první skupině zemí se podíl pracovních míst ve výrobě poměrně rychle snižuje pod 20 % – 

podíl pracovních míst ve službách se chová zrcadlově obráceně – a nadále v nich tedy probíhá proces 
tzv. deindustrializace. Na druhé straně ve druhé skupině zemí zůstává podíl pracovních míst ve 
výrobě na hodnotách mezi 20 % až 30 % i po překročení 40 tisíc USD v ukazateli HDP na obyvatele a 

projevuje se v nich tzv. proces reindustrializace. Mezi země první skupiny patří například Dánsko, 
Nizozemsko nebo Velká Británii (Spojené království), u druhé skupiny se jedná například o Českou 
republiku, Rakousko nebo Finsko a do jisté míry také Německo a Irsko.  

Po těchto obecně platných závěrech již probereme specificky trendy probíhající v České republice. 

Především se vzhledem k nižší ekonomické úrovni oproti většině srovnávaných zemí EU celý náš vývoj 
v letech 2000 až 2017 pohybuje pouze v rozmezí hodnot hrubého domácího produktu mezi 20 – 33 

tisíci USD (ppp, s. c. 2011). Celkově v obou ukazatelích sleduje s ostatními zeměmi uvedený společný 
trend vývoje a jakoby s jistým odstupem směřuje za celkovým průměrem zemí EU 28.  

Zřetelná je však odchylka, která spočívá v tom, že všechny české hodnoty jsou v případě podílu 
pracovních míst ve výrobě nad trendovou křivkou a v případě služeb naopak pod ní. A dokonce se 
zdá, že se od této trendové křivky v posledních letech ještě o něco více vzdaluje. Ukazuje a potvrzuje 
to výraznou industriální a zvláště průmyslovou tradici i současnou orientaci české ekonomiky. 
Zároveň to napovídá, že celkový vývoj sektorové a odvětvové struktury pracovních míst v České 
republice se i v budoucnosti bude nadále vyvíjet po podobné trajektorii, kterou již prošly země 
z uváděné druhé skupiny, nebo ji dokonce ještě více zvýrazní a odkloní.  

Druhý graf je obdobou prvního grafu. Ukazuje opět vztah mezi ekonomickou úrovní a dvěma 
ukazateli, které se však vztahují k podílu pracovních míst podle jejich profesní charakteristiky (skladby 
povolání). Prvním ukazatelem je podíl pracovních míst v kvalifikačně náročnějších povoláních (ve 
skupinách povolání ISCO 1 – ISCO 3 první úrovně mezinárodní klasifikace povolání); ukazatel je 
vyznačen různými odstíny červené barvy. Druhým ukazatelem je pak podíl pracovních míst 
v kvalifikačně méně náročných povoláních (ve skupinách povolání ISCO 4 – ISCO 9); ukazatel je 

vyznačen různými odstíny modré barvy. Stejně jako v prvním případě graf zachycuje všechny země 
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Evropské unie (EU 28) a dvě další země EFTA (Norsko a Švýcarsko) a jejich hodnoty u obou ukazatelů 
v letech 2000, 2005, 2010, 2015 a 2017. Stejně jako v prvním grafu jsou silně vyznačeny hodnoty 
obou ukazatelů ve všech pěti letech za průměr celé EU 28 a za Českou republiku.  
 

 

 

Rovněž výsledky analýzy obou ukazatelů ve druhém grafu – zaměřeném na skladbu povolání na 
pracovním trhu – vedou k několika celkem zřejmým závěrům. Vztah mezi ekonomickou úrovní a 
profesní strukturou (skladbou povolání) pracovních míst je opět zcela zřejmý, i když o něco málo 
méně silný. Podíl pracovních míst v kvalifikačně náročnějších povoláních se postupně zvyšuje 
z hodnot přibližně kolem 20 % - 35 % při ekonomické úrovni mezi 10 až 20 tisíci USD (ppp, s. c. 2011), 
až k hodnotám mezi 40 % až 50 %, které se objevují již při ekonomické úrovni nad 30 tisíc USD a 
převládají pak při ekonomické úrovni nad 40 tisíc USD. Podíl pracovních míst v méně kvalifikačně 
náročných skupinách povolání (ISCO 4 až ISCO 9) se i zde přirozeně chová zrcadlově obráceně (součet 
obou hodnot činí totiž i v tomto případě 100 %). 

Také tentokrát je závislost mezi ukazateli vysoká a probíhá podle dvou trendových křivek 
vyznačených v grafu (ani tentokrát nejsou trendové křivky lineární – jedná se o polynomickou a o 
mocninnou křivku – jejich průběh je i v tomto případě dosti přímý, takže lze usuzovat i na chování 
obou křivek mimo oblast zobrazeného grafu). Koeficienty determinace ve výši 0,533 respektive 0,539 
říkají, že podíl pracovních míst v kvalifikačně více nebo v kvalifikačně méně náročné skupině povolání 



17 

 

je pro dané země a pro dané časové období z více než poloviny (z 53 % - 54 %) vysvětlitelný 
ekonomickým údajem o výši hrubého domácího produktu na obyvatele.  

Přestože celkový rozptyl hodnot obou ukazatelů od trendových křivek je u skladby povolání na 
pracovním trhu o něco málo vyšší (necelých 50 %), než u odvětvových charakteristik (40 %), má také 
jinou povahu a je zřejmé, že se snižuje jak v čase, tak i se zvyšováním ekonomické úrovně země. 
Zatímco totiž až zhruba do 30 tisíc USD na obyvatele jsou mezi hodnotami ukazatelů oproti 
trendovým křivkám zřejmé větší rozdíly, mezi hodnotami nad 35 tisíc USD se tyto rozdíly zřetelně 
zmenšují. Dochází tedy ke konvergenci hodnot obou ukazatelů s oběma trendovými křivkami. 
Současně se ukazuje, jako by se protisměrný vývoj hodnot obou ukazatelů a také trendových křivek 
v poslední době mírně zpomaloval a směřoval spíše k jejich sbližování těsně nad hodnotou 50 %, než 
k jejich rychlému protnutí.  

Pro Českou republiku v případě struktury pracovních míst podle povolání platí, že se podstatně 
těsněji než u odvětvové skladby pracovních míst přimyká k vývoji obou trendových křivek, neboť je, 
stejně jako o něco předsunutý vývoj obou ukazatelů průměru zemí EU 28, v podstatě kopíruje či 
opisuje. Také z toho je například možné usuzovat na pravděpodobný budoucí vývoj hlavních skupin 
povolání na českém pracovním trhu. Na vývoji skladby povolání na našem pracovním trhu je ovšem 
zajímavé, že se v něm – alespoň na této rozlišovací úrovni – nijak viditelněji neodrážejí odlišnosti, 
které charakterizovaly odvětvovou skladbu pracovních míst. Pro odpověď, proč tomu tak je, nám 
ovšem analýzy na této globální úrovni nepostačí a musíme se proto pustit dále a hlouběji do 
podrobnějších rozborů vývoje odvětvové a profesní struktury pracovních míst na evropském a na 
českém pracovním trhu.  

Na základě předcházejícího stručného rozboru však můžeme celkově shrnout, že ve vyspělých zemích 
světa, mezi něž patří nepochybně i Česká republika, existuji na globální (agregované) úrovni poměrně 
těsné vztahy mezi vývojem ekonomické úrovně a vývojem struktury pracovního trhu jak z hlediska 

skladby odvětví, tak z hlediska skladby povolání (sektorové, odvětvové a profesní struktury 
pracovních míst). Současně však také platí, že pod touto globální závislostí (kauzalitou) mezi 

tendencemi vývoje ekonomické úrovně a odvětvové a profesní struktury trhu práce se ve vývoji 
jednotlivých zemí projevují určité odlišnosti, které většinou souvisejí s určitými přetrvávajícími 
národně specifickými tradicemi. 
 

Zaměření české ekonomiky a struktura trhu práce 

V předchozí kapitole jsme na globální úrovni rozebrali vztah mezi ekonomickou úrovní země a její 
celkovou strukturou odvětví a povolání na pracovním trhu. Potvrdili jsme přitom těsnou závislost 
mezi nimi: na agregované úrovni je skladba odvětví a skladba povolání na trhu práce do značné míry 
závislá na celkové ekonomické úrovni země. V následujícím rozboru se nyní podíváme poněkud 
podrobněji na vývoj vztahu mezi oběma strukturami, tedy mezi odvětvovou a profesní strukturou 
pracovních míst. Tím se již dostaneme k hlubším charakteristikám typu nebo lépe profilu pracovních 
míst ve vývoji České republiky a dalších zemí EU/EFTA/OECD.  

Rozbor tendencí rozvoje a typologie struktur odvětvové a profesní struktury pracovních míst a 
zaměstnanosti v posledních dvou desetiletích v zemích EU a OECD (ale i v regionech členských zemí 
EU) jsme analyzovali metodami vícerozměrné faktorové analýzy. Výsledky faktorové analýzy přitom 
ukázaly na dva mimořádně silné faktory, které vysvětlují dokonce dvě třetiny rozptylu (variance) mezi 

hodnotami 24 ukazatelů (podíl pracovních míst v 15 skupinách odvětví a v 9 skupinách povolání) ve 
všech jednotlivých zemích a obdobích jejich vývoje (celkově kolem 150 pozorování).  
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Všechny skupiny odvětví i povolání se rozmístily v prostoru vymezeném těmito dvěma faktory (podle 
hodnoty svého faktorového skóre v obou faktorech), přičemž blízkost nebo vzdálenost mezi nimi 
ukazuje na míru podobnosti či rozdílnosti a vzájemné provázanosti jejich vývoje. Modré body 
vyznačené v grafu představují odvětví a červené body skupiny povolání, které jsou typické pro každý 
rozvojový typ. Jejich hodnoty na obou osách, na jejichž základě jsou odvětví i povolání v grafu 

rozmístěny, odpovídají hodnotám faktorových zátěží, které získaly ve faktorové analýze odvětvových 
a profesních struktur pracovních míst a zaměstnanosti v evropských zemích (a jejich regionů) 
v posledních dvou desetiletích. Rozmístění těchto hodnot podle výsledků faktorové analýzy současně 
vymezilo čtyři základní vývojové typy (ve weberovském významu „ideálního typu“) a současně 
vývojová stádia (viz následující graf):  

 Agrárně turistický typ,  

 Tradičně průmyslový typ,  

 Technicko-industriální typ,  

 Rozvojově znalostní rozvojový typ.  
 

 

 

Agrárně turistický rozvojový typ se silnou skladbou pracovních míst a zaměstnanosti v zemědělství a 
orientací na práce vykonávané nejčastěji zemědělci a méně kvalifikovanými pracovníky, na něž se 
ovšem v některých posunutých profilech do určité míry navazují také odvětví spjatá s turismem, jako 

je pohostinství, ubytování a obchod a s nimi související pracovní místa provozního a 
administrativního personálu.  

Tradičně průmyslový rozvojový typ se silným zpracovatelským průmyslem a do značné míry stále i se 
stavebnictvím, které jsou spojené především s tradičními profesemi továrních a stavebních dělníků, 
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montérů, opravářů, různými profesemi řemeslníků a pochopitelně i s nekvalifikovanými pracovními 
místy. Zajímavá je ovšem distance tradičně průmyslového typu od předchozího agrárně turistického 
typu, která pravděpodobně souvisí s nepříznivým životním prostředím, které je s tradičním 
průmyslem spojeno.  

Technicko-industriální rozvojový typ, v němž se k průmyslu a stavebnictví přidává sílící veřejná 
správa a některá další odvětví služeb, týkající se například finančnictví nebo nemovitostí; rozvíjet se 
začínají rovněž informační a komunikační služby. Ruku v ruce s tím se vedle relativně ubývajících 
dělníků v průmyslu a ve stavebnictví rozšiřují různé odborné skupiny povolání, roste úřednictvo, sílit 
začínají manažerská povolání apod.  

Rozvojově znalostní rozvojový typ je založený především na terciárních, ale ještě více na kvartérních 
(veřejných i podnikatelských) službách, mezi nimiž získávají stále silnější postavení služby pro 
podporu podnikání, včetně analytických služeb a výzkumu a vývoje, ale i veřejné služby jako je 
školství (vzdělávání) a zdravotnictví. Na významu získávají především skupiny kvalifikačně náročných 
povolání, jako jsou specialisté, profesionálové a řídící pracovníci, ale i další pracovníci ve službách a 
prodeji.  

Každý z uvedených typů reprezentuje naprosto rozdílnou odvětvovou a profesní skladbu pracovních 
míst a zaměstnání na pracovním trhu a každý rozvojový typ má přirozeně také zcela odlišné nároky a 
požadavky na vzdělání a kvalifikaci pracovní síly.  

Výsledky faktorové analýzy umožnily nejen vytvořit typologii odvětvových a profesních struktur 
pracovních míst a zaměstnání na trzích práce evropských ekonomik. Každá země (nebo i region) se 
totiž vyznačuje v každém čase určitým konkrétním profilem své struktury pracovních míst a 
zaměstnanosti. Pozice každé země (nebo regionu) tedy vyplývá z její konkrétní skladby pracovních 
míst podle odvětví a povolání v daném roce a je ve výsledcích analýzy určena jejím faktorovým skóre 
(prvních dvou faktorů).  

Konkrétní země v určité etapě svého vývoje nejsou zcela totožné s žádným ze čtyř uvedených typů, 
avšak svým profilem se k některému z nich více či méně přibližují a proto se nacházejí v prostoru 

vymezeném právě těmito čtyřmi typy. V následujícím grafu jsou pak profily jednotlivých zemí (a 
regionů) v určité etapě svého vývoje v tomto prostoru umístěny (pozice zemí je v grafu vyznačena; 
z regionů jsou vyznačeny pouze regiony České republiky).  

V čase se pozice jednotlivých zemí (tedy jejich profil odvětvové a profesní struktury pracovních míst a 
zaměstnanosti) pochopitelně proměňuje a postupně se přesouvá v prostoru vymezeném čtyřmi 
uvedenými typy (tento vývoj je v grafu propojen pouze u České republiky a u celku EU 28, neboť 
propojení všech čar vedlo k tomu, že se graf stal zcela nepřehledným). 
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Země jako Řecko (zvláště jeho ostrovy), ale i některé části Portugalska, Polska nebo Španělska se 
nejvíce blíží agrárně turistickému typu. Částečně je však lze řadit i k tradičně průmyslovému typu, do 
kterého dále patří například Slovensko, ale i Maďarsko. Rozvinutý industriální typ má v současnosti 
nejvýraznější reprezentanty v České republice, ale i v Rakousku, v Německu, ve Švýcarsku a částečně i 
v severských zemích (především ve Finsku), které však již přecházejí k rozvojově znalostnímu typu 
představovanému dále především Nizozemskem, Belgií, Lucemburskem a Spojeným královstvím. 
Ostatní evropské země již nejsou typově tak vyhraněné.  

Umístění České republiky v grafu vlevo nahoře (i všech českých regionů kromě Prahy, která je 
umístěna vpravo nahoře a od ostatních českých regionů se naprosto odlišuje) potvrzuje mimořádně 
výrazné industriální zaměření naší ekonomiky v porovnání s ostatními evropskými zeměmi. Analýza 
rovněž potvrdila, že toto zaměření vývoje českého pracovního trhu se v posledních letech ještě 
posiluje a směřuje k typicky technicko-industriálnímu typu struktury pracovního trhu. To má 
samozřejmě významné důsledky i pro odlišnosti ve struktuře požadavků na vzdělání a kvalifikace 
české pracovní síly.  

Úvodní konceptuální schéma Ekonomika – trh práce – kvalifikace a vzdělávání dále ukazuje, že na 
trhu práce se střetává poptávka po pracovnících s určitým vzděláním a kvalifikací s nabídkou pracovní 
síly, tedy dospělých lidí, kteří vstupují na trh práce a jsou zaměstnaní nebo si své zaměstnání hledají4

. 

Rozhodujícím faktorem, který ovlivňuje, s jakým vzděláním a kvalifikací lidé přicházejí na trh práce, je 
vzdělávací soustava produkující absolventy v určité struktuře stupňů a oborů vzdělání. Nelze však 
zapomenout ani na ostatní faktory. Lidé se do vzdělávání vracejí i v dospělosti, aby si své vzdělání a 
kvalifikaci zvýšili či změnili, prohloubili nebo aktualizovali. Na trh práce vstupují rovněž dospělí lidé, 
                                                             
4
  Mezinárodně používaný termín employment je překládaný jako zaměstnaný a zahrnuje jak zaměstnance 

(employees), tak i zaměstnavatele (employers).  
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kteří byli z různých důvodů ekonomicky neaktivní, a i ti si s sebou přinášejí určité vzdělání a 
kvalifikaci. 

Do úvah o trhu práce je třeba zahrnout i obousměrnou mezinárodní migraci. Na trh práce každé 
země totiž vstupují i lidé, kteří se vzdělávali a připravovali (získávali kvalifikaci) v jiných zemích. 
Naopak lidé, kteří se připravovali v dané zemi, mohou odcházet za prací do zahraničí. Migrační toky 
v posledních letech evidentně zesilují (oběma směry) a je pravděpodobné, že se stále výrazněji 
začnou dotýkat i trhu práce v České republice. Rozhodující část odcházejících z trhu práce však 
přirozeně tvoří důchodci, kteří trh práce opouštějí. Příchody na trh práce a odchody z něj, toky mezi 
ekonomicky aktivními a neaktivními a migrace pracovníků společně utvářejí reprodukci pracovní síly.  

Avšak je nutno zdůraznit, že to, že v některém odvětví dojde k poklesu počtu pracovních míst, 
automaticky neznamená, že v tomto odvětví nebude žádná poptávka po nově zaměstnaných lidech. I 
tam totiž dochází k reprodukci pracovní síly. Závisí to na velikosti dvou typů poptávky, které 
v konečné podobě velikost reprodukce pracovní síly určují. Jde o expanzivní nebo vývojovou 
poptávku (tzv. expansion demand) a nahrazovací poptávku (tzv. replacement demand). Expanzivní 
(vývojová) poptávka je způsobena změnou velikosti jednotlivých odvětví (povolání). Může být buď 
kladná (to znamená zvýšení počtu pracovních míst a tedy následně požadavek nových osob v odvětví 
zaměstnaných) nebo záporná (pokles počtu pracovních míst, tedy snížení počtu zaměstnaných osob). 
Druhá složka z celkové poptávky, nahrazovací poptávka, zahrnuje pracovní místa, která se v odvětví 
(povolání) uvolní vlivem odchodu zaměstnaných osob do důchodu, případně odchodem do jiného 
odvětví (povolání) v ČR nebo odchodem za prací do zahraničí. Nahrazovací poptávka je vždy kladná.  

Porovnáním expanzivní (vývojové) a nahrazovací poptávky se zjišťuje počet pracovních míst, jež bude 
v budoucnosti potřeba v daném odvětví (povolání) obsadit novými lidmi, kteří zatím v odvětví nejsou. 
Jsou-li obě poptávky kladné, pak bude nutno obsadit takový počet míst, který je roven součtu obou 
poptávek. Je-li expanzivní (vývojová) poptávka záporná, pak bude nutno nově obsadit počet 
pracovních míst, který je roven nahrazovací poptávce snížené o expanzivní poptávku. Protože 
nahrazovací poptávka je většinou 4x – 6x vyšší než expanzivní poptávka, je většinou tento rozdíl 
kladný. To tedy znamená, že i v odvětvích (povoláních), ve kterých se celkový počet pracovních míst 
sníží, může často pokračovat poptávka po nových pracovnících.  

 

Metodologický postup a empirické zdroje 

Po objasnění hlavních ekonomických vztahů, faktorů a charakteristik vývoje ekonomiky a trhu práce 
je třeba vysvětlit, jak konkrétně se při převádění konceptuálních východisek do podoby vhodné pro 
analýzy a přípravu projekcí postupuje, jakým způsobem se operacionalizují jednotlivé pojmy a 
termíny, a konečně, jaká data či ukazatele slouží k jejich empirickému uchopení. Analýzy jednotlivých 
charakteristik a faktorů ekonomického vývoje vycházejí z postupů a údajů používaných zvláště 
v posledních letech v hlavních ekonomických studiích a zprávách, které se zabývají problematikou 
ekonomického růstu, jeho ekonometrického uchopení a projekcí. Celkový postup při přípravě 
projekce kvalifikačních požadavků je možné zjednodušeně znázornit na následujícím schématu 
Ekonomika, pracovní místa a kvalifikační profil. 

 



22 

 

 

 

Makroekonomický vývoj 

Při přípravě projekcí makroekonomického vývoje České republiky je možné a dokonce vhodné převzít 
některou aktuální makroekonomickou projekci, která vznikla na seriózním a odborně zdatném 
pracovišti a na základě propracované a delší dobu ověřované metodologie, využívající 
makroekonomické (ekonometrické) modely. Jedná se totiž o náročnou disciplínu, vyžadující výrazné a 
dosti specifické odborné zázemí potřebných znalostí a dovedností a navíc dlouhodobější erudici a 
zkušenosti s takovou prací.  

Ani to však nestačí. Dalším předpokladem je totiž splnění ještě několika podmínek, které jsou pro 
navazující práce zásadní. Především odvětvové členění makroekonomické projekce musí být 
převoditelné do požadované odvětvové struktury (pracujeme se strukturou 26 skupin odvětví 
definovaných na základě druhé úrovně platné mezinárodní klasifikace ekonomických činností NACE 

rev.2). Ukazatele a výstupy takové makroekonomické projekce musí dále zahrnovat hlavní 
ekonomické ukazatele a mezi nimi hlavně počet zaměstnaných v požadované odvětvové struktuře, 
které jsou přitom kvantifikovány jak pro dostatečně dlouhé reálné (retrospektivní) období, tak pro 
období horizontu projekce (obvykle se dodržuje pravidlo, že délka časové řady skutečných údajů 
nemá být kratší než je počet let projekce). Rovněž horizont projekce musí zahrnovat období, které je 
požadované pro projekci kvalifikačních požadavků, což bývá nejčastěji deset let (například 
v projekcích Evropské komise, USA BLS apod.). V neposlední řadě musí být zachována jistá 
konsistence v makroekonomických projekcích i v následujících letech, protože není možné 
akceptovat, aby se každý rok pojetí projekce, její metodologie a zvláště výsledky mezi sebou 

zásadněji lišily, aniž by to bylo dostatečně zdůvodnitelné věcnými argumenty.  
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Přestože se v České republice sem tam objeví projekce dlouhodobého ekonomického vývoje, která 
splňuje alespoň některé z výše vyjmenovaných podmínek, jedná se spíše o zcela ojedinělou situaci, 
neboť pravidelné zpracovávání využitelných makroekonomických projekcí u nás určitě není běžnou 
záležitostí (za posledních deset let víme o dvou až třech případech). Navíc, když už se někdy taková 
projekce objeví, ve velké většině případů nesplňuje současně všechny výše uvedené podmínky a 

předpoklady a navíc takové řešení není dlouhodoběji udržitelné. Proto bohužel v tuto chvíli využití 
domácí (české) makroekonomické projekce není možné a ze všech výše uvedených důvodů ho 
nepovažujeme za příliš pravděpodobné ani v nejbližší budoucnosti.  

Výše uvedené důvody vedly k volbě makroekonomické projekce všech zemí Evropské unie (a dalších 

dvou zemí EFTA, Norska a Švýcarska), tedy včetně projekce České republiky, kterou již dlouhodobě, 
pravidelně a pro různé účely zpracovává na základě zadání Evropské komise agentura Cambridge 

Econometrics. Využití výsledků jejich ekonometrického modelu má ovšem ještě další výhody.  

První z výhod je, že mezi projekty, pro něž jsou makroekonomické projekce všech zemí EU/EFTA 

vytvářeny, patří na sebe dlouhodobě navazující projekty se zastřešujícím označením Future Skill 

Needs in Europe, které pro Evropskou komisi již od roku 2006 zpracovává mezinárodní konsorcium 
(které koordinuje CEDEFOP a odborně vede tým z Warwick University a právě z Cambridge 

Econometrics). Díky tomu jsou výstupy aktuálních makroekonomických projekcí nejen k dispozici 

pravidelně každé dva roky, ale navíc jsou přizpůsobeny uvedeným evropských projektům, které na 
evropské úrovni řeší velice obdobnou úlohy jako my na úrovni České republiky.  

Jinou výhodou je, že se nejedná o model jedné země, ale vlastně o propojené modely všech zemí 
světa (v podrobnějších ukazatelích pak především zemí EU/EFTA). Znamená to, že vývoj žádné země 
není chápán ani řešen izolovaně, ale ve vzájemné propojenosti. Bere tedy v úvahu například změny, 
k nimž dochází v mezinárodním obchodě (například sankční režimy mezi Ruskem a zeměmi EU a 
OECD) nebo změny v cenách surovin (například ropy) na mezinárodních trzích. Za velice významnou 

výhodu považujeme v této souvislosti i to, že historická databáze modelu (od roku 1995) a 
zpracovávané projekce umožňují srovnávat mezi sebou nejrůznější ukazatele dosavadního vývoje 
nebo projekcí jednotlivých zemí.  

Jistou nevýhodou takového postupu je, že model E3ME se týká všech zemí celého světa (a podrobněji 
zemí UE/EFTA) a není tedy samozřejmě zaměřen primárně na situaci v České republice. Nebere tak v 
úvahu některá národní specifika, neboť při řešení problémů používá pro všechny země stejný postup. 
V návaznosti na výsledky zatím poslední projekce Cambridge Econometrics z konce roku 2017 jsme 

proto zaprvé upravili některá historická data za Českou republiku, zadruhé aktualizovali databázi 
projektu o české údaje za rok 2017 a zatřetí přizpůsobili některé vstupní parametry modelu 
specifikům české situace a podmínkám.  

Vysvětlili jsme, že prvním krokem celkového postupu je tedy srovnávací analýza celkového stupně a 
povahy makroekonomického rozvoje České republiky a jejich dopadu na odvětvovou strukturu 
produkce zboží a služeb, na vývoj produktivity práce a pracovních míst v odvětvích české ekonomiky. 
Analyzovali jsme ekonomické, technické a sociální charakteristiky a faktory, které ovlivňují vytváření 
nových a mizení starých pracovních míst z trhu práce. Šlo tedy například o změny v rozsahu a skladbě 
poptávky a spotřeby domácností, podniků a vlády, v rozsahu a orientaci našeho zahraničního 
obchodu (exportu i importu), ve struktuře celkové produkce zboží a služeb a její přidané hodnoty, ve 

stupni a míře inovací a v technologické úrovni produkce, v odvětvové i oborové struktuře naší 
konkurenceschopnosti, v ceně práce apod. 
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Odvětvová struktura pracovních míst 

Druhým krokem je provázání analýz ekonomického vývoje a jeho jednotlivých faktorů s odvětvovou 
strukturou pracovních míst a zaměstnanosti. Odvětvové charakteristiky mají tu podstatnou přednost, 
že jsou navázány přímo na ekonomické veličiny, které je ovlivňují (produkce, produktivita práce, 
konečná spotřeba, export/import, inovační a technologická úroveň apod.).  

Vymezili jsme celkem 26 skupin odvětví, které vycházejí z druhé úrovně klasifikace odvětví NACE 
rev.2 (na druhé úrovni klasifikace odvětví NACE je definováno zhruba 80 odvětví) a pokrývají celou 
odvětvovou strukturu české ekonomiky. Všechna odvětví – stejně jako zvolených 26 skupin odvětví – 

jsou zařaditelná do jednoho z pěti hlavních sektorů ekonomiky (viz následující tabulka). 
 

 

Zvolená skladba 26 skupin odvětví, které vznikly spojením vždy několika příbuzných odvětví, přitom 
vychází ze tří hlavních kritérií:  

 z potřeby dostatečně pokrýt všech pět hlavních ekonomických sektorů z hlediska počtu 
pracovních míst a zaměstnaných v každém z těchto sektorů;  

 z míry podobností a rozdílů mezi kvalifikačními profily jednotlivých odvětví v rámci každého 
z pěti ekonomických sektorů;  

 z hlediska dosažení jisté míry rovnováhy ve velikosti každé jednotlivé skupiny odvětví a tedy 
spíše menšího rozpětí mezi nejmenším a největším počtem pracovních míst a zaměstnaných.  

Výslednou skladbu 26 odvětví ukazuje následující tabulka. 
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Pro všech 26 vymezených odvětví, uvedených v předchozí tabulce, jsou v jistých časových intervalech 
(naposledy v roce 2015) zpracovávány tzv. odvětvové studie. Odvětvové studie obsahují řadu 
informací o každém z vymezených odvětví, o jeho srovnání a dynamice vývoje v České republice a 
v jiných evropských zemích.  

Přestože případně zvyšovat počet vymezených odvětví nečiní nějaký mimořádný problém, není vůbec 
zřejmé, že takový krok povede k výraznější přidané hodnotě. Kvalifikační požadavky se totiž 
nevztahují primárně k odvětvím, protože v každém ze sebepodrobněji specifikovaných odvětví vedle 
sebe existují pracovní místa s naprosto rozdílnými kvalifikačními požadavky. Je to dáno tím, že 
odvětví je charakteristika zaměstnavatelské organizace a do stejného odvětví tudíž spadají všechna 
pracovní místa v dané organizaci (ředitel podniku vedle nástrojaře, inženýr projektant vedle 
pracovnice v pokladně, učitel vedle školníka). Situace je ještě komplikovanější u větších 
zaměstnavatelů, kteří mívají odvětvově diverzifikovanou svoji vnitřní strukturu (například v podobě 
divizí), takže například součástí strojírenské firmy je i dopravní divize, jejíž sídlo je navíc dislokované 
v jiném regionu. Pak ovšem pracovní místa této strojírenské firmy v daném regionu vykazují 
kvalifikační požadavky typické pro firmu dopravní (a ne strojírenskou) …... atd. apod.  

Přestože je samozřejmě možné zvolit jinou skladbu odvětví, případně ji rozšířit nebo naopak zúžit, 
není důvod strukturu odvětví projekce rozšiřovat do zbytečných podrobností, které stejně uvedené 
problémy neřeší. I na základě zahraničních zkušeností a možností disponibilních databázi je možné 
doporučit, aby se počet vymezených skupin odvětví pro projekci české ekonomiky pohyboval 
v rozmezí od 20 do 30 a především aby skladba vycházela z platné mezinárodní klasifikace odvětví. 
Podstatně důležitější ovšem je, aby se tato odvětvová struktura příliš často neměnila, protože to 
samozřejmě přináší některé komplikace.  

Na závěr lze tedy shrnout, že odvětvová struktura pracovních míst je podstatnou charakteristikou 
ekonomiky každé země a úzce souvisí s řadou dalších ekonomických kategorií a bez její projekce jako 
součásti makroekonomické projekce se nelze dobrat k projekci kvalifikačních požadavků. V žádném 
případě se však nemůže stát jediným a ani ne hlavním podkladem pro určování rozsahu pracovních 
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míst s danými požadavky na kvalifikace a vzdělání. Každé odvětví totiž uvnitř zahrnuje stále ještě příliš 
heterogenní skupinu pracovních míst s příliš rozmanitými požadavky na kvalifikace a vzdělání; naopak 
obdobná pracovní místa jsou svými požadavky často shodná s pracovními místy v jiných odvětvích 

(například informační technik nebo elektrikář, který může pracovat v různých podnicích spadajících 
do odlišných odvětví a přesto vykonávat téměř totožnou práci). Proto je pro takový účel mnohem 
vhodnější struktura pracovních míst podle povolání, neboť je nejen podrobnější, ale především 
mnohem jednoznačněji lze v rámci ní definovat požadované kvalifikace a vzdělání.  

Odvětvová struktura pracovních míst v ekonomice sice významným způsobem determinuje strukturu 
profesí a povolání, ta je však na ní zároveň do určité míry nezávislá, protože její vývoj je určován ještě 
dalšími faktory, například právě technologickou úrovní nebo fází výrobního procesu. Zásadní 
informace pro stanovování požadavků na kvalifikace a vzdělání proto sice vycházejí také z analýz 
odvětvových, ale především z profesních charakteristik pracovních míst.  

Kvalifikační požadavky se totiž mnohem těsněji vážou k jednotlivým povoláním, u nichž má také 
podrobnější strukturace svůj zřejmý význam. Čím podrobnější je totiž struktura povolání, tím 
diferencovanější je i struktura kvalifikačních požadavků mezi jednotlivými skupinami povolání na 
straně jedné a současně je struktura kvalifikačních požadavků tím homogennější uvnitř těchto skupin 
na straně druhé. 

 

Struktura pracovních míst podle skupin povolání 

Třetím krokem při přípravě projekce je proto propojení vývoje odvětvové struktury se strukturou 
pracovních míst podle povolání (profesí). Většina rozvinutých zemí sice klasifikuje strukturu profesí 
(povolání) podle dosti odlišných národních klasifikací, Eurostat je však ve spolupráci s národními 
statistickými úřady převádí (někdy zcela adekvátně, ale někdy méně adekvátně) do společné 
databáze (ELFS) na mezinárodní klasifikaci povolání ISCO. Pro Českou republiku je další podstatnou 
výhodou to, že česká klasifikace ISCO.CZ – podobně ovšem i předchozí klasifikace KZAM – je až do 
čtvrté dostatečně podrobné rozlišovací úrovně shodná s mezinárodní klasifikací ISCO. Přestože je 
tedy i v případě údajů o povolání výhodné je přebírat z Výběrového šetření pracovních sil ČSÚ (VŠPS), 
je vzhledem k výše uvedenému i k možnostem získání empirických dat vhodným zdrojem informací 
pro komparativní analýzy vývoje struktury profesí/povolání rovněž evropská databáze Eurostatu 
(ELFS).  

Při zpracovávání projekcí kvalifikačních požadavků na pracovním trhu používáme různé klasifikace 
povolání, někdy na druhé (ISCO 2D) a jindy na třetí (ISCO 3D) rozlišovací úrovni, ale někdy také na 
úrovni propojující různé rozlišovací úrovně, kdy jsme definovali celkem 40 skupin povolání, které 
vycházejí z druhé a ze třetí úrovně klasifikace odvětví ISCO. Pokud to bylo možné a účelné, byla 
převzata druhá úroveň klasifikace. V několika případech (především v rámci hlavní skupiny povolání 
ISCO 6 a ISCO 9) však bylo účelné některé skupiny povolání na druhé úrovni klasifikace pospojovat. 
V několika jiných případech však bylo naopak vhodné rozdělit danou skupinu povolání na dvě 
podskupiny na základě třetí úrovně klasifikace ISCO.  
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V každém případě však byla 
zachována první úroveň 
klasifikace ISCO, takže všech 40 
definovaných skupin povolání je 
jednoznačně zařaditelných do 
jedné z deseti hlavních tříd 
klasifikace ISCO, které znázorňuje 
tabulka. 

 

Označení každé ze 40 
definovaných skupin povolání 
kódem, který respektuje druhou 
úroveň klasifikace ISCO, má 
napovídat, jak je daná skupina 
vymezená. Pro přesnou definici je u ní uveden ještě konkrétní dvoumístný nebo trojmístný kód 
skupin povolání podle klasifikace ISCO, z nichž je složená (viz následující tabulka). 

Skupiny povolání: 10 hlavních skupin podle klasifikace ISCO 
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Rovněž pro všech 40 vymezených skupin povolání, uvedených v následující tabulce, jsou 

zpracovávány tzv. profily skupin povolání (naposledy v roce 2015). Profily skupin povolání obsahují 
řadu informací o dané skupině povolání, o jejím srovnání s jinými a o dynamice vývoje každé skupiny 
povolání v České republice a v jiných evropských zemích.  

Ve výše popsaných krocích práce na celostátních projekcích je pro zpracovávané projekce podstatné 
pracovat s časovými řadami o odvětvích a jejich různých charakteristikách z národních účtů (NA) a o 
odvětvích a skupinách povolání z Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) přinejmenším za 
posledních deset let a každoročně je doplňovat o aktuální údaje národních účtů (NA) a VŠPS za 
předchozí kalendářní rok, jakmile jsou k dispozici na Českém statistickém úřadu (ČSÚ). Velmi dobře 
využitelným doplňkem českých údajů jsou srovnatelná data za alespoň některé relevantní evropské 
země, které je možné získávat například avšak nejenom z Eurostatu (databáze NA a ELFS).  

Propojená odvětvově profesní matice pracovních míst je základním zdrojem informací pro další 
analýzu vývoje struktury pracovních míst a především pro vytváření tzv. kvalifikačních profilů. 
Rozhodující přitom je, že všechna takto definovaná pracovní místa mají svůj empirický odraz jak 
v databázi VŠPS ČSÚ, tak v databázi ELFS Eurostatu a lze tedy sledovat jejich vývoj nejen v České 
republice, ale i v dalších zemích Evropské unie.  

Následující tabulka Matice odvětvové a profesní struktury pracovních míst ukazuje toto propojení na 
úrovni pěti hlavních ekonomických sektorů (skupin odvětví) podle klasifikace NACE a na první úrovni 
hlavních tříd povolání podle klasifikace ISCO pro Českou republiku (číslo v políčku udává v tisících 
počet těchto pracovních míst na českém trhu práce). Jak je vidět, již toto agregované řešení přináší 
matici padesáti buněk (5 x 10), pro které je třeba sledovat vývoj počtu pracovních míst a 
zaměstnanosti v každé buňce a změny kvalifikačních požadavků, tedy vývoj kvalifikačního profilu 
každé této skupiny pracovních míst. 



29 

 

Především z hlediska klasifikace povolání jde však nepochybně o příliš hrubé členění, které nejde 
jednoduše propojit s podrobnou strukturou kvalifikací. Proto je třeba tuto matici dále dezagregovat.   

V podrobnější verzi (26 skupin odvětví a 40 skupin povolání) zahrnuje Matice odvětvové a profesní 
struktury pracovních míst již více než tisícovku různých položek (buněk), tedy různých skupin 
pracovních míst, které jsou definovány odvětvím a povoláním (některé buňky jsou ovšem prázdné, 
což znamená, že taková pracovní místa na českém trhu práce, přinejmenším podle údajů VŠPS, 
neexistují). To ovšem také předpokládá vytvoření velkého množství různých kvalifikačních profilů, 
které jsou proměnlivé v čase i v prostoru. 

 

 

 

Další používaná dezagregace, která ovšem probíhá pouze v dimenzi klasifikace skupin povolání, 
vymezí zhruba 120 skupin povolání na 3. úrovni klasifikace ISCO nebo dokonce čtyři stovky povolání 
na 4. úrovni klasifikace ISCO. To ovšem vede k rozšíření velikosti matice na více než 10 tisíc buněk 
s odvětvově a profesně definovanými pracovními místy, z nichž je samozřejmě opět určitý podíl 
prázdný.  Přesto to však představuje velké množství rozdílných kvalifikačních profilů, které navíc mají 
dynamickou (proměnlivou) povahu.  

Na závěr této kapitoly se podívejme na výsledek takového pilotního propojení databází VŠPS a ISPV 

(Informačního systému o průměrném výdělku) do podrobné matice odvětvové a profesní struktury 

pracovních míst ve vybraných čtyřech odvětvích: Chemický, farmaceutický a rafinérský průmysl; 
odvětví Výroba pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků; odvětví Výroba 
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kovů a kovodělných výrobků; a odvětví Profesní, vědecké a technické činnosti a činnosti v oblasti 
nemovitostí.  

Obě následující tabulky ukazují strukturu skupin povolání ve čtyřech vybraných odvětvích, tedy tzv. 
profesní profil odvětví. V prvním případě jsou povolání zařazena do 40 skupin. Ve druhém případě 
však přibližně 400 skupin povolání zůstává v původní 4. úrovni klasifikace ISCO (4D). V tabulkách je 
přitom sestupně seřazeno deset největších skupin povolání v takto vymezených dvou klasifikacích. 
Srovnání tabulek názorně ukazuje, že oba rozdílné postupy vedou rovněž k rozdílným interpretacím.  

Z první tabulky – kde rozlišujeme 40 skupin povolání – je především je zřejmé, že chemický průmysl 
má odlišný profesní profil oproti dvěma dalším průmyslovým odvětvím. V první desítce povolání jsou 
hned čtyři patřící do hlavní třídy povolání 3. Techničtí a odborní pracovníci, navíc je mezi nimi po 
jedné skupině ze dvou hlavních tříd povolání 1. Zákonodárci a řídící pracovníci a 2. Specialisté. Jde 

tedy o skupiny povolání vyžadující vyšší kvalifikaci. V plastikářském i v kovodělném průmyslu jsou 
z těchto tří kvalifikačně náročných skupin povolání zastoupeny pokaždé jen tři patřící do 3. hlavní 
třídy; obě odvětví jsou tedy zřetelně méně kvalifikačně náročná než chemie. Přesto však ve všech 
třech průmyslových odvětvích představuje výrazně nejčetnější skupinu povolání zástupce 7. nebo 8. 
hlavní třídy povolání.  

Odvětví profesních činností má ovšem z tohoto hlediska podstatně jiný profesní profil, který je 
charakteristický zdaleka nejvyššími kvalifikačními požadavky. V první desítce nejčetnějších skupin 
povolání především nejen nedominuje, ale ani se nevyskytuje žádná z manuálních hlavních tříd 

povolání. Zahrnuje jednu skupinu z 1. hlavní třídy (Zákonodárci a řídící pracovníci), dokonce tři 
skupiny z 2. hlavní třídy (Specialisté) a další tři z 3. hlavní třídy (Techničtí a odborní pracovníci) 
povolání. 
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Ve druhé tabulce – v níž je rozlišováno asi 400 skupin povolání na úrovni ISCO 4D – se však předchozí 
obrázek dále diferencuje. V chemickém průmyslu krystalizuje profesní profil v silném zastoupení 
povolání z 3. hlavní třídy (Techničtí a odborní pracovníci) povolání, jejichž počet se mezi deseti 
nejčetnějšími zvýšil dokonce na pět. Navíc v desítce nejčetnějších povolání zůstávají jak zástupci 1. 
tak i 2. hlavní třídy povolání (1321-Řídící pracovníci v průmyslové výrobě a 2113-Chemici (kromě 
chemického inženýrství)). Diferenciace v obou dalších průmyslových odvětvích je však odlišná. 
Především v plastikářském průmyslu se zastoupení povolání z 3. hlavní třídy zmenšilo na jediné (v 
případě kovodělného průmyslu na dvě) a nadále zcela chybí zastoupení z 1. a 2. hlavní třídy povolání. 
V obou těchto odvětvích naopak prvních pět nejčetnějších povolání obsadila povolání z 8. a 9. hlavní 
třídy v případě plastikářského a ze 7. až 9. hlavní třídy v případě kovodělného odvětví. Na rozdíl od 
chemie se tedy obě odvětví profiluji mnohem více jako tradičně manuální. V odvětví profesních 
činností se do čela vyhouplo povolání, které patří do 4. hlavní třídy (4311-Úředníci v oblasti 
účetnictví) a povolání ze stejné třídy první desítku také uzavírá, ale všechna ostatní povolání – jako 

například makléři, účetní, advokáti nebo překladatelé – patří již rovnoměrně do 2. a 3. hlavní třídy 
povolání (dokonce vypadla i povolání z 1. hlavní třídy). 

 

Porovnání interpretace údajů z obou tabulek na několika příkladech názorně prokázalo, jak je pro 
určování kvalifikačního profilu důležité dostat se na podrobnější klasifikaci povolání. Zároveň však 
také ukázalo, že dosti podrobná a konkrétní 4. úroveň klasifikace povolání (ISCO 4D), která vymezuje 
kolem čtyř stovek povolání, je pro účely projekce přinejmenším na celostátní úrovni zcela postačující. 
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II. Kvalifikační profil 
 

Čtvrtým a velice podstatným krokem přípravy analýzy a projekce je rozbor kvalifikačních požadavků 
takto odvětvově a profesně vymezených jednotlivých skupin pracovních míst. Znovu je třeba 
zdůraznit, že při definici kvalifikačního profilu je nezbytné rozlišovat mezi kvalifikačními požadavky 
pracovního místa a kvalifikací osoby, která na tomto místě pracuje, a nenahrazovat tedy informace o 

kvalifikačních nárocích určitého pracovního místa informacemi o vzdělání lidí, kteří na těchto místech 
pracují. Jedině tak lze analyzovat hlouběji nedostatek nebo naopak nadbytek určitých kvalifikací a 
vzdělání, případně míru nesouladu při obsazování pracovních míst lidmi s určitou kvalifikací.  

Pro definování kvalifikačního profilu vymezených pracovních míst se v české republice přirozeně 
nabízí využít dosavadních prací, které již byly realizovány při vytváření Národní soustavy povolání 
(NSP). Bohužel se však ukazuje, že v NSP stále přetrvávají některé vážně překážky, které takovému 
přímému využití brání. Proto jsme zatím nuceni volit jiný postup a využíváme rozpracovaný evropský 
koncept Kvalifikačního profilu pracovního místa (OSP) jako dosud nejschůdnější varianty řešení. 
 

Kvalifikační profil pracovního místa 

Již od roku 2008 se v rámci několika navazujících evropských projektů Forecasting skill demand and 

supply vyvíjí nový koncept kvalifikačních profilů (v angličtině OSP – Occupational Skills Profiles) jako 

ucelený a standardizovaný způsob, jak popsat požadavky na konkrétní povolání (či skupinu povolání, 
odvětví nebo i celou ekonomiku). Takovýto ukazatel (respektive soubor ukazatelů) má zahrnovat 
požadavky nejen na vzdělání, ale i na jiné kvalifikace a znalosti, dovednosti a kvality osoby, která by 
měla obsadit dané pracovní místo.  

Výhodou Kvalifikačního profilu pracovních míst je to, že není vytvářen pouze na základě jednoho 

národního zdroje, ale je definován na základě širokých mezinárodních (především evropských a 
amerických) dat a je proto použitelný i pro porovnání České republiky s jinými zeměmi Evropy.  

Kvalifikační profil pracovních míst shrnuje základní charakteristiky vyžadované pro danou práci: 
požadovanou úroveň vzdělání a praxe (a tím i složitost povolání); požadovaný obor vzdělání a 
kvalifikace; další požadavky povolání, jako jsou znalosti (Knowledge), dovednosti (Skills), kompetence 

(Competence), osobní schopnosti, postoje a hodnoty (Occupational interest a Work values). 

Kvalifikační profil pracovních míst má sedm hlavních dimenzí, které jsou dále členěny do 
66 ukazatelů. První dvě dimenze – dohromady nazývané Kvalifikační požadavky – zahrnují stupeň a 
obor požadovaného vzdělání. Další tři dimenze – souhrnně nazývané Výsledky učení – obsahují 
požadavky daného místa z hlediska znalostí, dovedností a kompetencí. Poslední dvě dimenze – 

souhrnně označené jako Povaha a zaměření práce – doplňují informace o profilu a zaměření 
pracovního místa, jako jsou profesní zájmy (preference pro pracovní prostředí) a hodnoty práce 
(důležité pro uspokojení z práce). Následující schéma znázorňuje hlavní dimenze Kvalifikačního 

profilu. 

 

http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/forecasting-skill-demand-and-supply
http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/forecasting-skill-demand-and-supply
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Úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst 

Tento ukazatel není vázán bezprostředně na stupně získaného formálního vzdělání. Předpokládá 

mimo jiné, že každý člověk zvyšuje své vzdělání i mimo formální vzdělávání. Osm stupňů kvalifikační 
náročnosti charakterizující úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst je odvozeno od osmi 

stupňů Evropského rámce kvalifikací (EQF, European Qualification Framework). EQF je referenčním 

nástrojem, který umožňuje porovnat úroveň kvalifikací v různých národních kvalifikačních systémech. 
Zahrnuje všechny oblasti vzdělávání (včetně dalšího vzdělávání) a úrovně kvalifikací, od základní až po 
ty nejvyšší. Hlavním smyslem přijetí a podpory implementace EQF ve členských státech EU je zásadně 
rozšířit mobilitu občanů EU a usnadnit jim celoživotní učení bez ohledu nejen na věk, ale i na zemi, 
kde žijí a pracují.  

EQF definuje osm úrovní kvalifikace ve třech oblastech: znalosti (knowledge), dovednosti (skills) a 

kompetence (competence):  

- znalosti jsou popisovány jako teoretické nebo faktické, 

- dovednosti jsou popisovány jako kognitivní (používání logického, intuitivního a tvůrčího 
myšlení) a praktické (zahrnující manuální zručnost a používání metod, materiálů, nástrojů a 
přístrojů), 

- kompetence jsou popisovány ve smyslu odpovědnosti a samostatnosti. 
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Evropský rámec kvalifikací EQF byl přijat Evropským parlamentem v říjnu 2007 a schválen Evropskou 
radou 14. února 2008. Členské země EU měly povinnost do roku 2010 uvést své národní kvalifikační 
systémy do vztahu s EQF a do roku 2012 zajistit, aby všechny doklady o kvalifikaci obsahovaly odkaz 
na její příslušnou úroveň podle EQF. 
 

Obor kvalifikace, vzdělání a odborné přípravy 

Struktura této dimenze je odvozena od deseti hlavních skupin oborů vzdělání podle klasifikace ISCED 

(ISCED, International Standard Classification of Education), které se dále člení na 59 podrobných 

skupin oborů vzdělání a kvalifikace. 
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Znalosti 

V této dimenzi se osm hlavních oblastí teoretických a faktických znalostí dále člení do 32 skupin. U 

znalostí se určuje nejen úroveň náročnosti každé z definovaných znalostí, ale také její význam pro 
výkon daného povolání. 

 

 

 

Dovednosti 

Přenositelné i s povoláním spojené speciální dovednosti se člení do šesti základních skupin: Kognitivní 
dovednosti, Komunikace v mateřském jazyce, Komunikace v cizím jazyce, Numerické dovednosti a 
základy STEM, Schopnost se dále učit, Praktické dovednosti. V rámci těchto šesti skupin dovedností je 
definováno 59 podrobných ukazatelů. Určuje se jak úroveň náročnosti každé dovednosti, tak i její 
význam pro výkon daného povolání. 
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Kompetence 

Ve shodě s EQF jsou kompetence definovány v termínech zodpovědnosti a samostatnosti. Jsou 
rozděleny do tří hlavních skupin – Osobnostní schopnosti, Sociální schopnosti, Metodologické 
schopnosti – ve kterých je zařazeno celkem 55 podrobných ukazatelů. 

 

 

 

Pracovní orientace 

Pracovní orientace ukazuje preference v obsahu a stylu práce a pracovním prostředí, které se vztahují 
k typu pracovníka. Obdobně jako existují čtyři naprosto nezaměnitelné osobnostní typy (flegmatik, 
sangvinik, cholerik a melancholik; získáme je kombinací extroverze - introverze a lability - stability), 

zformuloval John L. Holland pro oblast pracovních prostředí typologii šesti modelů pracovního 
prostředí, ve které konstatoval, že všechna povolání je možné zařadit do jedné ze šesti profesních 
skupin, či základních modelů profesního prostředí, které podobně jako je tomu v případě typů 
osobnosti sice nejsou zcela vyčerpávající (nejedná se ani o zcela čisté typy), ale přesto je možné je 
chápat jako velmi dobrou pomůckou při studiu všech možných povolání ve světě lidské práce: 

 Manuálně technické profesionální prostředí (REALISTIC / R - realističnost) 

Pohybové, manuální, manuálně technické nebo technické činnosti, práce s předměty, stroji, 

nástroji, rostlinami, zvířaty, pracovní činnosti „venku“ 

 Intelektuální (vědecké) profesionální prostředí (INVESTIGATIVE / I - investigativnost) 

Pozorování, studium, zkoumání, analyzování, vyhodnocování jevů, procesů a řešení problémů, 
vědecké, intelektuální či mentálně náročné činnosti 

 Umělecké profesionální prostředí (ARTISTIC / A - kreativita) 

Umělecké činnosti a umělecká tvorba, „novátorství“, využívání intuice, imaginace, kreativity, 
práce v nestrukturovaných podmínkách 

 Sociální profesionální prostředí (SOCIAL / S - sociálnost) 

Vzdělávání, informační a poradenské činnosti, lékařství, „pomáhající“ činnosti, pomoc lidem, 
činnosti vyžadující vysokou míru expresivity, empatie a dobrou úroveň komunikace 

 Podnikavé profesionální prostředí (ENTERPRISING / E - podnikavost) 

Řízení, ovlivňování a přesvědčování lidí, výkon, obchod, prodej, zisk, náročné řídící, organizační a 
ekonomické činnosti 

 Konformní profesionální prostředí (CONVENTIAL / C - konvenčnost) 
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Systematická a přesná práce s fakty, čísly, daty; administrativní a počtářské činnosti, které kladou 
důraz na detaily, přesnost a systematičnost podle pokynů druhých lidí, pracovní činnosti vykonávané 
v jasně strukturovaných podmínkách pracovního prostředí 
 

 

 

Hollandův hexagonální model pracovních prostředí 

 

 

Pracovní hodnoty 

Pracovní hodnoty charakterizují náplně a významy práce, které jsou důležité pro spokojenost 
pracovníků. 

 Úspěch - Povolání, která splňují tuto pracovní hodnotu, jsou výsledkově orientovaná a umožňují 
osobám na dané pracovní pozici používat své nejsilnější schopnosti a dát jim uspokojivý pocit z 
vykonané práce. 
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 Pracovní podmínky - Povolání, která splňují tuto pracovní hodnotu, nabízejí dobré pracovní 
podmínky a jistotu zaměstnání.  

 Uznání - Povolání, která splňují tuto pracovní hodnotu, nabízí kariérní postup, potenciál pro 
vedení a jsou často považovány za prestižní. 

 Vztahy - Povolání, která splňují tuto pracovní hodnotu, umožňují zaměstnancům poskytovat 
služby druhým a spolupracovat s kolegy v přátelském nekonkurenční prostředí. 

 Podpora - Povolání, která splňují tuto pracovní hodnotu, nabízejí podporující řízení, které stojí za 
zaměstnanci. 

 Nezávislost - Povolání, která splňují tuto pracovní hodnotu, umožňují zaměstnancům pracovat 
nezávisle „na vlastní pěst“ a činit vlastní rozhodnutí.  

 

 

 

Zdroje informací pro Kvalifikační profil (OSP)  

Kvalifikační profil pracovních míst byl vytvořen, aby umožnil analýzu a projekci kvalifikačních 
požadavků, pro stanovení a měření souladů a nesouladů vzdělanostních a kvalifikačních struktur 
v různých zemích, profesích a odvětvích a také pro možnost sledovat změny, které nastávají v čase a 
pro identifikaci minulých a očekávaných budoucích trendů. Jejich využití je však ještě podstatně širší. 
Kvalifikační profily mohou být použity i pro přípravu vzdělávacích a školicích programů, a to jak na 

školách, tak i v podnicích či vzdělávacích institucích. Mohou sloužit jako vodítko pro výběr správného 
povolání či naopak pro vhodnou přípravu na předem vybrané pracovní místo. Mohou být používány 
také všemi hlavními partnery na trhu práce, jako jsou zaměstnavatelé, vzdělávací instituce a také 
studenti a zaměstnanci. 

Aby mohly plnit svůj účel, musí kvalifikační profily pracovních míst splňovat současně několik 
požadavků (jejich splnění činí profil zcela unikátním): 

 musí být definovány na tak podrobné úrovni, aby byly schopny zachytit a identifikovat 
dostatečně podrobně různá specifika jednotlivých povolání a zároveň aby mohly být v případě 
potřeby převáděny do jiných klasifikací; 
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 jejich charakteristiky jsou nejen kvantifikovatelné a měřitelné v určitém časovém okamžiku 

(jsou operacionalizovány), ale vycházejí z dostupných statistik a databází, což umožňuje 
konstruovat jejich vývoj v čase; 

 jsou v co největším souladu s pojmy a klasifikacemi používanými v Evropě, například 
s Evropským rámcem kvalifikací (EQF). 

Splnění všech těchto požadavků současně s sebou přirozeně přináší řadu problémů při konstrukci 
kvalifikačních profilů. Jde především o to, jak definovat odpovídající stupeň klasifikací, jaká data pro 
konstrukci profilu nejlépe použít, jak co nejpřesněji převádět data z jednoho systému nebo klasifikace 
do jiného a jak dosáhnout nezbytné konzistence mezi daty, která pocházejí s různých zdrojů. Se všemi 
těmito nástrahami se autoři koncepce kvalifikačních požadavků pracovních míst byli nakonec schopni 
a rovněž nuceni vypořádat. 

Pro výpočet kvalifikačních profilů pracovních míst bylo využito několik datových zdrojů. Podle toho, 
jaké druhy údajů obsahují a jak je získávají, se dají rozdělit do tří skupin. 

První a také nejpočetnější z nich jsou průzkumy mezi zaměstnanými osobami (job holder nebo 

employee surveys). Nejčastěji se průzkumy zabývají skutečnými charakteristikami, které se týkají osob 
zaměstnaných v daném pracovním místě. To je příklad permanentně běžícího Výběrového šetření 
pracovních sil (VŠPS), respektive European Labour Force Survey a jejich různých speciálních částí jako 
jsou především ad hoc moduly (AHM).  

Další šetření se zabývají navíc také údaji, která pocházejí z odpovědí na to, jak sami zaměstnaní vidí 
požadavky na jejich pracovní místo. Tyto průzkumy většinou obsahují také údaje o skutečných 
charakteristikách zaměstnaných osob. Jedná se například o program OECD Programme for the 

International Assessment of Adult Competencies (PIAAC Survey), European Working Conditions 

Survey (EWCS)  tripartitní agentury Eurofond, evropský Continuing Vocational Training Survey (CVTS), 

každé dva roky se opakující European Social Survey (ESS), permanentní americký US Occupational 

Information Network (O*NET), německý BIBB Erwerbstätigenbefragung, český průzkum Kvalifikace, 

opakované italské šetření Indagine sulle professioni nebo britský Skill Survey.  

Druhým typem datových zdrojů jsou expertní analýzy. V nich skupina pověřených expertů definuje 
požadavky pro každé pracovní místo v dané oblasti ekonomiky. Tento postup je využíván například 
v českém projektu Národní soustava povolání (NSP), v evropském projektu European Skills, 

Competences, Qualifications and Occupations (ESCO) nebo v americkém řešení US BLS Education and 

Training Requirements Categories (a částečně opět také v O*NET). 

Třetí typ použitých datových zdrojů vychází z průzkumů mezi zaměstnavateli (Employer surveys). 

Takovými zdroji údajů jsou například Employer survey on skill needs in Europe Evropské komise a 
CEDEFOP nebo European Company Survey (ECS) tripartitní agentury Eurofond. Požadavky 
zaměstnavatelů na obsazení konkrétních pracovních míst, lze ovšem získat nejen přímými dotazy u 
zaměstnavatelů, ale také například analýzou inzerátů volných pracovních míst. Při vytváření 
kvalifikačních požadavků pracovních míst proběhla analýza inzerátů volných pracovních míst. Zdroji 
takových údajů jsou například evropské projekty EURES a European Employment Service. 

 

Přechod ze vzdělávání na trh práce 

Je zřejmé, že srovnávání vývoje poptávky a nabídky kvalifikací, které je využitelné pro rozhodování o 
vývoji celé vzdělávací soustavy a především vysokého školství, vyžaduje podstatně delší horizonty 
(alespoň desetileté) než například při rozhodování o kvalifikačních a rekvalifikačních programech a 

https://www.eurofound.europa.eu/european-working-conditions-surveys-ewcs
https://www.eurofound.europa.eu/european-working-conditions-surveys-ewcs
https://ec.europa.eu/esco/portal/escopedia/Skill
https://ec.europa.eu/esco/portal/escopedia/Competence
https://ec.europa.eu/esco/portal/escopedia/Qualification
https://ec.europa.eu/esco/portal/escopedia/Occupation
https://www.eurofound.europa.eu/european-company-surveys-0
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kurzech na úřadech práce. Pro desetiletou projekci vývoje vzdělání a kvalifikace pracovní síly, kterou 
je třeba konfrontovat s projekcí poptávky trhu práce po kvalifikacích, jsou ovšem zapotřebí údaje o 
vývoji počtu absolventů vzdělávací soustavy (tedy údaje o výstupech vzdělávací soustavy), kteří 
odcházejí z procesu formálního (školského) vzdělávání a přecházejí na pracovní trh (kategorie 

pracovní síly) nebo mimo ekonomickou aktivitu (v platném statistickém pojetí).  

Údaje o těchto přechodech samozřejmě musí zahrnovat členění absolventů podle stupně a oborů 
vzdělání, které je převoditelné na údaje VŠPS (struktura stupňů a oborů vzdělání podle mezinárodní 
klasifikace ISCED, s níž pracuje také ČSÚ), aby se mohly stát vstupem do příslušného prognostického 
modelu. Lapidárně je možné i v tomto případě konstatovat, že soustava modelů předvídání 
kvalifikačních potřeb nemůže přinést věrohodné výstupy v podrobnější struktuře a v delším časovém 
horizontu, než v jaké bude mít k dispozici vstupní data.  

I když se podaří získat potřebné střednědobé výhledy počtu absolventů, kteří ukončili nějaký stupeň 
vysokoškolského vzdělávání, čeká zpracovatele projekce náročný úkol. Musí totiž převést údaje o 
počtu absolventů do struktury dosaženého vzdělání celé desetileté populační kohorty, která opouští 
vzdělávací soustavu a přechází na pracovní trh nebo do některé formy ekonomické neaktivity. Je 
třeba mít přitom na paměti celou řadu jevů, dříve okrajových, dnes však stále běžnějších. Například 
někteří absolventi se stávají součástí pracovní síly již jako studenti (ať už zaměstnaní nebo i 
nezaměstnaní). Stále víc jich také po absolvování určitého stupně vzdělání pokračuje dále ve studiu 
nebo se do něj po nějaké době opět vrací, a to nejen na vyšším, ale i na stejném stupni vzdělávání. 
Zdaleka ne všichni absolventi přecházejí po ukončení školy na pracovní trh atd. apod. To vše je třeba 
vzít v úvahu při predikci struktury absolventů vysokých škol podle stupňů a oborů vzdělání a jejich 
přechodu ze vzdělávání na pracovní trh. 
 

Přehled zdrojů potřebných dat 

Vzhledem k tomu, že se na řadě míst celého předchozího textu zmiňují nejrůznější zdroje dat a 
informací, které jsou pro zpracovávání projekce potřebné, pokusíme se je na závěr shrnout do 
přehlednější podoby. Přehled zdrojů potřebných dat je shrnutý do následující tabulky. Popisuje 

potřebné údaje pro celostátní úroveň projekcí a obsahuje informaci o tom, o jakou projekci se jedná, 
jaké údaje jsou pro projekci zapotřebí, jaké klasifikace se při práci s údaji používají, jako jsou zdroje 

těchto údajů (databází) a jakým způsobem je možné je získat. 
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III. Globální trendy 

V této části studie zmíníme celosvětové trendy, které budou ovlivňovat nebo mohou významně 
ovlivňovat zaměstnanost, požadavky na existující profese a vznik nových profesí a požadavky na 
schopnosti, kvalifikace a kompetence pracovníků v budoucnosti (se speciálním zaměřeními na 
postavení osob s vysokoškolským vzděláním).   

Vycházíme zde zejména ze zprávy globální nadace Nesta „The Future of Skills: Trends impacting on 
US and UK employment in 2030“, ze společného výzkumného projektu a zprávy vzdělávací 
společnosti Pearson, nadace Nesta a výzkumného centra Oxfordské univerzity Oxford Martin School 
„The Future of Skills: Employment in 2030“ a také ze zprávy McKinsey Global Institute z prosince 2017. 

Snaha sledovat některé ze zásadních sil a vlivů formujících budoucnost trhu práce na základě 
informací od expertů a světových špiček různých oborů s použitím jejich cenných vědomostí, názorů, 
předpokladů dalšího vývoje a jejich dalšího zpracování pomocí modelů vedla k nalezení sedmi 
hlavních trendů ovlivňujících světový trh práce. Jsou to: 

- Technologické změny 

- Globalizace 

- Demografické změny 

- Udržitelnost životního prostředí (environmentální udržitelnost) 

- Urbanizace 

- Vzrůstající nerovnost 

- Politická nejistota  

Některým vybraným trendům, konkrétně globalizaci a technologickým změnám, se věnujeme více 
v jiných kapitolách této práce. 
 

Celosvětové trendy podporující růst zaměstnanosti 

V této části zmíníme některé z nejvýznamnějších celosvětových trendů, které s velmi vysokou 

pravděpodobností povedou ve svých důsledcích k celosvětovému růstu zaměstnanosti, s výjimkou 
technologických změn včetně automatizace, kterým bude věnovaná samostatná kapitola. Na tomto 
místě nám nepůjde o konkrétní projevy a důsledky a konkrétní míru působení toho kterého z těchto 
trendů přímo v České republice, ale o přiblížení globálního rámce, v němž se budoucí změny budou 
odehrávat, a vlivů a sil, které na tyto změny budou působit. 

Tedy toto je několik zásadních celosvětových trendů mimo automatizaci, které budou významně 
ovlivňovat a podílet se na utváření budoucího světa:  

- Vyšší poptávka po spotřebním zboží v důsledku zvyšujících se příjmů 

- Vyšší poptávka po zdravotní péči v důsledku zvyšujících se příjmů a stárnutí populace 

- Podnikatelské investice do technologií 
- Investice do nemovitostí a infrastruktury 

- Větší zájem o vzdělávání v souvislosti se zvyšujícími se příjmy 

- Investice do obnovitelné energie a energeticky úspornějších řešení 
- Profesionalizace dříve neplacené práce 
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Existuje samozřejmě celá řada dalších trendů, nicméně výše uvedené mají potenciál vytvořit desítky 
milionů pracovních míst, ačkoli se značnými rozdíly mezi jednotlivými zeměmi a také s různou 
intenzitou dopadu těchto jednotlivých trendů na zaměstnanost. 

Jednotlivé trendy nyní stručně nastíníme: 
 

Vyšší poptávka po spotřebním zboží v důsledku zvyšujících se příjmů 

Rostoucí příjmy, především rychle rostoucí příjmy v rozvojových zemích, vytvoří vyšší poptávku po 
zboží a službách. Odvětví služeb tímto trendem nebude ovlivněné v takové míře jako výrobního 
odvětví, ale v  globalizovaném tak budou vytvořeny potenciálně nové pracovní příležitosti na všech 
obydlených světadílech. 
 

Vyšší poptávka po zdravotní péči v důsledku zvyšujících se příjmů a stárnutí populace 

Zvýšená poptávka po zdravotní péči bude mít v různých částech světa různé důvody: v zemích, jako je 
USA, Německo a další země západní Evropy, ale také Česká republika, je to především větší potřeba 
zdravotní péče v důsledku stárnutí populace, v rozvojových zemích jsou to především zvyšující se 
příjmy, které umožní lepší zdravotní péči rostoucímu množství lidí.  

S růstem HDP rostou také náklady na zdravotnictví. V následujícím grafu můžeme vidět změny HDP a 
změny nákladů na zdravotní péči. V žádné ze dvaadvaceti v něm zachycených evropských zemí není 
růst nákladů na zdravotní péči jinak než jen zcela nepatrně nižší než růst HDP, ve čtyřech zemích je 

rychlost růstu HDP a růstu nákladů na zdravotní péči přibližně shodná a ve většině zemí výdaje na 
zdravotní péči rostou rychleji než HDP. 
 

Růst reálných výdajů na zdravotnictví a HDP na obyvatele v období 2000 - 2015 

 

 

Zdroj: převzato z Pearson & Nesta: The Future of Skills: Trends impacting on UK employment in 2030 
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Podnikatelské investice do technologií 

Technologický rozvoj je velmi rychlý a lze očekávat, že toto odvětví bude velmi dynamicky růst i 
nadále. Nejedná se o sektor, ve kterém by byla zaměstnaná velká část pracovní síly, ale jsou zde 
znatelné rozdíly například i mezi vyspělými zeměmi: například v USA je v high-tech povoláních 
zaměstnáno 1,9 % pracovníků a v Německu 2,4 %.  

 

Investice do nemovitostí a infrastruktury 

Nedostatek bytů a obytných domů a nedostatečná infrastruktura, na kterou jsou navíc kladeny stále 
větší nároky, je dalším významným potenciálním zdrojem pro vznik nových pracovních míst. V této 
oblasti bude velmi záležet na rozhodnutí států a vlád, jakou část HDP budou zejména do 
infrastruktury a také do výstavby investovat.  
 

Větší zájem o vzdělávání v souvislosti se zvyšujícími se příjmy  

Vyšší příjmy a vyšší životní úroveň vedou k většímu zájmu o vzdělávání, ať už jde o to, že se zmenšují 
třídy, ve kterých se vyučuje, nebo o to, že je při vyučování využíváno více a náročnějších pomůcek a 
vybavení. V tomto případě lze očekávat vysoký potenciál a rychlý růst zejména v rozvojových zemích 
s rychle rostoucím HDP, s rychle rostoucí populací a s přeplněnými školními třídami. Ale i 
v rozvinutých zemích, kde samozřejmě až tak dynamický vývoj nelze očekávat, lze předpokládat vznik 
mnoha nových pracovních míst v odvětví vzdělávání, ať už jde o pracovní místa učitelů či asistentů 
učitele. 

Následující graf ukazuje na příkladu šesti významných světových zemí předpoklad vývoje požadované 
úrovně vzdělání s ohledem na předpokládaný vývoj světového pracovního trhu (více o něm v kapitole 

Technologické změny a jejich vliv na světový trh práce). Bez ohledu na stupeň rozvoje jednotlivých 
zemí potřeba vzdělání bude narůstat. 
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Předpoklad možného vývoje požadované úrovně vzdělání 

Poznámka: vývoj v tomto grafu zohledňuje zavádění a přijímání nových technologií předpokládanou střední rychlostí, nejsou 
zohledněna budoucí povolání, která v tuto chvíli neexistují (viz kapitola Technologické změny a jejich vliv na světový trh 
práce) 

Zdroj: převzato z Jobs lost, jobs gained. Workforce transitions in a time of automation, McKinsey Global Institute 

 

Investice do obnovitelné energie a energeticky úspornějších řešení 

Je zjevné, že výrazné investice do tohoto odvětví budou nevyhnutelné. Mezinárodní energetická 
agentura v roce 2015 odhadovala, že pro dosažení účelu Pařížské dohody a udržení nárůstu globální 
průměrné teploty výrazně pod hranicí 2 °C oproti hodnotám před průmyslovou revolucí budou do 
roku 2030 nutné investice ve výši 16,5 bilionů USD. Technologické změny se budou zcela jistě týkat 
jak výroby energií, zejména zvýšení podílu obnovitelných energií, tak úspornějších řešení při 
spotřebovávání energií. To samozřejmě povede ke vzniku nových pracovních míst. 
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Profesionalizace dříve neplacené práce 

Je velmi pravděpodobné, že část neplacené práce, vykonávané v současné době v domácnosti z velké 
části ženami, bude do budoucna stále častěji prováděna placenými profesionály. Práce jako vaření, 
péče o domácnost, malé děti, ale také další rodinné příslušníky, ať už starší, nemocné nebo těžce 
postižené, nebo pomoc s touto péčí bude zřejmě stále častěji vykonávána placenými pracovníky, a to 
jednak díky dalšímu vstupování žen na trh práce a jednak díky stále snadnějšímu propojení nabídky a 
poptávky v této oblasti díky moderním technologiím. 

Hodnota této neplacené práce je celosvětově přibližně 10 bilionů USD (tedy cca 230 bilionů Kč) 
ročně, což zhruba odpovídá 13 % světového HDP. Díky její profesionalizaci by ve světě mohlo 
vzniknout mezi 51 až 89 miliony pracovních míst. 
 

Predikce vývoje potřebných kvalifikací a kompetencí do roku 2030 ve světě 

Predikce v této podkapitole se opět týká celosvětové situace, nikoli konkrétně specifické situace 
v České republice, je nicméně velice užitečná pro chápání celosvětových trendů ve vývoji potřebných 
kvalifikací a kompetencí. Vychází z výše uvedených rozsáhlých zahraničních výzkumných projektů, 
jejichž cílem bylo hlubší pochopení komplexních závislostí mezi různými aspekty a rysy existujících, 
zanikajících a vznikajících pracovních míst. Predikce vývoje jednotlivých povolání, potřebných 
kvalifikací a kompetencí bylo dosaženo pomocí komplexní metody zahrnující, kombinující a vzájemně 
propojující lidský úsudek a umělou inteligenci při zahrnutí sedmi hlavních trendů zmíněných na 
počátku této kapitoly, z nichž některé byly dosud často opomíjeny. 

Při zjišťování, které kompetence, znalosti, schopnosti, dovednosti a způsobilosti budou 
pravděpodobně nejvíce na vzestupu a jejichž význam bude naopak nejspíše nejvíce klesat, byly 
shromážděny podrobné informace o mnoha povoláních a v nich vykonávaných úkolech a činnostech, 
o příbuzných oborech a historických vzorech růstu.5

 

Z jednoduchého přehledu kompetencí s rostoucím významem a kompetencí s klesajícím významem 
v následující tabulce je zřejmé, že nejvíce by měl klesat význam schopností spojených s fyzickou silou, 

fyzickou zdatností, zručností, rychlostí a dalšími specifickými tělesnými schopnostmi. Nejvíce naopak 

budou na důležitosti získávat kompetence jako propojování interpersonálních a kognitivních 
schopností se silným důrazem na interpersonální kompetence, zejména silný důraz na sociální 
dovednosti. To potvrzuje trend vzrůstu významu sociálních dovedností – měkkých kompetencí, na 
který příslušná literatura už nějakou dobu upozorňuje. Je však důležité mít na zřeteli, že měkké 
kompetence bude nutné doplnit i tvrdými znalostmi. 

 

 

 

 

                                                             
5
 Například v případě USA šlo o sadu 120 kompetencí, kterými jsou v USA skórována jednotlivá povolání (dle 

U.S. Department of Labor’s O*NET service) 
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Kompetence s předpokladem největšího vzestupu a největšího poklesu významu 

Kompetence, znalosti, schopnosti, dovednosti 

a způsobilosti s nejvíce stoupající důležitostí 

Kompetence, znalosti, schopnosti, dovednosti 

a způsobilosti s nejvíce klesající důležitostí 

↑ ↓ 

strategie učení 

psychologie 

vyučování/vyškolování 

sociální vnímavost 

sociologie a antropologie 

vzdělávání a odborná příprava 

koordinace 

nápaditost/originalita 

plynulost myšlení 

aktivní učení 

posuzování a rozhodování 

nápaditost/originalita 

systémové vyhodnocování 

deduktivní uvažování 

komplexní řešení problémů 

systémová analýza 

přesné kontrolování 

rychlost zápěstí a prstů 

udržení tempa 

manuální zručnost 

zručnost prstů 

obsluha a kontrola 

reakční čas 

stabilita paží a rukou 

údržba vybavení 

reflexní orientace 

statická síla 

periferní vidění 

fyzická koordinace 

noční vidění 

zvuková lokalizace 

nenáchylnost k oslnění 
 

Zdroj: vlastní přehled dle Bakhshi, H., Downing, J., Osborne, M., Schneider, P. – The Future of Skills: Employment in 2030 a 

     Schneider, P., Bakhshi, H., and Armstrong, H. – The Future of Skills: Trends impacting on US and UK employment in 2030 

 

 

III.1  Globalizace ekonomiky, vstup do EU a český trh práce 

V této části studie se zaměříme na významné důsledky, které má pro český pracovní trh a pro jeho 
odvětvové a profesní struktury a tedy rovněž pro kvalifikační požadavky pracovních míst globalizace 
světové ekonomiky, která největší dynamiku zaznamenala především během dvou desetiletí od 
druhé poloviny 80. let dvacátého století do druhé poloviny první dekády 21. století. Do tématu 
globalizace zahrnujeme v této části studie rovněž ekonomické dopady našeho vstupu do Evropské 
unie v roce 2004, přestože je zřejmé, že ten proběhnul v rámci ještě širších (především politických) 
procesů.  

V celosvětovém měřítku je trend globalizace velmi silný a má ohromné dopady na světový trh práce, 
které se přirozeně odrážejí na pracovních trzích jednotlivých zemí. V rámci těchto procesů existuje 
mnoho nejrůznějších sil, které se vzájemně ovlivňují obtížně předvídatelným způsobem, a na různých 
úrovních a různými způsoby působí pro i proti globalizaci.  
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Faktem však zůstává, že celosvětový obchod (součet exportu a importu) rostl po dlouhá desetiletí v 
podstatě dvakrát rychleji než celosvětový hrubý domácí produkt (HDP), jak ukazuje i následující graf 
(pro období 1960-2016), podíl rozvojových zemí na světovém exportu se zvýšil na více než 40 % a 
přímé zahraniční investice se po deseti letech vrátily téměř na úroveň před finanční krizí (WTO 2017).  

Současně je však z grafu rovněž zřejmé, že další růst světového obchodu se zadrhnul před deseti lety 
v souvislosti s finanční a hospodářskou krizí. I po jejím doznívání se zdá být navíc stále 

pravděpodobnější, že se nejednalo jen o přechodný fenomén.  

V tuto chvíli je mimořádně obtížné predikovat, jak se globalizace bude vyvíjet dál (na úrovni celého 
světa i jednotlivých zemí, jako je Česká republika), a to především s ohledem na tendence 

k nacionalizaci hospodářství a obchodní spory, které se v poslední době objevují. 
 

       Světový obchod jako podíl z hrubého domácího produktu 1960 – 2016 (v %)  

 

 

Zdroj: WTO, 2017 

 

V této souvislosti Pearson & Nesta (2017) upozorňují, že pokud má celosvětové zpomalení 
globalizace a s ní souvisejícího mezinárodního obchodu skutečně systémovou povahu, dopady jeho 
vývoje na pracovní trhy mohou být v budoucnosti značně odlišné od toho, co známe z minulosti. 

Globalizace má samozřejmě své přirozené limity, typicky tam, kde blízkost cílovému trhu je nezbytná 
nebo představuje zásadní výhodu, jako například v potravinářském průmyslu.  

Jedním z významných „přirozených“ důvodů omezení dalších globalizačních tendencí je to, že cena 
práce na trzích v rozvojových zemích postupně roste a ekonomická výhoda přesouvání výroby z 
vyspělých zemí do zemí rozvojových se tak zmenšuje, případně dokonce mizí. Nedá se vyloučit, že 
výroba se tak postupně bude vracet do původních zemí. Například PricewaterhouseCoopers (PwC) 
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odhaduje, že tímto způsobem může ve Spojeném království vzniknout v příštím desetiletí 100 až 200 
tisíc pracovních míst s ročním růstem tržeb o 6 – 12 miliard GBP ročně (v současných cenách)6

.  

Alternativní scénáře ovšem poukazují na to, že se výroba nemusí přesouvat zpět z rozvojových zemí 
pouze přímo do původních zemí, ale také do jiných podobně rozvinutých zemí. V každém případě je 
velmi nejisté, kolik pracovních míst především pro nekvalifikované nebo méně kvalifikované 
pracovníky může tímto způsobem v dohledné době vzniknout (ať už v původních nebo podobných 
zemích), a to rovněž vzhledem k předpokládanému průběhu automatizace produkce.  

Mimo to je ale možné pozorovat i jiné síly působící proti globalizaci. Jednou z nich jsou vzrůstající 
protekcionistické nálady (proti globalizaci, proti migraci a podobně), jejichž praktický dopad podle 
Pearson & Nesta (2017) zatím sice není zásadní, ale to se může velice rychle změnit (jak ukazuje 

například vývoj kolem celních tarifů a obchodních válek jen v první polovině roku 2018). Je také 
zjevné, že již pouhá hrozba zavedení či zvýšení cel může vést k omezení obchodu, dokonce i když není 
nikdy naplněna.  

Podle zprávy Světové obchodní organizace (WTO, 2017)
7
 ovšem již mezi rokem 2008 a 2016 

čtyřnásobně převažovaly nové obchodní restrikce nad opatřeními podporujícími globalizaci (nejvíce 
restriktivních opatření – více než 600 – zavedly již v tomto období USA). Do konce roku 2016 zatím 
neměly dramatický dopad a dotkly se pouze 5 % světového dovozu, a to ještě převážně u komodit s 
jasným převisem nabídky, jako například u oceli a dalších kovů.  

Zajímavou otázkou jsou globální obchodní příležitosti v případě služeb. V mezinárodním obchodu se 
službami totiž nepochybně leží veliký exportní potenciál, v praxi ovšem dosud platí, že export zboží je 
stále ještě pětkrát rozsáhlejší než export služeb. Hlavními překážkami jsou regulatorní omezení 
různého typu od požadavků získat různé licence a povolení až po povinné plnění nejrůznějších 
standardů a předpisů.  

Významnou novou příležitostí, která může globalizaci a mezinárodní obchod naopak podstatně 
posílit, je ohromný nárůst střední třídy8

 v rozvojových zemích, zejména v jihovýchodní Asii. Zatímco v 
roce 2010 byla jasným „tahounem“ ve spotřebitelských výdajích Evropa s výdaji 8,1 bilionů USD (ve 
stálých cenách a přepočítaných podle parity kupní síly, ppp), následovaná Severní Amerikou se 
spotřebitelskými výdaji ve výši 5,5 bilionů USD, v asijské a pacifické oblasti dohromady činily 
spotřebitelské výdaje „pouhých“ 4,9 bilionů USD. Pearson & Nesta (2017) ovšem na základě dalších 
rozborů předpokládají, že do roku 2030 se spotřebitelské výdaje v asijské a pacifické oblasti zvýší na 
úroveň odpovídající hodnotě dnešních 32,9 bilionů USD, což představuje nárůst o 571 %, zatímco 
předpokládané spotřebitelské výdaje Evropanů ve stejné době jsou odhadovány na dnešních 11,1 
bilionů USD a Američanů na dnešních 5,6 bilionů USD (viz následující schéma, převzaté z citované 
studie). 

 

                                                             
6
  PwC – The future shape of UK exports. UK Economic Outlook. PwC UK, November 2015.  

7
  Will Awe Trump Rules? The 21st Global Trade Alert Report. Centre for Economic Policy Research, London 

2017.  
8
  Pearson & Nesta (2017) přebírají definici střední třídy, kterou Kharas (2010) operacionálně vymezil jako 

sociální skupinu s denními spotřebitelskými výdaji v rozmezí od 10 do 100 USD (ppp).  
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Předpokládaný vývoj spotřebitelských výdajů střední třídy ve světě 2010 – 2030 

 

 

Zdroj: Pearson & Nesta (2017) 

 

Uvedený odhad může být ovšem nerealistický a příliš optimistický (ve prospěch Asie). Předpokládaný 
přechod těchto zemí od růstu založeného na zdrojích k růstu založenému na inovacích a kvalitních 
institucích je totiž obtížný, neboť předpokládá vznik nové kvality systému. Například podle údajů 
Světové banky se mezi roky 2008 – 2016 jen 13 ze 101 zemí dokázalo přesunout z kategorie 

ekonomicky středně rozvinutých zemí do kategorie ekonomicky vyspělých zemí. Přesto však je možné 
tento odhad vývoje považovat za vyjádření podstatných diferencí v trendech dalšího vývoje 
světových regionů.  

Obrovský vliv globalizace na trh práce je dokumentován v mnoha pozitivních i negativních 
případových studiích z rozvinutých i rozvíjejících zemí. Uveďme proto jen krátce příklad vlivu 
vzrůstajícího čínského vývozu do USA na ztrátu pracovních míst na americkém trhu práce v letech 
1999 až 2011. V USA došlo během tohoto období k úbytku téměř milionu pracovních míst jen v 
samotném průmyslu a k celkovému úbytku přibližně 2 až 2,4 milionu pracovních míst ve všech 
odvětvích americké ekonomiky. V posledních letech se však objevují příznaky toho, že podíl Číny na 
světové výrobě již přestává tak dynamicky růst a postupně se začíná stabilizovat.  



50 

 

 

Vývoj české ekonomiky po roce 2000 významně ovlivnila celosvětově probíhající globalizace jako 
taková, kterou však výrazně posílil především náš vstup do Evropské unie a s tím spojené nepochybné 
hospodářské výhody našeho zapojení se do společného evropského trhu (největšího na světě). Po 

vstupu České republiky do EU nabral ekonomický vývoj v ČR – podobně jako v dalších zemích 
podobné kategorie (Slovensko, Polsko, Maďarsko) – relativně vysoké tempo. Především rozmach 
českého exportu (ale mimo jiné například také rozšiřující se sociální politika české vlády) vedl 
k meziročnímu růstu hrubého domácího produktu (HDP) v některých letech dokonce až kolem 7 % 
(především v letech 2005-2007).  

Česká republika byla samozřejmě i dříve silně proexportně zaměřenou zemí, kterou navíc dále 
posilovala globalizace, probíhající již v 90. letech minulého století, kdy u nás došlo ke změně 
politického režimu a společně s tím i k systémové transformaci české ekonomiky a změně její 
zahraniční orientace. Avšak vstup do EU naše proexportní zaměření ještě zřetelně zvýšil. Postupně 
totiž nebývale uvolnil prostor pro aktivity mnoha českých podnikatelských subjektů, které dokázaly 
na zahraničních trzích najít odbyt pro své výrobky a služby.  

Náš vývoz do zahraničí se postupně začal zvyšovat z úrovně kolem 30 % v poměru k celkovému 
objemu hrubého domácího produktu (HDP) v roce 1995, kdy byl přitom český export krátce po 
rozdělení státu ještě výrazně nadhodnocen o vývoz na Slovensko. Přes postupný pokles podílu 
našeho vývozu na Slovensko se již v roce 2000, kdy se začalo reálně přibližovat naše přijetí do EU, 
český export vyhoupl na 40 % k HDP. Hlavní skok ovšem nastal v letech 2003 až 2007, kdy se český 
vývoz zboží a služeb v poměru k HDP za pouhé čtyři roky zvýšil ze 45 % až na nebývalých 70 %. Po 

následujícím kratším období stagnace, zaviněné ochabnutím mezinárodního obchodu během 
vrcholící světové ekonomické krize, však tento růst poměrně rychle opět pokračoval. Mezi roky 2015 
až 2016 již překonal 90 % a v roce 2017 se dostal dokonce až na 95 % v poměru k HDP.  

V absolutních hodnotách je to ještě zřetelnější, neboť zatímco kolem roku 1995 celkový objem 
vývozu zboží a služeb z České republiky dosahoval asi 25 miliard EUR, v roce 2017 již dosáhnul 136 
miliard EUR, tedy podstatně více než pětinásobku (to vše ve stálých cenách roku 2005). Jedná se 
přirozeně o jedny z nejvyšších ukazatelů v Evropě, které českou ekonomiku řadí mezi menší velmi 
otevřené ekonomiky, jejichž příznivý ekonomický vývoj je do značné míry závislý na uvolňování 
zahraničního obchodu a na jeho plynulém fungování jak v rámci EU, tak i s ostatními světovými 
zeměmi a regiony.  

Následující graf ukazuje vývoj zahraničního obchodu (v tomto případě jde tedy o součet exportu a 
importu) vztaženého k vývoji hrubého domácího produktu v celku zemí Evropské unie (EU 28) a 
v České republice v letech 1995 – 2017. V celku EU se v uvedeném období tento podíl zvednul ze 47 
% na 91 %, tedy téměř dvojnásobně. Je přitom zajímavé, že toto v posledních více než dvaceti letech 

jediné přerušení uvedeného růstového trendu, kterým bylo klopýtnutí zahraničního obchodu v 
důsledku ekonomické krize ve druhé polovině minulého desetiletí (jednorázový pokles ze 76 % na 70 
% HDP), dokázala EU během dvou let, tedy poměrně rychle, opět napravit.  

Vývoj v samotné České republice byl ovšem ještě podstatně dynamičtější. Ve sledovaném období let 
1995 – 2017 se podíl celkového zahraničního obchodu (export + import) k našemu HDP zvýšil z 60 % 

na 180 %, tedy trojnásobně. Křivka v grafu potvrzuje, že nejvyšší tempo český zahraniční obchod 
zaznamenal v období našeho vstupu do EU a na jednotný evropský trh v letech 2003 – 2007. Poněkud 
hlubší propad v souvislosti s ekonomickou krizí k nám sice přišel o něco později, ale jeho vyrovnání 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Slovensko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Polsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ma%C4%8Farsko
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proběhlo také velmi rychle a naopak po roce 2010 následuje opět rychlý růst našeho exportu a 
importu. 

 

 

 

Pro účely této studie je však především důležité, jaký vliv má uvedený vývoj zahraničního obchodu na 
pracovní trh a na odvětvovou, profesní a kvalifikační strukturu pracovních míst. Pro reálné posouzení 
vlivu exportu na ekonomiku a pracovní trh je však třeba uvažovat o exportu nikoli vůči hrubému 
domácímu produktu (HDP) nebo vůči hrubé přidané hodnotě (HPH), ale především vůči celkové 
produkci (output), neboť i v ní se – stejně jako v údajích o exportu – objevuje i mezispotřeba, která 
však nevstupuje do HDP nebo HPH. Mezispotřeba představuje produkci nějakého zboží či služeb, 
která svými výstupy pouze vstupuje do navazující produkce a není tedy ještě finálním produktem 
určeným například pro domácí spotřebu nebo vývoz. Vzhledem k prohlubující se sofistikovanosti 
produkce, k pokračování jejího rozdělování mezi více navazujících subjektů a tím ke zvyšování 
komplexnosti produkčních řetězců se poměr mezi produkcí a přidanou hodnotou zvyšuje a 
v současnosti již činí asi 262 %.  

Ukazatel objemu exportu vztaženému k celkové produkci vyjadřuje, jaká skutečná část toho, co se u 
nás produkuje (ať už jako zboží či jako služby), putuje do zahraničí. Vývoj podílu vývozu na celkové 
produkci má přitom přirozeně podobný průběh jako v případě poměru exportu k HDP či HPH, ale je 
nižší právě díky mezispotřebě započítané do celkové produkce a tempo jeho růstu je – vzhledem ke 

zvyšujícímu se poměru mezi produkcí a hrubým domácím produktem (HDP) respektive přidanou 
hodnotou (HPH) – o něco tlumenější. Přesto se ukazatel celkového objemu exportu vztažený 
k celkové produkci v České republice zvýšil od roku 1995 ze zhruba 15 % až na současných téměř 40 
%. Dnes jdou tedy dvě pětiny celkové produkce české ekonomiky na vývoz.  

Absolutní i relativní růst exportu má samozřejmě vliv na tvorbu nových pracovních míst. Z hlediska 

mezinárodního obchodu přitom rozeznáváme dva druhy pracovních míst. Za prvé jde o pracovní 
místa, jež jsou přímo svázána s produkcí vyváženého zboží nebo služeb; tzv. pracovní místa přímo 
závislá na exportu. Za druhé jde ovšem o pracovní místa, jež jsou svázána s takovou produkcí, která 
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tvoří pouze vstup (subdodávku) pro finální produkci vyváženého zboží nebo služeb (a tvoří tedy její 
mezispotřebu); tzv. pracovní místa nepřímo závislá na exportu.  

Světová obchodní organizace (WTO) ve své poslední zprávě za rok 20179
 opět připomněla metodiku 

výpočtu celkového počtu a podílu pracovních míst, která jsou v dané ekonomice a na pracovním trhu 
závislá na exportu (přímo i nepřímo), uvedla rovněž zdroje potřebných dat (Trade in Value Added 

Database, TiVA) a také výsledky pro vybrané země světa. Využili jsme propracovanou metodiku WTO 
a provedli obdobnou analýzu pro evropské země. Navíc jsme do ní použili také údaje z databáze 
Eurostat a především z databáze tzv. Input-Output tabulek pro 43 zemí a 56 ekonomických odvětví 
ISIC (World Input-Output Database). Následující graf ukazuje podíl pracovních míst závislých na 
exportu (dohromady přímo + nepřímo) ve 20 vybraných zemích Evropy (EU + EFTA). 

 

 

 

Výsledky tohoto rozboru potvrdily několik podstatných skutečností. Zaprvé je celkem logické, že 
otevřenost každé ekonomiky, podíl jejího zahraničního obchodu na celkové domácí produkci a tedy i 
podíl pracovních míst závislých na exportu souvisí s její velikostí. Je to přirozené, neboť obecně menší 
země mohou mnohem obtížněji obsáhnout velice širokou škálu zboží a služeb moderní ekonomiky a 
naopak se musí soustředit na vybrané segmenty, v nichž dokáží konkurovat jiným ekonomikám. Proto 
také relativně mnohem více vstupují do mezinárodního obchodu. To je rovněž důvodem, proč 
nejvyšší hodnoty ukazatele mají malé evropské země, jako je například Irsko, Slovensko nebo 

                                                             
9
  WTO (2017) – Trade, Technology and Jobs. World Trade Report 2017. World Trade Organization, Geneva 

2017  
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Slovinsko. Naopak na druhé straně grafu najdeme velké ekonomiky, jako je například Francie, Itálie 
nebo Velká Británie, jejichž hospodářství není do takové míry otevřené.  

Na druhé straně je vidět, že tato závislost není zase tak silná, jak by podle její logiky bylo možné 
očekávat. Některé velké a silné ekonomiky mohou být nad očekávání otevřené; z uvedených zemí se 
jedná především o Německo, kde podíl pracovních míst závislých na exportu přesahuje jednu 

čtvrtinu, ale i poměrně velká ekonomika Nizozemska10, kde se tento podíl blíží dokonce ke 40 %. Na 
druhé straně této logice neodpovídá ani slabší zapojení některých malých ekonomik do mezinárodní 
směny; například v Portugalsku nebo ve Finsku podíl pracovních míst závislých na exportu zmíněnou 
čtvrtinu ani nedosahuje, o Řecku ani nemluvě, neboť tam jsou zřejmé jiné podstatné důvody.  

Kromě dvaceti evropských zemí, uvedených v předchozím grafu, uvádí WTO také výsledky dalších 17 
neevropských zemí (jde o země nepatřící do EU nebo EFTA, jako jsou například USA, Kanada, 
Austrálie, Čína, Korea, Japonsko nebo Rusko, ale i některé menší země, jako Chile nebo Nový Zéland) 
– ani u jedné z těchto zemí přitom hodnota ukazatele nepřevyšuje 30 %. Obdobně to samé ovšem 
platí i pro ostatní většinou menší země EU, které nejsou v předchozím grafu uvedené (například 
pobaltské země) – ani jedna z nich nedosahuje vyšších hodnot ukazatele než Česká republika (celkově 
jsme realizovali výpočty a srovnání pro 33 zemí EU/EFTA). Jedinou výjimkou je Lucembursko se 
zdaleka nejvyšší hodnotou ukazatele – situace je ovšem v Lucembursku v mnoha ohledech zcela 

mimořádná (proto ho také v grafu neuvádíme), vzhledem k jeho velikosti (necelých 600 tisíc 
obyvatel) a k jeho historickému zaklínění mezi nejsilnějšími evropskými ekonomikami (Německo, 
Francie, Belgie, Nizozemsko).  

Obě analýzy tedy zahrnuly celkem padesátku zemí. Jejich výsledky jsou zřejmé a mimo jiné ukazují, co 
je především podstatné pro nás. Výsledky totiž potvrdily, že Česká republika v současnosti patří ke 
špičce zemí s nejvíce otevřenou ekonomikou na světě, do značné míry postavenou na zahraničním 
obchodu a s jedním z nejvyšších podílů pracovních míst závislých (přímo i nepřímo) na exportu. Je 
proto zřejmé, že prohlubování tendencí k nacionalizaci ekonomik, zvyšování celních a dalších 
obchodních bariér a restrikcí nebo dokonce rozdmýchávání obchodních válek je pro českou 
ekonomiku a pracovní trh mimořádně nebezpečné. Česká republika by se měla ve svém vlastním 
zájmu zařadit aktivně mezi země, které usilují o udržení a další prohloubení co nejotevřenějšího 
prostředí v mezinárodních vztazích a v mezinárodním obchodě.  

Mimořádně vysoká citlivost českého pracovního trhu na vývoj mezinárodního obchodu ovšem 
zdůrazňuje, jak důležité jsou pro vývoj českého pracovního trhu a jeho kvalifikačních požadavků:  

 Mezinárodní kontext: vývoj světové ekonomiky a její globalizace, prohlubování evropské 
integrace a postavení České republiky v těchto procesech.  

 Konkurenceschopnost: schopnost českých producentů zboží a služeb prosadit se na 
zahraničních trzích, založená na našich silných tradicích, reálných možnostech a nových 
příležitostech.  

Následující graf ukazuje, že v současnosti je v české ekonomice počet pracovních míst přímo závislých 
na exportu velmi vysoký, neboť představuje téměř 30 % ze všech obsazených pracovních míst 
na českém pracovním trhu. Vedle nich je však na trhu práce dalších více než 12 % obsazených 
pracovních míst, která jsou na exportu závislá nepřímo. Dohromady jde tedy o zhruba 41 % 

                                                             
10

  Nizozemci jsou ovšem historicky proslulí jako velmi úspěšní, asertivní a tvrdí obchodníci, kteří dokonce 
v epoše rozkvětu své koloniální říše v 16. a v 17. století zabezpečovali přibližně polovinu celosvětového 
obchodu.  
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pracovních míst, což jsou téměř 2 miliony, která existují díky tomu, že se jejich produkci zboží nebo 
služeb podařilo vyvézt a prodat v zahraničí. Tento vysoký podíl se přitom zvýšil z původně ani ne 
poloviční hodnoty, necelých 20 % v roce 1995 (necelých 14 % pracovních míst přímo závislých na 
exportu a přibližně 6 % pracovních míst nepřímo závislých na exportu). 
 

 

 

Tak výrazný posun v našem vývozu měl pochopitelně významný dopad na odvětvovou a profesní 
strukturu pracovních míst v české ekonomice a tedy i na strukturu jejich kvalifikačních požadavků. 
Exportně je totiž Česká republika úspěšná především v těch oblastech, kde se dokáže prosadit 
v mezinárodní konkurenci. Vliv na to mají různé faktory, ať už to jsou nízké náklady na pracovní sílu, či 
naopak vysoká kvalita a technologická vyspělost produkce i navazujícího servisu, tradice, spolehlivost 
a vysoký standard nebo modernost a inovativnost našich výrobků a služeb. Důsledkem toho je, že 
pracovní místa související s exportem jsou samozřejmě odvětvově velice nerovnoměrně rozdělena.  

Jak se ekonomický růst prolínal s rozmachem zahraničního obchodu a jak to celé ovlivňovalo 
požadavky na trhu práce, je dobře vidět na konkrétních příkladech z naší nedávné minulosti. 
Vzhledem k tomu, že téměř 90 % českého exportu je vytvářeno ve výrobních odvětvích (primární a 
sekundární sektor) a 86 % našeho vývozu tvoří zboží a jen 14 % služby (poměr mezi exportem zboží a 
služeb je v průměru EU28 sice 73:27, ale například v Německu je 83:17, tedy podobně jako u nás), 
ukážeme několik příkladů právě z průmyslových odvětví.  

Mezi roky 2000 až 2017 se hrubá přidaná hodnota (HPH) české ekonomiky zvyšovala průměrným 
ročním tempem 2,8 % ročně. Avšak v případě dvou odvětví bylo toto tempo podstatně vyšší, dokonce 
dvouciferné.  
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Prvním příkladem je odvětví Výroba elektrických a optických přístrojů (NACE C26–C27), v němž 
průměrné roční tempo růstu HPH v letech 2000-2017 dosahovalo 11,2 % ročně, což je ze všech 
odvětví vůbec nejvíce. Díky tomu se v roce 2017 jedná již o druhé největší průmyslové odvětví s HPH 

7 364 mil. EUR (stálé ceny, dále s.c., roku 2005), která je šestkrát větší než v roce 2000 a současně 
představuje 5,5 % celé české ekonomiky.  

Hrubá přidaná hodnota (HPH) v odvětví Výroba dopravních prostředků (NACE C29–C30) rostla ve 

stejném období také vysokým průměrným tempem 10,4 % ročně. Přestože ještě v roce 2000 činila 
pouhých 2 146 mil. EUR (s.c. 2005) a byla tak nižší než v několika jiných odvětvích průmyslu, od roku 
2006 již HPH v odvětví Výroba dopravních prostředků zaujímá nepřetržitě pozici našeho největšího 
průmyslového odvětví. V roce 2017 dosáhla jeho HPH dokonce 11 522 mil. EUR (s.c. 2005), což je 
tedy oproti roku 2000 více než pětinásobek, který vytváří 8,6 % české ekonomiky jako celku.  

Celkový český vývoz se v letech 2000-2017 zvyšoval v ročním průměru o vysokých 8 %. Avšak vývoz ve 
Výrobě elektrických a optických přístrojů rostl průměrně o 10,3 % ročně a v současnosti pokrývá 14,2 
% celého českého exportu. Výroba dopravních prostředků zaznamenala v toto období průměrný roční 
růst exportu 10,7 % a díky tomu představuje v současnosti dokonce 23,8 % celého exportu.  

Znamená to ovšem, že obě odvětví dohromady pokrývají téměř třetinu růstu (31,4 %) celé české 
ekonomiky a dokonce více než dvě pětiny (42,6 %) růstu českého exportu. Současně je ovšem patrné, 
že růst jejich produkce byl tedy z více než tří čtvrtin v případě odvětví Výroba elektrických a optických 
přístrojů a ze dvou třetin v případě odvětví Výroba dopravních prostředků tažen právě a pouze 
exportem.  

Zaměstnanost se však v těchto odvětvích v letech 2000-2017 zvyšovala jen nepatrně (roční průměr 
činil v obou případech pouhých 0,7 %) a to díky technologickým a organizačním inovacím a z nich 

vyplývajícímu nadprůměrně rychlému zvyšování produktivity práce (v průměru 9,3 %, respektive 9,7 

% ročně). V odvětví Výroba elektrických a optických přístrojů v současnosti pracuje o něco více než 
čtvrt milionů lidí; přes 90 % z nich však pracuje přímo pro vývoz a další necelá 3 % na produktech, 
které směřují do finalizace jiných exportních výrobků (nepřímá závislost). Ve Výrobě dopravních 
prostředků je dnes zaměstnáno necelých 150 tisíc osob; ovšem 80 % je přímo ve výrobě na export a u 
dalších více než 13 % je jejich pracovní místo na exportu závislé nepřímo.  

Z hlediska vytváření a rušení pracovních míst na českém trhu práce je tedy možné shrnout, že pouze 
díky mimořádnému zvýšení produkce a exportu v obou uvedených odvětvích, v nich nedošlo 
k výraznému poklesu počtu pracovních míst a zaměstnanosti; jejich pracovní místa jsou ovšem závislá 
na tom, zda se přinejmenším udrží dnešní globalizační tendence a zda naši výrobci zůstanou na 
mezinárodním trhu nadále a v takovém rozsahu konkurenceschopní.  

Zcela jiným příkladem je Textilní, oděvní a kožedělný průmysl (NACE C13–C15), který naopak za 

poslední čtvrtstoletí utrpěl značné ztráty. Hlavním, i když ne jediným důvodem byla obrovská 
konkurence dováženého levného textilního a oděvního zboží především z Asie a zvláště z Číny, 
kterému v českých zemích tradiční průmysl nedokázal konkurovat. Nepříliš dobře ovšem skončily také 
privatizace některých významných českých podniků. Hrubá přidaná hodnota (HPH) v Textilním, 
oděvním a kožedělném průmyslu se v letech 1995-2017 snížila z 828 na 688 mil. EUR (s.c. 2005) a 

klesala tedy průměrným tempem necelého procenta ročně. Její podíl na celé české ekonomice se 
snížil z 1,1 % na pouhých 0,5 % v roce 2017.  

Vedle absolutního poklesu produkce Textilního, oděvního a kožedělného průmyslu se však především 
zcela proměnila struktura jejího užití. Ještě v roce 2000 představovalo exportované zboží zhruba 
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stejný objem jako zboží určené pro domácí spotřebu. Celková domácí poptávka (podniků a 
domácností) byla ovšem asi dvojnásobná a zhruba z poloviny tedy byla uspokojována domácí 
výrobou a z poloviny importem. V případě konečné spotřeby (domácností, organizací a vlády) 
pokrývala v roce 2000 domácí produkce asi čtvrtinu až třetinu poptávky, nadpoloviční většina byla 
uspokojována dovozem ze zahraniční. V případě spotřeby podniků uspokojovala domácí produkce asi 
60 % poptávky. Například největší tradiční odběratel, kterým je odvětví Výroba dopravních 
prostředků, realizoval svou poptávku zhruba v podobném poměru – tedy přesněji v poměru 3:2 – od 

domácích a od zahraničních producentů.  

V současnosti je však tento obrázek naprosto odlišný. Výrazně se snížila především konečná spotřeba 
domácí produkce (domácností, organizací a vlády), která představuje již pouze méně než desetinu 
celkové konečné spotřeby. Ještě větší pokles však zaznamenala podniková mezispotřeba, která se za 

necelá dvě desetiletí propadla ze 60 % rovněž na méně než 10 %. Obdobně to dopadlo i v odvětví 
Výroba dopravních prostředků, které přes svůj dynamický rozmach odebírá z domácí produkce 
absolutně menší objem produkce než v roce 2000, protože zvýšení své spotřeby realizuje dovozem ze 
zahraničí. Celková domácí spotřeba výrobků Textilního, oděvního a kožedělného průmyslu je tedy 

z více než 90 % uspokojována importem, neboť v požadované struktuře se domácí výrobci dosud 
nedokázali prosadit. Výrobu proto museli orientovat na jiný sortiment, ve kterém dokáží být 
konkurenceschopní a výpadky poptávky na domácím trhu alespoň částečně kompenzovat exportem. 
Do jisté míry se jim to podařilo, protože vývoz jejich zboží dnes více než desetkrát převyšuje jeho 
domácí spotřebu.  

Uvedený vývoj v Textilním, oděvním a kožedělném průmyslu má několik podstatných důsledků pro 
pracovní trh. Zaprvé v letech 2000-2017 došlo k výraznému poklesu celkového počtu pracovníků v 
odvětví, ze 137 na 61 tisíc. Podstatně se také změnila jejich profesní a kvalifikační skladba. Z hlediska 

zahraničního obchodu se podíl pracovních míst v odvětví, která jsou závislá na exportu, zvýšil 
z necelých dvou třetin v roce 2000 (přibližně 49 % pracovních míst přímo závislých na exportu a 16 % 
pracovních míst nepřímo závislých na exportu) na v české ekonomice vůbec nejvyšších 97 % (94 % 
pracovních míst přímo závislých a 3 % pracovních míst nepřímo závislých na exportu). Přitom právě 
zvýšení podílu pracovních míst přímo závislých na exportu a snížení podílu nepřímo závislých jsou 
důsledkem alespoň částečného růstu vývozu na jedné straně a dramatického propadu domácí 
spotřeby (domácností i podniků) na straně druhé.  

 

Od těchto sice ilustrativních, ale přesto důležitých příkladů, se však opět vrátíme ke struktuře celé 
české ekonomiky. Nerovnoměrné odvětvové rozložení pracovních míst (přímo a nepřímo) závislých 
na exportu v roce 2017 ukazuje následující graf. Je z něj zcela zřejmé, že rozhodující množství 
pracovních míst závislých na exportu je skutečně v průmyslových odvětvích. Nejvyšších hodnot mezi 
nimi dosahují Textilní, oděvní a kožedělný průmysl, Výroba elektrických a optických přístrojů, Výroba 
strojů a zařízení a Výroba dopravních prostředků, které v součtu pracovních míst přímo i nepřímo 
závislých na exportu převyšují 90 %. 
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Zdroj: ČSÚ, OECD, EUROSTAT, vlastní výpočty 

 

Odvětvově velice nerovnoměrné rozdělení pracovních míst spojených s exportem samozřejmě 
vyvolává oprávněnou otázku, o jaká pracovní místa to vlastně jde a to jak z hlediska struktury 

povolání, tak z hlediska jejich požadavků na úroveň a zaměření vzdělání a kvalifikace. Propojili jsme 
proto údaje o odvětvové struktuře zahraničního obchodu a počtu pracovních míst závislých na 
exportu (Statistika národních účtů ČSÚ / National Account Statistics OECD a Eurostat) s údaji o 
pracovních místech a o pracovní síle (Výběrového šetření pracovních sil ČSÚ / European Lobour Force 
Survey Eurostat).  

Výsledky tohoto rozboru jen potvrzují, co naznačuje již odvětvové rozdělení pracovních míst závislých 
na vývozu. Většinu českého exportu představují sice výstupy produkce kvalifikačně spíše těch 
náročnějších průmyslových odvětví (avšak ne vždy, jako v případě Textilního, oděvního a kožedělného 
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náročných povolání, anebo nejvyšších stupňů dosaženého vzdělání pohybovaly nad průměrem celého 
pracovního trhu české ekonomiky.  

Právě naopak, k nejčastěji zastoupeným povoláním na pracovních místech spojených s exportem 

patří řemeslníci a opraváři, tovární dělníci a montéři (ISCO 7 a ISCO 8); ti z nich, kteří zastávají 
pracovní místa závislá na exportu, převyšuje dokonce polovinu. Koresponduje s tím rovněž další fakt, 
že mezi kvalifikovanějšími povoláními jsou s výrazně větší pravděpodobností zastoupeni technici a 
odborní pracovníci (ISCO 3) než specialisté (ISCO 2).  

Obdobné charakteristiky pochopitelně platí i pro úroveň vzdělání pracovníků zaměstnaných na 
pracovních místech, která na exportu závisejí. Nejvyšší podíl zastoupených podle skupin vzdělání mají 
vyučení nebo jiní pracovníci se středoškolským vzděláním bez maturity a hned za nimi následují 
pracovníci pouze se základním vzděláním nebo dokonce i bez něho (v obou případech jich na 
pracovních místech spojených s exportem pracují více než dvě pětiny). Teprve poté přicházejí na řadu 
maturanti, z nichž na místech souvisejících přímo či nepřímo s českým exportem pracuje asi třetina. 
Mezi vysokoškoláky je to však pouze o málo více než pětina. 
 

 

 

Zdroj: ČSÚ, OECD, EUROSTAT, vlastní výpočty 
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Výrazná orientace českého vývozu na průmyslová odvětví se samozřejmě odráží i v oborové struktuře 
vysokoškoláků na vázaných na český export. Ze všech vysokoškoláků (s bakalářským, magisterským 
nebo doktorandským diplomem) jich asi 21 % pracuje na pracovních místech spojených (přímo či 
nepřímo) s vývozem, avšak mezi různými obory jsou zřetelné rozdíly. Z hlediska rozdělení 
vysokoškoláků do skupin oborů dosaženého vzdělání (na první úrovni podle mezinárodní klasifikace 
ISCED z roku 2013) jich mezi absolventy technických oborů jsou téměř dvě pětiny a také z absolventů 
oborů zaměřených na informační a komunikační technologie jich je více než 30 %. Pochopitelně však 
zároveň na druhé straně jich například mezi učiteli nebo lékaři je méně než 10 %.  

Uvedené rozdíly se přirozeně přenášejí i mezi absolventy jednotlivých vysokých škol nebo fakult (pro 
tuto analýzu používáme informace obsažené v rozsáhlém šetření absolventů vysokých škol Reflex). 
Rozhodujícím faktorem rozdílů mezi jednotlivými školami a fakultami je totiž právě jejich oborová 
struktura. Zatímco například mezi absolventy Univerzity Karlovy v Praze nebo Univerzity Palackého 
v Olomouci jich na pracovních místech závislých na exportu pracuje pouze desetina, na některých 
vysokých školách je to zřetelně víc. V případě VŠB-TU Ostrava se jedná o 32 % a v případě pražské 
VŠCHT o 31 %. Prim však mezi vysokými školami hraje celkem pochopitelně soukromá Vysoká škola 
ŠKODA AUTO a.s., mezi jejímiž absolventy dokonce více než polovina pracovních míst souvisí 
s exportem.  

Vysoké ukazatele najdeme přirozeně i u řady fakult. Podíl absolventů, kteří pracují na pracovních 
místech spojených s exportem, je zvláště vysoký například u Fakulty strojní TU v Liberci, Fakulty 

strojní ZČU v Plzni, Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TU Ostrava, Fakulty strojní 
VŠB-TU Ostrava, Fakulty technologie ochrany prostředí VŠCHT v Praze nebo Fakulty elektrotechnické 

ZČU v Plzni. 

 

 
 

Zdroj: ČSÚ, OECD, EUROSTAT, vlastní výpočty 
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Uvedli jsme hlavní skupiny oborů vysokoškolského studia i konkrétní vysoké školy a fakulty, jejichž 
absolventi mají přednostní význam pro současný profil našeho exportu, přestože vysokoškoláci 
nehrají v českém vývozu takovou roli, jako pracovníci některých jiných stupňů vzdělání. V období 
růstu exportu jsou proto na pracovním trhu velmi žádaní a absolventi těchto škol, fakult a oborů si 
mohou vybírat z řady možností. Jejich pracovní pozice bývají také spjaty s vyššími příjmy a dalšími 
benefity.  

Tato jejich přednost či výhoda má ovšem i svou odvrácenou stranu. V období, kdy se exportu nedaří, 
jsou tito absolventi naopak ohroženější než ostatní vysokoškoláci, neboť pokles zakázek má s jistým 
zpožděním za následek snižující se počet pracovních míst a poptávku po nových absolventech. To se 
však zdaleka tak netýká absolventů těch vysokoškolských oborů (například lékařství nebo učitelství), 
jejichž pracovní místa jsou podstatně méně spjata s exportem. Pozice těchto absolventů na 
pracovním trhu je méně závislá na stádiu ekonomického cyklu.  

Prokázalo se to i v průběhu poslední krize po roce 2008. Pokles zahraničního obchodu v roce 2009 

podstatně zhoršil celkovou zaměstnatelnost všech vzdělanostních skupin na českém pracovním trhu, 
včetně vysokoškoláků. Zatímco celková průměrná míra nezaměstnanosti absolventů vysokých škol (v 
období od půl roku do jednoho roku po ukončení studia) se ze 2,4 % v roce 2008 zvýšila na 4,4 % 
v roce 2010, míra nezaměstnanosti absolventů technických fakult se zvýšila z 2,0 % na 5,1 %. Jestliže 
se tedy před krizí pohybovala zhruba 15 % pod celkovým průměrem nezaměstnanosti absolventů, po 
krizi se vyhoupla o 15 % nad tento průměr.  

Jinak tomu ovšem bylo například právě u absolventů lékařských nebo pedagogických fakult. Míra 
jejich nezaměstnanosti se držela již před krizí v roce 2008 v obou případech pod celkovým průměrem 
(lékařské fakulty 1,1 % a pedagogické fakulty 2,2 %). Během ekonomické krize do roku 2010 se 
v případě lékařských fakult dokonce ještě snížila na 0,9 %. U pedagogických fakult se sice zvýšila na 
2,6 %, to ovšem bylo podstatně méně výrazné než u jiných oborů. Díky tomu se míra 
nezaměstnanosti dostala v roce 2010 u absolventů lékařských fakult na pouhou pětinu a u 
pedagogických fakult na pouhé tři pětiny celkové míry nezaměstnanosti vysokoškoláků.  

Stojíme tak před různými stránkami do určité míry rozporuplné skutečnosti. Na jedné straně 
zahraniční obchod a zvláště samozřejmě export hraje zásadní roli v růstu české ekonomiky a je 
podstatný i pro budoucí úspěšnost České republiky a pro udržení jejího ekonomického rozvoje, s nímž 

je spjata nejen dosažená ekonomická úroveň země a životní úroveň lidí, ale také řada dalších 
pozitivních charakteristik současného života v České republice („máme se nejlépe v naší historii“).  

V globalizovaném a vysoce konkurenčním světě se však dokážeme prosadit především v těch 
oblastech a oborech, v nichž máme silnější tradice a dlouhodobě udržujeme určitou solidní úroveň, 
kvalitu a standardy (automobily, strojírenství). Odráží se to pochopitelně i v orientaci a struktuře 
našeho exportu. Většinou nepatříme k průlomovým globálním inovátorům a nejsme tvůrci nových 
špičkových technologií, ale spíše následujeme a rozvíjíme zkušenosti a poznatky jiných (včetně našich 
předků), což bezesporu souvisí i s určitou přirozeně reprodukovanou úrovní a zaměřením našeho 

lidského kapitálu.  

Rozmach českého exportu právě v tradičních průmyslových oborech a odvětvích ovšem současně 
ještě více posiluje takřka celosvětově extrémní industriální profil naší ekonomiky. Avšak nejen to. 
Formuje také základní charakteristiky pracovního trhu a pracovní síly s tradiční industriální skladbou a 
četnostmi povolání především ve středních a nižších úrovních kvalifikační náročnosti, klade vysoký 
důraz na technické kvalifikace a podněcuje poptávku především po střední úrovni vzdělání. Export 
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tedy sice zvyšuje také poptávku pracovního trhu po vysokoškolácích, ale jen v omezené míře, nižší 
než například poptávku po vyučených.  

Uvedené důrazy a orientace však zároveň příliš nepřejí a nepodporují vytváření podmínek například 
pro celosvětově excelentní vzdělávání, pro rozvoj smělých výzkumných a vývojových projektů nebo 
pro tvorbu zásadních inovací a jejich masivnější realizaci. Do jisté míry se tak ocitáme v uzavřeném 
kruhu, a protože je nám většinou bližší košile, než kabát, obracíme se – do značné míry pochopitelně 
– raději k tomu, co se již nejednou osvědčilo.  

Nicméně se zdá, že je možné být v této záležitosti mnohem aktivnější a pokoušet se posouvat české 
hospodářství pomocí zvyšování kvality vzdělávání k mnohem modernější podobě založené na 
výborných znalostech. Příklad vzestupu podnikových služeb v posledních letech, kdy sem zahraniční 
společnosti přicházely původně kvůli relativně nízké ceně práce, ale zůstávají a nadále rozšiřují své 
působení kvůli vysoké kvalitě (více o tom v kapitole Podnikové služby a centra (sdílených) 
podnikových služeb) by mohl být významnou indicií, že toto by pro Českou republiku mohl být směr, 
kterým má smysl se v daleko větší míře ubírat. 
 

Dostupnost talentů jako nejdůležitější faktor rozhodující o lokaci místa podnikání 

 

Zdroj: vlastní výtah ze zprávy The Future of Jobs Report 2018 World Economic Forum 

 

V průzkumu The Future of Jobs report 2018 byly v období mezi listopadem 2017 a červnem 2018 
dotazovány prostřednictvím on-line dotazníku jak velké mezinárodní společnosti, tak významné 
(z hlediska množství zaměstnanců i z hlediska výše příjmů) místní společnosti. 

Kapitál je v současné době velmi pohyblivý, zejména v případě velkých společností. Firmy byly tázány 
na hlavní faktory rozhodující o lokaci místa podnikání v dané zemi či regionu. Zdaleka nejčastější 
odpovědí byla dostupnost talentů (a tam, kde dostupnost talentů nebyla jmenována hned na prvním 
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Automobilový průmysl, letecký průmysl, 
dodavatelský řetězec a doprava

0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 76%

Letectví a cestovní ruch 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 93%

Chemie, pokročilé materiály a biotechnologie 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 72%

Spotřebitelský průmysl 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 45%

Energetika a technologie 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 NA 1 0 NA 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 28%

Finanční služby a investování 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 NA 1 NA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 83%

Zdravotnictví 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 93%

ICT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 93%

Ropa a plyn 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 NA 0 0 NA 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 34%

Odborné služby 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 93%

* Procento zemí/regionů, kde je dostupnost talentů v daném odvětví nejdůležitější faktor
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místě, byla často na druhém nebo alespoň na třetím nejdůležitějším místě). V předchozí tabulce je 
jednoduše vidět, ve kterých zemích či regionech je v daném odvětví dostupnost talentů významnými 
společnostmi jmenována jako nejdůležitější faktor rozhodující o tom, kde firma bude působit. 
Zvýraznili jsme region Východní Evropa, kam průzkum řadí i Českou republiku, a také Německo a 
Západní Evropu, odkud k nám zahraniční firmy mohou přicházet relativně nejsnadněji; speciální 
pozornost stojí za to věnovat Spojenému království, kde má řada významných firem svou evropskou 
centrálu, pro kterou ale bude muset kvůli Brexitu v nejbližší době hledat nové místo na území 
Evropské unie. Pokud na nás nepříjemným způsobem nedopadnou důsledky realizace obtížně 
predikovatelných politických rizik, proč by tím novým místem v některých případech nemohla být 
Česká republika? 

Pokud zde bude nacházet dostatek talentů, rozvíjených vhodným kvalitním vysokoškolským 
vzděláváním, může být pro zahraniční kapitál velmi přitažlivé přicházet do České republiky, což by pak 
v důsledku mohlo podporovat zároveň další vzestup vzdělanosti a další hospodářský vzestup. 

 

 

III.2  Technologické změny a jejich vliv na světový trh práce 

V této kapitole se budeme věnovat vlivu technologických změn včetně pokračující automatizace, 
internetu věcí a nástupu umělé inteligence na trh práce z globálního pohledu, bez konkrétního 
zaměření na specifickou situaci České republiky a konkrétní dopady právě na český pracovní trh. 
Nicméně v globalizovaném světě je technologický vývoj natolik dynamický a propojený, že jsme 
přesvědčení, že i bez konkrétního zacílení na české prostředí jde o velmi relevantní informace. 

Vycházíme zde zejména ze zprávy McKinsey Global Institute „Jobs lost, jobs gained. Workforce 
transitions in a time of automation“ z prosince 2017 a ze zpráv „The Future of Skills: Employment in 
2030“ a „Trends impacting on US and UK employment in 2030“ společnosti Pearson a nadace Nesta, 
ale i dalších významných zahraničních projektů. 

Trend technologických změn je velmi široký, jedná se vlastně o nemalé množství různých trendů od 
internetu věcí přes robotizaci a biotechnologie až po možnosti dané novými materiály objevenými 
například díky nanotechnologiím. 

Předpoklady a očekávání lidí, týkající se technologických změn, byly v historii mnohdy nerealistické 
od enormních obav ze ztráty práce a extrémní nezaměstnanosti až po nemístný optimismus. 
Nemáme mnoho důvodů se domnívat, že obecná lidská schopnost realisticky nahlížet na budoucí 
vývoj se významně zlepšila. Zdá se ale, že v souvislosti s technologickými změnami jde v praxi obvykle 

spíše o postupné, pozvolné změny. 
 

Kolik pracovních míst ve světě zanikne v důsledku 4. průmyslové revoluce? 

Otázka, kolik pracovních míst zanikne v důsledku 4. průmyslové revoluce nebo také 4. vlny 
průmyslové revoluce, je často první, která mnohé lidi v souvislosti s dynamickým vývojem 
technologických změn, nástupem umělé inteligence, zpracováním stále více a více dat, a dalším a 
dalším prohlubováním automatizace napadne. Z našich závěrů vyplývá, že přehnané obavy nejsou 
zřejmě příliš na místě, zcela jistě nejsou nijak přínosné; naopak přehnané upozorňování na fakt, že 
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nějaké množství pracovních míst zanikne bez vysvětlení dalších souvislostí, situaci jen zhoršuje tím, že 
dále prohlubuje přirozenou rizikovou averzi, která brání inovacím a zbytečně konzervuje nebo se 
snaží nesmyslně konzervovat aktuální stav i tam, kde jsou již patrné strukturální problémy a 
nerovnováhy.  

Přesto můžeme začít tak, že se zamyslíme nad tím, která pracovní místa opravdu zaniknou. 

Odhady jsou velmi různé, například v případě USA se hovoří o potenciálu automatizace, který může 
vytlačit 9 – 47 % pracovních míst. Velmi záleží na tom, jakou přidanou hodnotu, nenahraditelnou 
novou technologií, může přinést člověk. Obecně je to tak, že lidská práce je obtížně nahraditelná až 
nenahraditelná tam, kde je velká míra autonomie, kde je třeba dlouhého zaškolování či vedení 
nových zaměstnanců, kde zaměstnanci mohou ve větší míře rozhodovat o svých úkolech či o způsobu 
jejich provedení, kde je velká potřeba spolupráce a kde je třeba stále prohlubovat své znalosti: 
například schopný zkušený manažer je způsobilý chápat celkovou situaci tak, jak toho žádný počítač 
není schopen, a kreativec může použít intuici a vycítit, co bude vyhovovat určitému druhu zákazníků.  

Z podrobných analýz vyplývá, že přibližně 50 % dnes celosvětově existujících aktivit vykonávaných 
v rámci pracovní činnosti je technicky automatizovatelných s využitím již v současnosti známých 
technologií. Ačkoli pouze velmi málo povolání, méně než 5 %, je plně automatizovatelných, přibližně 
6 z 10 povolání zahrnuje více než 30 % aktivit, které by mohly být nahrazeny dnes známými 
technologiemi, které se navíc samozřejmě neustále dále vyvíjejí. 

 

Potenciál automatizace současných pracovních činností již existujícím technologiemi 

 

Zdroj: převzato z Jobs lost, jobs gained. Workforce transitions in a time of automation  McKinsey Global Institute 

 

Z tohoto faktu lze usuzovat, že do roku 2030 celosvětově miliony pracovních míst zcela zaniknou. 
Kolik milionů to ale bude? 
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Technická proveditelnost automatizace a rychlost technologického vývoje je jen jedním z faktorů 
ovlivňujících to, které práce budou automatizovány a v jakém časovém horizontu. Mezi další 
významné faktory patří například to, jaké by byly náklady na zavedení nové technologie a její 
specifické přizpůsobení potřebám konkrétního pracoviště, stav a dynamika trhu práce včetně 
množství a kvality pracovní síly, která je k dispozici, a náklady na tuto pracovní sílu, fakt, jestli 
zavedení nové technologie povede mimo substituce práce i k dalším výhodám. Vliv má samozřejmě 
také regulace a společenská přijatelnost konkrétních technologických řešení. Mnohé z těchto vlivů a 
důsledky jejich kombinací mohou být předvídatelné jen velmi obtížně.  

Odhadovat přesné množství pracovních míst, která zaniknou, je tak prakticky nemožné. Je ale možné 
vytvářet modely, které se s určitou mírou pravděpodobnosti budou schopné přiblížit skutečnosti. 
V nich je třeba vzít v úvahu různé možné varianty – rychlosti předpokládané změny v důsledku 
různých možných rychlostí zavádění nových technologií. Je tak možné uvažovat – modelovat 

například tři možné rychlosti nástupu nových technologií do praxe: nejpomalejší předpokládanou, 
střední a nejrychlejší. Rozdíly mezi nimi mohou být značné. Pokud budeme odhadovat počet 
pracovních míst zaniklých v důsledku automatizace na celém světě, při předpokládané střední 
rychlosti zavádění nových technologií by to bylo přibližně 400 milionů, tedy 15 % zaniklých 
pracovních míst, ale možná až 800 milionů, tedy 30 % všech pracovních míst při nejrychlejším 
předpokládaném průběhu uplatnění existujících technologií. Při nejpomalejším průběhu 
automatizace by pak šlo jen o 10 milionů, tedy ani ne 0,5 % všech pracovních míst.  

Část pracovní síly také bude muset změnit kategorii povolání. Při střední rychlosti zavádění nových 
technologií by se to mělo týkat přibližně 3 % světových pracovníků, tedy přibližně 75 milionů lidí, při 
nejrychlejším modelovaném průběhu až o 14 %, tedy 375 milionů lidí. Při nejpomalejší rychlosti by se 
to nemuselo týkat ani 10 milionů lidí z celosvětové populace, tedy poměrně nepatrného zlomku. 

Nicméně není to jen ztráta pracovních míst, k čemu bude docházet. Mimo jiné je třeba dodat, že 
zároveň budou působit další vlivy přispívající k vyšší poptávce po práci, zmíněné v kapitole Globální 
trendy, a bude záležet i například na míře dalších investic, což by mělo vést k vytvoření dalších 
dodatečných pracovních míst. Celkem by tak do roku 2030 ve světě mělo přibýt mezi 21 %, tedy 
555 miliony, a 33 %, tedy 890 miliony pracovních míst. Navíc s technologickým vývojem vznikají vždy i 
zcela nová povolání a lze předpokládat, že roku 2030 bude 8 – 9 % lidí pracovat ve zcela nových 
povoláních.  

Tedy je pravda, že mnohá pracovní místa zaniknou. Je ale třeba si uvědomovat, že to není jediný 
„pohyb“, k němuž bude na pracovním trhu na straně poptávky docházet. Působí tu řada dalších sil a 
mnoho pracovních míst bude zároveň také vznikat, některá z nich ve zcela nových povoláních, která 
konkrétně předvídat je prakticky nemožné. 
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Vliv zavádění technologických změn a dopad vybraných trendů podporujících růst zaměstnanosti 
na celosvětovou zaměstnanost v roce 2030 

 

Zdroj: převzato z Jobs lost, jobs gained. Workforce transitions in a time of automation  McKinsey Global Institute 

 

V následujícím grafu můžeme na příkladu několika desítek zemí dobře sledovat vztah HDP na hlavu a 

podíl pracovních aktivit, které budou mezi lety 2016 – 2030 pravděpodobně vytlačeny automatizací, 
zároveň je zde také vidět předpokládaný průměrný věk obyvatel těchto států. 

Je zjevné, že s vyšším HDP na obyvatele stoupá také procento pracovních činností, které budou 
vytlačené automatizací. Souvislost se zde prakticky projevuje několika různými způsoby a cestami, 
které se vzájemně ovlivňují včetně možnosti větších investic do technologií při vyšším HDP, větší 
možností investovat do kvalitního vzdělávání, vyšší vzdělaností v zemích s vyšším HDP, která opět 
obecně vede k větší šanci zavádět nové technologii také proto, že při vyšší vzdělanosti je zde lepší 
know-how. Spojuje se s tím ještě demografický vývoj, kde bývá v souvislosti s vyšším HDP per capita 
také vyšší vzdělanost žen, která je spojená s nižší natalitou, důsledkem čehož je vyšší průměrný věk 
v takových zemích, což dále vede k tomu, že je zde relativně méně mladých lidí vstupujících na trh 
práce, což oproti méně rozvinutým zemím v důsledku vede také k tomu, že jsou firmy působící 
v těchto zemích více motivované k investicím do zavádění technologií, kterým tu nekonkuruje levná 
málo kvalifikovaná práce zdaleka v takové míře jako v zemích s nižší úrovní HDP na hlavu. Může tak 
vznikat a v minulosti často vznikala růstová spirála, kde vyšší HDP vede k vyšší míře uplatňování 
nových technologií, což zároveň také vyžaduje vyšší vzdělanost přinejmenším části populace, 

Potenciál 
technické 
automatizace

Dopad 

automatizace  

v roce 20301

při různém 
tempu 

osvojování 
nových 
technologií

Dopad

7 vybraných 
trendů3

podporujících 
růst 
zaměstnanosti 
v roce 2030

asi 50 %
současných pracovních čínností je automatizovatelných 
přijetím v současnosti dostupných technologií

6 z 10
současných profesí zahrnuje  více než 30 % 
technicky automatizovatelných činností

% pracovníků (FTE2)

Pracovní místa potenciálně zrušená v 

důsledku automatizace

Pracovní síla, která  může potřebovat
změnit profesi v důsledku automatizace

Nejpomalejší                        Střední Nejrychlejší

0 % 15 %                       30 %

(10 miliónů)                             (400 miliónů)                      (800 miliónů)

0 % 3 % 14 %

(<10 miliónů)                             (75 miliónů)                      (375 miliónů)

Přehled globální pracovní síly

% pracovníků (FTE)

Scénář setrvávajícího trendu

Scénář zvýšené poptávky

Celkem

Nízký Vysoký

15 % (390 miliónů)                                                     22 % (590 miliónů) 

6 % (165 miliónů)  11 % (165 miliónů)

21 % (555 miliónů) 33 % (890 miliónů)

Navíc 8-9 % osob z pracovní síly v roce 2030 (2,66 mld. osob) bude zaměstnáno v nových profesích4

1 "Nejpomalejší", "střední a "nejrychlejší" přijetí se vztahuje k modelované rychlosti osvojování nových technologií
2 Full-time ekvivalent

3 Jedná se o 7 trendů podporujících růst zaměstnanosti, zmíněných v kapitole globální trendy, z nichž některé jsou rozdělené dle dvou scénářů:
a) scénáře setrvávajícího trendu; b) scénáře, kdy se vlády, firmy a lidé rozhodnou více investovat, případně poptávat něco ve větší míře

4 Více v Jeffrey Lin "Technological adaptation, cities, and new work", Review of Economics and Statistics, svazek 93, č. 2, květen 2011
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uplatňování nových technologií dále vede k vyšší produktivitě práce, ta pozitivně ovlivňuje výši HDP 
atd. 

 

Vliv automatizace na zaměstnanost 

 

Zdroj: převzato ze zprávy Jobs lost, jobs gained. Workforce transitions in a time of automation  McKinsey Global Institute 
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Možné paralely a scénáře: 

a) Co nám říká historie 

Můžeme si připomenout některé historické zkušenosti: ačkoli předchozí tři průmyslové revoluce či 
etapy průmyslové revoluce vedly k velkým strukturálním změnám a zaniklo při nich ohromné 
množství pracovních míst, ta byla více než vykompenzována velkým nárůstem pracovních míst 
nových, třebaže v jiných odvětvích.  

Přes mnohé výrazné rozdíly se po celém světě ukazují obdobné vzorce strukturálních změn a přesunů 
ohromných množství lidí mezi různými pracovními odvětvími. Typickým příkladem je zásadní pokles 
podílu zemědělství na celkové zaměstnanosti, který proběhl takřka po celé zeměkouli, ačkoli 
v různých částech světa v různých dobách a trval různě dlouho. Například v USA se podíl zemědělství 
na celkové zaměstnanosti snížil z 58 % v roce 1850 na současná 2,5 %, z toho ke snížení o 25 
procentních bodů došlo během pouhých čtyřiceti let mezi roky 1880 a 1920. V Mexiku podíl 
zemědělství na zaměstnanosti klesl z 52 % v roce 1960 na 13 % roku 2015, v Japonsku ve stejné době 
ze 31 % na 3,5 %. V Číně se podíl zemědělství na celkové zaměstnanosti snížil obzvlášť rychle: o 32 
procentních bodů během pouhých pětadvaceti let (z 60 % v roce 1990 na 28 % v roce 2015). 

Jiným příkladem významných strukturálních změn doprovázených masivními přesuny mezi různými 
odvětvími hospodářství je pokles podílu výroby na zaměstnanosti a současný nárůst zaměstnanosti 
ve službách v mnoha zemích v posledních desetiletích v důsledku automatizace, vlivu globálního 
obchodu a také nebývalému nárůstu poptávky po nejrůznějších, často dříve neexistujících službách. 
Pro představu: konkrétně v případě USA to znamenalo pokles podílu výroby na celkové 
zaměstnanosti ze 27 % v roce 1960 na 9 % v roce 2017. Jak ale píšeme v kapitole Vliv ekonomické 
úrovně na sektorovou, odvětvovou a profesní strukturu pracovních míst, konkrétně takto výrazný 

pokles podílu výroby na celkové zaměstnanosti není nevyhnutelný a zdá se, že v části vyspělých zemí 
k němu dochází, zatímco v jiných ne, a podíl výroby na zaměstnanosti tam zůstává poměrně velmi 
vysoký. 

Ani výše zmíněné ohromné přesuny mezi povoláními a odvětvími ale obecně a dlouhodobě nevedly 
ke zvýšení nezaměstnanosti. Zaměstnanost ve smyslu podílu zaměstnaných na populaci během nich 
obecně rostla, ačkoli tyto přechody nebyly vždy hladké. 

Přestože pokles zaměstnanosti v důsledku automatizace, který nás v nejbližších letech s nejvyšší 
pravděpodobností v některých odvětvích čeká, bude značný, jeho rozsah v rámci jednotlivých odvětví 
by neměl být větší, než k jakému v odvětví již v historii došlo. Lze oprávněně předpokládat, že podíl 
sektorového poklesu zaměstnanosti na celkové ekonomice nebude v žádném z odvětví tak vysoký, 
jako v některém z případů, ke kterým došlo v minulosti, s ohledem na historické zkušenosti zřejmě 
nepůjde o nic mimořádného, s čím bychom se jako lidstvo někdy v minulosti v jiné formě, ale podle 
podobného vzoru dosud nesetkali. To nám opětovně připomíná, že bychom neměli propadat iluzi, že 
to, že některá, byť třeba skutečně mnohá pracovní místa a třeba i celá povolání zaniknou, povede 
k extrémnímu nárůstu nezaměstnanosti. Je pro nás samozřejmě snadněji představitelné a konkrétněji 
vybavitelné, že některé činnosti budou nahrazeny automatizací, a to povede k tomu, že některá 
pracovní místa zaniknou, než to, že vzniknou zcela nové příležitosti a zcela nová pracovní místa ve 
zcela nových povoláních, někdy dokonce ve zcela nových odvětvích, o nichž zatím můžeme jen stěží 
něco tušit, pokud vůbec. Přesto se jedná o opakující se vzorec a je tedy velmi pravděpodobné, že tak 
jako už mnohokrát v minulosti uvolněné pracovní síly dále nepotřebné v některém povolání a odvětví 
najdou své uplatnění v povolání a odvětví novém. 
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Elektrifikace a ICT – příklad technologických změn prostupujících různými odvětvími 

Některé technologické změny zasáhly a ovlivnily prakticky všechna odvětví. Typickým příkladem 
takové technologické změny je například elektrifikace nebo informační technologie. 

Je možné si všimnout výrazné podobnosti průběhu růstu produktivity práce během období 
elektrifikace mezi lety 1890 – 1940 a období nástupu IT ve Spojených státech mezi lety 1970 – 2012. 

Může toto být obecný opakující se vzorec, pokud jde o nově zaváděnou technologii, která proniká 
celou ekonomikou napříč různými odvětvími? 

 

Růst produktivity práce v USA během elektrifikace (1890 – 1940) a nástupu ICT (1970 – 2012) 

 

Poznámka: 1915 = 100 a 1995 = 100 

Zdroj: převzato z Schneider, P., Bakhshi, H., and Armstrong, H. – The Future of Skills: Trends impacting on US and UK 

            employment in 2030 

 

Informační technologie od pozdních 60. let postupně prostupují napříč širokou škálou odvětví, navíc 
zde dochází k neustálému dalšímu vývoji od sálových počítačů v 60. letech minulého století, osobních 
počítačů v 70. letech a obchodního softwaru v 80. letech přes internet v poslední dekádě minulého 
tisíciletí a sociální média na počátku milénia až po big data z posledního desetiletí. Informační 
technologie postupně pronikají do dalších a dalších činností: od médií, maloobchodu a přepravy přes 
hotelnictví až po zdravotnictví a finanční služby.  

Co se internetu věcí týče, mohl by to být další významný trend, jak naznačuje následující tabulka. Ale 
do jaké míry a jakým tempem se skutečně výrazně rozšíří, bude záviset mimo jiné na tom, jestli 
potřebné čipy budou dostatečně levné a jaká bude jejich energetická náročnost, jestli budou k 

dispozici potřebná data v dostatečné kvalitě, jak dobře a rychle se podaří vyvinout potřebné sdílené 
standardy a jak se podaří vyřešit otázky ochrany soukromí a bezpečnosti. 



69 

 

 

ICT - hlavní tahouni růstu v různých obdobích 

 

Zdroj: Morgan Stanley (2014) ‘The ‘Internet of Things’ Is Now: Connecting the Real Economy’, Morgan Stanley Blue Paper, 
           převzato z Schneider, P., Bakhshi, H., and Armstrong, H. – The Future of Skills: Trends impacting on US and UK  

           employment in 2030 
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Jak rychle mohou být nové technologie zaváděny nebo přijímány 

Vliv na průběh dalšího vývoje bude mít samozřejmě nejen to, nakolik nové technologie budou či 
nebudou revoluční a jaký bude jejich potenciál zasáhnout různá odvětví ekonomiky a různé aspekty 
lidských životů. Zásadní bude také to, nakolik či v jaké míře budou reálně zaváděny či přijímány. 

V následujícím grafu můžeme na příkladu USA mezi lety 1900 – 2014 sledovat rychlost zavádění nebo 
přijímání některých nových technologií v minulosti. Zdá se, že přinejmenším v tomto období tato 
rychlost měla tendenci stoupat. Platí, že nižší růst produktivity naznačuje nižší tendenci k přijímání 
nových technologií. Zdá se, že brzdou v tomto ohledu nebývá nedostatečná schopnost 
nejpokročilejších firem přicházet s inovacemi nebo nízká rychlost vytváření a zdokonalování 
technologií, ale nedostatečná plynulost jejich rozšiřování a pronikání do ekonomiky, do společnosti. 
 

Míra přijetí některých technologií v USA mezi lety 1900 - 2014 

 

Poznámka: Míra přijetí v tomto případě znamená podíl domácností vlastnících odpovídající zařízení, v případě mobilních 
telefonů a chytrých telefonů se jedná o vlastnictví per capita. 
Zdroj: převzato z Schneider, P., Bakhshi, H., and Armstrong, H. – The Future of Skills: Trends impacting on US and UK 

            employment in 2030 

 

 

Historie nám opakovaně ukazuje, že technologické změny ve svých důsledcích obecně vedou k vyšší 
produktivitě a zároveň k vyšší zaměstnanosti. Zvýšení produktivity vede ke snížení ceny zboží nebo 
případně služeb pro spotřebitele a obvykle, byť někdy po delší době, také ke zvýšení příjmů. To vede 
ke zvýšení poptávky po dalším zboží a službách a v dlouhodobém důsledku tak k dalšímu růstu 
zaměstnanosti. Důkazy pozitivní korelace mezi technologickým vývojem, růstem produktivity a 
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růstem zaměstnanosti na úrovni celkové ekonomiky jsou viditelné v celkových datech napříč 
jednotlivými zeměmi. 
 

 Technologické změny obvykle vedou k vyšší produktivitě a zároveň vyšší zaměstnanosti

Ilustrativním příkladem faktu, že technologické změny obvykle vedou zároveň k vyšší produktivitě i 

vyšší zaměstnanosti mohou být Spojené státy americké od roku 1960, kde se ukazuje, že 
zaměstnanost i produktivita zároveň rostly v 79 % jednotlivých let, zatímco k růstu produktivity a 
zároveň poklesu zaměstnanosti došlo jen ve 12 % let. 
 

 

Nové technologie obecně vytlačují některou práci, vedou však ke vzniku nových pracovních míst i 
zcela nových povolání, často nečekanými způsoby. 
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Technologické změny vedly ke zvýšení produktivity v podobě zkrácení pracovní doby; 

související nárůst volného času dal vznik mnoha novým pracovním místům. 

Ačkoli minulé technologické změny nevedly dlouhodobě k poklesu množství pracovních míst, měly 
v souvislosti s nárůstem produktivity významný vliv na podstatné zkrácení pracovní doby. Za 

posledních 150 let se týdenní pracovní doba v Německu, Švédsku a USA zkrátila z průměrných 62 – 

70 hodin na současných přibližně 35 – 38,6 hodin.  

V mnoha zemích je také stabilně na vzestupu práce na zkrácený úvazek. Nejvyšší podíl práce na 
částečný úvazek je v Nizozemsku, kde na částečný úvazek pracuje plných 39 % pracujících, ale 
například i ve Spojeném království, Německu a Japonsku je jich vysoký podíl: 22 – 24 % osob zde 

pracuje na částečný úvazek.  

 

Zkrácení pracovního týdne ve světě od poloviny 19. století po současnost 

 

Poznámky: placené volno a svátky byly zohledněny; státy uvedeny mezinárodními poznávacími značkami 
Zdroj: převzato ze zprávy Jobs lost, jobs gained. Workforce transitions in a time of automation  McKinsey Global Institute  

 

Zkracování pracovní doby můžeme pozorovat také v České republice, byť ta je zde stále znatelně delší 
než v některých vyspělých západoevropských zemích. V roce 1995 byl u nás průměrný počet ročně 
odpracovaných hodin na zaměstnance 1858, do přelomu tisíciletí ještě o 2 % stoupl na 1896, aby pak 
znatelně klesal na zatím nejnižších 1756 v roce 2015 a poté jen nepatrně stoupl. 
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V roce 2017 odpracoval průměrný český zaměstnanec 1776 pracovních hodin, což je přibližně tolik, 

jako průměrný zaměstnanec v zemích OECD (jen o necelé 1 % víc), ale o 31 % víc než průměrný 
zaměstnanec v Německu. 

 

Počet skutečně odpracovaných pracovních hodin ročně v České republice a 
některých dalších zemích 

 

Zdroj: OECD 

Významným důsledkem zkrácení pracovní doby je ohromný nárůst volného času. Mnoho nových 
pracovních míst pak vzniká v odvětvích souvisejících s využitím tohoto volného času, ať už jde o 
nejrůznější koníčky, sporty či zábavní průmysl. V současné době je jen v samotném turistickém 
průmyslu ve světě přímo či nepřímo zaměstnáno 292 milionů lidí, což představuje desetinu všech 
pracovních míst na zemi. 
 

 

Každé pracovní místo vytváří další pracovní místa. To je dané tím, že s pracovním místem je spojen 
nějaký příjem a obecně zvýšení příjmů vede ke zvýšení poptávky, specificky poptávky po zdravotní 
péči, vzdělávání a kultuře. Ne každé pracovní místo ale vytváří další pracovní místa stejně efektivně. 
Existují zde ohromné rozdíly v různých odvětvích. A pracovní místa, pro která je potřebná vyšší 
kvalifikace, vytvářejí další pracovní místa s větší efektivitou než pracovní místa, pro která je 
dostatečná nižší kvalifikace. Nejefektivnější jsou z tohoto hlediska pracovní místa, která souvisejí 
s vyspělými technologiemi, ta přinášejí nová pracovní místa s nejvyšší efektivitou. Konkrétní příklad 
můžeme najít třeba v USA, kde jedno pracovní místo v high-tech odvětví vede nepřímo k vytvoření 
téměř pěti dalších pracovních míst v neobchodovatelných odvětvích, kdy neobchodovatelným 
odvětvím se v tomto případě rozumí takové odvětví, kde práce není přenositelná do zahraničí. 
Naproti tomu jedno pracovní místo v odvětví výroby trvanlivého zboží, tedy například automobilů, 
vede k vytvoření pouhého 0,7 neobchodovatelného pracovního místa. 
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Počet dodatečných neobchodovatelných pracovních míst vytvořených pracovním místem dle 
sektoru (příklad USA) 

 

Poznámky: 
1. V této souvislosti se pojem obchodovatelný respektive neobchodovatelný týká takových sektorů, odvětví nebo 
pracovních míst, které mohou respektive nemohou být realisticky prováděné v zahraničí. (Tedy obchodovatelná je typicky 
např. výroba trvanlivého zboží, neobchodovatelné je typicky např. zdravotnictví nebo pohostinství.)  

2. Pojem kvalifikovaný sektor zde označuje pracovníky s vysokoškolským vzděláním. 
Zdroj: převzato z Schneider, P., Bakhshi, H., and Armstrong, H. – The Future of Skills: Trends impacting on US and UK 

employment in 2030 
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Automobil: příklad vlivu technologické změny na zaměstnanost v USA 

Zavedení automobilu v USA mezi lety 1910 a 1950 vedlo odhadem ke vzniku 7,5 milionu nových 
pracovních míst za cenu zániku 623 tisíc pracovních míst, tedy k čistému nárůstu přibližně o 6,9 

milionu pracovních míst. 

O práci přišli mnozí výrobci povozů, kočárů, postrojů a sedel, někteří výrobci zařízení pro železnici, 
chovatelé koní a kováři. Mnohem více pracovních míst ale vzniklo ve zcela nových povoláních. Jen 

kolem 10 % z těchto nových povolání bylo přímo ve výrobě automobilů, třikrát více pracovních míst 

vytvořil dodavatelský řetězec automobilového průmyslu zahrnující mimo jiné také skladování, 
logistiku a související distribuci. Ještě větší díl pracovních míst vznikl ale díky povoláním, která byla 
vznikem automobilu umožněna. Sem je možné zahrnout pracovní místa související s prodejem 
automobilů, autoopravnami, čerpacími stanicemi a podobně, celkem 30 % vzniklých pracovních míst. 

Dalších 25 % pracovních míst se pak objevilo díky novým možnostem využití automobilů. Sem patří 
především pracovní místa v dopravním, přepravním a logistickém odvětví.  

Ještě zajímavější ale je, že vliv vzniku a používání automobilů se dále rozšiřoval a ovlivňoval další 
vývoj ekonomiky i společnosti způsobem, který byl v některých aspektech na počátku jen velmi 

těžko předvídatelný. Možná se ještě dalo odhadnout, že vznik automobilu povede po roce 1950 k 
výstavbě dálničního systému, což bude mít vliv na strukturu logistických sítí. Jen velmi těžko ale 

někoho na počátku 20. století mohlo napadnout, že za pár desítek let se společnost změní tak, že 
bude velký zájem o rodinné dovolené, několikatisícikilometrové výlety, motely, kempy, dokonce 

drive-in kina a restaurace, velká nákupní centra na okrajích měst a ohromná parkoviště. Vznik 
automobilu vedl také k rozvoji předměstí, protože umožnil dojíždění za prací z míst mimo dosah 
městských veřejných dopravních sítí.  
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Nárůst zaměstnanosti v automobilce Ford v důsledku zavedení montážní linky 

Pokud hovoříme o automobilu, je možné uvést ještě detailnější, konkrétnější příklad, jakési detailní 
přiblížení toho, co se díky technologické změně může stát se zaměstnaností během pouhých šesti let 

přímo v tomtéž odvětví.  

Zavedení montážní linky v automobilce Ford vedlo v období pouhých šesti let, mezi lety 1909 a 1915 
k ohromnému nárůstu produktivity. Růst produktivity vede ke zvýšení příjmů, může ale také snížit 
ceny a zároveň zvýšit kvalitu zboží a služeb, což dále může zvýšit poptávku. Zvýšená poptávka potom 
může dále zvýšit příjmy i zaměstnanost v tomtéž odvětví. To vše se v tomto případě stalo, a to 
extrémně rychle. V roce 1909 ve Ford Motor Company dokázali vyrobit ročně 8 automobilů model T 

na zaměstnance, v roce 1915 už téměř trojnásobek: 21 automobilů na zaměstnance ročně. Takové 
zvýšení produktivity práce v kombinaci s úsporami z rozsahu umožnilo Henrymu Fordovi ve stejné 
době snížit cenu z 950 USD na méně než polovinu: 440 USD a počet prodaných aut vzrostl 
třicetinásobně a počet zaměstnanců stoupl z 1 655 na 18 892. 

 

Automatizace může vést ke zvýšení zaměstnanosti tím, že se sníží cena zboží a tím vzroste 
poptávka po něm -  tak jako v případě zavedení montážní linky na automobil model T ve 

Ford Motor Company 

 

Zdroj: převzato ze zprávy Jobs lost, jobs gained. Workforce transitions in a time of automation  McKinsey Global Institute  
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Osobní počítač: příklad vlivu technologické změny na zánik existujících a vznik nových 
pracovních míst v USA 

Osobní počítač je pěkným ilustračním příkladem vlivu nové technologie na zánik a vznik existujících 
pracovních míst.  Podle existujících odhadů osobní počítače umožnily od roku 1980 za cenu zániku 
3,508 milionů pracovních míst vznik více než 19,263 milionů nových pracovních míst, což znamená 
čistý nárůst o 15,755 milionů pracovních míst, představujících přibližně 10 % zaměstnanosti.  

Pro ilustraci zde uvádíme několik příkladů zaniklých a vzniklých pracovních míst: Mezi pracovními 
místy zaniklými v důsledku vynálezu osobního počítače bylo například 61 tisíc pracovních míst 
výrobců psacích strojů, 32 tisíc pracovních míst opravářů psacích strojů, 881 tisíc pracovních míst 
účetních, asistentů auditorů a úředníků auditu a 562 tisíc pracovních míst písařů. Mezi nově vzniklými 
pracovními místy pak bylo například 489 tisíc pracovních míst různých manažerů a správců, 795 tisíc 
pracovních míst softwarových vývojářů a 2,577 milionů pracovních míst počítačových vědců. 

V následující tabulce můžeme sledovat vývoj v počtu pracovních míst různých analytiků.  

Někdo by mohl předpokládat a znělo by to logicky, že vznik osobního počítače a technologií 
spojených s internetem povede ke snížení množství analytiků, jelikož velká část jejich práce, které se 
věnovali před rokem 1980, byla díky těmto technologiím automatizována. 

Reálně se však stal pravý opak: ačkoli skutečně velká část činností, kterým se analytici dříve věnovali, 
je již automatizována, počet analytiků se ve skutečnosti zpětinásobil. Díky počítačovým technologiím 

se jejich práce změnila: oproti dřívějšku se mohou v mnohem větší míře věnovat skutečné analýze 
jako takové než pouhému shromažďování údajů. Informace, které zpracovávají, jsou také často 
mnohem kvalitnější. 
 

Vliv osobního počítače a internetu na zaměstnanost analytiků 

 

Zdroj: převzato z Jobs lost, jobs gained. Workforce transitions in a time of automation  McKinsey Global Institute 
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Můžeme tedy zopakovat, že ačkoli mnohá pracovní místa i v nových vlnách automatizace a při 
zavádění nových technologií zaniknou, lze oprávněně očekávat, že budou více než nahrazena zcela 
novými pracovními místy, i když třeba v jiných povoláních a možná i zcela nových odvětvích. Je ale 
třeba vzít v úvahu, že historie nám také ukazuje, že trh práce není příliš pružný a někdy trvá dosti 
dlouho, než se dokáže přizpůsobit změnám vyplývajícím z technologických změn. Technologické 
změny a jejich důsledky probíhají velmi rychle, pracovní trh se jim ale přizpůsobuje mnohem 
pomaleji, spíše v jednotkách desetiletí než let, a přes celkový růst prosperity během této doby se 
životní úroveň poměrně velkých skupin lidí může zhoršovat včetně měřitelných nepříznivých dopadů 
na jejich zdravotní stav. 
 

Možná míra nezaměstnanosti při střední rychlosti zavádění nových technologií s ohledem na 

rychlost zapojování nezaměstnaných zpět na trh práce – příklad USA 

 

Zdroj: Jobs lost, jobs gained. Workforce transitions in a time of automation  McKinsey Global Institute  

 

 

b) Některé konkrétní příklady možných technologických změn 

V této části chceme uvést několik konkrétních specifických příkladů možných technologických změn 
pro ilustraci a pro představu, jaký mohou skrývat potenciál, ale také jaké překážky mohou bránit jeho 
naplnění. 

Technologický vývoj je tvořený fakticky velkým množstvím různých trendů. Jaké konkrétní inovace 
skutečně přijdou, co konkrétně bude vynalezeno nebo objeveno, co zapadne a co z vynalezeného a 
objeveného konkrétně a v jaké míře bude skutečně i zavedeno do praxe, je velmi těžké či přímo 
nemožné odhadovat. Vliv na zaměstnanost je paradoxně možné odhadnout snadněji než konkrétní 
technologické změny. Přesto se v této části pro představu o některých technologiích něco málo 
zmíníme. 
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3D tisk 

Jednou z technologií s potenciálem znatelně zasáhnout trh práce je 3D tisk. Největšími uživateli 3D 

tiskáren jsou v současné době velké výrobní podniky. Velký potenciál má tato technologie například v 
přepravě a zdravotnictví a obecně všude tam, kde je třeba omezené množství komplexních 
přizpůsobitelných částí, tedy typicky při vytváření prototypů nebo v leteckém průmyslu či při výrobě 
lékařských přístrojů. Nicméně se v současné době s informacemi, které máme k dispozici, nejeví příliš 
pravděpodobným, že by 3D tisk v nejbližším desetiletí nahradil tradiční výrobu tam, kde se vyrábí 
zboží ve velkém objemu. 
 

 

Biotechnologie 

Dalším technologickým trendem nebo možná spíše skupinou technologických trendů jsou 

biotechnologie. Možné jsou významné dopady obzvláště na chemický, farmaceutický a energetický 
průmysl a také zemědělství. Kromě využití ve zdravotnictví je zde také šance na zlepšení stavu 
životního prostředí, zároveň je tu ale také celá řada výzev a problémů počínaje vhodnou regulací či 
otázkami duševního vlastnictví a konče nevyřešenými etickými a bezpečnostními otázkami.  
 

 

Speciální technologie / nanotechnologie / grafen 

Významné pro další vývoj mohou být některé speciální technologie. Odhadovat ale konkrétní vývoj ve 
speciálním specifickém případě je obzvlášť obtížné. Zdá se, že rychlost, s jakou využití nových objevů 
přechází do praxe, nebývá příliš vysoká. Příkladem je například grafen: díky nanotechnologickému 
výzkumu objevený materiál s výjimečnými vlastnostmi. Existuje však řada překážek jeho většího 
užití v blízké době. Mezi nimi je možné jmenovat (přinejmenším prozatím) vysoké výrobní, skladovací 
i přepravní náklady a také nejistotu ohledně bezpečnosti jeho užívání například s ohledem na 
možnou toxicitu. Existují odhady, že komercializace speciálních technologií, jako je komerční využití 
speciálních materiálů, může v průměru trvat kolem 20 let. Ale ke komercializaci nebo obecněji k 
využití mnoha objevů a vynálezů v praxi nikdy nedojde, o jejich vlivu na zaměstnanost nemluvě. 
Můžeme ale v této oblasti vyloučit černou labuť? 
 

 

Poněkud jiným příkladem je robotizace, která již delší dobu probíhá a kde je již nyní realitou poměrně 
vysoká míra zavedení do praxe. Zdá se, že tento trend bude nadále úspěšně pokračovat ve zvýšené či 
zvyšující se míře. 
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Robotizace 

Robotizace je významným pokračujícím trendem v oblasti výroby. Odhaduje se, že v roce 2013 bylo 

prodáno kolem 120 tisíc průmyslových robotů. Robotizace je smysluplná v případě velkých objemů 
výroby: v Evropě roboty používá 74 % firem s více než 1000 zaměstnanci, ale jen 36 % středně 
velkých firem. Jednoznačným leaderem v této oblasti je automobilový průmysl. 

Nárůst robotizace v minulosti je zřejmý, International Federation of Robotics předpokládá ještě o 
něco strmější nárůst v nejbližších letech. 
 

 

Zdroj: International Federation of Robotics 

 

Míra využití průmyslových robotů se v různých zemích významně liší. Jasným leaderem jsou některé 
východoasijské země, v Evropě bylo v roce 2017 s robotizací nejdále Německo. Co vyplývá z faktu, že 
v České republice jako jednoznačně průmyslové zemi s velkým významem automobilového průmyslu 
je počet průmyslových robotů na 10 000 zaměstnanců jen o málo větší než třetinový než v sousedním 
Německu (a o málo větší než šestinový než v Koreji)? Jak uvažují majitelé českých automobilek a co to 
znamená pro jejich zaměstnance? 
 

 

Zdroj: International Federation of Robotics 
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c) Bude to tentokrát podobné, nebo jiné? 

Ačkoli minulost nám ukazuje různé vzory a principy, které se při technologických změnách a jejich 
využití v různých dobách obdobně opakují, není snadné odhadovat budoucnost a vnímat, jaké 
důsledky mohou mít v současnosti nastupující technologické změny na pracovní trh. Principy a vzory, 
které známe z minulosti, se projevovaly v minulosti. Nakolik můžeme předpokládat, že se stejně nebo 
obdobně budou projevovat také v budoucnosti? Tuto otázku s jistotou zodpovědět neumíme. Někteří 
odborníci, ať už z řad ekonomů či znalců výpočetní technologie a umělé inteligence, předpokládají, že 
průběh nové průmyslové revoluce nebude principiálně odlišný od toho, co jsme již v minulosti zažili. 
Jiní se domnívají, že nové změny budou kvalitativně zcela bezprecedentní a zejména kvůli 
„samostatnosti“ umělé inteligence nebudou podobné těm minulým a zasáhnou náš život mnohem 
zásadněji. 

Zvažovat, kdo z nich dokáže odhadovat povahu budoucích změn lépe a více se přiblížit pravdě, není 
jednoduché. Významné a početné světové výzkumné týmy se pokoušejí vnímat a zkoumat argumenty 
obou stran, nahlédnout na podobnosti a odlišnosti současné situace s minulostí a pokoušejí se 
usuzovat na budoucí vývoj. Lze dovozovat, že v mnoha aspektech dopad automatizace na 

zaměstnanost nyní nebude pravděpodobně principiálně jiný než v minulosti, zvláště pokud se 
podíváme dostatečně daleko až do období první průmyslové revoluce, jsou zde ale některé významné 
prvky, které by mohly vést k tomu, že nová vlna technologických změn bude zásadně jiná. Prvním je 
rychlost vědeckého pokroku, pokud zrychlování strojového učení a rozvoje umělé inteligence bude 
pokračovat, druhým je potenciál nahradit vyšší podíl pracovní síly v relativně velmi krátké době 
v případě, že automatizace bude probíhat rychle zároveň napříč různými odvětvími ekonomiky.  

Zdá se nám rozumný a vyvážený předpoklad, že by změny neměly zasáhnout větší část ekonomiky, 
než v některém z dynamických případů v minulosti, například v případě elektrifikace či nástupu 

počítačů. Nicméně bude velmi záviset na rychlosti nástupu využití nových technologií. Pokud bude 
velmi vysoká, počet pracovních míst zasažených do roku 2030 automatizací může být vyšší, než tomu 
bylo v minulosti.  

Podle některých nová vlna automatizace zasáhne mnohem komplexnější úlohy než kterákoli minulá. 
K tomu je však možné dodat, že to je princip, opakující se vzor a charakteristická vlastnost 
technologických změn obecně: každá nová vlna automatizace zasahuje komplexnější a komplexnější 
úlohy. Kvalitativně zcela jinou a bezprecedentní změnou by bylo, pokud by umělá inteligence byla 
v některých oblastech obecně schopná nahradit člověka v celém rozsahu jeho kognitivních 
schopností. V tuto chvíli nevidíme příznaky toho, že by taková situace někde nastala. 

Co se týče otázky, jestli automatizací bude tentokrát zasažena spíše nebo více nekvalifikovaná či 
odborná práce, práce s nižšími či vyššími mzdami, lze předpokládat, že vytlačeny budou jak některé 
nekvalifikované či málo kvalifikované rutinní práce, tak na druhé straně mohou v některých odvětvích 
zaniknout pracovní místa vyžadující vysokou odbornost. Někde s pomocí technologií méně 
kvalifikovaní pracovníci budou schopni v některých konkrétních pracích nahradit pracovníky 
s kvalifikací vyšší, příkladem mohou být sofistikované diagnostické nástroje, které mohou umožnit, 
aby zdravotní sestry v některých konkrétních případech nahradily lékaře. Zasaženy mohou být i 
některé profese, kde se v minulosti ztráta práce zdála být méně pravděpodobná: jednat se může 

typicky o experty ve finančnictví, ale celosvětově mohou být ohrožena i některá pracovní místa 
lékařů a právníků. 
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Tři ilustrační příklady možného budoucího vývoje 

Malé zamyšlení – automobilky ve světě 

Je zřejmé, že i v témže odvětví bude v různých zemích velmi různá situace v důsledku stupně rozvoje 
tamní ekonomiky, mzdových nákladů a celkově situace na pracovním trhu včetně jeho regulace, 
infrastruktury, demografického vývoje a tak dále. Zcela jinou motivaci k větší automatizaci bude mít 
například automobilka v Německu s velmi vysokými mzdovými náklady a stárnoucí populací, než 
automobilka v Indii se mzdovými náklady několikanásobně nižšími a stále rostoucí populací. 
V propojeném globalizovaném světě se navíc situace v různých zemích budou samozřejmě vzájemně 
ovlivňovat. Velký kapitál na místě příliš nelpí (po zvážení nákladů, samozřejmě včetně místní daňové 
zátěže, vyhodnocení dostatečnosti kvality infrastruktury, odhadu místních politických rizik atd.) 
Pokud vysoká míra automatizace v německých automobilkách přinese v důsledku značné snížení 
nákladů, může to mít důsledky ve snižování platů zaměstnanců indických automobilek? Budou se 
v důsledku automatizace automobilky po světě stěhovat? A odkud kam? A jaké to bude mít další 
důsledky pro další odvětví ekonomiky?  
 

Ilustrační příklad – vliv na povolání: operátoři pohyblivých strojů 

Předpoklad, že operátoři pohyblivých strojů, tedy například pracovníci obsluhující vysokozdvižné 
vozíky či pásové dopravníky, budou jedněmi z těch, kteří budou v důsledku automatizace čelit ve 
velké části světa jednomu z největších snížení počtu pracovních míst, zřejmě není nijak překvapivý. 
Ve Spojených státech a v Německu by jich mělo ubýt o 15 – 24 %, v  Japonsku dokonce 25 – 34 %, 

poklesem budou ale zasaženi dokonce i zaměstnanci v Číně. Z analyzovaných zemí se v této oblasti 
očekává vzestup jen v Mexiku a Indii.  
 

Ilustrační příklad – vliv na povolání: zdravotní sestry a zdravotničtí asistenti 

Naopak automatizace by neměla příliš zasáhnout povolání zdravotních sester a zdravotnických 
asistentů, alespoň ne ve smyslu snižování počtu pracovních míst. Tato povolání by měla být jedněmi 
z těch, která budou celosvětově na vzestupu. Jakkoli důvody pro nárůst poptávky po této práci 
mohou být v různých částech světa v mnoha ohledech odlišné: v Evropě, USA a Japonsku bude 
podstatný vliv stárnutí populace, v rozvojových zemích pak rozšíření zdravotní péče, která bude 
dostupná pro více lidí. Je velmi pravděpodobné, že pracovníci v těchto povoláních by neměli mít 
mnoho důvodů bát se o práci nikde na světě. 
 

 

Na mnoha příkladech je možné vidět, že ačkoli nové technologie vedou k zániku pracovních míst i 
celých skupin povolání, v důsledcích zároveň vedou, i když někdy nepříliš rychle a ne zcela plynule, 
k ještě většímu nárůstu zaměstnanosti a ke vzniku zcela nových pracovních míst, povolání i celých 
odvětví.  

Je nemožné předpovědět, jaká konkrétně nová pracovní místa, jaká nová, dosud neexistující povolání 
v budoucnosti vzniknou, je však možné se pokoušet rozpoznávat, jaké skutečnosti a tendence by 

mohly tentokrát do budoucna formovat pracovní trh.  

Je prakticky jisté, že tak, jak se to stalo už mnohokrát v minulosti, někteří zaměstnanci o své pracovní 
místo přijdou, jiná povolání budou na vzestupu. Z dlouhodobého hlediska by ekonomika měla 
vytvořit dost práce pro všechny, nicméně desítky milionů pracovníků po celém světě budou muset 
změnit povolání a bude třeba věnovat pozornost tomu, aby tento přechod byl zvládnut co nejhladším 
způsobem, aby ze střednědobého hlediska nedocházelo k velkým problémům spojeným s 
nezaměstnaností nebo se snížením mezd. 
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III.3  Vývoj v odvětví profesní, vědecké, technické a jiné činnosti a ilustrativní 
příklad: centra sdílených podnikových služeb 

Odvětví NACE 4d (profesní, vědecké, technické a jiné činnosti) a konkrétně ilustrativní příklad odvětví 
podnikových služeb jsme do této práce vybrali jako odvětví s velkým potenciálem rozvoje a 
významného kvalitativního posunu české ekonomiky, kde stěžejní roli bude hrát vzdělání a 
dynamický a mnohostranný rozvoj vzdělávání, a to jak klasického vysokoškolského, tak vzdělávání 
celoživotního. 
 

Odvětví NACE 4d: profesní, vědecké, technické a jiné činnosti 

Ačkoli jsou zde patrná mírná kolísání, od přelomu tisíciletí můžeme sledovat jasný trend pomalého 
nárůstu významu odvětví NACE 4d: profesní, vědecké, technické a jiné činnosti. Pozorovat to 
můžeme na zaměstnanosti od přelomu tisíciletí do současnosti. Zatímco v roce 2000 v tomto odvětví 
v České republice pracovalo přibližně 219,2 tisíc lidí, představujících 4,51 % všech zaměstnaných 
v zemi, v roce 2017 už to bylo 308,7 tisíc pracovníků a 5,77 %. Můžeme také říci, že počet 
zaměstnaných v odvětví NACE 4d vzrostl mezi lety 2000 – 2017 o 41 %, zatímco celková 
zaměstnanost ve všech odvětvích o 10 %, toto odvětví tedy rostlo ve stejné době více než čtyřikrát 
rychleji. 

 

Podíl NACE 4d na celkové zaměstnanosti 

 

Zdroj: Eurostat 

 

Pokud podrobněji porovnáme roky 2000 a 2017, můžeme vidět, že nárůst počtu zaměstnaných se 
týkal celého odvětví NACE 4d, ale vývoj v jednotlivých 5 skupinách v rámci tohoto odvětví probíhal 
rozdílně a ani v jednom z nich nebyl rovnoměrný. V případě architektonických a inženýrských 
činností, technických zkoušek a analýz šlo do roku 2008 o vzestup, poté mezi roky 2008 a 2011 dosti 
znatelný pokles a posléze velmi mírný nárůst či stabilizaci (celkový nárůst zaměstnanosti mezi roky 
2000 a 2017 byl v tomto případě pouze 8 %, tedy ještě o trochu méně než nárůst ve všech odvětvích 
ekonomiky celkem). Největší nárůsty se týkaly zejména skupin odvětví právní a účetnické činnosti, 
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činnosti vedení podniků, poradenství v oblasti řízení, kde šlo o nárůst o 54 % z počátečních necelých 
71 tisíc zaměstnaných na téměř 110 tisíc zaměstnaných v roce 2017, a ostatní profesní, vědecké a 
technické činnosti, veterinární činnosti s nárůstem o plných 116 % z 27 tisíc na 59 tisíc zaměstnaných. 
 

Vývoj zaměstnanosti v odvětví NACE 4d odděleně pro 5 základních skupin v odvětví (v tisících) 

 

Zdroj: Eurostat 

 

Věnujeme-li pozornost zastoupení různých skupin povolání v odvětví, vidíme s výjimkou právních a 
účetnických činností, že nejsilněji jsou zastoupeni specialisté a techničtí a odborní pracovníci, tedy 
typicky povolání s velkým významem vzdělání, odbornosti a s vysokou přidanou hodnotou. Také 
v případě právních a účetnických činností jsou nejsilněji zastoupeni specialisté následovaní úředníky. 
Zastoupení technických a odborných pracovníků ani v této skupině povolání není nevýznamné. 
 

Zastoupení skupin povolání v odvětví NACE 4d  - průměr za období 2011 - 2017 

 

Zdroj: VŠPS 
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Není nijak překvapivé, že pracovníci zaměstnaní v odvětví NACE 4d dosahují v průměru vyššího 
stupně vzdělání než pracovníci ve všech odvětvích. Konkrétně mezi lety 2011 – 2017 mělo stabilně 
kolem 91 % z nich minimálně středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší, přičemž již 
během tohoto s ohledem na dosaženou úroveň vzdělání velmi krátkého období se významně snižoval 
poměr těch, pro které středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou bylo nejvyšším dosaženým 
stupněm vzdělání, konkrétně o 7,2 procentních bodů ze 44,3 % v roce 2011 na 37,1 % v roce 2017, 

zatímco podíl vysokoškolsky vzdělaných v tomto odvětví ve stejném období vzrostl o 6,3 procentních 
bodů z 46,8 % na 53,1 %. 

 

Dosažená úroveň vzdělání zaměstnanců v odvětví NACE 4d 

 

Zdroj: VŠPS 

 

Podnikové služby a centra (sdílených) podnikových služeb 

Odvětví podnikových služeb je specifickým a velmi dynamicky se rozvíjejícím odvětvím, které pro 
Českou republiku znamená mimořádnou příležitost kvalitativního posunu směrem od ekonomiky 
s velmi vysokým podílem průmyslu a výroby k zemi s mnohem větším podílem služeb, a to služeb se 
vzrůstající komplexností, vzrůstající potřebou kvalifikace, vzrůstající přidanou hodnotou. Stručně a 
jasně je tato příležitost vyjádřená Jonathanem Appletonem, ředitelem asociace ABSL (Association of 
Business Leaders): „Firmy, které do České republiky přišly kvůli nákladům, zde zůstávají a rozšiřují 
svůj záběr pro kvalitu, kterou tady našly.“ 

Možnost kvalitativního posunu není jediným důvodem, proč tomuto odvětví věnovat pozornost. 
Druhým důvodem je také to, že již nyní je toto odvětví pro Českou republiku významnější, než by se 

mohlo na první pohled zdát: v roce 2017 totiž vytvářelo téměř 5 % českého HDP a zaměstnává desítky 
tisíc pracovníků a zdá se, že do roku 2020 by jejich počet mohl překročit 100 000 lidí.11

 To, co začalo 
poměrně nenápadně přibližně před patnácti lety, kdy se u nás první centra sdílených podnikových 
služeb začala objevovat, se velmi rychle rozvinulo v dosti významnou část českého hospodářství. 

                                                             
11

 Zdroj: ABSL 
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Lze s vysokou pravděpodobností očekávat, že rozsah činností prováděných centry podnikových služeb 
se bude dále rozšiřovat ke stále komplexnějšímu a celostnějšímu přístupu. Někdejší poslání center 
podnikových služeb – vykonávání jednodušších a podpůrných vedlejších činností outsourcovaných 
jejich mateřskými či jinými společnostmi – se posunulo dále a zdá se, že se bude ještě posouvat na 

kvalitativně vyšší a vyšší úroveň vyžadující vyšší odbornost a vzdělání a také průběžné a intenzivní 
vzdělávání jejich pracovníků. 

Některé z nových technologií průběžně zvyšujících efektivitu, jako například chatboty, specifický 
software a využití umělé inteligence na úrovni, na jaké je nyní k dispozici, přebírají jednodušší méně 
odbornou práci lidí, ale vytvářejí nové příležitosti pro jejich kvalitativně vyšší uplatnění. Některé 
aspekty technologického vývoje se tak v tomto odvětví projevují a uplatňují extrémně rychle, což 
opět znamená výjimečný potenciál velkého rozvoje. 

Díky permanentnímu zaměření na inovaci s pomocí rozvoje umělé inteligence, strojového učení, 
obecně prohlubující se digitalizace a díky ohromnému množství s jejich pomocí zpracovávaných dat 
se centra sdílených služeb kvalitativně mění v globální víceúčelové superkanceláře. 

V následujícím přehledu můžeme zřetelně vidět, že zaměření a aktivity center podnikových služeb se 
v čase posouvají od jednoduchých podpůrných činností přes kvalitativně a komplexností vyšší a vyšší 
činnosti až po integrovaná řešení zasahující zásadní strategické činnosti a rozhodování. 
 

 Evoluce poslání center podnikových služeb v čase
 

Snížení nákladů 

Zaměření na náklady • Konsolidace a standardizace • Snižování pevných nákladů 

↓ 

Zvyšování produktivity 

Zaměření na proces • Redukování činností bez přidané hodnoty • Snižování chybovosti a zvyšování 
efektivity • Větší zaměření na efektivitu v čase a přesnost informací 

↓ 

Vytváření hodnot a nepřetržité zlepšování 

Zaměření na hodnotu • Využívání pákového efektu díky sítím a odborným znalostem při sdílení 
služeb • Vytváření nových služeb umožňujících transformaci podnikání 

↓ 

Poskytování integrovaných strategických služeb 

Zaměření na strategické síly působící v podnikání • Vytváření strategických partnerství • Zajištění 
celistvého integrovaného outsourcingu • Umožnění virtuální organizace 

 

 

Moderní centra sdílených podnikových služeb tak přebírají řadu oblastí, které jsou schopná spravovat 
efektivněji a na kvalitativně vyšší úrovni než firmy, které jim kdysi svěřovaly jen pro svůj chod 
nepodstatné okrajové činnosti. Centra služeb tak už neřeší jen náklady na nějakou konkrétní činnost, 
ale celkové náklady firem, kterým své služby poskytují, vytvářejí celé komplexní procesy ovlivňující 
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chování jejich zákazníků, umožňují a uskutečňují pro své klienty rozhodování založená na analýzách 
velkého množství dat a navrhují pro jejich klienty nové druhy služeb a produktů. 

Z takového výrazného kvalitativního posunu samozřejmě vyplývá také stejně výrazný posun 
v požadavcích na kvalifikaci zaměstnanců center podnikových služeb. Jednodušší automatizovatelnou 
práci přebírají různé automatizované procesy, ubývá tak méně kvalifikované práce, naproti tomu je 
ale o to více třeba, aby zaměstnanci v tomto odvětví měli kompetence potřebné pro novou úroveň 
komplexních řešení s vysokou přidanou hodnotou. Musejí být schopni zvládat více strategickou a 
analytickou práci, pro jejich úspěch a pro další úspěch center podnikových služeb se tak jejich 
vzdělávání a trénink bude muset zaměřit na rozvíjení těchto kompetencí. 

Fakt, že se z center podnikových služeb řeší zákaznické požadavky z celého světa, znamená také 
vysoký a s růstem odvětví narůstající význam dobré znalosti cizích jazyků. 

Mnohem větší nebo i nové zaměření zaměstnanců na úlohy s vysokou přidanou hodnotou a vysokou 
komplexností znamená také potřebu změny manažerského řízení zaměstnanců tak, aby měli možnost 
tyto nově potřebné schopnosti co nejvíce rozvíjet a také aby lidé s takovýmito kompetencemi byli 
dlouhodobě motivovaní pro tento druh práce.  

Centra sdílených podnikových služeb poskytují svůj servis firmám doslova z celého světa. Můžeme jen 
zopakovat, že vzhledem k jejich evoluci na kvalitativně vyšší úroveň strategických partnerů 
významných globálních firem při komplexním rozhodování to znamená jedinečnou příležitost pro 
posun české ekonomiky na kvalitativně mnohem vyšší stupeň, pokud se podaří rozvíjet takovou 
permanentně aktualizovanou vzdělanostní a kompetenční úroveň zdejších pracovníků, že tendence 
ke stále se zvyšujícímu zájmu o tento typ služeb právě v České republice bude i nadále pokračovat. A 

jak jsme ukázali dříve, světový kapitál za nejdůležitější faktor, který rozhoduje o lokaci místa 
podnikání, považuje dostupnost talentů, proto pokud tento aspekt zvládneme, je rozvoj tímto 
směrem velmi nadějný. 
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Přílohy 

Projekty Evropské komise a CEDEFOP: Forecasting Skill Demand and Supply in 
Europe  

Úvodem 

Potřebu vytvářet projekce počtu pracovních míst a jejich kvalifikačních požadavků, stejně jako počtu 
zaměstnaných a jejich vzdělání si uvědomuje samozřejmě i Evropská komise, zvláště pak po roce 2008, 
kdy v Evropě vypukla finanční a následně i ekonomická krize. Problémy s nedostatkem některých 
a nadbytkem jiných kvalifikací se ovšem na Evropském trhu práce objevily již dříve. Také proto Evropská 
komise již v roce 2008 přišla s širokou celoevropskou iniciativou na podporu zaměstnanosti nazvanou New 

Skills for New Jobs. Vzhledem k ekonomické krizi se iniciativa prosadila také jako součást Plánu evropské 
hospodářské obnovy s cílem pomoci Evropě zmírnit následky ekonomické krize a co nejlépe jí připravit na 
opětovný hospodářský růst. Jejím dlouhodobým cílem je podporovat prostřednictvím kvalitní a relevantní 
počáteční (školské) přípravy, celoživotního učení a rekvalifikace v průběhu celé pracovní kariéry slaďování 
poptávky po kvalifikacích na pracovním trhu s nabídkou kvalifikované pracovní síly, zvyšovat 
zaměstnatelnost a pracovní znovuzačleňování propouštěných nebo déle nezaměstnaných pracovníků na 
trhu práce.  

Evropská komise je přitom přesvědčena, že zvyšování vzdělání a kvalifikace lidí v souladu s ekonomickým 
vývojem evropských zemí a změnami kvalifikačních požadavků jejich pracovních trhů má samozřejmě 
zcela zásadní a bezprostřední význam pro hospodářské zotavení Evropy i jednotlivých členských zemí. V 
dlouhodobějším horizontu má ovšem význam také pro udržitelný ekonomický rozvoj a růst produktivity, 
pro zaměstnanost, schopnost přizpůsobit se změnám, ale i pro mnohé aspekty společenské spravedlnosti, 
rovnosti a sociální soudržnosti. Aby bylo možné v budoucnu minimalizovat rozdíl mezi požadavky trhu 
práce (poptávkou) a skutečnými schopnosti osob, které se na trhu práce pohybují (nabídkou), je třeba 
předvídat a porovnávat jejich další vývoj.  

Nejvýznamnějším evropským projektem, který se v posledních letech zabývá projekcí trhu práce 
a kvalifikace ve všech zemích EU 28 a navíc také ve Švýcarsku, Norsku, na Islandu, v Makedonii a v Turecku 

je běžící mezinárodní projekt Mid-term skills supply and demand forecast, který na základě zadání 
Evropské komise vypsalo Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (European Centre for the 

Development of Vocational Training, CEDEFOP) pro období 2012–2016.  

Projekt Mid-term skills supply and demand forecast tedy přímo navazuje na tři předcházející projekty, 
jejichž řešením v oblasti předvídání kvalifikačních potřeb trhu práce byl Evropskou komisí již dříve 
CEDEFOP pověřen. První z nich probíhal v letech 2006-2008 a byl zaměřen na projekci strany poptávky 
trhu práce (tedy pracovních míst – jobs). Druhý potom v letech 2007-2009 vytvářel projekci strany nabídky 
(tedy počtu a struktury kvalifikovaných osob na trhu práce). Původním záměrem pak bylo výsledky obou 
projekcí porovnat a zjistit tak hrozící nesoulad mezi stranou nabídky a poptávky. Oba projekty však 
nakonec nebyly provedeny na stejných datech ani srovnatelnými metodami a porovnávání výsledků proto 
bylo dosti problematické. V letech 2009-2012 proto probíhalo řešení dalšího tentokrát již čtyřletého 
projektu Forecasting skill supply and demand in Europe, který měl jako jeden z hlavních cílů zopakovat obě 
projekce a provést porovnání výsledků a díky tomu také identifikovat možné „mezery“ vznikající na 
evropském trhu práce.  

V současnosti běžící čtyřletý projekt (Mid-term skills supply and demand forecast) tedy dále rozvíjí 
postupy, které byly v předchozích projektech vyvinuty a vytváří aktuální projekce kvalifikačních požadavků 

http://www.cedefop.europa.eu/
http://www.cedefop.europa.eu/
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na evropském trhu práce. Pro zjednodušení jsou všechny tyto postupně řešené projekty zahrnovány pod 
společný název Forecasting skill demand and supply.  

Hlavním řešitelským pracovištěm všech uvedených projektů (během více než deseti let 2006-2016) je 

Institute for employment research (IER) na britské Univerzitě Warwick. Tým IER a tedy i všechny čtyři 
projekty vede celé období profesor Rob A. Wilson (náměstek ředitele institutu), který je dnes 
nejvýznamnějším evropským odborníkem na dané téma. Samotný Institute for employment research byl 
na Univerzitě Warwick založen v roce 1981 a zabývá se především analýzou trhu práce a faktory, které 
zaměstnanost, kvalifikační náročnost i nezaměstnanost na trhu práce ovlivňují. Rozsáhlé a mezinárodně 
oceňované aktivity IER zahrnují rovněž komparativní analýzy situace na trzích práce v různých zemích 
Evropy.  

Vedle britského IER jsou dalšími významnými spoluřešiteli výše uvedených projektů pro Evropskou komisi 
(a také členy společného konsorcia) především významná nezávislá konzultační agentura Cambridge 

Econometric s (CE) z Velké Británie, výzkumné centrum Research Center for Education and Labour Market 

(ROA) z Maastricht University (Nizozemsko), od roku 2008 pak také konzultantská agentura Alphametrics 

(Belgie a Velká Británie) a rovněž Středisko vzdělávací politiky na Pedagogické fakultě (SVP) Univerzity 

Karlovy.  

Metodologie řešení projektu  

Základním metodologickým 
přístupem k vytváření projekcí 
v projektu Mid-term skills supply 

and demand forecast je tzv. top–
down (shora dolů) přístup. Celý 
postup projektování je také 
postaven na modulárním 
přístupu. Následující schéma 
ukazuje vztahy mezi jednotlivými 
moduly. 

První modul (Multisectoral 
macroeconomic model) slouží 
k vytvoření projekce počtu 
pracovních míst v členění podle 
odvětví. Jedná se o zásadní vstup 
do celého řešení, proto je třeba 
se tímto modulem zabývat 

poněkud podrobněji.  

 

 

 

 

Zdroj: Skills supply and 

demand in Europe. Medium-

term forecast up to 2020 

 

http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/forecasting-skill-demand-and-supply
http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/ier/
http://www.camecon.com/Home.aspx
http://www.camecon.com/Home.aspx
http://roa.sbe.maastrichtuniversity.nl/
http://roa.sbe.maastrichtuniversity.nl/
http://www.alpha-fss.com/main/
http://www.strediskovzdelavacipolitiky.info/
http://www.cedefop.europa.eu/files/3052_en.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/files/3052_en.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/files/3052_en.pdf
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V metodologickém postupu zpracování projekcí je nejprve pomocí makroekonomického modelu 
Cambridge Econometrics E3ME řešena projekce makroekonomických veličin na celostátní i odvětvové 
úrovni. Z rozsáhlého modelu se berou v úvahu především makroekonomické proměnné ovlivňující počet 
zaměstnaných (jako například hrubý domácí produkt, přidaná hodnota, export, import, produktivita práce, 
veřejná a soukromá spotřeba, investice, výdaje na výzkum a vývoj apod.). Následně je na základě jejich 

vývoje v horizontu projekce určována změna počtu zaměstnaných v celé ekonomice i v každém 
jednotlivém ekonomickém odvětví.  

Model E3ME byl původně určen pro potřeby výzkumných pracovníků a politiků, aby analyzoval 
dlouhodobé důsledky vývoje na tři základní oblasti, tzv. tři E, na energie, na životní prostředí (anglicky 
environment) a na ekonomiku. Zabýval se také dopady, které na ně mohou mít různé vládní politiky, a to 

zejména v oblasti výzkumu a vývoje a ekologických daní a regulací.  

Jde o poslední z řady modelů vyvinutých pro oblast interakce energetiky a ekonomiky a později i životního 
prostředí v Evropě. Předchůdcem tohoto modelu byl nejprve makroekonomický model EXPLOR, vytvořený 
v roce 1970 a pak následně makroekonomický model HERMES z roku 1980 a jeho pokračovatel model 
HERMIN. Každý z těchto vylepšovaných modelů těžil jednak ze zkušeností kvalitních mezinárodních týmů 
a rovněž se poučil z dřívějších problémů a využíval pochopitelně nové možnosti dynamicky se rozvíjejících 
výpočetních technologií a vznikajících nových rozsáhlých databází. Makroekonomický model E3ME je 
posledním z této řady a v současnosti je pevně zavedený jako nástroj pro analýzu dopadů politických 
rozhodnutí a predikci ekonomického vývoje v Evropě.  

Původní verzi modelu E3ME vytvořil evropský tým v rámci projektu JOULE / THERMIE. Od té doby je 
model stále vyvíjen, zdokonalován a značně rozšiřován. V současné podobě – v jaké je model využíván pro 
projekce v rámci projektu pro Evropskou komisi a CEDEFOP – jde o jeho verzi 5.0. Model nyní zahrnuje 
celkem 33 evropských zemí a dvě desítky nejvýznamnější mimoevropských ekonomik; model je ovšem 
možné používat i na národní úrovni.  

Přestože je model E3ME používán pro vytváření projekcí, je snad ještě častěji využívaný pro hodnocení 
dopadů změny vstupů na základě různých scénářů vývoje. Změna vstupů může být dána buď změnou 
politiky, změnou v ekonomických předpokladech nebo dalšími změnami v proměnných modelu. Analýza 
může být buď zaměřena na očekávané změny v budoucnosti (ex-ante), nebo může hodnotit změny 
nastalé v minulém vývoji (ex-post). Scénáře mohou být použity buď k posouzení dopadu různých 
politických rozhodnutí, nebo k posouzení citlivosti na klíčové produkty, jako jsou například mezinárodní 
změny v cenách energií.  

Struktura modelu E3ME je založena především na systému národních účtů, jak byly definovány v původní 
klasifikaci ESA 95 a dále rozvíjeny v rámci revizí těchto klasifikací, s dalšími vazbami na poptávku po 
energiích a emisemi do životního prostředí (viz schéma). Model E3ME se ovšem podrobně zabývá rovněž 
vývojem na trhu práce. Provádí odhad parametrů soustavy rovnic strany nabídky, poptávky, výše mezd 

a délky pracovní doby. 

 

http://www.camecon.com/EnergyEnvironment/EnergyEnvironmentEurope/ModellingCapability/E3ME.aspx
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Zdroj: www.e3me.com 

 

V modelu je v souhrnu použito 33 soustav ekonometricky odhadovaných rovnic, které zahrnují i jednotlivé 
dílčí složky HDP (spotřeba, investice, mezinárodní obchod), ceny energií a surovin. Každá soustava rovnic 
je členěná podle jednotlivých zemí a odvětví.  

Model E3ME pracuje s daty historické databáze, která dnes již pro většinu zemí EU zahrnuje data od roku 

1970 až do současnosti; u nových členských zemí EU začínají samozřejmě historické časové řady většinou 
až od poloviny 90. let. Hlavními datovými zdroji databáze ekonometrického modelu E3ME je Eurostat, 

AMECO databáze a IEA databáze, doplňkové zdroje jsou pak OECD STAN databáze, případně i další zdroje 
(například OSN), pokud je to potřeba (například u zahraničního obchodu) nebo národní databáze. 
Chybějící data jsou odhadována pomocí vlastních statistických algoritmů.  

Hlavními dimenze, ve kterých model E3ME funguje, jsou:  

 53 zemí (33 evropských a 20 nejvýznamnějších neevropských)  

 69 odvětví ekonomiky (podle klasifikace NACE na 2. úrovni)  

 43 kategorií výdajů domácností  

 13 typů domácností, zahrnující příjmové rozložení a sociálně-ekonomické skupiny, jako jsou 
nezaměstnaní, neaktivní a v důchodu, a rozdělení na městské/venkovské 

 22 různých uživatelů energií s 12 různými druhy paliv 

 14 typů vzdušných emisí (jsou-li údaje k dispozici), včetně šesti nejvýznamnějších skleníkových 
plynů sledovaných v rámci Kjótského protokolu 

 

http://www.e3me.com/
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Zdroj: www.e3me.com 

 

Standardní výstupy z E3ME modelu  

Model je schopen produkovat širokou škálu ekonomických, energetických a environmentálních ukazatelů 
v historickém i prognózovaném období. Následující seznam uvádí pro příklad přehled častých výstupů:  

 HDP a jeho jednotlivé složky (výdaje domácností, investice, vládní výdaje a mezinárodní obchod)  

 Odvětvově specifický objem produkce, hrubé přidané hodnoty, ceny, mezinárodní obchod a vlivy 

na konkurenceschopnost  

 Odvětvová zaměstnanost, nezaměstnanost, odvětvové mzdy a nabídka pracovních sil  

 Spotřebitelské ceny a výdaje  

 Materiálové náročnosti  

 Poptávka po energii, podle odvětví a typu pohonných hmot, ceny energií  

 Emise CO2 podle sektorů a typů paliva.  

Každý z těchto výstupů je k dispozici na národní úrovni i na úrovni celé EU a většina z nich je také 
definována zvlášť pro jednotlivé ekonomické sektory a odvětví.  

Velkou výhodou modelu E3ME je nepochybně to, že pracuje s daty prakticky všech vyspělých zemí 
i dalších velkých nebo rostoucích ekonomik (jako jsou například země BRICS), takže samozřejmě bere 
v úvahu rovněž interakce mezi nimi, vývoj světových cen významných komodit jako je například ropa, 

výsledky i dopady rozvíjejícího se mezinárodního obchodu apod. To je také hlavním důvodem, proč jsou 
možnosti modelu E3ME Cambridge Econometrics hojně využívány různými direktoráty Evropské komise.  

Na druhé straně jistou slabinou modelu E3ME je to, že v rámci pracovního trhu je v něm pozornost 
zaměřena výhradně na stranu poptávky po práci, tedy na předpokládaný vývoj počtu pracovních míst 
(jobs) v jednotlivých odvětvích ekonomiky. Ani na straně poptávky však nezahrnuje údaje o povoláních 

http://www.e3me.com/
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nebo kvalifikacích. Strana nabídky (pracovní síla) a její kvalifikace není zohledněna vůbec a výsledná 
projekce podle E3ME modelu tak nemusí korespondovat například s vývojem počtu osob podle 
demografických projekcí. To řeší až další moduly celého metodologického postupu řešení evropských 
projektů.  

Pro použití v projektu CEDEFOP je jako výstup z modelu E3ME – a zároveň tedy vstup do dalších modulů 
projektu – přebírána především odvětvová struktura zaměstnanosti, tedy počet zaměstnaných osob 
v jednotlivých odvětvích (klasifikace NACE 2D). Ta je například funkcí hrubé přidané hodnoty, produktivity 
práce, ceny práce, průměrných odpracovaných hodin, cen energií a technologického pokroku. Všechny 
tyto vysvětlující proměnné kromě cen energií jsou definovány pro jednotlivé země a pro jednotlivá 
odvětví.  

Výsledkem modelu E3ME je v současnosti projekce zmíněných makroekonomických veličin (vysvětlujících 
proměnných) a také zaměstnanosti pro všechny roky na období do roku 2025. Projekce je vytvářena 
v několika scénářích, které se liší různým předpokládaným vývojem vysvětlujících proměnných.  
 

Profesní struktura pracovních míst a vývoj kvalifikací  

Ve druhém modulu metodologického postupu je na základě projekcí vývoje počtu pracovních míst 
v jednotlivých odvětvích z modelu E3ME vytvářena projekce profesní struktury pracovních míst (tedy 
skupin povolání). Využívána jsou k tomu data evropského výběrového šetření pracovních sil (EU LFS, 

European Union Labour Force Survey), která z národních statistických úřadů získává Eurostat. Pro každou 
zemi zvlášť se v každém z definovaných odvětví, jejichž ekonometrická projekce byla zpracována v rámci 
modelu E3ME, predikuje vývoj každé z definovaných skupin povolání (profesí). Predikce povolání v každé 
zemi a v každém odvětví je postavena především na mezinárodní komparaci rozhodujících tendencí a na 

logaritmické regresi, která může být modifikována podle předpokládaných trendů ve vývoji technologie 
produkce zboží a služeb. Tím jsou tedy celkové počty pracovních míst v jednotlivých odvětvích rozděleny 
do definovaných skupin povolání (profesí).  

Ve třetím modulu probíhá zjišťování požadovaných stupňů vzdělání (kvalifikací). Obdobně jako 
u předchozího modulu je predikován podíl jednotlivých vzdělanostních (kvalifikačních) skupin na celkovém 
počtu pracovních míst v každé skupině povolání v každém odvětví.  

Výsledky všech tři předchozích modulů a především projekce počtu pracovních míst v odvětvích 
a v povoláních nerozlišují mezi expanzivní (rozvojovou) a substituční (nahrazovací) poptávkou, avšak 
zahrnují vlastně jen vývoj počtu zaměstnaných (v daném odvětví a v dané skupině povolání), tedy 
poptávku expanzivní. Jak již bylo vysvětleno dříve, expanzní (rozvojová) poptávka vyjadřuje změnu 
(kladnou nebo zápornou) v počtu pracovních míst v daném odvětví, v dané skupině povolání nebo 
kvalifikací v důsledku nárůstu či poklesu pracovních míst jako reakci na změnu na trhu práce (například 
útlum odvětví znamená snižování počtu pracovních míst v rozhodujících profesích pro toto odvětví 
a naopak). Substituční (nahrazovací) poptávka však ukazuje na volná pracovní místa v daném odvětví či 
skupině povolání (profesí), která vznikají díky odchodu pracovníků například do důchodu. Expanze 

i substituce představují samozřejmě dosti rozdílné procesy, které je nutné také odlišně řešit.  

Čtvrtý modul řešení projektu je proto zaměřen na poslední část celkové poptávky, na substituční 
(nahrazovací) poptávku. Nahrazovací poptávka tedy zachycuje potřebu obsadit ta pracovní místa, která 
jsou v současnosti obsazena osobami, které během prognózovaného období opustí pracovní trh, nejčastěji 
z důvodu odchodu do důchodu (důvodem může být ovšem také odchod do zahraničí, na rodičovskou 
dovolenou apod.).  

http://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-labour-force-survey
http://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-labour-force-survey
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Výsledkem celého postupu projekce v rámci popisovaného evropského projektu až do zpracování 
(vyřešení) čtvrtého modulu je projekce poptávky na trhu práce (projekce počtu volných pracovních míst) 
podle odvětví (41 odvětví), skupin profesí (27 skupin povolání) a stupňů vzdělání (pouze 3 stupně 
vzdělání). Je však třeba upozornit na to, že projekce kvalifikačních stupňů má poněkud jinou povahu. Tato 
projekce totiž vlastně vyjadřuje, jak rychle se mění vzdělanostní struktura v jednotlivých povoláních 
respektive odvětvích, což ovšem v jednotlivých zemích není odvozeno od změn kvalifikačních požadavků 
v těchto povoláních, ale od celkové zásoby pracovní síly s danou úrovní vzdělání, které je rozdělována do 
existujících skupin povolání a odvětví. Znamená to ovšem, že v zemích, kde se rychle rozvíjí vzdělání 
pracovní síly směrem k vyšším úrovním vzdělání, se také v průměru nutně rychleji zvyšuje kvalifikační 
úroveň v jednotlivých povoláních. To ovšem vůbec nemusí odpovídat vývoji skutečných kvalifikačních 
požadavků těchto povolání, ale naopak by to mohlo svědčit o inflaci vzdělání a o snižující se kvalifikační 
náročnosti pracovních míst, která jsou obsazována lidmi s daným vzděláním.  

Řešení tohoto problému hledá projekt v definování kvalifikační náročnosti pracovních míst. Do celého 
postupu byl proto přidán ještě Modul 8, který do řešení přináší tzv. kvalifikační profil pracovních míst 
(OSP, Occupational Skills Profiles). Kvalifikační profil pracovních míst je odvozen především od konceptu 
Evropského kvalifikačního rámce (EQF, European Qualification Framework) a shrnuje řadu charakteristik, 
které popisují různé dimenze kvalifikačních požadavků, předpokladů, podmínek a dalších kvalit důležitých 
či vyžadovaných pro výkon dané práce (pracovního místa, povolání). 

 

Použité klasifikace 

Klasifikace sektorů a odvětví  

Vytvořené skupiny klasifikace odvětví vycházejí z Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE. Zkratka 

NACE (z francouzského originálu Nomenclature générale des Activités économiques dans les 
Communautés Européennes) je akronym pro statistickou klasifikaci ekonomických činností, kterou používá 
nejen Evropská unie (resp. Evropská společenství) od roku 1970, ale od roku 1993 také Česká republika 
(Český statistický úřad). NACE vytváří rámec pro statistická data o činnostech v mnoha ekonomických 
oblastech (např. ve výrobě, v zaměstnanosti, v národních účtech).  

Statistiky, které vzniknou za použití klasifikace NACE, lze srovnávat v celé Evropské unii (a v některých 
zemích EFTA, jako je především Švýcarsko a Norsko). S nižší mírou podrobnosti (na vyšších úrovních) je 
možné srovnání i se světovými statistikami ISIC. Používání NACE je povinné pro všechny členské státy 
Evropské Unie.  

Mezinárodní klasifikace NACE má následující strukturu:  

 první úroveň, sekce, je označena alfabetickým kódem (21 skupin),  

 druhá úroveň, oddíly, je označena dvojmístným číselným kódem (88 skupin),  

 třetí úroveň, skupiny, je označena trojmístným číselným kódem (272 skupin),  

 čtvrtá úroveň, třídy, je označena čtyřmístným číselným kódem (615 skupin).  

Alfabetický kód sekce není součástí kódu činnosti, který identifikuje ostatní úrovně klasifikace. Např. 
činnost „výroba klihu“ se zatřiďuje kódem 20.52, kde 20 je kód oddílu, 20.5 je kód skupiny a 20.52 je kód 
třídy. Sekce C, do které tato činnost spadá, se v kódu neprojeví. Oddíly jsou číslovány popořadě vzestupně, 
výjimku tvoří deset vynechaných: 04, 34, 40, 44, 48, 54, 57, 67, 76, 89. 6  
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Základním pravidlem pro tvorbu tříd je co možná největší podobnost tříd, resp. činností v nich zařazených. 
Dalším pravidlem je podobnost výrobních postupů (technologií), tj. činnosti jsou slučovány do tříd, jestliže 
používají stejné technologie. V NACE se navíc dodržují následující dvě podmínky, kdykoliv je to možné: 

 Produkce určitého druhu zboží nebo služeb, které charakterizují danou třídu, se podílí na objemu 
výroby jednotky, která je zatříděna v dané třídě.  

 Třída zahrnuje jednotky, které produkují nejvíce zboží nebo služeb dané třídy.  

Dalším pravidlem při tvorbě tříd je relativní důležitost dané činnosti. Obecně lze říct, že jednotlivé třídy 
jsou určené pro činnosti běžné ve většině zemí Evropské unie nebo důležité ve světové ekonomice.  

Každá sledovaná ekonomická jednotka může vykonávat jednu nebo více ekonomických činností 
popsaných v jedné nebo více třídách NACE. Hlavní ekonomická činnost jednotky je činnost, která se podílí 
největší měrou na tvorbě přidané hodnoty jednotky. Hlavní ekonomická činnost se určuje pomocí metody 
top-down, a není proto ve všech případech nutné, aby přidanou hodnotu tvořila více než z 50 %. Vedlejší 
ekonomická činnost je jakákoliv jiná činnost, jejímiž výstupy jsou zboží nebo služby vhodné pro poskytnutí 
třetí straně. Každé jednotce je pro statistické účely přiřazen jeden kód NACE podle její hlavní ekonomické 
činnosti.  

Podobně jako další mezinárodní klasifikace prochází během své existence také klasifikace NACE 
průběžnými revizemi. Od roku 2009 je v zemích EU používána druhá revize klasifikace označovaná jako 
NACE Rev. 2.   

Odvětvová data pro období před rokem 2009 byla v zemích EU sbírána podle předchozí odvětvové 
klasifikace NACE Rev. 1. Vzhledem k tomu, že neexistuje jednoznačný převodník mezi oběma revizemi 
klasifikace NACE, je poměrně 
ztížena práce s dlouhodobými 
časovými řadami. Pro stávající 
klasifikaci NACE Rev. 2 jsou 

proto hodnoty většiny 
používaných dat z předchozích 
let (po roce 2000) pouze 

poměrně spolehlivou 
aproximací, která byla 
vytvořena v rámci projektu 
CEDEFOP a návazně ještě 
upravena v SVP PedF UK. 

Nejde tedy o přesně 
definované statistické hodnoty 
Eurostatu.  
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Klasifikace skupin povolání  

Použitá klasifikace povolání je postavena na Klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO. Česká klasifikace CZ-ISCO 

vychází z metodických principů mezinárodní klasifikace ISCO-08. Je založena na dvou hlavních principech, 
kterými jsou druh vykonávané práce (pracovní místo) a úroveň dovedností. Zaměstnání, jež vyžadují 
vykonávání stejných úkolů, by měla být vždy zatříděna na stejném místě, i když se požadované formální 
vzdělání nebo kvalifikace konkrétního zaměstnance mohou mezi jednotlivými zeměmi i mezi jednotlivými 
osobami lišit.  

Pracovní místo je definováno jako soubor úkolů a povinností vykonávaných jednou osobou. O pracovním 
místě hovoříme i v případě zaměstnavatele a osoby samostatně výdělečně činné. Zaměstnání je 
charakterizováno jako soubor pracovních míst, jejichž hlavní úkoly a povinnosti jsou charakterizovány 
vysokým stupněm podobnosti.  

Významný problém související s aplikací konceptu úrovně dovedností se v předchozí klasifikaci ISCO-88 

týkal zaměstnání, která mají podobné pracovní úkoly, ale u nichž kladou země vzhledem k rozdílným 
vzdělávacím systémům odlišné požadavky na úroveň dovedností. Stejná zaměstnání tak mohli vykonávat 
pracovníci s odlišným stupněm vzdělání bez ohledu na požadovanou úroveň dovedností. V předchozí 
klasifikaci ISCO-88 se tato situace týkala především zařazování všeobecných sester a učitelů na 1. stupni 
základních škol a v oblasti předškolní výchovy. Pouze některé země vyžadují u těchto zaměstnanců 
vysokoškolské vzdělání. V době, kdy byla klasifikace ISCO-88 přijímána, byla tato situace vyřešena 
zařazením uvedených zaměstnání do hlavních tříd 2 nebo 3. Mnoho zemí odlišovalo specialisty a odborné 
pracovníky podle dosaženého vzdělání, a nikoliv podle vykonávaných pracovních činností. Klasifikace 
ISCO-08 řeší popsaný problém upřednostněním pracovní náplně před národními požadavky na vzdělání. 
Zaměstnání, která zahrnují provádění stejných úkolů a povinností, jsou v klasifikaci ISCO-08 zařazena vždy 
do stejné podskupiny i přes odlišné národní požadavky na stupeň formálního vzdělání. Tento postup by 
měl usnadnit mezinárodní srovnání.  

Pro výstupy této studie a především pro modelové výpočty projekce používáme především ISCO na druhé 
úrovni klasifikace, která zahrnuje 43 skupin povolání, a kterou také uvádíme v následující tabulce (názvy 
povolání jsou kvůli jejich délce upraveny a kráceny). Pro přehlednost, srozumitelnost a dostatečnou 
robustnost dat ovšem někdy používáme ISCO pouze na první úrovni klasifikace s 10 skupinami povolání. 
Jindy je však naopak potřeba ukázat určité výsledky ve větším detailu a proto pak ISCO používáme na třetí 
úrovni klasifikace (145 skupin povolání). Ve spíše výjimečných případech je možné provádět analýzy i na 
podrobné 4. úrovni (500 skupin povolání) nebo dokonce až na 5. úrovni (cca 1 500 skupin povolání) 
klasifikace ISCO. 
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