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Úvod
Trendy nástupu 4. průmyslové revoluce se již nyní objevují se stále větší intenzitou. Dochází
k prorůstání ICT technologií a digitalizace nejen do všech ekonomických činností, ale i do běžného
života společnosti. V této souvislosti se mění a bude podstatným způsobem měnit jak rozsah, tak
i struktura zaměstnanosti, vznikají a budou vznikat nové profese, u jiných profesí dojde ke změnám
v nárocích na znalosti a dovednosti nezbytné pro jejich výkon, jiné profese zcela zaniknou.
Robotizace již dnes nahrazuje zejména ty profese, které mají rutinní charakter a které jsou spojeny
především s nízkými kvalifikačními nároky. Automatizace a kybernetizace však začíná, a stále více
bude nahrazovat i některé kvalifikované nerutinní činnosti, pokud je lze algoritmizovat
a standardizovat. Možnosti algoritmizace a standardizace se rozšiřují s tím, jak se zdokonalují
a zlevňují komunikační, výpočetní, kybernetické a automatizační techniky.
Obecně lze říci, že jsou technikou nejméně nahraditelné ty profesní činnosti, které vyžadují jak
vysoké kvalifikace, tak tvůrčí invenci a empatii a také ty činnosti, které jsou spojeny s bezprostředním
stykem s jiným člověkem a u kterých je stroj nebo virtuální zařízení vnímáno jako neadekvátní
náhrada. V tomto druhém případě může jít jak o sociální, zdravotnické služby či volnočasové aktivity,
tak o aktivity podnikatelského charakteru jako je management, poradenství, vyjednávání
o parametrech individualizovaných produktů, apod.
I když lze obtížně odhadovat rychlost očekávaných změn, je zřejmé, že tyto změny budou souviset
s rostoucími nároky na znalosti a dovednosti umožňující rozvoj ICT na jedné straně a na straně druhé
jeho aktivní využívání.
První kapitola vychází z dostupných zahraničních a domácích studií a podává přehled základních
technologických charakteristik Průmyslu 4.0, které podstatným způsobem ovlivní situaci na trhu
práce. To, zda jednotlivé státy a regiony využijí pozitivních dopadů a eliminují negativní dopady
Průmyslu 4.0, záleží na včasném přijetí příslušných opatření, ať již jednotlivými státy, regiony, tak
firmami. Dopady těchto opatření se projevují v připravenosti na nástup Průmyslu 4.0, která je
vyhodnocována na základě hodnot vybraných ukazatelů nebo prostřednictvím ad hoc šetření.
Výsledky těchto hodnocení jsou shrnuty v další části první kapitoly. Poslední část první kapitoly
shrnuje poznatky o očekávaných dopadech Průmyslu 4.0 na lidské zdroje.
Druhá kapitola na základě dostupných dat vyhodnocuje připravenost Ústeckého kraje na Průmysl 4.0
ve srovnání s ostatními kraji a průměrem ČR. Je sledována vybavenost populace ICT infrastrukturou
(počítačem, připojením k internetu), a to jak prostřednictvím vybavenosti domácností, tak
prostřednictvím dostupností této infrastruktury z veřejně přístupných míst, která je důležitá pro
snižování znevýhodnění sociálně slabé populace. Pro úspěšné uplatnění na trhu práce, ale i pro
aktivní osobní život sehrávají stále významnější roli znalosti a dovednosti nezbytné pro využívání ICT.
Informace o počítačové gramotnosti nejsou za jednotlivé kraje k dispozici, proto je úroveň
gramotnosti vyhodnocena za celou ČR a je porovnána s ostatními státy EU. Je zřejmé, že se bude dále
zvyšovat poptávka po ICT odbornících, a i přes rozšiřující se možnost tzv. práce na dálku lze
předpokládat, že v nejbližší budoucnosti se progresivní firmy budou i nadále lokalizovat a dále
rozvíjet v krajích s dostatečnou nabídkou špičkově vzdělaných odborníků. Jaká je nabídka a poptávka
po ICT profesích je téma, kterému se druhá kapitola také věnuje.
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Třetí kapitola analyzuje stav a vývoj poptávky po profesích v Ústeckém kraji. Je porovnán rozsah
a struktura nabídky volných pracovních míst se situací v ostatních krajích a v průměru za ČR
s využitím specifické metodiky vyvinuté NVF, o.p.s. Pozornost je věnována také rozmístění poptávky
po profesích do jednotlivých okresů Ústeckého kraje. Poptávka po nových pracovnících je
analyzována z hlediska vzdělanostní náročnosti, profesní struktury a četnosti. Specifická pozornost je
věnována profesím náročným na znalosti ICT.
Čtvrtá kapitola podává přehled o nárocích na znalosti a dovednosti patnácti profesních skupin, které
byly identifikovány na základě podílu na celkové zaměstnanosti a náročnosti na zvládnutí ICT. Pro
tyto profesní skupiny byly na základě informací obsažených v databázi inzerátů vymezeny nároky na
znalosti a dovednosti týkající se tzv. tvrdých profesních znalostí a dovedností a u ICT profesí
a technických profesí také nároky na tzv. měkké dovednosti, které se u těchto profesí stávají stále
důležitější složkou jejich celkové kvalifikace.
Pátá a šestá kapitola je založena na poznatcích získaných v průběhu osobních rozhovorů
s představiteli firem lokalizovaných v Ústeckém kraji a s vybranými experty na problematiku ICT.
Rozhovory byly vedeny zkušenými pracovníky a byly orientovány do čtyř základních oblastí: procesy
digitalizace v ekonomice, vliv digitalizace na zaměstnanost, nároky a dostupnost ICT profesí a nároky
na ICT znalosti u ostatních profesí, stávající situace v ICT vzdělávání. Rozhovory vedené s představiteli
podniků se soustředily na vliv digitalizace na zaměstnanost ve firmě, náročnost firmy na ICT
odborníky, změny v nárocích na ICT znalosti u ostatních profesí, firemní vzdělávání, zkušenosti se
znalostmi a dovednostmi absolventů vysokých škol zejména v oblasti ICT.
Součástí studie je Shrnutí a závěry, Doporučení a Přílohová část.
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I.

Průmysl 4.0

Průmysl a celá ekonomika prochází zásadními změnami způsobenými zaváděním informačních
technologií, kyberneticko-fyzických systémů a systémů umělé inteligence do výroby, služeb a všech
odvětví ekonomiky. Dopad těchto změn je tak zásadní, že se o nich mluví jako o 4. průmyslové revoluci.
Očekávané přínosy Průmyslu 4.0 vycházejí z nových možností tvorby přidané hodnoty umožněné
zejména využitím dat z propojených systémů a zvýšené schopnosti automatizovaných rozhodovacích
mechanismů v průmyslové praxi a ve službách. Z pohledu firem lze očekávat nárůst produktivity
a výrobní efektivity, ale též snížení energetické a surovinové náročnosti výroby, jakož i zcela nové
možnosti optimalizace logistických tras, technologická řešení pro decentralizované systémy výroby
a distribuce energie nebo inteligentní městskou infrastrukturu. Tyto procesy budou mít rozsáhlé
dopady na trh práce, podstatným způsobem ovlivní poptávku po pracovní síle, a to nejenom
z hlediska počtu pracovních sil nezbytných pro zajištění všech firemních procesů, ale i z hlediska
nároků na znalosti a dovednosti potřebné pro výkon jednotlivých stávajících profesí a nově
vznikajících profesí.

I. 1 Technologické aspekty Průmyslu 4.0
Průmysl 4.0 přináší nové možnosti a změny v charakteru tradičních výrobních i spotřebních procesů,
které jsou umožněny rozvojem a zlevňováním aplikací informačních technologií. 4. průmyslová
revoluce není pouze o digitalizaci, ale digitalizace je nezbytnou, skutečně základní podmínkou pro
realizaci systémových kybernetických principů, pro realizaci inteligentních výrobních systémů a služeb.
Aplikace nových technologických prvků povede k všeobecnému prohlubování digitalizace
a automatizace a postupně umožní transformovat výrobu ze samostatných automatizovaných
jednotek na plně integrovaná automatizovaná a průběžně optimalizovaná výrobní prostředí.
Vzniknou nové globální sítě založené na propojení výrobních zařízení do kyberneticko-fyzických
systémů – CPS (Cyber-Physical Systems). CPS budou základním stavebním prvkem „inteligentních
továren“, budou schopny autonomní výměny informací, vyvolání potřebných akcí v reakci na
momentální podmínky a vzájemné nezávislé kontroly. Senzory, stroje, dílce a IT systémy budou
vzájemně propojeny v rámci hodnotového řetězce přesahujícího hranice jednotlivé firmy. Takto
propojené CPS na sebe budou prostřednictvím internetu vzájemně reagovat a analyzovat data, aby
mohly předvídat případné chyby či poruchy, konfigurovat samy sebe a v reálném čase se
přizpůsobovat změněným podmínkám.
V takovýchto továrnách budou vznikat „inteligentní produkty“, které budou jednoznačně
identifikovatelné a lokalizovatelné, které budou znát nejen svou historii a aktuální stav, ale také
alternativní cesty, které vedou ke vzniku finálního produktu. Vertikální výrobní procesy budou
horizontálně propojeny v rámci firemních systémů, které budou v reálném čase pružně reagovat na
okamžitou a měnící se poptávku po produktech. Budou reagovat na individuální požadavky zákazníků
a takovýto produkt také umožní efektivně vyrobit. Výrobní proces bude trvale optimalizován a bude
schopen reagovat na nečekané změny způsobené například poruchou některého výrobního zařízení.
Aby k takovéto silné komunikační a interakční spolupráci mohlo docházet, bude se dále rozvíjet
vzájemné propojení prvků fyzického světa prostřednictvím napojení na internet, kde každý takovýto
fyzický prvek má svoji individuální IP adresu – Internet věcí (Internet of Things – IoT). Návazně na tyto
7

procesy bude fungovat i Internet služeb (Internet of Services – IoS). Pro roboty a lidi je nutno počítat
se speciálními rozhraními, umožňujícími mobilní komunikaci, a to i na bázi přirozené řeči, vizuální či
hmatové informace – bude tedy docházet k napojení i na třetí typ internetu, internet lidí (Internet of
People – IoP).
Pokročilá fáze aplikace informačních technologií umožní stále hlubší integraci výrobních procesů
prostřednictvím nových možností daných zpracováním dat v reálném či téměř reálném čase, sdílení
informací a kontinuální komunikaci. Dojde nejen k vertikální integraci všech stupňů řízení podniku,
ale nově také k horizontální integraci, kdy jsou propojeny všechny články dodavatelskoodběratelského hodnototvorného řetězce od dodavatelů přes výrobce až po distribuci koncovému
zákazníkovi a následný servis. Sdílení informací a dat napříč tímto řetězcem zvyšuje flexibilitu celého
procesu, optimalizuje výši zásob a výrazně snižuje výrobní náklady. Dále se jedná o integraci všech
inženýrských procesů v rámci celého životního cyklu produktu - od samotného plánování životního
cyklu, přes projektové zadání, design, vývoj, realizaci, testování, verifikaci až po poprodejní služby.
Bude rovněž docházet k postupnému propojování a prorůstání sekundární – výrobní sféry s terciární
sférou služeb. Dojde dokonce ke změně pořadí - sféra služeb se stane sférou primární a výroba se
stane službou materializace modelu zákaznicky poptávaného výrobku. Podobná situace bude i po
ukončení vlastního výrobního procesu, kdy bude formou velmi sofistikované služby zajišťován po
celou dobu životnosti produktu jeho servis, případně činnosti související s vylepšováním jeho užitných
vlastností nebo technických parametrů. Tyto služby bude možné poskytovat, zejména
u komplikovanějších a technicky náročnějších celků díky monitoringu pomocí vzdáleného přístupu
k produktu nebo zařízení, jehož je konkrétní produkt součástí. Další formou zprostředkování
servisních služeb bude aktivní automonitoring a komunikace produktu se servisním střediskem s tím,
že běžná údržba bude probíhat autonomně v režimu takzvané prediktivní údržby. Zde, na základě
sledování kritických parametrů produktu, bude možno automaticky napravit případné nežádoucí
odchylky a realizovat údržbu bez zásahu člověka.

I. 2 Připravenost ČR na Průmysl 4.0
V předchozí části naznačené změny se budou postupně uskutečňovat v horizontu následujících
desetiletí. Současná situace v České republice však naznačuje určité zaostávání za vyspělými zeměmi.
Podle studie Roland Berger Strategy Consultants, která hodnotila připravenost jednotlivých zemí na
nástup Průmyslu 4.0, se Česká republika nachází mezi tradičními zeměmi, které mají vysoký podíl
průmyslu, ale podprůměrnou úroveň připravenosti. Vedle ČR je v této skupině i Slovensko, Slovinsko,
Maďarsko a Litva, Česká republika je však z těchto zemí hodnocena nejlépe. Nicméně silně zaostává
za „předáky“ (země s vysokým podílem průmyslu i připravenosti) a zeměmi potenciálně nadějnými,
které mají sice nízký podíl průmyslu, ale vysokou míru připravenosti. Toto hodnocení bylo založeno
na následujících ukazatelích:







sofistikovanost průmyslové výroby,
stupeň automatizace,
inovační intenzita
připravenosti pracovní síly,
dostupnost vysokorychlostního internetu,
kvalita inovačních vazeb.
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O určité míře zaostávání připravenosti ČR na Průmysl 4.0 svědčí i porovnání ČR s ostatními členskými
státy EU. Pozici ČR lze sledovat na základě tzv. indexu digitální ekonomiky a společnosti, který
pravidelně monitoruje Evropská Unie1. V rámci mezinárodního srovnání je patrné, že ČR vůči
vyspělým zemím EU zaostává, i když různou měrou, ve všech aspektech, které vstupují do indexu
digitální ekonomiky a společnosti. Jedná se o přístup k vysokorychlostnímu internetu, příslušné
dovednosti populace, míry využívání internetu k různým účelům, integraci digitálních technologií do
jednotlivých odvětví, digitalizaci veřejných služeb. Posledně jmenovaná oblast – digitalizace veřejných
služeb - je zcela nejslabším článkem digitálního prostředí v ČR.
Na mikroúrovni se zjišťováním míry připravenosti firem na budoucí svět Průmyslu 4.0 zabýval rovněž
Svaz průmyslu a dopravy ČR. Úroveň připravenosti byla v tomto šetření měřena prostřednictvím
pětiúrovňové škály digitální zralosti firmy:
1. Firma má zaveden informační systém pro řízení výroby, její internetová přítomnost je pasivní
(webová stránka). Firma začíná uvažovat o digitalizaci procesů, výroby, údržby, návrhu
produktů atd. Nemá definovanou digitální strategii. Alespoň částečná schopnost zapojit se do
informačních toků v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů. Základní ekonomický
software jí umožňuje komunikaci s některými institucemi státní správy.
2. Interaktivní webová přítomnost, firma softwarově řízená, začíná chápat význam dat. První
integrační projekty, dílčí automatizace, uvažuje o nastavení digitální strategie. Zapojení do
informačních toků dodavatelsko-odběratelských řetězců (provázané digitální komponentové
číselníky, interaktivní digitální katalogy, poloautomatické objednávky atd.).
3. Vícekanálová přítomnost (web, mobily a tablety, sociální sítě atd.), firma má definovanou
digitální strategii. Přítomnost základů datové kultury - projekty integrace datové architektury,
integrovaná automatizace řízená v reálném čase (MES), personalizované produkty s virtuální
komponentou.
4. Integrovaná multikanálová přítomnost v digitálním světě. Ve firmě existuje distribuovaná
a personalizovaná digitální strategie. Datová architektura je integrovaná v celém produkčním
řetězci od komunikace a sdílení dat se zákazníkem až po subdodavatele. Využití digitální
diagnostiky pro predikování poruch a neshod v systémech (výrobní systémy, měřící systémy
atd.).
5. Firma je digitalizační platformou propojující on-line a off-line svět v jeden plně integrovaný
a ekonomicky výkonný celek. Nabízí jedinečnou personalizovanou zkušenost svým
zákazníkům prostřednictvím virtuálních produktů/asistentů komunikujících se zákazníky
v průběhu celého životního cyklu partnerského vztahu. Prostřednictvím nejnovějších
a nejefektivnějších přístupů (plná automatizace, 3D tisk atd.) realizuje kyber-fyzický systém
schopný individualizované realizace případné fyzické části produktu. Poskytuje digitalizační
služby svým partnerům a subdodavatelům a tím globálně řídí produkční doménový prostor.

1

Zdroj: https://ec.europa.eu/digital-single-market/digital-economy-and-society-index-desi
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Výsledky šetření provedeného Svazem průmyslu a dopravy v roce 2015 ukázaly, že při použití výše
uvedené hodnotící škály, spadá většina firem v ČR do nejnižších kategorií 1 a 2. Do kategorie 3 lze
z průmyslových podniků v České republice zařadit jen několik výjimek, řádově desítky firem, zatímco
z kategorie 4 jsou i u několika málo těch nejpokročilejších firem realizovány pouze segmenty.
Z pohledu implementace jednotlivých prvků Průmyslu 4.0 v průmyslových podnicích lze vysledovat
diametrálně rozdílné typy chování firem. Pro firmy, které jsou součástí velkých nadnárodní korporací,
platí, že tahounem, ale často i diktátorem technologie, a to nejen výrobní, ale i komunikační, jsou
obvykle zahraniční korporátní nebo smluvní vývojová centra. Velmi často se jedná jen o „osvětu“,
nikoliv o striktní požadavky zavádění alespoň základních principů Průmyslu 4.0, jak to například
udělaly automobilky, které od svých subdodavatelů vyžadovaly standardy např. ve formě povinné
certifikace. Globální korporace zapojují svoje české součásti do vlastního hodnotového řetězce
průmyslové výroby v širokém spektru od čistě kompletačních a montážních prací s minimální
přidanou hodnotou až po vysoce sofistikované činnosti vývojářských a prototypových center. Mimo
to se české součásti velkých korporací velmi úspěšně snaží o dílčí inovace směřující k Průmyslu 4.0,
zejména v některých odvětvích (elektrotechnika, elektronika, strojírenství).
Pokud jde o samostatné české firmy vlastněné zahraniční nebo tuzemskou finanční skupinou,
projevuje se u nich z důvodu relativně krátké „životnosti“ managementu těchto firem2 naprostý
deficit strategického rozhodování. Při operativním rozhodování je v těchto firmách zcela zřetelná
nechuť se seznamovat s charakteristikami Průmyslu 4.0 a případně uvažovat o jejich aplikaci.
Jednoznačnou prioritou je krátkodobé plnění ekonomických ukazatelů. Schvalování inovačních aktivit
týkajících se vlastní průmyslové výroby je komplikované a velmi často podmiňované možností využití
dotačních titulů a programů. Pokročilejší technologie hrazené z vlastních zdrojů jsou
upřednostňovány zejména v oblasti vnějších ekonomických vztahů (nákup, prodej, logistika,
reporting).
Poslední skupinou jsou české firmy vlastněné vrcholovým managementem, případně vlastníkem
s jinou těsnou vazbou na exekutivu firmy. Ve většině případů se jedná o malé a středně velké firmy,
často zaměřené na dodávky výrobků a služeb pro velké tuzemské nebo zahraniční korporace.
Management firem je ochoten společně s vlastníky rozhodovat i o strategickém rozvoji, nicméně
velmi často mu chybí základní informace, nebo je jen v „informačním závěsu“ svých odběratelů.
Inovační procesy jsou taženy zejména potřebou vyšší konkurenceschopnosti a kromě vlastních
výzkumných a vývojových kapacit jsou pro ně využívány i kapacity smluvní. Do této kategorie patří
velké procento čistě inženýrských nebo výzkumně-vývojářských firem pracujících výlučně pro
zahraniční odběratele.

I. 3 Nároky Průmyslu 4.0 na lidské zdroje - ICT profese a dovednosti
Vlivy čtvrté průmyslové revoluce na zaměstnanost a na proměny v požadovaných znalostech
a dovednostech se široce zabývalo letošní Světové ekonomické fórum v Ženevě. Podle výsledků
rozsáhlého šetření mezi hlavními personalisty největších světových firem představujících více než 13
mil. zaměstnanců v devíti ekonomických sektorech z patnácti vyspělých zemí se potvrdilo, že mnohé
změny již započaly a největší posun nároků na dovednosti pracovníků byl v důsledku využívání
2

Generální ředitel cca 7 let, finanční ředitel cca 3 roky, technický ředitel cca 12 let a více, bohužel obvykle s nejnižšími
rozhodovacími pravomocemi.
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mobilních zařízení a aplikací, které ovlivnily už více než třetinu pracovníků. Další změny probíhají
zejména v souvislosti s analýzou rozsáhlých dat, internetem věcí a služeb a v oblasti sdílené/on-line
ekonomiky, přičemž v dohledné budoucnosti pěti až sedmi let se urychlí rozvoj zejména v oblasti
robotiky, vyhodnocování dat a umělé inteligence.3
Jak je již v ekonomice i v celé společnosti výrazně patrné, ICT technologie a procesy se rozšířily do
všech sfér lidských aktivit a lze očekávat, že tento trend bude pokračovat se sílící měrou. Budou
vznikat nové pracovní příležitosti včetně nových profesí jak v samotném ICT sektoru, tak se bude
rozšiřovat poptávka po těchto profesích i v uživatelských odvětvích. Vedle toho se bude měnit
i podoba klasických profesí a pro jejich výkon bude třeba zvládat ICT technologie ve stále širším
rozsahu a ve stále pestřejší škále aplikací.
Budou se zvyšovat požadavky na tvůrce ICT systémů, aby zajistili uživatelské pohodlí, intuitivnost
ovládání, bezpečnost, stabilitu a automatické fungování těchto technologií. Z hlediska profesních
požadavků to klade nároky zejména na profese designérů/architektů řešení a testovací pracovníky,
kteří mají za úkol pochopit uživatelské potřeby a najít řešení přemosťující či propojující svět
technických řešení a svět často i málo zasvěcených uživatelů. Vývojáři a analytici obchodních řešení
s excelentní znalostí fungování specifického prostředí, v němž budou aplikace pracovat, jsou výrazně
nedostatkovými profesemi, jejichž rapidně rostoucí potřebu je třeba naplnit (např. v oblasti
bankovnictví, telekomunikací, marketingu, atd.). Jde o profese vysoce kvalifikované, které jsou
vybaveny obecnějším technickým základem znalostí s důrazem na obchod či podnikání, mezioborové
znalosti a prozákaznicky orientované dovednosti. Rovněž poroste poptávka po systémových
integrátorech vyvíjejících a zajišťujících propojení systémů, aplikací a datových úložišť podle potřeb
uživatelů a po integrátorech ICT a znalostních služeb různých poskytovatelů.
Výrazně se bude dál rozšiřovat poptávka po zákaznických řešeních na míru, která už nyní vyvolává
nutnost vývoje aplikačních modulů, z nichž je možné zákaznická řešení poskládat při snížení pracnosti
a nákladovosti na individuální řešení na straně dodavatele. Tento trend umožní ve větší míře
uplatnění i menších ICT firem jako dodavatelů příslušných řešení velkým národním či globálním
společnostem. Sektor ICT je ve vyspělých zemích dynamickou líhní malých progresivních firem. Např.
v Německu dosahuje míra zakládání start-upů v tomto sektoru 7,2 %4, což je násobně více než
v jiných sektorech. Tento trend předpokládá vybavenost ICT odborníků dovednostmi v oblasti
obchodování, odbytu a marketingu.
Práce s rozsáhlými soubory dat (Big Data) je velmi náročná na kvalifikovanou pracovní sílu.
V současné době již začínají vznikat specializované profese odborníků, kteří zajišťují sběr, uchovávání
a přenos dat, a zejména odborníků zaměřených na analýzu a transformaci dat do aplikací
využitelných ve výrobě i službách. Poptávka po těchto odbornících se bude stále zvyšovat
a strukturovat tak, jak budou vznikat nové možnosti využití rozsáhlých souborů dat. Stále více bude
vyžadována mezisektorová analýza umožňující využívání dat z jedné oblasti pro aplikace v oblasti jiné.
S rozsahem sbíraných dat poroste význam bezpečnosti jak jejich uchovávání, tak přenosu včetně
jejich šifrování. Otázkám počítačové bezpečnosti, ale i systémové globální bezpečnosti související
s celkovou architekturou, komunikačními pravidly a schopností systémů inteligentního
3
4

Zdroj: Future of Jobs Survey, World Economic Forum, 2016
Monitoring Report: Digital Economy 2014, Federal Ministry for Economic Affaires and Energy, Germany.
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vyhodnocování komunikovaných dat, se budou věnovat vysoce kvalifikované, dostatečně personálně
vybavené týmy. Specialisté na kybernetickou bezpečnost budou třeba nejen v týmech navrhujících
globální systémovou architekturu podnikových systémů apod., ale i v týmech u uživatelů těchto
produktů a systémů. Na uživatelské úrovni půjde o ochranu průmyslových systémů, bezpečnost
kritických infrastruktur, vyhodnocování a řízení rizik, schopnost řešit krizové situace poruch či
napadení počítačových systémů.
Nové pracovní příležitosti budou vytvářeny i v samotném průmyslu. Podle studie, která se zabývala
odhady dopadu Průmyslu 4.0 na zpracovatelský průmysl v Německu5, se v tomto odvětví zvýší
zaměstnanost v budoucích 10 letech poměrně výrazně. Nejrychlejší růst (až 0,9 % ročně) se logicky
očekává ve strojírenství, které je producentem výrobních zařízení nové generace pro celý produkční
sektor. Vyvolá to výraznou poptávku po nových profesích, které budou propojovat strojní inženýrství
se znalostmi elektroniky, kybernetiky a informatiky. Vedle specialistů na mechatroniku a robotiku to
jsou zejména návrháři a konstruktéři vestavěných systémů, které budou součástí inteligentních
strojů, návrháři a konstruktéři aplikací řízení v reálném čase, apod.
Využívání nových zařízení vyvolá samozřejmě také vznik profesí, které se budou starat o jejich údržbu
a seřizování, o aktualizaci softwaru atd. Na druhé straně v odvětvích, která jsou již v pokročilé fázi
zavádění robotizace, bude růst zaměstnanosti buď nevýrazný (typickým příkladem je např.
automobilový průmysl), nebo bude docházet k uvolňování pracovních sil (to se předpokládá zejména
v odvětvích lehkého průmyslu).
Zvýšení intenzity rutinních operací v rámci tradičních výrobních postupů v důsledku robotizace
a komputerizace vyvolá doplňkové rozšíření vysoce kvalifikovaných činností a zaměstnanosti
v kvalifikovaných profesích v rámci tradičních oborů. Toto rozšíření je spojeno s podstatným zvýšením
produktivity práce v nízko a středně kvalifikovaných etážích výroby/služeb, což umožní věnovat více
prostředků i času na posílení vysoce kvalifikovaných činností předvýrobního i povýrobního typu
(výzkum a vývoj, technická podpora zákazníků, vyhodnocování potřeb zákazníků atd.).
Technologické změny umožní individualizaci produktů a služeb, která si vyžádá rozšíření takových
profesí, které budou jednat se zákazníky, spotřebiteli produktů a služeb, budou se podílet na finálním
designu a složení produktu vyhovující individuálním potřebám spotřebitelů. Tato individualizace
vyvolá také zvýšenou poptávku po poradenských činnostech. Individuální využívání např. 3D tiskáren,
které umožní jednotlivým uživatelům samostatné navrhování a vyrábění určitých produktů, bude
vyžadovat určitou formu poradenství. Lze proto očekávat rozšíření tzv. after sale podpory
prostřednictvím internetu služeb.
Předpoklad individualizace produktů, produktů „šitých na míru“ určité skupině zákazníků je spojeno
s flexibilními výrobními systémy na bázi IoT, s možnostmi jejich rekonfigurace, přenastavení, které
vyvolá poptávku po středně až vysoce kvalifikovaných pracovnících, kteří budou zvládat jak technické
tak informační technologie. Tito pracovníci budou žádáni i v případě všech vysoce automatizovaných
velkosériových výrob. Budou muset být také přítomni pracovníci schopni s využitím prediktivních
systémů odhalit a odpovídajícím způsobem napravit vznikající nebo očekávané závady.

5

Boston Consulting Group study
https://www.bcgperspectives.com/content/articles/engineered_products_project_business_industry_40_future_produc
tivity_growth_manufacturing_industries/

12

II.

Připravenost Ústeckého kraje na Průmysl 4.0

Pro zavádění prvků Průmysl 4.0 je velmi důležitá vybavenost populace znalostmi a dovednostmi
souvisejícími s využíváním ICT. Tyto znalosti jsou nejen nezbytné pro uplatnění na trhu práce, ale jsou
i předpokladem pro zavádění ICT do veřejné správy, do fungování krajských a městských orgánů,
ovlivňují tak i akceptování tohoto trendu obyvatelstvem.
Znalosti a dovednosti populace nezbytné pro život v 21. století zahrnují ve stále větší míře i znalosti
a dovednosti související s využíváním ICT. Tyto znalosti a dovednosti jsou stále častěji požadovány
zaměstnavateli bez ohledu na ekonomický obor jejich činnosti či zastávanou profesi, i když
pochopitelně v různé struktuře a úrovni. Nezbytným předpokladem pro osvojení a prohlubování
těchto znalostí a dovedností je dostupnost příslušného vybavení, tj. osobního počítače, připojení
k internetu, ale i kvalita výuky na všech stupních vzdělání, dostatečná nabídka kurzů dalšího
vzdělávání i odpovídající angažovanost podniků ve vztahu ke svým zaměstnancům.

II. 1 Dostupnost ICT infrastruktury
Ústecký kraj ve srovnání s ostatními kraji ČR vykazuje ve vybavenosti domácností příslušnou
infrastrukturou určitou míru zaostávání. Podíl domácností vybavených osobním počítačem se po celé
sledované období 2008-2014 pohybuje pod celostátním průměrem (viz tab. 1). Pokud srovnáme
situaci v obou krajních letech, míra zaostávání se mírně prohlubuje, i když vybavenost domácností se
zlepšuje, ale pomalejším tempem než je průměr ČR. V roce 2008 mělo osobní počítač 39,2 %
domácností v Ústeckém kraji, v roce 2014 již 62,4 % domácností, ale odstup od celostátního průměru
se zvýšil z 8,5 procentního bodu na 8,8 procentního bodu. V mezikrajském srovnání vykazuje Ústecký
kraj nejnižší míru vybavenosti domácností, druhým krajem s nejméně příznivými hodnotami daného
ukazatele je Olomoucký kraj, ve kterém mělo v roce 2014 počítač 64,1 % domácností.
Tabulka 1: Vybavení domácnosti počítačem (%)
ČR, kraje

Osobní počítač
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Česká republika

47,7

54,2

59,3

63,8

66,7

69,3

71,2

Hl. m. Praha

59,0

63,7

67,6

70,8

72,9

75,4

77,2

Středočeský

45,8

53,0

58,8

65,0

69,5

72,8

74,5

Jihočeský

47,6

51,9

57,4

61,6

65,2

67,6

69,9

Plzeňský

43,9

52,5

59,9

64,7

66,6

67,8

70,7

Karlovarský

46,4

53,3

58,4

61,5

64,1

66,0

71,7

Ústecký

39,2

46,6

53,7

59,3

61,1

61,9

62,4

Liberecký

40,1

42,3

49,4

54,4

60,4

63,5

68,8

Královéhradecký

50,1

56,9

62,3

65,9

69,9

71,2

73,7

Pardubický

49,6

56,1

61,1

66,3

69,4

70,7

71,7

Vysočina

45,5

50,0

57,5

62,6

66,6

69,0

69,6

Jihomoravský

48,4

55,7

62,4

66,8

69,5

72,3

73,4

Olomoucký

40,2

50,4

55,2

59,2

61,5

64,2

64,1

Zlínský

48,0

56,0

59,2

62,9

63,6

69,7

72,1

Moravskoslezský

45,7

51,1

56,7

60,8

63,9

66,9

69,4

Zdroj: ČSÚ - Statistická ročenka Ústeckého kraje 2015

V případě přístupu domácností k internetu je míra zaostávání domácností Ústeckého kraje mírně nižší
než v případě vybavenosti počítačem. Přístup k internetu mělo v roce 2014 63 % domácností, za
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celou ČR to bylo 70,7 % domácností (viz tabulka 2). I když se v roce 2014 podíl domácností
s přístupem k internetu téměř zdvojnásobil oproti situaci v roce 2008 (63 % vs 34,3 %), míra
zaostávání za průměrem ČR se lehce prohloubila, a to ze 7,3 procentního bodu na 7,7 procentního
bodu. Lehce horší výsledek než Ústecký kraj vykázal v roce 2014 Olomoucký kraj (63 % vs. 62,2 %).
Tabulka 2: Přístup domácností k internetu (%)
ČR, kraje

Internet
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Česká republika

41,7

49,2

56,0

61,0

64,7

68,2

70,7

Hl. m. Praha

54,0

59,4

62,2

66,0

69,3

74,2

76,7

Středočeský

40,8

49,1

55,9

63,5

68,6

72,4

75,1

Jihočeský

38,8

44,1

51,5

57,0

62,5

66,9

70,6

Plzeňský

37,9

48,8

56,6

62,1

63,6

65,8

69,8

Karlovarský

38,8

47,4

54,7

59,3

62,6

64,9

70,5

Ústecký

34,4

43,6

51,7

57,8

60,1

61,9

63,0

Liberecký

36,0

39,9

47,6

53,0

59,8

63,0

69,1

Královéhradecký

44,0

52,6

59,5

63,4

67,3

68,9

71,5

Pardubický

38,8

48,2

55,7

62,5

66,8

69,0

71,3

Vysočina

38,9

46,2

53,0

59,3

63,3

67,6

68,3

Jihomoravský

43,0

51,3

59,6

65,0

68,2

71,7

73,1

Olomoucký

32,2

43,4

51,6

57,3

59,1

62,0

62,2

Zlínský

39,9

49,2

54,2

59,9

61,6

67,7

71,4

Moravskoslezský

40,2

46,6

53,1

58,0

62,5

65,9

68,4

Zdroj: ČSÚ - Statistická ročenka Ústeckého kraje 2015

Zdokonalování funkcí mobilních telefonů vede k tomu, že přístup k internetu přes stolní počítač je ve
světě nahrazován přístupem přes mobilní telefon. To se ve statistikách projevuje nižší vybaveností
domácností počítačem v porovnání s přístupem domácností k internetu. Tento trend v ČR v roce
2014 vykázal vedle Ústeckého kraje i kraj Jihočeský a Liberecký. Rozdíl mezi těmito dvěma ukazateli
se však pohybuje na úrovni několika desetin procentního bodu, je proto třeba tuto skutečnost
hodnotit velmi obezřetně a vyčkat na zjištění v následujících letech, zda se jedná skutečně o určitý
trend nebo o statistickou chybu.
Úroveň vybavenosti domácností ICT infrastrukturou závisí na celé řadě faktorů, nicméně jedním
z nejdůležitějších je dostatečný příjem, který umožní takovéto vybavení pořídit. Ústecký kraj však
dlouhodobě trpí nadprůměrnou mírou nezaměstnanosti i nižšími průměrnými výdělky. V roce 2014
dosáhla míra nezaměstnanosti v Ústeckém kraji 9,7 %, v ČR pouze 6,8 %,6 medián hrubé měsíční
mzdy byl ve stejném roce o 6 % nižší ve srovnání s ČR, jeho výše byla v Ústeckém kraji 21 772 Kč.
Nižší úroveň vybavenosti domácností počítačem a přístupem k internetu by měla být vyvažována
vyšší mírou dostupnosti této infrastruktury z veřejně přístupných míst, aby i příslušníci domácností,
které nemají počítač, měli šanci tyto technologie využívat. I když není stanovena optimální míra
vybavenosti regionů veřejnou ICT infrastrukturou, z porovnání počtu míst s připojením k internetu ve
veřejných knihovnách na deset tisíc obyvatel kraje je zřejmé, že Ústecký kraj má nižší míru
vybavenosti než je celostátní průměr. V roce 2014 na deset tisíc obyvatel připadalo v Ústeckém kraji,
8,5 veřejně přístupných míst s připojením k internetu, celostátní průměr byl 10 míst. Horší míru
6

Zdroj: ČSÚ – Zaměstnanost, nezaměstnanost – Obecná míra nezaměstnanosti v krajích
https://www.czso.cz/csu/czso/obecna_mira_nezamestnanosti_v_cr_a_krajich
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vybavenosti měly dva kraje, a sice Praha (2,7 míst) a Moravskoslezský kraj (7,6 míst), oba tyto kraje
však mají vyšší míru vybavenosti domácností. Naproti tomu Olomoucký kraj, který má obdobně
nepříznivou úroveň vybavenosti domácností internetem jako kraj Ústecký, má nadprůměrně vysokou
míru vybavenosti veřejně přístupnými místy (12, 6 míst), (viz tabulka 3).
Tabulka 3: Počet veřejně přístupných míst s připojením na internet v knihovnách na 10 tisíc obyvatel kraje
Česká republika
Hl. m. Praha
Středočeský
Jihočeský
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Královéhradecký
Pardubický
Vysočina
Jihomoravský
Olomoucký
Zlínský
Moravskoslezský

2008
9,5
2,6
9,0
14,7
11,3
11,1
7,4
9,8
11,9
11,1
15,5
10,3
12,1
12,1
6,8

2009
9,7
2,6
9,1
15,3
11,1
11,8
7,5
9,8
12,0
11,6
15,8
10,5
12,3
12,3
7,1

2010
9,9
2,7
9,0
15,6
11,1
11,9
7,8
10,2
12,2
11,8
15,9
10,9
12,4
12,6
7,4

2011
10,2
2,9
9,1
15,8
11,0
13,5
8,4
10,4
12,4
12,0
15,7
11,1
12,5
13,0
8,1

2012
10,3
2,8
9,1
16,6
11,1
14,0
8,6
10,2
13,2
12,1
15,8
11,2
13,0
13,1
7,7

2013
10,3
2,7
9,2
16,4
11,1
14,0
8,6
10,3
13,2
12,0
15,7
10,5
13,4
14,1
7,5

2014
10,0
2,7
8,6
16,5
11,1
13,5
8,5
10,0
13,0
11,6
15,2
10,5
12,6
13,9
7,6

Zdroj: ČSÚ - Statistická ročenka Ústeckého kraje 2015, Statistická ročenka ČR – Obyvatelstvo podle krajů – střední stav;
vlastní propočty

Kromě veřejně přístupných míst vybavených ICT infrastrukturou je možné nízkou úroveň vybavenosti
domácností vyvážit u dětí pocházejících z těchto domácností dostupností počítačů ve školách. Počet
stolních počítačů připadajících na sto žáků prvního stupně základních škol je v Ústeckém kraji druhý
nejnižší. Nižší vybavenost vykazují základní školy v Praze, kde je ovšem vybavenost domácností
počítačem nejvyšší. V roce 2014 připadalo na sto žáků prvního stupně základních škol v Ústeckém
12,2 stolního počítače s připojením k internetu, republikový průměr byl 13,5 počítače s připojením
k internetu (viz tabulka 4).
Tabulka 4: Počítače v základních školách dostupné žákům (2014, počet na 100 žáků prvního stupně)

Česká republika
Hl. m. Praha
Středočeský
Jihočeský
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Královéhradecký
Pardubický
Vysočina
Jihomoravský
Olomoucký
Zlínský
Moravskoslezský

Stolní

Přenosné

Tablety

13,8
11,4
12,8
13,8
14,8
13,1
12,4
13,5
14,9
14,3
17,1
14,0
16,4
15,2
14,0

1,9
1,4
2,3
2,1
1,6
2,1
1,3
1,3
2,0
2,3
1,9
1,9
1,8
1,7
2,1

1,0
1,9
0,8
0,7
1,0
0,9
0,9
0,7
0,7
0,7
0,8
1,0
0,3
0,8
1,2

s připojením k internetu
Stolní
Přenosné
Tablety
13,5
1,8
0,9
11,2
1,3
1,9
12,4
2,3
0,8
13,5
2,1
0,7
14,4
1,5
1,0
12,8
1,9
0,9
12,2
1,2
0,8
13,1
1,3
0,6
14,6
2,0
0,6
13,6
2,2
0,7
16,6
1,9
0,8
13,8
1,8
0,9
16,0
1,8
0,2
14,9
1,7
0,8
13,7
2,1
1,2

Zdroj: ČSÚ - Statistická ročenka Ústeckého kraje 2015
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Následující tabulka (viz tabulka 5) shrnuje údaje o vybavenosti Ústeckého kraje vybranými prvky ICT
infrastruktury v roce 2014. Z porovnání jednotlivých hodnot je patrné, že nejvyšší míra zaostávání za
průměrem ČR, měřená podílem míry vybavenosti v Ústeckém kraji na republikové míře vybavenosti,
je ve vybavenosti veřejně přístupných míst k internetu (15 p.b.), dále ve vybavenosti domácností
počítačem (12,4 p.b.) a internetem (10,9 p.b.). Nejnižší míra zaostávání Ústeckého kraje je ve
vybavenosti prvního stupně základních škol stolním počítačem (9,6 procentního bodu).
Tabulka 5: Vybavenost vybranými prvky ICT infrastrukturou (2014)
Počítač v domácnosti (% domácností)
Internet v domácnosti (% domácností)
Internet v knihovnách (počet přístupových míst na 10 tis. obyvatel
Stolní počítač v ZŠ (počet na 100 žáků prvního stupně)

ULK
62,4
63,0
8,5
12,2

ČR
71,2
70,7
10,0
13,5

Pořadí ULK
14.
13.
12.
13.

Zdroj: ČSÚ - Statistická ročenka Ústeckého kraje 2015

II. 2 Počítačová gramotnost populace
Za jednotlivé kraje ČR nejsou údaje mapující počítačovou gramotnost populace v jednotlivých krajích
k dispozici, nicméně vzhledem k nepříznivému vybavení populace Ústeckého kraje ICT
infrastrukturou, ale i nižšímu podílu terciárně vzdělané populace, lze očekávat, že hodnoty ukazatelů
budou nižší než celorepublikový průměr.
Míra a úroveň využívání ICT jak v soukromém, tak profesním životě závisí na schopnostech populace
zvládat práci s počítačem. Výsledky mezinárodního srovnání ukazují, že v ČR dochází k obdobnému
vývoji jako v průměru EU, tzn. že se snižuje podíl populace ve věku 16-74 let, která není schopná
využívat počítač a nejrychleji rostoucí skupinou je populace s vysokou úrovní počítačových
dovedností. Úroveň počítačových dovedností není nijak testována, je založena na sebehodnocení
jednotlivců, kteří se vyjadřují k tomu, jaké úlohy jsou na počítači schopni zvládnout. Jedná se o šest
úloh7, zvládnutí 1-2 úloh je hodnoceno jako nízká úroveň, zvládnutí 3-4 úloh jako střední úroveň
a zvládnutí 5-6 úloh jako úroveň vysoká. V roce 2014 se podíl populace, která není schopna
s počítačem pracovat, snížil v ČR ze 45 % v roce 2007 na 32 %. V průměru EU 28 došlo k obdobnému,
i když mírnějšímu poklesu, a to ze 40 % na 30 %. Podíl populace s nejvyšší úrovní dovedností se
v tomto období zvýšil v ČR ze 17 % na 27 %, v EU 28 z 23 % na 29 %, došlo tak ke snížení zaostávání
ČR za průměrem EU. Zaostávání ČR vůči vyspělým evropským zemím, je však stále výrazné. Podíl
populace s nejvyšší úrovní počítačových dovedností dosáhl v roce 2014 ve Finsku 46 %, ve Švédsku 38
%, v Německu 30 % (viz tabulka 1 v Příloze). Zvládání práce s počítačem lze chápat i jako určitou
charakteristiku toho, do jaké míry je populace schopna a ochotna vyrovnávat se s výzvami, které 4.
průmyslová revoluce přináší.
O nutnosti vyhodnocení zaměření a způsobu výuky ICT na školách svědčí porovnání podílu populace,
která používá počítač a je schopna prostřednictvím programovacího jazyka vytvořit vlastní program.
V roce 2014 tuto dovednost mělo v ČR pouze 5,2 % populace ve věku 16-74 let, zatímco průměr EU
28 byl více jak dvojnásobný (12,8 %) a průměr EU 15, tedy průměr za ekonomicky vyspělé jádro EU,
7

Kopírování a přesouvání souborů a složek; využívání povelu copy a paste pro duplikaci nebo přenesení informací uvnitř
dokumentu; použití základních aritmetických operací v tabulkových procesorech; komprese (zmenšení) souborů;
instalace nového zařízení, např. tiskárny nebo modemu; používání programovacího jazyka k tvorbě programů.
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téměř trojnásobný (14,0 %). S výjimkou Slovenska a Kypru je ve všech zemích věnována pozornost
získání této schopnosti již na základních školách. Svědčí o tom podíl populace ve věku 25-54 let, která
má pouze základní vzdělání a osvojila si tuto dovednost, i když ne ve všech případech to musí být
důsledek školního vzdělání. Může se zde projevit i silný vliv dalšího vzdělávání, ať již neformálního
nebo informálního, které souvisí s pracovním zapojením jednotlivce i s jeho individuálními zájmy.
V ČR je schopno vytvořit program 0,7 % populace se základním vzděláním ve věku 25-54 let, zatímco
průměr EU 28 je 5,9 % a EU 15 6,5 %. Odstup ČR se se vzrůstající úrovní vzdělání snižuje, ale i
v případě vysokoškolsky vzdělaných je jejich podíl pouze cca třetinový oproti průměru EU 28 (viz
tabulka 2 v Příloze 1).

II. 3 ICT odborníci
Konkurenceschopnost, inovace a tvorba nových pracovních příležitostí je ve stále rostoucí míře
tažena užíváním nových a vyspělejších informačních a komunikačních technologií. Jejich širší
a intenzivnější využívání vede k rostoucí poptávce po těchto specialistech, kteří jsou schopni plnit
široký rejstřík úkolů spojených s vývojem a údržbou podnikových ICT systémů. Podniky a instituce se
s touto situací vyrovnávají buď budováním vlastních IT oddělení, nebo nákupem potřebných vysoce
specializovaných ICT činností od externích dodavatelů.
V ČR stejně jako v ostatních zemích se v posledních letech prosazuje trend zvyšujícího se podílu
podniků, které dávají přednost nákupu ICT služeb před budováním vlastních ICT oddělení (viz tabulka
3 v Příloze 1). V roce 2012 v ČR 29 % podniků s deseti a více zaměstnanci8 zaměstnávalo ICT
specialisty, v roce 2015 již pouze 19 %. Tento trend se prosazuje ve všech podnicích bez ohledu na
jejich velikost, ovšem v podnicích s počtem zaměstnanců přesahující 250 osob je tento trend výrazně
pomalejší než v podnicích malých (10 – 49 zaměstnanců) a středních (50-249 zaměstnanců). Podíl
velkých podniků, které zaměstnávají vlastní ICT specialisty, klesl v ČR z 83 % v roce 2012 na 79 %
v roce 2015, středních podniků z 55 % na 41 % a malých z 21 % na 11 %. Trend v ČR vykazuje ve
srovnání s průměrem EU 15 strmější průběh. V roce 2015 byl podíl podniků zaměstnávající ICT
specialisty v průměru za všechny podniky bez ohledu na jejich velikost v ČR o 2 p.b. nižší než v EU 15,
a to zejména vlivem situace v malých a středních podnicích, ve kterých byl podíl podniků s ICT
zaměstnanci nižší o 4 p.b. resp. 5 p.b. U velkých podniků lokalizovaných v ČR byla situace shodná se
situací v EU 15. Je patrné, že zejména pro podniky malé a střední velikosti se stává ekonomicky
výhodnější ICT služby nakupovat od specializovaných firem než rozvíjet svá vlastní oddělení. K tomu
jistě přispívá i nedostatek vhodných odborníků na trzích práce v podstatě ve všech zemích EU. V ČR
podniky, které nabíraly v roce 2014 ICT odborníky, se jich více jak polovina (59 %) potýkala
s výraznými obtížemi při obsazování nabízených volných pracovních míst, obdobná situace byla
v Lucembursku a Rakousku9.
Podle šetření Eurostatu nejčastěji podniky nakupují činnosti týkající se údržby ICT infrastruktury (58
%), dále činnosti související s bezpečností a ochranou dat (53 %) a rozvíjením a údržbou webových
stránek (49 %)10.

8

Není zde zahrnut finanční sektor.
Zdroj: Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/ICT_specialists_-_statistics_on_hard-tofill_vacancies_in_enterprises
10
Zdroj: Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/ICT_specialists_-_statistics_on_hard-tofill_vacancies_in_enterprises
9
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V Ústeckém kraji je ve srovnání s ostatními kraji ČR zaměstnán poměrně velký počet IT odborníků,
kteří představují profesi, po které bude v souvislosti se 4. průmyslovou revolucí stále rostoucí
poptávka. V kraji bylo v roce 2014 zaměstnáno 7,5 tisíc IT odborníků (specialistů a techniků), kraj se
na celkové zaměstnanosti těchto odborníků v ČR podílel 4,7 %. Z hlediska počtu IT profesí
představuje Ústecký kraj pátý kraj s nejvyšší koncentrací těchto odborníků, a to po Praze,
Jihomoravském, Středočeském a Moravskoslezském kraji. V těchto čtyřech krajích bylo v roce 2014
soustředěno 70 % IT odborníků ČR, v samotné Praze cca 30 % IT odborníků (viz tabulka 6). Centry IT
činností jsou vedle Prahy tak hlavní města Jihomoravského a Moravskoslezského kraje, Brno a Ostrava.
Tabulka 6: IT odborníci a jejich podíl na pracovní síle
Počet (tis. fyzických osob)

ČR, kraje

Česká republika
Hl. m. Praha
Středočeský
Jihočeský
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Královéhradecký
Pardubický
Vysočina
Jihomoravský
Olomoucký
Zlínský
Moravskoslezský

podíl na PS

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2014

110,8

114,2

121,6

126,6

132,0

153,1

161,0

3,0

32,6
10,7
5,1
4,5
.
6,9
4,3
3,9
.
3,9
14,6
5,1
5,0
10,4

33,1
12,0
6,0
5,6
.
6,7
.
4,9
3,1
5,5
12,9
6,5
4,1
10,6

37,9
12,7
4,5
4,7
.
9,4
.
4,2
4,2
3,1
13,3
5,0
3,8
14,5

39,6
16,7
5,8
4,0
.
6,9
3,6
4,9
3,8
.
16,9
.
3,9
13,7

40,2
17,3
5,7
5,4
.
5,4
.
6,6
3,9
3,6
19,9
4,2
4,0
11,0

45,0
20,6
4,1
6,9
1,0
6,5
4,3
6,5
4,8
4,3
25,0
4,7
4,6
14,9

49,1
22,2
5,1
6,6
0,7
7,5
5,0
5,7
4,5
5,4
25,2
4,1
5,1
14,8

7,4
3,3
1,6
2,2
0,5
1,9
2,3
2,1
1,7
2,1
4,3
1,3
1,8
2,5

Zdroj: ČSÚ - Statistická ročenka Ústeckého kraje

Ústecký kraj má relativní výhodu v tom, že patří mezi lidnaté kraje, kraje s početnou pracovní silou
a s tím do značné míry souvisí i četné zastoupení IT odborníků. Pokud by však podíl IT odborníků na
pracovní síle měl v Ústeckém kraji dosahovat republikového průměru, tj. 3 %, počet IT odborníků by
se v roce 2014 musel zvýšit z reálných 7,5 tisíce osob na 11,8 tisíc osob.
Vybavenost jednotlivých krajů IT odborníky souvisí s rozsahem odpovídajících pracovních příležitostí,
které jsou jednak soustředěny do sektoru informačních a komunikačních činností, a jednak jsou
rozptýleny v podstatě ve všech ostatních sektorech, neboť činnosti těchto odborníků se staly nezbytnou
podmínkou pro fungování a udržení konkurenceschopnosti. Jak však naznačují výsledky statistického
šetření mezi podniky (viz výše), dochází postupně ke koncentraci těchto odborníků do specializovaných
podniků a institucí spadajících do sektoru informačních a komunikačních technologií.
Z meziregionálních rozdílů v počtu zaměstnaných na pozicích ICT odborníků je zřejmé, že
v jednotlivých krajích existuje různá míra poptávky po této profesi, že pracovní příležitosti jsou
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koncentrované zejména do Prahy, Brna a Ostravy. Především Praha a Jihomoravský kraj nabízejí
nejen velké množství pracovních příležitostí pro tyto odborníky, ale také nejvyšší výdělky.
Mzdové ohodnocení ICT odborníků v Ústeckém kraji nedosahuje celorepublikového průměru. Je však
třeba vzít v úvahu, že celorepublikový mzdový průměr je výrazně ovlivněn zejména situací v Praze
a v Jihomoravském kraji, kde je soustředěn velký počet IT odborníků s relativně vysokými mzdami.
Pokud odhlédneme od specifické situace v těchto dvou krajích, potom mzdové ohodnocení ICT
specialistů a ICT techniků je v Ústeckém kraji relativně příznivé ve srovnání se situací ve zbylých
jedenácti krajích. Hrubá měsíční mzda ICT specialisty pracujícího v Ústeckém kraji ve výši 38 460 Kč
v roce 2012 byla čtvrtou nejvyšší mzdou z dvanácti krajů. Vyšší mzda byla zaznamenána pouze ve
Středočeském, Libereckém a Plzeňském kraji. ICT technici pobírali v Ústeckém kraji v tomto roce
hrubou měsíční mzdu ve výši 30 598 Kč, což byla pátá nejvyšší mzda z dvanácti krajů, po Jihočeském,
Moravskoslezském, Plzeňském a Pardubickém kraji (viz tabulka 7). Mzdové ohodnocení IT odborníků
je příznivé i ve vztahu k celkové profesi specialistů a techniků. V roce 2012 byla hrubá měsíční mzda
IT specialistů v Ústeckém kraji o 19 % vyšší než mzda specialistů celkem, u techniků byl tento mzdový
bonus mírně nižší, na úrovni 13 %. Profese IT odborníků je v Ústeckém kraji mzdově relativně prestižní.
Tabulka 7: Hrubá měsíční mzda IT odborníků (Kč)
ČR, kraje
Česká republika
Hl. m. Praha
Středočeský
Jihočeský
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Královéhradecký
Pardubický
Vysočina
Jihomoravský
Olomoucký
Zlínský
Moravskoslezský

celkem*
42 237
49 545
38 666
36 246
36 703
32 602
34 186
24 565
30 551
33 805
34 461
42 763
29 236
32 474
34 357

2012
specialisté
46 668
55 227
43 706
37 944
39 460
34 649
38 460
40 859
35 497
35 371
37 959
45 966
31 175
35 085
34 836

technici
35 929
41 636
32 554
34 987
32 659
30 201
30 598
18 539
25 686
31 469
29 334
35 556
25 467
29 280
33 482

celkem
44 157
51 953
37 746
35 436
35 661
.
31 877
29 978
34 101
33 071
36 310
43 000
28 824
35 037
34 424

2014
specialisté
48 834
55 876
45 684
.
41 526
.
41 048
.
.
36 269
40 673
45 628
.
39 272
37 135

technici
36 690
42 904
.
.
34 450
.
31 685
.
.
31 045
.
.
24 523
30 316
34 252

Zdroj: ČSÚ - Statistická ročenka Ústeckého kraje
Vysvětlivka: * vážená hrubá měsíční mzda IT odborníků celkem, tedy specialistů a techniků

II. 4. Studenti informatiky
Dostupnost IT odborníků je závislá na přílivu nových takto vzdělaných osob na trh práce. Počty
studujících obor informatika na vysokých školách je ovlivněn nejen zájmem mladých lidí o tento
perspektivní obor, ale i demografickým vývojem a dostupností studijních příležitostí v místě bydliště,
resp. dostupností v únosné dojížďkové vzdálenosti. Ne všichni studující studium úspěšně dokončí
a uplatní se ve vystudovaném oboru nebo v místě svého trvalého bydliště v době studií. Zvýšení
počtu IT odborníků je vždy nižší než počet studujících.
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Počty studujících informatických oborů na vysokých školách se v ČR v období let 2008-2011
zvyšovaly, v roce 2011 dosáhly svého maxima ve výši 22 404 studentů. Po tomto roce dochází
k postupnému poklesu a v roce 2014 tento obor studovalo na vysokých školách 21 736 studentů,
tedy o 3 % méně ve srovnání s rokem 2011 (viz tabulka 8).
Studenti s trvalým bydlištěm v Ústeckém kraji se na celkovém počtu studujících podíleli v roce 2008
4,1 %, v roce 2014 již o něco méně, 3,8 %. V roce 2014 byl Ústecký kraj pátým krajem s nejnižším
zastoupením studentů oboru informatika. Nejvyšší zastoupení měli studenti bydlící v Praze,
Středočeském, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji, tedy studenti z krajů, ve kterých je
relativně vysoká nabídka tohoto vzdělávání a současně je zde i vysoká koncentrace poptávky.
O velmi omezeném zájmu mladých lidí z Ústeckého kraje o informatické obory svědčí velmi nízký
podíl těchto studentů na populaci kraje ve věku 20-24 let, tedy věku typickém pro studium na vysoké
škole. Hodnota tohoto ukazatele byla v Ústeckém kraji 1,6 %, zatímco celorepublikový průměr byl
3,4 % a například v Pardubickém a Královéhradeckém kraji to bylo více jak 4 %. Je zřejmé, že Ústecký
kraj má značné rezervy nejen z hlediska popularizace tohoto oboru mezi mladými lidmi, ale
i z hlediska dostupnosti takto zaměřené výuky v kraji.
Tabulka 8: Studenti vysokých škol v oboru informatika podle místa trvalého bydliště

ČR, kraje

ČR
Hl. m. Praha
Středočeský
Jihočeský
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Královéhradecký
Pardubický
Vysočina
Jihomoravský
Olomoucký
Zlínský
Moravskoslezský
cizinci

Počet (tis. fyzických osob)
2008 2009 2010
19 305 21 340 22 155
2 984 3 223 3 295
1 763 1 989 2 137
742
824
875
456
502
576
238
269
287
801
887
911
487
583
643
1 460 1 649 1 655
1 182 1 351 1 404
779
792
805
2 166 2 249 2 158
1 047 1 138 1 217
883
1 202 1 189
2 073 2 042 2 055
2 495 2 952 3 257

2011 2012 2013
22 404 22 309 21 913
3 137 2 879 2 802
2 181 2 171 2 136
982
1 026
993
694
729
711
306
322
307
912
849
886
646
653
638
1 768 1 773 1 723
1 446 1 462 1 460
829
820
821
2 112 2 065 1 957
1 133 1 116 1 054
1 170 1 203 1 190
2 013 1 974 1 879
3 396 3 595 3 727

Podíl studentů na (%)
celkovém
populaci
počtu
20-24 let
studentů
2014 2008 2014
2014
21 736 100,0 100,0
3,4
2 566 15,5 11,8
3,8
2 027
9,1
9,3
2,7
1 000
3,8
4,6
2,5
792
2,4
3,6
2,3
312
1,2
1,4
1,7
827
4,1
3,8
1,6
650
2,5
3,0
2,4
1 540
7,6
7,1
4,5
1 392
6,1
6,4
4,2
802
4,0
3,7
2,4
1 914 11,2
8,8
2,7
1 006
5,4
4,6
2,5
1 144
4,6
5,3
3,1
1 642 10,7
7,6
2,0
4 101 12,9 18,9
:

Zdroj: ČSÚ – Statistické ročenky jednotlivých krajů 2014 a Statistická ročenka České republiky 2014

Relativní pozice ve srovnání s ostatními kraji se v posledních letech mírně zhoršuje, jak vyplývá
z vývoje rozdělení studentů informatiky mezi jednotlivými kraji (viz tabulka 8). V roce 2008 pocházelo
z Ústeckého kraje 4,1 % všech studentů informatiky, v roce 2014 to bylo 3,8 %. Mnohé jiné kraje
přitom vykazují výrazný růst svého podílu na studentech informatiky (např. Plzeňský z 2,4 % na 3,6 %,
Jihočeský z 3,8 % na 4,6 % a Liberecký z 2,5 % na 3,0 %), přičemž se jedná o kraje méně lidnaté, než je
Ústecký kraj a mají tedy i mnohem nižší počet mladých lidí, ze kterých se mohou studenti rekrutovat.
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Pro ilustraci, předpokládáme-li, že žádoucí podíl „Ústečáků“ na studentech informatiky je minimálně
stejný jako je podíl „Ústečáků“ na odpovídající mladé populaci (20-24) celé ČR, mělo by jich být mezi
studenty informatiky asi 8 %, čehož zdaleka není dosahováno (viz tabulka 4 v Příloze 1).
O tom, že mladí lidé z Ústeckého kraje dávají přednost jiným studijním oborům, svědčí i nízký podíl
studujících informatiky s trvalým bydlištěm v Ústeckém kraji na celkovém počtu studujících (viz
tabulka 9). V roce 2015 informatické obory studovalo pouze 2,6 % všech vysokoškolských studentů
z ústeckého kraje.
Tabulka 9: Podíl studentů informatických fakult na všech studentech z kraje (2015), v %
ČR, kraje
ČR
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Moravskoslezský kraj
Zlínský kraj
Liberecký kraj
Olomoucký kraj
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Jihomoravský kraj
Kraj Vysočina
Ústecký kraj
Karlovarský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
bydlí v zahraničí

Podíl studentů informatických
fakult
5,3
10,0
8,0
7,3
7,2
6,2
4,5
4,1
3,9
3,9
3,7
2,6
2,3
1,8
1,2
8,7

Zdroj: Statistiky MŠMT (systém Krakatau), 2016.

Jedním z faktorů pro tento stav je nízká dostupnost vhodných studijních programů v regionu. Bývá
pravidlem, že velká část zájemců o studium z regionů nachází vhodný studijní program ve svém
krajském městě, a pokud v kraji vznikly fakulty vysokých škol specializované na informatiku, výrazně
to zvýšilo podíl studentů těchto oborů v kraji. Příkladem může být Královéhradecký kraj, kde vysoký
podíl studentů informatiky souvisí do velké míry s dobrou místní dostupností specializovaných fakult.
Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové je druhou nejnavštěvovanější fakultou
mezi studenty bydlícími v Královéhradeckém kraji a třetí nejnavštěvovanější je Fakulta ekonomickosprávní Univerzity Pardubice, která rovněž vyučuje několik hojně navštěvovaných informatických oborů11.
Níže uvedený graf 1 ilustruje, kam nejčastěji odcházejí studovat zájemci o informatiku z Ústeckého
kraje. Většina z nich směřuje do Prahy, kde 35 % z nich studuje Fakultu informatiky a statistiky na VŠE
a 30 % Fakultu informačních technologií ČVUT. Důležitými jsou dále i Fakulta mechatroniky,
informatiky a mezioborových studií na Technické univerzitě v Liberci (15 %) a Fakulta informatiky
a managementu Univerzity Hradec Králové (10%). Pro srovnání je ukázáno, jak vypadá obdobný graf
(viz graf 2) pro studenty informatických fakult z Královéhradeckého kraje, kde regionálně dostupné
fakulty jednoznačně dominují.
11

Zdroj: MŠMT, databáze studentů vysokých škol, Krakatau, 2015.
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Graf 1: Studenti z ÚLK, kteří studují informatické fakulty12 v %
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Zdroj: Statistiky MŠMT (systém Krakatau), 2016.

Graf 2: Studenti z Královéhradeckého kraje, kteří studují informatické fakulty13 v %
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Zdroj: Statistiky MŠMT (systém Krakatau), 2016.

12

V grafu je použito rozdělení podle informatických fakult, které je méně přesné než rozdělení podle informatických oborů,
dostupná data však v tomto případě rozdělení dle oborů neumožňovala.
13
V grafu je použito rozdělení podle informatických fakult, které je méně přesné než rozdělení podle informatických oborů,
dostupná data však v tomto případě rozdělení dle oborů neumožňovala.
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III.

Volná pracovní místa v Ústeckém kraji

Analýza volných pracovních míst umožňuje získat informace o profesích, které zaměstnavatelé
v příslušném časovém období hledají, aby mohly realizovat a dále rozvíjet svoje aktivity. Cílem této
části studie je nejen zjistit a vyhodnotit situaci v Ústeckém kraji z hlediska rozsahu a struktury volných
pracovních míst v roce 2015, ale i identifikovat vývojovou tendenci ve vztahu k roku 2014
a k průměrné situaci v ČR a v ostatních krajích. Kromě této analytické části kapitola obsahuje i úvodní
metodickou část, která stručně popisuje postup získání podkladových dat a postup jejich analýzy.
Podrobný metodický postup je uveden v Příloze č. 3).
Klíčová zjištění:











Mezi listopadem 2014 a 2015 v důsledku příznivého ekonomického vývoje počet volných
pracovních míst rostl, tento nárůst však byl v Ústeckém kraji ve srovnání s celorepublikovým
vývojem podprůměrný.
Ústecký kraj se pohybuje na spodních příčkách meziregionálního srovnání z hlediska podílu kraje
na celkovém počtu VPM i počtu VPM na tisíc zaměstnaných v kraji.
VPM jsou vytvářena zejména v okresech Louny a Teplice, naopak nejméně nabídek směřuje do
okresů s nejvyšší mírou nezaměstnanosti, do okresu Most a Chomutov.
Struktura nabídky VPM byla výrazně vychýlena ve prospěch kvalifikačně méně náročných profesí.
Podíl VPM, jejichž výkon je spojen se základním či učňovským vzděláním dosáhl téměř ¾
celkového počtu VPM.
Vývoj VPM směřoval od poptávky po kvalifikačně náročnějších profesí (specialisté a techničtí
pracovníci), které jsou nabírány zejména v počátečních fázích obnovy ekonomického růstu,
k poptávce po dělnických profesích v souvislosti s realizací rostoucího objemu zakázek (obsluha
strojů, pomocní pracovníci).
Ve srovnání s ostatními kraji je v Ústeckém kraji nižší podíl poptávky po ICT specialistech a
odbornících a poptávka je v obou případech soustředěna směrem k méně progresivním profesím.
Téměř třetinu VPM tvoří profese, ve kterých je potenciál využití ICT dovednost

III. 1 Metodický postup
Analýza volných pracovních míst (dále jen VPM) je založena na spojení dvou databází o VPM, a to
databázi Úřadu práce a databázi jobs.cz a práce.cz společnosti LMC s.r.o. Databáze jsou vytvořené
pro listopad 2014 a listopad 2015 na základě interně vyvinutého postupu14 tak, aby umožnily
analyzovat poptávku na trhu práce s ohledem na jednotlivé profese (k jednotlivým inzerátům je
přidělen kód klasifikace zaměstnání ISCO na čtyřmístné podrobnosti) a z hlediska dalších popisných
proměnných (okres, kraj, vzdělání).
V této části studie jsou využita i data z Výběrového šetření pracovních sil z příslušných let, která
umožňují podrobnější analýzu VPM ve vztahu k zaměstnanosti v jednotlivých krajích a profesích.
Předností využití listopadových dat je skutečnost, že tato data nejsou zkreslena sezónními výkyvy,
které jsou patrné zejména v letních měsících a na konci/začátku roku.

14

Podrobněji k metodice tvorby databáze v příloze, část Metodika VPM.
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III. 2 Nabídka volných pracovních míst v letech 2014 a 2015 v ČR a krajích
Poptávka po nových zaměstnancích do značné míry souvisí s cyklickým vývojem ekonomiky. V období
recese, kdy dochází k propouštění zaměstnanců, je nabídka VPM velmi omezená a soustředí se na
profese, které jsou na trhu práce nedostatkové. I v tomto nepříznivém období převyšuje poptávka po
určitých profesích nabídku a souvisí s problematikou strukturálního nesouladu na trhu práce.
Ekonomické oživení, které je charakteristické pro sledované období let 2014-2015, se projevuje
v oživení trhu práce, firmy hledají nové zaměstnance. Tento trend má obvykle určité časové zpoždění,
které je v jednotlivých regionech odlišné a do značné míry souvisí i s odvětvovou strukturou
regionálních ekonomik. Nabídka VPM je ovlivněna také atraktivitou regionu pro nové investory, kdy
v propagaci jednotlivých regionů a v přitažení zejména zahraničních investic sehrává důležitou roli
i činnost Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest. I díky ní do Ústeckého kraje zamířily
v posledních letech velké investice v hodnotě sedmi miliard korun, které by se měly promítnout do
vzniku mnoha nových pracovních míst, a to zejména v automobilovém a kovodělném průmyslu.15
V souvislosti s konjunkturou počet VPM mezi listopadem 2014 a 2015 vzrostl v ČR na téměř
dvojnásobek, z 54 tisíc na cca 104 tisíc VPM (nárůst o 92 %). Obdobný nárůst zaznamenal i Ústecký
kraj, ve kterém se nabídka VPM zvýšila z cca 3 tisíc VPM v roce 2014 na téměř 6 tisíc VPM v roce
následujícím. Ústecký kraj však v tomto ohledu rozhodně nepatří k premiantům. Největší nárůst
absolutního počtu VPM mezi těmito obdobími byl ve Zlínském, Karlovarském a Středočeském kraji
(cca o 150 %). Naopak k nejslabšímu nárůstu VPM došlo v tomto období v Praze, kde zaměstnavatelé
na ekonomické oživení reagovali prostřednictvím nabídky VPM již v roce 2014. (viz graf 3).
Graf 3: Meziroční změna počtu volných pracovních míst v krajích v roce 2015 oproti roku 2014
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Změna v počtu VPM v kraji
Zdroj: Vlastní databáze NVF o volných pracovních místech (listopad 2014 a 2015).

Nabídka VPM byla do jednotlivých krajů rozložena nerovnoměrně. Z hlediska podílu jednotlivých
krajů na celkovém počtu VPM se Ústecký kraj umístil v roce 2014 na sedmé příčce pomyslného
čtrnáctistupňového žebříčku, v roce 2015 se posunul ještě o jedno místo níže, neboť ho „předběhl“
Zlínský kraj. Do Ústeckého kraje bylo lokalizováno pouze cca 5 % celkové nabídky VPM. Největší
15

http://www.mpo.cz/dokument170242.html
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nabídka VPM byla v roce 2014 soustředěna do Prahy a s poměrně výrazným odstupem do
Jihomoravského a Středočeského kraje. V roce 2015 významnost Prahy značně poklesla a došlo
k určitému mezikrajskému zrovnoměrnění nabídky VPM, i když i nadále si nejvýznamnější postavení
udržel vedle Prahy kraj Středočeský, Jihomoravský a Moravskoslezský.
Graf 4: Podíl krajů na celkovém počtu VPM v roce 2014 a 2015
25%
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Zdroj: Vlastní databáze NVF o volných pracovních místech (listopad 2014 a 2015).

Rozdíly v počtech VPM mezi jednotlivými kraji jsou do značné míry ovlivněny rozdíly v ekonomické
síle kraje, resp. ve velikosti jejich pracovních trhů. I když porovnáme intenzitu poptávky po pracovní
síle vztaženou k tisíci zaměstnaných v příslušném kraji, zůstává postavení Ústeckého kraje
nezměněné. Ústecký kraj zůstává krajem, ve kterém je poptávka po pracovní síle velmi omezená, a to
v obou sledovaných obdobích.
Tabulka 10: Podíl VPM na celkové zaměstnanosti v roce 2014 a 2015 (v ‰)
PHA

STČ

JHČ

PLK

KVK

ULK

LBK

HKK

PAK

VYS

JHM

OLK

ZLK

MSK

2014

16,5

8,9

10,4

15,4

9,1

8,2

13,8

8,9

11,7

10,4

10,9

8,1

8,7

9,0

2015

20,1

21,7

20,4

29,3

22,5

15,7

25,1

16,4

19,1

15,2

17,2

17,4

21,7

18,4

Meziroční
změna

3,6

12,8

9,9

13,9

13,4

7,6

11,2

7,5

7,3

4,8

6,3

9,3

12,9

9,3

Zdroj: Vlastní databáze NVF o volných pracovních místech (listopad 2014 a 2015) a VŠPS (2014 a 2015)
Vysvětlivky: Barevná škála zelená – žlutá – oranžová - červená znázorňuje seřazení krajů od největší po nejmenší hodnoty
podílu VPM na 1000 zaměstnaných v jednotlivých letech.

I když intenzita celkové nabídky VPM byla v Ústeckém kraji slabší ve srovnání s ostatními kraji,
z následující tabulky, která srovnává situaci v kraji s celostátním průměrem, je patrné, že toto
konstatování neplatí obecně ve vztahu ke všem základním profesním skupinám. V roce 2015 byla
intenzita nabídky VPM ve vztahu k zaměstnanosti v dané profesi v Ústeckém kraji v mnoha případech
srovnatelná s průměrem za ČR. Jedná se především o profese kvalifikačně náročně, tj. Řídící
pracovníky a Specialisty a o profese se střední úrovní náročnosti – Úředníky. Naopak výrazně slabší
byla poptávka po profesích s nižší až nízkou kvalifikační náročností. Největší rozdíl se projevil
25

u Pomocných a nekvalifikovaných profesí (rozdíl 19 promilních bodů), u ostatních profesí se tento
rozdíl pohyboval mezi 8 promilními body (Obsluha strojů a zařízení) a 5 promilními body (Pracovníci
ve službách a prodeji). Nižší poptávka byla i po profesi techniků a odborníků, pro jejíž výkon je
vyžadováno středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou nebo ukončené terciární vzdělání.
I tato čísla napovídají, že ekonomické oživení spojené s poptávkou po pracovní síle je v Ústeckém
kraji pomalejší než v ostatních krajích. Jedinou profesí, po které je v Ústeckém kraji poptávka vyšší
než celorepublikový průměr, je poptávka po pracovnících v zemědělství (o 4 promilní body). Jak již
bylo konstatováno dříve, může být tato poptávka ovlivněna vyšší mírou fluktuace způsobené i tím, že
se do určité míry otevřely možnosti uplatnění v průmyslu, kde zaměstnanci obvykle dosahují vyšší
příjmové úrovně než v zemědělství. Tuto hypotézu však nelze na základě dat o VPM ověřit.
Tabulka 11: Podíl volných pracovních míst v listopadu 2015 na celkové zaměstnanosti 2015 v ‰
ISCO třída

Název

ÚLK

ČR

1

Zákonodárci a řídící pracovníci

9

9

2

Specialisté

14

14

3

Techničtí a odborní pracovníci

11

16

4

Úředníci

12

12

5

Pracovníci ve službách a prodeji

14

19

6

Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství

14

10

7

Řemeslníci a opraváři

15

22

8

Obsluha strojů a zařízení, montéři

24

32

9

Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci

31

50

Zdroj: Vlastní databáze NVF o volných pracovních místech (listopad 2015) a Výběrové šetření pracovních sil (ČSÚ, 2015),
vlastní výpočty.
Vysvětlivka: Podíl VPM jednotlivých profesních tříd je vztažen k počtu zaměstnaných v této profesní třídě

III. 3 Volná pracovní místa v okresech Ústeckého kraje
Jednotlivé okresy Ústeckého kraje jsou z hlediska velikosti trhů práce vyjádřené počtem
zaměstnaných srovnatelné s výjimkou okresu Louny. Tento okres se na celkovém počtu
zaměstnaných Ústeckého kraje podílí necelými 12 %, zatímco ostatní okresy cca 14 - 15 %. Jednotlivé
okresy se však mezi sebou výrazně liší z hlediska počtu VPM inzerovaných v roce 2015. Počet VPM na
1000 zaměstnaných v daném okrese, který ukazuje intenzitu tvorby VPM, je největší v Teplicích
a v Lounech, kde hodnota tohoto ukazatele dosáhla 21 VPM. Do těchto dvou okresů je soustředěna
největší nabídka VPM nabízených v Ústeckém kraji (20 % VPM resp. 15 % VPM). Nejméně VPM je
nabízeno v okrese Most a Chomutov (11 % resp. 10 %), tedy v okresech, ve kterých je společně
s okresem Ústí nad Labem tradičně nejvyšší nezaměstnanost v Ústeckém kraji. Bez určitých pobídek
k tvorbě nových pracovních míst v těchto okresech, pobídek k přijetí zaměstnání nebo k dojížďce do
zaměstnání do jiných okresů se situace v těchto okresech zřejmě nezlepší.
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Tabulka 12: Zaměstnanost a volná pracovní místa v okresech Ústeckého kraje (listopad 2015)
Okres

Podíl okresů na Počet VPM na 1000 Podíl
zaměstnanosti
zaměstnaných
VPM

Děčín

15,0%

13,7

13%

Chomutov

14,5%

11,0

10%

Litoměřice

14,8%

13,9

13%

Louny

11,5%

20,7

15%

Most

14,2%

12,2

11%

Teplice

15,3%

20,8

20%

Ústí nad Labem

14,7%

12,9

12%

Zdroj: Vlastní databáze NVF o volných pracovních místech (listopad 2015) a VŠPS (2015)

Tvorbu nových pracovních příležitostí pozitivně ovlivňují vybudované průmyslové zóny. V Ústeckém
kraji je celkem 14 průmyslových zón. Nejvýznamnějšími je strategická průmyslová zóna Triangle
nacházející se v okresu Louny a strategická průmyslová zóna Joseph v Mostě, která by měla sehrát
pozitivní roli při řešení nezaměstnanosti v tomto okrese.

III.4 Vzdělanostní náročnost volných pracovních míst
V Ústeckém kraji byly v roce 2015 nejvíce poptávány profese, jejichž výkon je spojen s ukončeným
učňovským vzděláním. Tyto nabídky VPM se na celkovém počtu VPM v Ústeckém kraji podílely 41 %.
Dalších 31 % inzerátů požadovalo pouze základní vzdělání. Je zřejmé, že nová pracovní místa zatím
nepovedou ke zvýšení kvalifikační náročnosti ústeckého trhu práce, neboť pouze 28 % nabídek VPM
je spojeno s nároky na vyšší kvalifikace. Ve 22 % inzerátů je požadováno úplné střední vzdělání
s maturitou, vyšší odborné nebo bakalářské ve 2 % a úplné vysokoškolské vzdělání je vyžadováno ve
4 % inzerátů. V případě VPM je potřeba podotknout, že se v mnoha případech jedná o nejnižší
požadované vzdělání pro výkon povolání. Do kategorie základní vzdělání a bez vzdělání byly zahrnuty
také inzeráty ÚP uvádějící, že na vzdělání nezáleží.
Z relativně malých meziregionálních rozdílů ve struktuře náročnosti inzerovaných VPM na
požadovanou úroveň vzdělání se vymyká především Praha, ve které je poptávána vzdělanější
pracovní síla, což je dáno postavením Prahy jako hlavního města, kde je soustředěna vrcholová státní
správa, vysoké školy a výzkumné instituce, finanční instituce a vrcholová vedení firem, tedy
kvalifikačně vysoce náročné profese.
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Graf 5: Vzdělanostní struktura VPM v krajích ČR (listopad 2015)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

5 Magisterské, doktorské nebo
postgraduální vzdělání
4 Vyšší odborné nebo bakalářské
vzdělání
3 Úplné střední vzdělání

ČR

Moravskoslezský

Zlínský

Olomoucký

Jihomoravský

Vysočina

Pardubický

Královéhradecký

Liberecký

Ústecký

Karlovarský

Plzeňský

Jihočeský

Středočeský

Hlavní město Praha

2 Nižší střední odborné vzdělání
1 Základní a bez vzdělání

Zdroj: Vlastní databáze NVF o volných pracovních místech (listopad 2015)

III. 5 Profesní struktura volných pracovních míst
Mezi kvalifikační a profesní strukturou VPM existuje úzká vazba. Je proto logické, že poptávka je
v Ústeckém kraji soustředěna zejména do dělnických a řemeslných profesí, podobně jako i ve většině
ostatních krajů. Je to dáno převažujícím průmyslovým charakterem ekonomiky ČR a relativně
vysokou pracovní náročností průmyslu, která je ovlivněna ve srovnání s vyspělými průmyslovými
zeměmi levnou pracovní silou a lokalizací nižších článků hodnotových řetězců jednotlivých
průmyslových výrob. V Ústeckém kraji je největší poptávka po pracovnících z profesní třídy Obsluha
strojů a zařízení, montéři (23 % poptávky) a třídy Řemeslníci a opraváři (19 % poptávky), poptávka po
těchto pracovnících je v tomto kraji ve srovnání s průměrem ČR vyšší. Průměr ČR je však významně
ovlivněn atypickou situací v Praze danou jejím postavením hlavního města. Vyšší podíl kvalifikačně
náročných VPM vykazuje také Jihomoravský kraj se silným postavením Brna jako krajského města
a centra ekonomického rozvoje celého kraje.
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Graf 6: Zastoupení hlavních profesních tříd v poptávce na trhu práce v krajích (2015)
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Zdroj: Vlastní databáze NVF o volných pracovních místech (listopad 2015).

Podrobnější pohled na vývoj poptávky po jednotlivých profesích umožňují data za delší časové
období, období čtyř čtvrtletí. Z následujícího grafu je patrné, že na počátku ekonomického oživení
(duben 2014) byla vysoká poptávka po kvalifikačně náročných profesích – specialistech a technických
a odborných pracovnících, která je posléze vystřídána vysokou poptávkou po dělnických profesích –
obsluha strojů a zařízení, pomocní a nekvalifikovaní pracovníci. Firmy získaly nové zakázky nebo se
zvýšil objem stávajících zakázek, k jejichž naplnění potřebují poměrně velké množství méně
kvalifikovaných profesí.
Pokud srovnáme krajní období sledovaného časového úseku, tak je patrné, že výrazně rostla
poptávka pouze po již zmíněných dvou dělnických profesích, mírnější růst zaznamenala také
poptávka po řemeslnících a opravářích a poptávka po pracovnících ve službách a prodeji. Je však
třeba upozornit na skutečnost, že inzerce VPM není vždy spojena s tvorbou nových pracovních míst,
ale je do určité míry ovlivněna také fluktuací zaměstnanců, která je obvykle vyšší na pracovních
pozicích s nižšími kvalifikačními nároky.
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Graf 7: Vývoj nabídky VPM v Ústeckém kraji podle hlavních tříd profesní klasifikace
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Zdroj: Vlastní databáze NVF o volných pracovních místech (duben a listopad 2014 a 2015).

Z grafu vývoje nabídky VPM v Ústeckém kraji i v ČR (viz graf 1 v Příloze) podle hlavních profesních tříd
je zřejmé, že vývoj VPM třídy Specialisté a Techničtí pracovníci mají obdobný trend, stejně tak třídy
Obsluha strojů a Pomocní pracovníci, přitom tyto dva trendy jdou proti sobě. Tento vývoj je možné
interpretovat tak, že vysoce kvalifikované profese jsou při oživení ekonomiky najímány jako první
(příprava nových technologií, získávání zakázek, příprava výroby,…) a po vyjasnění zakázek jsou rychle
přijímáni dělníci k výrobním linkám a pomocní pracovníci.
Při porovnání nabídky VPM podle hlavních profesních tříd, je zřejmé, že struktura nabízených profesí
v Ústeckém kraji je v zásadě podobná struktuře za celou ČR. V jednotlivých profesních třídách nejsou
velké rozdíly, pohybují se v rozmezí plus mínus tři procentní body a v obou obdobích je podíl
příslušné profese v Ústeckém kraji buď vyšší, nebo nižší než průměrný podíl za celou ČR. Z tohoto
stabilního trendu se vymyká pouze třída Obsluha strojů a zařízení, jejíž podíl byl v listopadu 2014
v Ústeckém kraji nižší oproti průměru ČR, ale v listopadu 2015 nabídka VPM v Ústeckém kraji průměr
ČR předčila. Jedním z důvodů je zřejmě určité zpoždění v náběhu nových zakázek v Ústeckém kraji
oproti ostatním krajům.
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Tabulka 13: Profesní struktura nabídky VPM v ČR a v Ústeckém kraji
Listopad 2014
ISCO třída

Listopad 2015

Název

ÚLK

ČR

ÚLK

ČR

1

Zákonodárci a řídící pracovníci

5%

5%

2%

2%

2

Specialisté

18%

21%

9%

10%

3

Techničtí a odborní pracovníci

19%

21%

13%

13%

4

Úředníci

10%

9%

7%

6%

5

Pracovníci ve službách a prodeji

16%

13%

16%

14%

6

Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství

0,3%

1%

1%

1%

7

Řemeslníci a opraváři

19%

14%

19%

18%

8

Obsluha strojů a zařízení, montéři

7%

10%

23%

21%

Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci

6%

8%

11%

14%

9

Zdroj: Vlastní databáze NVF o volných pracovních místech (listopad 2014 a 2015).

III. 6 Nejžádanější profese v Ústeckém kraji
Databáze VPM umožňuje identifikaci podrobnější profesní struktury poptávky po pracovní síle.
Následující tabulka 14 podává přehled 30 nejžádanějších profesí v Ústeckém kraji podle trojmístné
klasifikace zaměstnání (ISCO). V TOP 30 se vyskytují zejména profese související s průmyslovou
výrobou, maloobchodem a dopravou. Jak už bylo zmíněno výše, největší poptávka byla v listopadu
2015 po pracovnících z hlavní třídy Obsluha strojů a zařízení, montéři (ISCO 8). U těchto zaměstnání
se obvykle kladou požadavky na předchozí zkušenost s průmyslovými stroji a zařízením, dále na
schopnost obsluhovat stroje a na adaptaci na technologické inovace16. Konkrétně byli v Ústeckém
kraji poptáváni zejména Montážní dělníci výrobků a zařízení (ISCO 821), po kterých se zvedla
poptávka oproti listopadu 2014 velmi výrazně (o 7 %).
Další skupinou, po které byla v listopadu 2015 velká poptávka, byli Pomocní pracovníci ve výrobě
(ISCO 932). Pracovníci této skupiny provádějí jednoduché a rutinní úkony vyžadující vesměs ruční
nástroje a často fyzickou sílu. Z hlediska služeb byla velká poptávka po skupině pracovníků
Provozovatelé maloobchodních prodejen, prodavači a příbuzní pracovníci v prodejnách (ISCO 522).
V rámci kvalifikačně náročnějších profesí byla relativně vysoká, avšak oproti listopadu 2014 klesající,
poptávka po Odborných pracovnících v oblasti pojišťovnictví, obchodních zástupcích, nákupčích
a obchodních makléřích (ISCO 332) a Pracovnících informačních služeb (ISCO 422) a Technicích ve
fyzikálních a průmyslových oborech (ISCO 311).

16

Z CZ-ISCO Vysvětlivky
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Tabulka 14: TOP 30 nejžádanějších profesí v Ústeckém kraji v listopadu 2015
ISCO

Název

Počet
VPM
2015

Podíl ve
skupině
TOP 30
2015

Podíl na
VPM
2015

Podíl na
VPM
2014

Posun podílu
na
VPM
2014/2015

821

Montážní dělníci výrobků a zařízení

518

12%

9%

2%

7%

↗

932

Pomocní pracovníci ve výrobě
Provozovatelé maloobchodních prodejen,
prodavači a příbuzní pracovníci v prodejnách

409

9%

7%

2%

6%

↗

300

7%

5%

4%

1%

↗

Kováři, nástrojaři a příbuzní pracovníci
Řidiči nákladních automobilů, autobusů a
tramvají
Odborní pracovníci v oblasti pojišťovnictví,
obchodní zástupci, nákupčí a obchodní makléři

293

7%

5%

4%

1%

↗

222

5%

4%

2%

2%

↗

204

5%

4%

5%

-2%

↘

422

Pracovníci informačních služeb

201

5%

3%

5%

-2%

↘

311

Technici ve fyzikálních a průmyslových oborech

176

4%

3%

4%

-1%

↘

541

522
722
833
332

Pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy

152

3%

3%

4%

-1%

↘

834

Obsluha pojízdných zařízení

142

3%

2%

1%

1%

↗

721

Slévači, svářeči a příbuzní pracovníci
Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných
výrobků
Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní
stavební výroby
Specialisté ve výrobě, stavebnictví a příbuzných
oborech

141

3%

2%

2%

1%

↗

141

3%

2%

0%

2%

↗

137

3%

2%

4%

-2%

↘

126

3%

2%

4%

-2%

↘

818

Ostatní obsluha stacionárních strojů a zařízení

101

2%

2%

1%

1%

↗

524

Ostatní pracovníci v oblasti prodeje
Mechanici a opraváři strojů a zařízení (kromě
elektrických)

93

2%

2%

3%

-1%

↘

92

2%

2%

1%

0%

Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři
Výrobci oděvů, výrobků z kůží a kožešin a
pracovníci v příbuzných oborech
Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci při
dokončování staveb

90

2%

2%

1%

1%

84

2%

1%

1%

1%

79

2%

1%

1%

0%

531

Pracovníci péče o děti, asistenti pedagogů

78

2%

1%

0%

1%

↗

221

Lékaři (kromě zubních lékařů)
Montéři, mechanici a opraváři elektrických
zařízení
Obsluha strojů na výrobu a úpravu textilních,
kožených a kožešinových výrobků

77

2%

1%

1%

0%

↗

75

2%

1%

3%

-1%

71

2%

1%

0%

1%

513

Číšníci, servírky a barmani

68

2%

1%

1%

0%

↘

432

Úředníci v logistice

60

1%

1%

1%

0%

↘

241

Specialisté v oblasti financí

59

1%

1%

5%

-4%

↘

333

Zprostředkovatelé služeb
Řídící pracovníci v průmyslové výrobě, těžbě,
stavebnictví, dopravě a v příbuzných oborech
Mistři a příbuzní pracovníci v oblasti těžby,
výroby a stavebnictví

58

1%

1%

3%

-2%

↘

56

1%

1%

2%

-1%

55

1%

1%

1%

0%

816
711
214

723
512
753
712

741
815

132
312

↗
↗
↗
↘

↘
↗

↘
↘

Zdroj: Vlastní databáze NVF o volných pracovních místech (listopad 2015).
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Mezi nejžádanější profese v listopadu 2015 se oproti listopadu 2014 dostaly profese:







Mistři a příbuzní pracovníci v oblasti těžby, výroby a stavebnictví (ISCO 312)
Ostatní obsluha stacionárních strojů a zařízení (ISCO 818)
Výrobci oděvů, výrobků z kůží a kožešin a pracovníci v příbuzných oborech (ISCO 753)
Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků (ISCO 816)
Pracovníci péče o děti, asistenti pedagogů (ISCO 531)
Obsluha strojů na výrobu a úpravu textilních, kožených a kožešinových výrobků (ISCO 815)

V souvislosti s tím se mezi top 30 v listopadu 2015 naopak nezařadily profese:







Odborní pracovníci v ekonomických a příbuzných oborech (ISCO 331)
Uklízeči a pomocníci v domácnostech, hotelích, administrativních, průmyslových a jiných
objektech (ISCO 911)
Pomocní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství (ISCO 921)
Specialisté v oblasti prodeje, nákupu, marketingu a styku s veřejností (ISCO 243)
Analytici a vývojáři softwaru a počítačových aplikací (ISCO 251)
Řídící pracovníci v oblasti obchodu, marketingu, výzkumu, vývoje, reklamy a styku
s veřejností (ISCO 122)

Z výše uvedeného vyplývá, že se v Ústeckém kraji spíše snížila poptávka po pracovnících
nejkvalifikovanějších a nejméně kvalifikovaných profesí (ISCO třída 1 a 2, resp. 9) a vzrostla poptávka
po pracovnících z profesních tříd 3 až 8.

III. 7 Poptávka po profesích využívajících ICT v Ústeckém kraji
S ohledem na pronikání ICT do všech sfér života společnosti i jednotlivců je tato část kapitoly
věnována nabídce VPM týkající se profesí speciálně zaměřených na ICT a třinácti dalších profesí, které
se podílejí vyšší měrou na celkové zaměstnanosti v Ústeckém kraji a u kterých se předpokládá
rostoucí náročnost na digitální gramotnost. Požadavky na znalosti a dovednosti nezbytné pro výkon
těchto profesí jsou dále analyzovány v následující kapitole této studie. Zde je pozornost věnována
pouze kvantitativním aspektům, tedy podílu těchto profesí na celkovém počtu VPM.
Základem pro vymezení profesních skupin je čtyřmístná klasifikace zaměstnání (ISCO), přehled
vymezených patnácti profesních skupin je uveden v Příloze. Při jejich vymezení byl kladen důraz i na
věcnou náplň výkonu jednotlivých profesí, proto se některé skupiny profesí skládají z profesí různých
klasifikačních tříd (např. třídy řídících pracovníků ISCO 1 a specialistů ISCO 2). Situace v Ústeckém
kraji je porovnána se situací v sousedních krajích a v Moravskoslezském kraji, který má podobnou
strukturu průmyslu, a dále s celorepublikovým průměrem. Bližší pohled je věnován skupinám
Specialisté ICT a Technici ICT.
Vybraných patnáct profesních skupin se na celkovém počtu inzerovaných VPM podílelo v roce 2015
v Ústeckém kraji téměř 32 %, v ostatních krajích se tento podíl pohyboval od 25 % (Plzeňský kraj) po
34 % (Liberecký kraj). Pouze v Ústeckém a Karlovarském kraji je ve VPM nejvíce zastoupenou
skupinou skupina Prodavači, provozovatelé a vedoucí prodejen, ve všech ostatních krajích
i v průměru za ČR jsou nejvíce zastoupeny inzeráty poptávající skupinu Řemeslníci a opraváři.
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V Ústeckém kraji je oproti ostatním porovnávaným krajům vyšší podíl VPM pro Strojní inženýry,
inženýry ve výrobě a stavebnictví, Účetní a fakturanty a Sociální pracovníky, ekonomy a právníky.
Tabulka 15: Podíl vybraných profesních skupin na VPM v daném kraji (listopad 2015)
Profesní skupina

Ústecký
kraj

Liberecký
kraj

Středočeský
kraj

Plzeňský
kraj

Karlovarský
kraj

Moravsko
-slezský
kraj

ČR

Specialisté ICT

0,5%

1,0%

0,7%

1,3%

0,3%

2,2%

2,5%

Technici ICT

0,6%

0,3%

0,3%

0,4%

0,4%

0,7%

1,0%

Řídící pracovníci

1,5%

1,4%

1,3%

1,1%

1,0%

1,1%

1,7%

Strojní inženýři, inženýři
ve výrobě a stavebnictví

2,2%

2,0%

1,7%

1,7%

0,9%

1,6%

1,8%

Elektroinženýři a
elektrotechnici

0,7%

0,5%

0,8%

0,8%

0,7%

1,0%

0,9%

Pracovníci ve
zdravotnictví

2,5%

3,0%

2,3%

1,2%

4,0%

1,7%

1,9%

Učitelé

1,2%

3,5%

1,1%

0,7%

1,8%

0,4%

0,9%

Finanční, obchodní a
veřejně správní
pracovníci

2,7%

2,8%

2,1%

1,3%

1,8%

2,5%

3,2%

Sociální pracovníci,
ekonomové a právníci

0,7%

0,4%

0,6%

0,6%

0,3%

0,2%

0,5%

Technici ve vědě, výrobě
a stavebnictví

3,4%

3,8%

2,5%

3,6%

2,4%

4,0%

3,3%

Účetní a fakturanti

1,5%

0,9%

0,8%

0,8%

0,6%

1,4%

1,6%

Pracovníci ve službách

1,1%

1,3%

0,9%

0,7%

1,1%

1,4%

1,3%

Administrativní
pracovníci

2,9%

2,2%

1,8%

1,9%

3,8%

2,6%

2,8%

Prodavači, provozovatelé
a vedoucí prodejen

5,2%

3,3%

3,5%

3,0%

5,3%

3,3%

3,9%

Řemeslníci a opraváři

4,9%

7,3%

5,4%

5,6%

3,8%

6,4%

5,4%

Ostatní

68,4%

66,3%

74,1%

75,4%

71,7%

69,4%

67,3%

Zdroj: Vlastní databáze NVF o volných pracovních místech (listopad 2015)
Poznámka: Barevně jsou vyznačeny nejvyšší hodnoty v jednotlivých krajích

III. 7. 1 Specialisté ICT
Skupina Specialisté ICT zahrnuje dvě profesní skupiny, a to skupinu Řídící pracovníci v oblasti
informačních a komunikačních technologií (ISCO 133) a skupinu Specialisté v oblasti informačních
a komunikačních technologií (ISCO 25). Řídící pracovníci v ICT tvoří v Ústeckém kraji 2,6 % volných
pracovních míst v rámci třídy Zákonodárci a řídící pracovníci, což je více než v dalších porovnávaných
krajích, ale zároveň je tento podíl pod hodnotou pro ČR (3,9 % VPM). Je zřejmé, že firmy
specializované na ICT jsou koncentrovány v jiných krajích, zejména tam, kde jsou lokalizovány vysoké
školy technického zaměření, se kterými tyto firmy často spolupracují a mezi jejichž absolventy
vyhledávají své budoucí zaměstnance. Poptávka po těchto řídících pracovnících však nevychází pouze
ze specializovaných firem, ale obvykle i z velkých firem, které kladou důraz na zavádění ICT
technologií do svých procesů, a to nejen výrobních, ale i administrativních a logistických. Pouze velké
firmy si však mohou dovolit zřídit takovouto vrcholovou pozici ve svém managementu.
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V Ústeckém kraji jsou v profesní skupině řídících pracovníků nejvíce poptávaní Řídící pracovníci
v průmyslové výrobě, těžbě, stavebnictví, dopravě a v příbuzných oborech (ISCO 132), nabídky na
tyto profese představují téměř polovinu z inzerátů VPM. Obdobná situace je patrná i v ostatních
srovnávaných krajích s výjimkou kraje Moravskoslezského, ve kterém byl ve sledovaném období
nejvyšší podíl poptávky po řídících pracovnících v obchodu, marketingu, výzkumu vývoje, reklamy
a styku s veřejností (ISCO 122). Tato poptávka převažovala i v průměru za celou ČR.
Tabulka 16: Profesní struktura VPM skupiny Zákonodárci a řídící pracovníci ve vybraných krajích
a v ČR (v %, listopad 2015)
ISCO

Název

ULK

LBK

STC

PLK

KVK

MSK

ČR

11

Zákonodárci, nejvyšší státní úředníci a
nejvyšší představitelé společností
Zákonodárci a nejvyšší úředníci veřejné správy,
politických a zájmových organizací
Nejvyšší představitelé společností a institucí
(kromě politických, zájmových a příbuzných
organizací)
Řídící pracovníci v oblasti správy podniku,
obchodních, administrativních a podpůrných
činností
Řídící pracovníci v oblasti správy podniku,
administrativních a podpůrných činností
Řídící pracovníci v oblasti obchodu,
marketingu, výzkumu, vývoje, reklamy a styku
s veřejností
Řídící
pracovníci
v
oblasti
výroby,
informačních technologií, vzdělávání a v
příbuzných oborech
Řídící pracovníci v zemědělství, lesnictví,
rybářství a v oblasti životního prostředí
Řídící pracovníci v průmyslové výrobě, těžbě,
stavebnictví, dopravě a v příbuzných oborech
Řídící pracovníci v oblasti informačních a
komunikačních technologií
Řídící
pracovníci
v oblasti
vzdělávání,
zdravotnictví, v sociálních a jiných oblastech
Řídící pracovníci v oblasti ubytovacích a
stravovacích služeb, obchodu a ostatní řídící
pracovníci
Řídící pracovníci v oblasti ubytovacích a
stravovacích služeb
Řídící
pracovníci
v
maloobchodě
a
velkoobchodě
Ostatní řídící pracovníci

-

-

-

-

12,9

15,7

7,3

-

-

-

-

-

0,6

0,2

-

-

-

-

12,9

15,2

7,1

38,6

32,0

40,1

46,3

34,3

48,3

42,9

9,6

6,0

6,0

12,4

10,0

14,0

8,4

28,9

26,0

34,1

33,9

24,3

34,3

34,5

53,5

57,0

48,3

48,8

40,0

36,0

42,1

-

1,0

-

-

-

0,6

0,1

49,1

48,0

41,4

45,5

34,3

29,8

32,7

2,6

-

1,7

0,8

-

2,2

3,9

1,8

8,0

5,2

2,5

5,7

3,4

5,5

7,9

11,0

11,6

5,0

12,9

-

7,6

1,8

5,0

6,0

0,8

8,6

-

2,5

4,4

5,0

3,0

2,5

1,4

-

2,9

1,8

1,0

2,6

1,7

2,9

-

2,2

111
112

12

121
122

13

131
132
133
134
14

141
142
143

Zdroj: Vlastní databáze NVF o volných pracovních místech (listopad 2015)
Poznámka: Barevně jsou vyznačeny nejvyšší hodnoty v jednotlivých krajích a skupina řídících pracovníků v ICT.

VPM pro skupinu Specialisté v oblasti informačních a komunikačních technologií (ISCO 25) tvoří
v Ústeckém kraji pouze 5,6 % inzerátů v rámci třídy Specialisté, což je výrazně pod průměrem ČR,
který činí 22,5 %, ale i pod poptávkou v ostatních srovnávaných krajích s výjimkou Karlovarského
kraje. Poptávka po Analyticích a vývojářích softwaru a počítačových aplikací (ISCO 251) je v Ústeckém
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kraji srovnatelná s poptávkou po Specialistech v oblasti databází a počítačových sítí (ISCO 252),
přestože v úhrnu za ČR i v ostatních srovnávaných krajích jsou několikanásobně více poptáváni
Analytici a vývojáři. Tuto skutečnost je možné považovat za určitý indikátor nižší úrovně rozvoje
tohoto segmentu ekonomiky v Ústeckém kraji.
Největší poptávka ze skupiny Specialistů je v Ústeckém kraji po Specialistech ve výrobě a stavebnictví
(ISCO 214), která výrazně spolu s Plzeňským krajem převyšuje celostátní průměr a po Lékařích (kromě
zubních lékařů). Poptávka po lékařích opět, tentokrát společně s Karlovarským krajem, převyšuje
dvojnásobně celostátní průměr. Je zřejmé, že pro nositele této profese nejsou zmíněné kraje
atraktivním regionem pro profesní uplatnění a osobní život.
Tabulka 17: Profesní struktura VPM třídy Specialisté ve vybraných krajích a v ČR (v %, listopad
2015)
ISCO

Název

ULK

LBK

STC

PLK

KVK

MSK

ČR

21

Specialisté v oblasti vědy a techniky

30,3

19,5

28,0

34,4

14,7

23,3

22,3

211

1,6

0,2

0,5

0,4

0,4

0,1

0,5

-

-

-

-

-

-

0,2

1,0

0,2

0,7

0,6

1,5

0,6

0,7

25,3

16,9

22,0

27,9

10,9

18,8

17,0

1,6

1,4

3,9

4,9

1,9

3,1

3,1

0,8

0,8

0,7

0,6

-

0,7

0,9

22

Specialisté v oblasti fyziky, chemie a v
příbuzných oborech
Specialisté v oblasti matematiky, statistiky a
pojistné matematiky
Specialisté v biologických a příbuzných
oborech
Specialisté ve výrobě, stavebnictví a
příbuzných oborech
Specialisté
v
oblasti
elektrotechniky,
elektroniky a elektronických komunikací
Architekti, specialisté v oblasti územního
plánování, návrháři a příbuzní pracovníci
Specialisté v oblasti zdravotnictví

22,4

19,2

20,6

10,7

35,3

17,8

13,9

221

Lékaři (kromě zubních lékařů)

15,4

12,7

10,1

7,2

19,5

9,8

7,3

222

1,4

1,2

2,1

1,2

4,5

2,0

1,8

-

-

-

-

0,4

-

0,0

224

Všeobecné sestry a porodní asistentky se
specializací
Specialisté v oblasti tradiční a alternativní
medicíny
Nelékařští praktici

-

-

-

-

-

-

-

225

Veterinární lékaři

-

0,5

0,1

-

-

-

0,1

226

Ostatní specialisté v oblasti zdravotnictví

5,6

4,7

8,3

2,3

10,9

6,0

4,7

23

Specialisté v oblasti výchovy a vzdělávání

16,2

32,5

18,7

13,9

27,1

6,6

11,1

231

Učitelé na vysokých a vyšších odborných
školách
Učitelé odborných předmětů, praktického
vyučování, odborného výcviku a lektoři
dalšího vzdělávání
Učitelé na středních školách (kromě
odborných předmětů), konzervatořích a na 2.
stupni základních škol
Učitelé na 1. stupni základních škol a učitelé v
oblasti předškolní výchovy
Ostatní specialisté v oblasti výchovy a
vzdělávání
Specialisté v obchodní sféře a veřejné správě

2,2

-

-

-

-

0,2

0,2

3,2

1,5

1,8

2,7

3,8

1,9

1,4

5,0

1,2

2,6

3,1

6,8

0,5

1,4

1,4

1,0

7,4

2,9

6,8

1,0

2,4

4,4

28,8

6,9

5,1

9,8

3,0

5,7

20,0

17,5

19,7

16,6

14,7

23,0

25,5

212
213
214
215
216

223

232

233

234
235
24

36

241

Specialisté v oblasti financí

242

264

Specialisté v oblasti strategie a personálního
řízení
Specialisté v oblasti prodeje, nákupu,
marketingu a styku s veřejností
Specialisté v oblasti informačních a
komunikačních technologií
Analytici a vývojáři softwaru a počítačových
aplikací
Specialisté v oblasti databází a počítačových
sítí
Specialisté v oblasti právní, sociální, kulturní
a v příbuzných oblastech
Specialisté v oblasti práva a příbuzných
oblastech
Specialisté v knihovnách, archivech a v
příbuzných oblastech
Specialisté v oblasti sociální, církevní a v
příbuzných oblastech
Spisovatelé, novináři a jazykovědci

265

Výkonní umělci a příbuzní specialisté

243
25
251
252
26
261
262
263

11,8

13,6

9,7

8,4

9,4

14,6

13,4

1,2

0,5

3,1

3,3

1,5

1,9

3,5

7,0

3,4

6,9

4,9

3,8

6,5

8,6

5,6

8,5

9,0

20,5

3,8

25,1

22,5

3,4

6,6

7,1

18,6

3,0

22,4

18,9

2,2

1,9

1,8

2,0

0,8

2,7

3,5

5,4

2,9

4,0

3,9

4,5

4,2

4,7

0,8

1,0

0,7

0,6

1,5

1,4

1,2

0,2

-

-

-

-

0,5

0,1

3,2

1,5

2,6

2,0

2,3

1,5

2,1

1,2

0,3

0,4

0,8

0,8

0,5

0,9

-

-

0,4

0,6

-

0,5

0,3

Zdroj: Vlastní databáze NVF o volných pracovních místech (listopad 2015).
Poznámka: Barevně jsou vyznačeny nejvyšší hodnoty v jednotlivých krajích a profesní skupina specialistů v ICT.

III. 7. 2 Technici ICT
Skupina Technici ICT je vymezena jako skupina Technici v oblasti informačních a komunikačních
technologií (ISCO 35). Tato skupina je zastoupena nejméně z třídy Techničtí a odborní pracovníci
a tvoří pouze necelých 5 % nabídky VPM v Ústeckém kraji, tedy méně než je celorepublikový průměr
(7 %). Ve srovnání s ostatními kraji se však jedná po Moravskoslezském kraji o druhý nejvyšší podíl.
Na rozdíl od situace v jiných krajích i od celorepublikového průměru je poptávka v Ústeckém kraji
vcelku rovnoměrně rozdělena mezi poptávku po technicích ICT a poptávku po technicích v oblasti
telekomunikací a vysílání. Tato skutečnost opět pouze potvrzuje určitou míru zaostávání Ústeckého
kraje za ostatními kraji v rozvoji ICT.
Téměř polovinu nabídek VPM v této třídě v Ústeckém kraji tvoří profesní skupina Odborní pracovníci
v obchodní sféře a veřejné správě (ISCO 33) a v jejím rámci odborníci v pojišťovnictví, obchodní
zástupci, poptávka po nich pokrývá více jak ¼ z celkového počtu VPM. I v Karlovarském kraji tvoří
poptávka po těchto odbornících největší díl celkového počtu VPM. V ostatních krajích je situace
srovnatelná s průměrem ČR, kdy je největší poptávka soustředěna na techniky ve fyzikálních
a průmyslových oborech.
Tabulka 18: Podíl skupin profesí v třídě Techničtí a odborní pracovníci (v %, listopad 2015)
ISCO

Název

31

Techničtí a odborní pracovníci v oblasti vědy a
techniky
Technici ve fyzikálních a průmyslových oborech

311
312

Mistři a příbuzní pracovníci v oblasti těžby,
výroby a stavebnictví

ULK

LBK

STC

PLK

KVK

MSK

ČR

31,0

34,2

34,2

44,9

24,3

37,8

31,5

23,4

25,5

24,0

32,7

15,8

28,1

22,2

7,3

7,6

5,6

11,0

7,5

8,5

7,3

37

313

Operátoři velínů

314

32

Technici v biologických oborech a příbuzných
oblastech
Technici a kontroloři v oblasti letecké a lodní
dopravy
Odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví

321

Zdravotničtí a farmaceutičtí technici a laboranti

322

Všeobecné sestry a porodní asistentky bez
specializace
Odborní pracovníci v oblasti tradiční a
alternativní medicíny
Veterinární technici a asistenti

315

323
324
325

333

Ostatní odborní pracovníci v oblasti
zdravotnictví
Odborní pracovníci v obchodní sféře a veřejné
správě
Odborní pracovníci v ekonomických a
příbuzných oborech
Odborní pracovníci v oblasti pojišťovnictví,
obchodní zástupci, nákupčí a obchodní makléři
Zprostředkovatelé služeb

334

Odborní administrativní pracovníci a asistenti

335

Pracovníci veřejné správy v oblasti státních
regulací
Odborní pracovníci v oblasti práva, kultury,
sportu a v příbuzných oborech
Odborní pracovníci v oblasti právní, sociální a
církevní
Odborní pracovníci v oblasti sportu a fitness

33
331
332

34
341
342
343

Odborní pracovníci v oblasti umění a kultury,
šéfkuchaři
Technici
v
oblasti
informačních
a
komunikačních technologií
Technici provozu a uživatelské podpory
informačních a komunikačních technologií a
příbuzní pracovníci
Technici v oblasti telekomunikací a vysílání

35
351

352

0,1

-

4,2

0,1

0,3

0,5

1,3

-

1,1

0,5

1,0

0,8

0,7

0,7

0,1

-

-

-

-

0,1

0,1

10,0

11,6

13,6

9,9

29,3

6,3

8,0

0,7

0,6

1,6

0,4

2,5

0,5

0,9

5,1

7,9

7,5

6,7

12,8

2,8

4,1

-

-

-

-

-

-

0,0

-

0,2

0,1

-

-

-

0,0

4,3

2,8

4,3

2,8

14,0

2,9

3,0

47,8

44,8

42,8

34,5

36,0

44,5

47,5

7,2

8,2

7,3

5,1

3,0

5,5

9,1

27,2

20,9

21,9

17,6

16,5

21,6

22,1

7,7

10,1

7,9

7,8

8,0

10,0

9,3

5,1

5,1

5,1

3,7

8,5

6,0

6,1

0,7

0,5

0,6

0,3

-

1,5

0,8

6,3

6,8

6,2

6,7

7,0

5,9

5,7

4,0

1,4

4,0

5,4

1,8

1,0

2,4

0,7

3,8

0,1

0,3

3,0

1,9

0,8

1,6

1,6

2,1

1,0

2,3

3,0

2,5

4,9

2,7

3,3

4,1

3,5

5,6

7,3

2,8

2,4

3,0

3,8

3,0

4,2

6,6

2,1

0,3

0,3

0,3

0,5

1,4

0,8

Zdroj: Vlastní databáze NVF o volných pracovních místech (listopad 2015).
Poznámka: Barevně jsou vyznačeny nejvyšší hodnoty v jednotlivých krajích a profesní skupina techniků v ICT.

IV.

Nároky na znalosti a dovednosti pro výkon vybraných profesí

Požadavky na dovednosti a znalosti byly podrobně zjišťovány pro 15 profesních skupin, které byly
vymezeny v části III. 7 Poptávka po profesích využívajících ICT (podrobné vymezení viz též Příloha
č. 4). Pro tyto vymezené profesní skupiny byla provedena podrobná obsahová rešerše inzerce
volných pracovních míst. Rešerše, zaměřená na vzdělanostní, znalostní a dovednostní požadavky
zaměstnavatelů, zahrnovala téměř dva a půl tisíce inzerátů z několika webových serverů. Zejména
pro zjištění požadavků kladených na výkon ICT profesí a kvalifikačně náročných profesí byly vybrány
portály jobs.cz, itnetwork.cz, ittalents.cz a kariera.eu.
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Z inzerátů za celou ČR byly extrahovány informace, které se týkají nároků na ICT dovednosti
a v případě ICT specialistů a techniků a technicky zaměřených profesí také nároky na tzv. měkké
dovednosti, které představují významný doplněk k tzv. tvrdým dovednostem. Tvrdé dovednosti
představují odborné/profesní znalosti a dovednosti, které jsou získávány a zlepšovány
prostřednictvím formálního či neformálního vzdělávání v průběhu celého života jednotlivce. Jsou
obvykle snadno měřitelné. Měkké dovednosti jsou naproti tomu spojeny s dovednostmi v oblasti
chování, s interpersonálními dovednostmi. Jedná se o schopnost lidí komunikovat, spolupracovat,
řešit konflikty apod., mají vztah k emoční inteligenci a zejména v technicky zaměřených profesích
nabývají stále na větším významu.
Informace o požadavcích zaměstnavatelů byly doplněny o názvy, pod kterými jsou pozice poptávané
v inzertní praxi. Není výjimkou, že zaměstnavatelé používají česko-anglické názvy, jako například
„Back Office administrativní podpora” nebo „Business manažer“. Nejedná se tedy o chybu překladu,
ale o reálný obraz poptávky na českém pracovním trhu. Příklady názvů inzerovaných pracovních pozic
(v boxech) a kvantitativní údaje, které doplňují tuto analýzu, vychází z celé databáze pracovních míst
o velikosti 109 tisíc volných pracovních míst.
Přehled nároků na znalosti a dovednosti je zpracován pro následující profesní skupiny:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Specialisté ICT;
Technici ICT;
Řídící pracovníci;
Strojní inženýři, inženýři ve výrobě a stavebnictví;
Elektroinženýři a elektrotechnici;
Pracovníci ve zdravotnictví;
Učitelé;
Finanční, obchodní a veřejně správní pracovníci;
Sociální pracovníci, ekonomové a právníci;
Technici ve vědě, výrobě a stavebnictví;
Účetní a fakturanti;
Pracovníci ve službách;
Administrativní pracovníci;
Prodavači, provozovatelé a vedoucí prodejen;
Řemeslníci a opraváři.

Vyjma ICT odborníků, kterým byla věnována hlavní část analýzy, nás zajímaly požadavky na ICT
dovednosti u ostatních profesí. U většiny profesí byly zjištěny požadavky související s postupnou
digitalizací ve společnosti (týkající se vybavenosti ekonomických subjektů i domácností), a to nejen
v oborech přímo souvisejících s ICT sektorem (ICT výrobou a službami). Mezi klientskými sektory ICT
jsou v praxi i všechna další odvětví ekonomiky. Z pohledu profesního se tak dostává do popředí
požadavek minimálně uživatelských počítačových dovedností a ovládání podnikových informačních
systémů. Požadavek to není pouze formální nebo bonusový, jak tomu mohlo být před pěti až deseti
lety, ale nutný. Odborné ICT znalosti jsou požadovány ze 100 % u technických profesí (Strojní
inženýři, inženýři ve výrobě a stavebnictví; Elektroinženýři a elektrotechnici, Technici ve vědě, výrobě
a stavebnictví; Řemeslníci a opraváři), a to znalosti specifického software (např. na vytváření a čtení
technické dokumentace, výkresů, konstrukce atd.), schopnost elektronické komunikace, schopnost
práce s podnikovými informačními systémy, znalostech automatizace a výrobních systémů,
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popřípadě jejich úprav a designu, které mnohdy zabíhají až do znalosti programování. Týká se to
nabídky práce nejen pro vysokoškolsky vzdělané techniky, ale také pro pracovníky, kteří mají střední
školu s maturitou nebo výučním listem. Ti také přicházejí do kontaktu s počítačem řízenými stroji
a výrobním zařízením, případně pokročilou měřicí technikou, programováním PLC atd.
Dalšími skupinami, po kterých jsou požadovány odborné ICT znalosti, jsou finanční, obchodní
a veřejně správní pracovníci, ekonomové a právníci, účetní a fakturanti. Většina z těchto pracovníků
pracuje s pokročilým odborným software. Například účetní a fakturanti by měli mít zkušenost alespoň
s jedním z řady možných software (Helios/ Helios Green, systému NAVISION (Dynamic NAV), IS
Money (S3, S4 nebo S5), software K2, SAP, POHODA, systému QAD, Abra, Flores) a kromě pokročilé
uživatelské znalosti MS Office se po nich někdy žádá i schopnost práce s některým podnikovým
systémem (ERP). Velmi pokročilou úroveň práce s PC, zejména MS Office – MS Excel a MS Word, musí
zvládat finanční analytici, i právníci. Všechny výše uvedené profese také musí ovládat elektronickou
komunikaci (min. MS Outlook) nebo prostředí sdíleného datového a komunikačního prostoru
(založeného na ERP, SAP, Shared Service Centre (SSC) apod.).
V souvislosti s vedením elektronické zdravotní dokumentace, kterou zejména na menších
pracovištích zajišťují samotní lékaři a zdravotní sestry (a v omezené míře jsou tyto úkony
centralizované ve větších zdravotnických zařízeních), je na pracovníky ve zdravotnictví také kladen
požadavek na minimálně základní uživatelské znalosti práce s PC. Ačkoliv digitalizace na jedné straně
usnadňuje zdravotnickou evidenci, nadbytečné množství databází a komunikace s pojišťovnami
někdy spíše zvyšuje administrativní zátěž zdravotnického personálu.
V oblasti ICT se vyskytuje v současné době velké množství různorodých pozic. V rámci klasifikace ISCO
jsou rozčleněny na dvě hlavní skupiny – ICT specialisté (ISCO 2 – předpokládá se spíše vysokoškolské
vzdělání) a ICT technici (ISCO 3 – předpokládá se spíše středoškolské vzdělání). Ukazuje se však, že
v praxi je tato oblast natolik heterogenní a proměnlivá, a požadavky zaměstnavatelů na různé pozice
mohou být velmi individuálně odlišné, že statistickou klasifikaci ISCO lze pro jejich odpovídající popis
použít jen s velkým omezením. Profese v rámci dvou hlavních skupin ISCO (ICT specialisté a ICT
technici) jsou často dávány vzájemně na roveň, ale na úrovni znalostí, dovedností a náplně práce
mohou být nároky na tyto zaměstnance značně odlišné. Dokonce i názvy pozic inzerované
zaměstnavateli mohou být zavádějící, protože u dvou zaměstnavatelů mohou představovat i velmi
různé představy o dané roli. Trh práce v této oblasti se velmi rychle vyvíjí a některé pracovní pozice
se teprve profilují. Nároky na dovednosti se rovněž liší v závislosti na tom, zda jde o pracovníky přímo
v ICT službách nebo o pracovníky na „klientské“ straně. Roli hraje i velikost zaměstnavatele, kdy ve
velkých společnostech jsou jednotlivé pozice více specializované, zatímco v menších firmách jsou
často požadováni všestranní odborníci, jejichž pracovní náplň je výrazně širší než je popis konkrétních
pozic, jak jsou definovány např. v klasifikaci ISCO. Z těchto důvodů byly pozice IT specialistů a IT
techniků rozčleněny nikoli primárně podle ISCO klasifikace, ale podle skupin pozic s příbuznou
pracovní náplní, tak jak se objevují v inzerci volných pracovních míst, což lépe odráží skutečnou
situaci ve firmách. Bylo identifikováno následujících šest skupin profesí, které jsou mezi poptávkami
nejčetnější:
a) Developer/Programátor/Vývojář SW;
b) IT analytik/IT architekt;
c) IT administrátor/správce;
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d) Tester/QA;
e) Specialista IT bezpečnosti;
f) IT podpora/helpdesk.
Profesní skupiny a) – e) mají odpovídající kategorie v ISCO zejména mezi „ICT specialisty“ a skupina f)
má nejbližší odpovídající kategorii ISCO mezi „ICT techniky“, lze však říci, že v realitě vzhledem
k různorodé úrovni požadavků na zaměstnance v rámci podobných profesí, ne vždy jednotlivá
inzerovaná pozice odpovídá charakteristikám dané ISCO skupiny, zařazení je tedy třeba chápat pouze
jako orientační.
Nejen z hlediska úrovně, ale i z hlediska obsahu práce je v rámci těchto skupin možné rozlišit velmi
heterogenní pracovní pozice (např. IT architekt se může vztahovat jak k HW architektuře, tak k SW
architektuře). Rozsah studie neumožňuje rozpracovat odlišnosti v požadavcích na dovednosti tak
velkého počtu specifických pozic, jak se skutečně vyskytují na trhu práce, nicméně v níže uvedených
popisech je tato heterogenita zohledněna do té míry, jak to bylo možné.
IV. 1 Specialisté ICT
BOX - Specialisté ICT podle ISCO
Příklady názvů pozic používané v inzertní praxi:
Developer/Programátor/Vývojář SW/SW Architekt/SW inženýr/IT Analytik/Business Analyst/Analytik
informačních systémů/AQ Engineer/Test engineer/Administrator…
Klasifikace ISCO, 4místné:
1330 IT ředitel/manažer
2511 Systémoví analytici
2512 Vývojáři softwaru
2513 Vývojáři webu a multimédií
2514 Programátoři počítačových aplikací
2519 Specialisté v oblasti testování softwaru a příbuzní pracovníci
2521 Návrháři a správci databází
2522 Systémoví administrátoři, správci počítačových sítí
2523 Specialisté v oblasti počítačových sítí (kromě správců)
2529 Specialisté v oblasti bezpečnosti dat a příbuzní pracovníci

Graf 8: Podíl VPM – specialisté ICT na zaměstnaných dané profesní skupiny v kraji a ČR (v ‰)
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Zdroj: Vlastní databáze NVF o volných pracovních místech (listopad 2015)
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a) Developer/Programátor/Vývojář SW
Jedná se o skupinu profesí, jejichž hlavní náplní je vytváření softwaru. Podle úrovně zodpovědnosti,
samostatnosti a kreativity je možné rozlišovat kontinuum pozic od pouhého zápisu kódu (tzv.
„kodér“), přes programátora, jehož úkolem je samostatně programovat určité funkční celky, až po
vývojáře SW, který je kromě vlastního programování zapojen i do obecnějších a širších procesů
návrhu/designu aplikací a vedení projektu. Případně je do tohoto kontinua možné přiřadit i SW
architekta, který navrhuje kompletní architekturu celých systémů (zde zpracován společně s IT
analytikem – viz níže). Ve firemní praxi rozlišení nemá pevné hranice a konkrétní obsah pozice si
firmy stanovují individuálně podle svých potřeb. Z inzerce je patrné, že na pozice programátorů ve
srovnání s vývojáři častěji stačí středoškolské vzdělání, zdaleka to však není pravidlem – ani na
vývojářské pozice není vždy požadována vysoká škola, v mnoha případech nebývá požadavek na
vzdělání vůbec specifikován, důležitější je praxe nebo prokazatelná dovednost v oboru. Někdy se
požaduje pouze směr vzdělání (technický, IT…). Často bývá podle požadované úrovně dovedností
a předchozí praxe rozlišován junior/senior developer, případně developer – team leader, kde
nabývají na významu zejména měkké dovednosti nutné k efektivnímu vedení kolektivu a koordinace
prací. Pro seniorské pozice či pozice team leaderů se častěji požaduje VŠ vzdělání, není to však nijak
vyhraněné a vyskytují se i poptávky po těchto pozicích, kde zaměstnavateli stačí SŠ vzdělání, případně
žádný požadavek není uveden. Je zřejmé, že pro zaměstnavatele je důležitější praktická zkušenost
s programováním na určité platformě a schopnosti.
V poptávkách se často objevuje i pozice „SW inženýr“. Jde o obecnější pojem, v některých pojetích je
to „lepší“ programátor (může splývat s vývojářem). Požadavky bývají podobné jako na vývojáře, tj.
znalost určitého programovacího jazyka/platformy, databází… Zdůrazňována však bývá delší profesní
zkušenost (často několik let) a široký profesní rozhled (orientace v operačních systémech, sítích,
databázích…) a měkké dovednosti jako např. schopnost analýzy a orientace v kódu jiného
programátora, dobré verbální a komunikační dovednosti, schopnost řešit problémy apod.
Hlavním požadavkem na programátory/vývojáře je určitý programovací jazyk, resp. určitá platforma.
Za výhodu je obvykle považován určitý profesní přesah, tedy buď znalost dalších souvisejících
jazyků/platforem, nebo konkurenčních. Mezi nejčastěji požadované jazyky/platformy patří zejména
JAVA (zdaleka nejčetnější), dále .NET platforma, C#, C/C++ , PHP, případně může být požadavek
formulován podle prostředí či operačního systému (iOS developer, Android developer) nebo na
určitou oblast IT - vývoj webu (velmi častá poptávka), vývoj mobilních aplikací, vývoj cloudových
aplikací, vývoj informačních systémů, vývoj databází (někdy kombinován se správou databází) apod.
Prakticky všechny programátorské pozice jsou kombinovány s nutností znát (orientovat se)
v databázových systémech (zejm. MySQL, Oracle, PostgreSQL) a ovládat související technologie (jazyk
SQL). Bývají často vyžadovány i různé další technologie, zpravidla spojené s danou platformou,
kterých je velké množství.
Důležitým současným trendem je práce s velkým množstvím dat. Tzv. big data, rozsáhlé databáze,
data warehouses (DWH) patří mezi často požadované dovednosti. Souvisí s tím i vysoké nároky na
nutnost datové a systémové integrace.

42

Velmi často jsou požadovány znalosti určitých metod či SW nástrojů řešících management práce
a/nebo zvyšování efektivity. V důsledku vysokých objemů dat, vysokých nároků na rychlost a nutnosti
spolupráce rozsáhlých týmů vývojářů vzniklo mnoho softwarových (i nesoftwarových) nástrojů, které
kontrolují a koordinují tyto procesy a zajišťují jejich management. Jedná se o nástroje pro zlepšení či
koordinaci týmové spolupráce, např. tzv. agilní metodiky, Scrum, „continuous integration tools“
(nástroje pro stálou synchronizaci práce více lidí), nástroje pro sdílení, pro správu verzí softwaru,
projektový management, apod.
Moderním trendem jsou metody SW designu, který se odvíjí od toho, co očekává klient/uživatel
softwaru. Jde o modelování zkušenosti uživatele, zajištění, aby množství komplexních informací bylo
běžnému uživateli zprostředkováno srozumitelně a aby věci z jeho pohledu dobře „fungovaly (např.
principy UX design).
V některých případech se objevují požadavky na kombinace různých (často konkurenčních) platforem
(např. NET/iOS vývojář, tj. pro platformu Windows i iOS), případně tzv. „multiplatformní vývoj“.
Projevuje se trend výrazného prolínání různých, dříve spíše oddělených, oblastí v IT – např. ztrácí se
hranice mezi programováním aplikací/softwaru pro klasické počítače a mobilní zařízení, a jsou
poptáváni odborníci, kteří umějí takový software naprogramovat (např. přizpůsobení webové stránky
podle zařízení, na kterém je zobrazena).
Objevují se i poptávky po vývojářích se zkušenostmi v určité oblasti ekonomiky (např. developer ve
zdravotnictví, developer se znalostmi v oblasti financí), ale většinou jsou tyto znalosti pouze
„výhodou“.
Mezi poptávkami se vyskytují i speciální programátorské/developerské pozice, jejichž profil se
odlišuje od „klasického“ programátora a je zpravidla nutná specifičtější zkušenost. Jde zejména
o následující oblasti:
-

-

-

Embedded development, tj. vývoj softwaru, který je součástí jiných zařízení, než počítačů
(typicky automobily, roboty, elektronika, telefony…) a ovládá jejich fungování. Zde je často
požadována zkušenost v dané oblasti, programovací jazyk C/C++, softwarové nástroje pro
embedded systémy (např. Atmel SW framework), znalost microcontrollerů, zpracování
signálu apod.
Business intelligence development, tj. činnost, jejímž těžištěm je především práce s daty
(struktury, relace, modelování) a základním požadavkem je znalost databázových systémů
(zejména Oracle, MS SQL Server) a principů DWH (data warehouses), jejich designu
a implementace a programovacích jazyků (.NET/C#). Kromě toho je žádána i znalost
specifických nástrojů pro business intelligence (BI) – např. Power Pivot, Power View, Power BI.
Průmyslová automatizace, tj. oblast spadající spíše pod elektrotechniku, kde nacházejí
uplatnění spíše absolventi elektro oborů, než typičtí IT specialisté. Jde zejména
o programování PLC strojů, robotů, kde se používají speciální softwary (ale bývá třeba
i znalost běžnějších programovacích jazyků jako .NET nebo C#. Objevuje se požadavek na
platnou vyhlášku 50.
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Nejčastěji požadované tvrdé IT dovednosti:
 Programovací jazyk (jeden, nebo spíše kombinace několika) a související softwarové
technologie: Java, J2EE, JavaScript, .NET, ASP.NET, C/C++/C#, PHP, Nette, HTML/XHTML, CSS,
Python, XML, UML, Visual Basic, MS Visual Studio;
 Relační databáze a související technologie: Oracle, MySQL, PLSQL, PostgreSQL, SQL, jQuery,
Ajax…;
 Operační systémy: Windows, Unix/Linux;
 Verzovací nástroje (např. Github, Git, SVN);
 Cloud computing;
 Aplikační servery: Tomcat, JBoss/WildFly, WebSphere;
 Nástroje CASE (pro řízení týmové práce, hlídání konzistence a životního cyklu aplikace);
 Nástroje Scrum (Scrum = agilní nástroj pro plnění komplexních úkolů);
 Data-Warehousing;
 UI/UX design skills (UX = „user experience“ – blízko k marketingu, je navrhován spíše koncept
zkušenosti, kterou má uživatel získat);
 CI tools (continuous integration) – nástroje pro stálou synchronizaci práce více lidí.
Další tvrdé dovednosti:
 Angličtina (často stačí na úrovni čtení nebo psaní dokumentace nebo pouze orientace
v technických informacích a manuálech)
Měkké dovednosti:
 Ochota se dále vzdělávat – velmi častý požadavek;
 Skutečný zájem o IT, nadšení, aktivní přístup;
 Profesní přesah (nejen znalost vlastní specializace, ale obecnější rozhled v IT a přehled
v aktuálních trendech);
 Komunikační dovednosti, schopnost pracovat v týmu;
 Analytické myšlení;
 Dynamičnost a flexibilita;
 Kreativita, schopnost hledat logická řešení problému;
 Spolehlivost a vysoké pracovní nasazení.

b) IT analytik/IT architekt
Nejvíce odpovídající pozice v ISCO:
Systémoví analytici

2511

Pozice, které mají k sobě velmi blízko a v pojetí mnoha firem splývají, jsou IT architekt a IT analytik.
Jejich úloha spočívá v analýze systémů, procesů a potřeb klientů a návrh architektury řešení.
Základem pro pozici analytika bývá zkušenost v roli vývojáře, znalost určité SW platformy,
programovacích jazyků a souvisejících technologií. Dobrá znalost programování bývá vyžadována,
avšak pro některé analytické pozice postačuje pouhá orientace v některém programovacím jazyce,
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schopnost porozumět kódu, apod. Klíčovým požadavkem jsou velmi dobré analytické dovednosti,
a velký profesní přesah i do souvisejících oblastí. Jednotlivé pozice se mohou velmi lišit v úrovni
obecnosti, s jakou přistupují k tématu.
Analytici se často musejí vyrovnávat s velmi komplexními požadavky a rozsáhlými systémy, musejí
tedy často znát principy a technologie systémové integrace, existující analytické a architektonické
vzory apod. Bývá požadována zkušenost s architekturou podnikových systémů. Rutinně je očekávána
znalost relačních databází a SQL (MSSQL, Oracle, PLSQL…) U profese analytika je často požadována
znalost technologií modelování, resp. procesního modelování, jazyka UML a dalších analytických
modelovacích nástrojů. Objevují se požadavky na CASE nástroje (podporují týmovou práci při vývoji
systému a správu vývojového procesu, zajišťují sdílení rozpracovaných částí, sledují konzistenci apod.
– mezi často zmiňované patří např. nástroj Enterprise Architect).
Výhodou bývá znalost určitého segmentu ekonomiky, ve kterém je daný IT systém využíván –
nejčastěji bývají poptávány zkušenosti z finančnictví, bankovnictví (případně specificky internetového
bankovnictví), mobilních technologií, pojišťovnictví, telekomunikací, e-commerce, retailu,
biotechnologie/farmakologie apod.
Často bývá požadováno vysokoškolské vzdělání, v některých případech však pro zaměstnavatele není
rozhodující vzdělání, ale profesní zkušenosti.
Profese IT architekta v sobě zahrnuje škálu pozic od „Enterprise architekta“, kde jádrem činnosti je
zejména analýza podnikových a komerčních procesů, na základě které je třeba navrhnout IT řešení,
a dlouhodobá zkušenost např. s programováním zde není vždy nutná, až po pozici SW či HW
architekta, který navrhuje softwarová/hardwarová řešení na nejvyšší úrovni a dobrá znalost
programování a dalších IT technologií je nezbytná. Na pozice IT architektů bývá zpravidla očekáván
vysokoškolsky vzdělaný kandidát.
Podobně jako u vývojářů, i zde se objevuje specifická pozice pro „business intelligence“, tj „Business
Intelligence Analytik“, případně související „Data mining analyst“. Klíčovou je zde znalost databází
(SQL), dále práce s daty (Excel, SPSS a další analytické a statistické nástroje).
Nejčastěji požadované tvrdé IT dovednosti:
 Modelování, jazyk UML;
 CASE nástroje; nástroj Eterprise Architect;
 Relační databáze a SQL (MSSQL, Oracle, PLSQL…), XML;
 Programování (nebo alespoň základy) – jazyk C++, C#, Java, J2EE, JavaScript, Visual Basic…;
 Zkušenost s velkými a komplexními datovými soubory, data warehouses;
 Algoritmizace, strukturace dat ;
 SOA – service oriented architecture (sada principů a metodologií, která doporučuje skládat
složité aplikace a jiné systémy ze skupiny na sobě nezávislých komponent poskytujících
služby);
 Znalost principů continuous integration;
 Znalost tvorby vysoce skalabilních aplikaci (možnost rozšiřování do virtuálně neomezených
rozměrů) ;
 Sparx Enterprise Architect, IBM Websphere ESB, REST služby, SOA;
 Spring, Struts, JSF, Ajax, JSON, HTML, CSS;
 Obecně IT procesy (ITIL).
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Další tvrdé dovednosti:
 Anglický jazyk (velmi často); případně další jazyky (němčina, italština, polština…);
 Zkušenosti z některé oblasti ekonomiky – nejčastěji požadovány znalosti z oblasti financí,
platebního
styku,
bankovnictví,
pojišťovnictví,
telekomunikací,
retailu,
biotechnologie/farmakologie apod.;
 Znalost ERP systémů.
Měkké dovednosti:
 Analytické myšlení, schopnost algoritmizace, představivost;
 Schopnost orientace v komplexních strukturách, kreativní a samostatné logické myšlení;
 Dlouhá zkušenost, dobrý rozhled v IT;
 Komunikační dovednosti, záliba v komunikaci s lidmi, nekonfliktnost;
 Schopnost týmové spolupráce, záliba v týmové práci;
 Schopnost zorientovat se v systému (kódu), který vytvořil někdo jiný, vyhodnotit jeho slabé
stránky a přepracovat jej;
 Samostatnost;
 Organizační dovednosti;
 Projektové řízení;
 Motivace porozumět věcem do detailu;
 Ochota pracovat přesčas, spolehlivost v dotažení řešení do konce v časovém termínu;
 Schopnost pracovat pod tlakem;
 Prezentační dovednosti;
 Schopnost systematické práce, pečlivost, důslednost;
 Obchodní uvažování (komunikace se zákazníkem), sebevědomí v komunikaci se zákazníkem,
zákaznický přístup, příjemné vystupování.
c) IT administrátor/správce
Spadají sem tyto kategorie ISCO:
Návrháři a správci databází
Systémoví administrátoři, správci počítačových sítí
Správci webu

2521
2522
3514

Jedná se opět o širokou škálu pozic, které mohou zahrnovat jak vysoce specializované inženýry, tak
správce jednodušších sítí, kde postačí střední škola a není třeba, aby kandidát disponoval hlubokými
znalostmi IT. Někdy se vyskytuje spojení pozice správce a vývojáře určitého systému. Administrátoři
jsou vyhledáváni buď ve vazbě na určitou platformu/operační systém (Windows administrator,
Linux/Unix administrator), dále podle zaměření na typ systému (Správce informačního systému,
Securities administrator, Network administrator, Administrátor databází, administrátor serverů),
podle konkrétního softwaru (Oracle administrator, Websphere administrator, Citrix, CAD, SAP
administrator…)
Nejčastěji požadované tvrdé IT dovednosti:
 Celkový přehled v IT;
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Windows servery, Unix/Linux servery;
Oracle, MS SQL, oblast BI, DWH;
PowerShell, IIS, SharePoint, WebSphere AS, JBoss, MQ Series;
Znalost skriptovacího jazyka (např. Bash,. Python…);
Virtualizace serverů;
Zkušenosti s automatizací, zálohováním, monitoringem, firewallingem, switchingem;
Znalost periferií (tiskárny, scannery);
LAN/WLAN, Cisco, apod.;
MS Office;
Cloud computing;
Znalost verzovacích nástrojů;
IT bezpečnost;
ITIL.

Další tvrdé dovednosti:
 Angličtina;
 Řidičský průkaz skupiny B.
Měkké dovednosti:
 Pečlivost, svědomitost;
 Zodpovědnost;
 Samostatnost, iniciativa;
 Komunikativnost, vstřícnost, efektivní komunikace;
 Ochota ke změnám, schopnost učit se nové technologie;
 Časová flexibilita (někdy směnný provoz);
 Organizační schopnosti;
 Ochota plnit pokyny nadřízených a respektovat předpisy;
 Analytické myšlení.

d) Tester/QA
Spadají sem tyto kategorie z ISCO:
Specialisté v oblasti testování softwaru a příbuzní pracovníci

2519

Skupina pozic zaměřených na ověřování/testování kvality softwaru. Poptávky po těchto
odbornících jsou někdy spojeny se specializací na určitý programovací jazyk (např.: Technical
Tester - Linux, PERL, JAVA, Tester se znalostí Pythonu) nebo se zaměřením na určitou
softwarovou oblast (Tester serverových aplikací, Tester webových a mobilních aplikací), případně
na určitou oblast ekonomiky (často se objevuje požadavek na testera v oblasti automotive).
Nejčastěji požadované tvrdé IT dovednosti:
 Znalost urč. platformy (testování ve Windows, v Unix/Linux…);
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 Automatické testování (oproti tomu může být výslovně vyžadována i znalost manuálního
testování), znalost softwaru na automatické testování (MS Test Manager, HP / Mercury QC /
Jira, Protractor, Selenium, Test Complete);
 Přehled o různých typech testů (regresní, zátěžové apod.);
 Zkušenosti s programováním (znalost programovacích jazyků): většinou vyžadována základní
orientace, někdy stačí schopnost přečíst kód (juniorské pozice), ale někdy také je vyžadována
dobrá znalost urč. progr. jazyků (JavaScript, Java/J2EE, VB, .NET, Perl, PHP, SQL, HTML,
C/C++), tvorba automatických testů ve scriptovacím jazyce;
 Relační databáze;
 Znalost urč. metod vývojářské práce – Scrum, Agile (Agile testing methodologies), Continuous
integration;
 Procesy, procedury a standardy zajišťování kvality;
 Cloud computing;
 Zkušenosti s testováním embedded SW: přehled v oblasti digitální elektroniky; síťové
protokoly TCP/IP, programování v C/C++.
Další tvrdé dovednosti:
 Angličtina
Měkké dovednosti:
 Schopnost týmové spolupráce, komunikativnost;
 Iniciativa a samostatnost;
 Důslednost dotažení úkolu do konce;
 Disciplína, ochota podřídit se firemním pravidlům;
 Inovativní přístup;
 Analytické schopnosti, logické uvažování;
 Pečlivost, spolehlivost, preciznost, zaujetí pro kvalitu;
 Časová flexibilita;
 Zákaznický přístup;
 Zaměřenost na cíl, vytrvalost;
 „Ownership“ produktu;
 Smysl pro detail, přesnost.
e) Specialista IT bezpečnosti
Spadají sem tyto kategorie z ISCO:
Specialisté v oblasti bezpečnosti dat a příbuzní pracovníci

2529

Jedná se o skupinu profesí různé úrovně, které jsou zaměřeny na zajišťování počítačové bezpečnosti.
Patří sem např. pozice IT risk specialista, Bezpečnostní specialista nebo tzv. Security architekt, který
má na starosti kompletně celou architekturu bezpečnostního řešení, a musí mít již hluboké znalosti
a dlouhou praxi v oboru.
Nejčastěji požadované tvrdé IT dovednosti:
 Principy IT bezpečnosti, nástroje a technologie IT bezpečnosti/SIEM (např. ArcSight, QRadar,
Nessus, MVM, Qualys);
 Information security risk assessment, IT risk management, security standards;
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Síťové protokoly TCP/IP, firewally, routery, IP networking, network security architecture;
Znalost počítačové kryptografie;
Nástroje pro správu identit;
Programování a skriptování, např. zkušenost s programovacími jazyky C, Perl nebo Python;
Operační systémy Windows, UNIX/Linux;
Testování průniku, likvidace malware, kontrola zdrojového kódu;
Administrátorské dovednosti;
Zkušenost s mobilní bezpečností;
ITIL.

Další tvrdé dovednosti:
 Angličtina;
 Znalost legislativy související s IT bezpečností, ochranou osobních údajů apod.;
 Standardy, metodiky, certifikace, normy ISO.
Měkké dovednosti:
 Schopnost průběžně vstřebávat nové znalosti, dovednosti a nově se objevující technologie IT;
bezpečnosti, stálé sebevzdělávání;
 Prezentační dovednosti (školení uživatelů);
 Projektový management;
 Risk management;
 Analytické a logické myšlení, schopnost nalézat souvislosti;
 Odolnost vůči stresu, vytrvalost;
 Preciznost;
 Odpovědnost;
 Komunikační dovednosti, schopnost týmové práce, schopnost argumentace.

IV.2 Technici ICT
BOX - Technici ICT podle ISCO
Příklady názvů pozic používané v inzertní praxi: Pracovník helpdesk, IT technik, IT support, IT support specialist,
Pracovník IT technické podpory, Servisní technik, IT customer support, ICT administrátor, Specialista podpory
aplikací, Technical support representative, Help desk specialist…
ISCO 4místné:
3511 Technici provozu informačních a komunikačních technologií
3512 Technici uživatelské podpory informačních a komunikačních technologií
3513 Technici počítačových sítí a systémů
3514 Správci webu
3521 Technici v oblasti vysílání a audiovizuálních záznamů
3522 Technici v oblasti telekomunikací a radiokomunikací
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Graf 9: Podíl VPM – technici ICT na zaměstnaných dané profesní skupiny v kraji a ČR (v ‰)
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Zdroj: Vlastní databáze NVF o volných pracovních místech (listopad 2015)

f)

IT podpora/help desk

Spadají sem tyto kategorie z ISCO:
Technici uživatelské podpory informačních a komunikačních technologií
3512
Obecně lze říci, že na tyto pozice bývá uveden menší počet požadavků než na ostatní IT profese.
Požadavky bývají méně specifické, v některých případech stačí dobrá orientace v IT, případně
schopnost řešit SW i HW problémy, někdy postačuje pouhý zájem pracovat v IT. Pozice bývají vázány
často spíše na jazykové, než specifické IT dovednosti (např. „helpdesk s němčinou“). Anglický jazyk je
téměř vždy podmínkou, doplňuje ho občas požadavek na další jazyk – zejména na němčinu, ale
i méně běžné jazyky (např. holandština, norština).
Mezi specifičtější pozice v této skupině patří uživatelská podpora specifických systémů nebo aplikací.
Vyskytuje se např. uživatelské podpora v určitých modulech SAP (pak bývá u kandidátů požadována
uživatelská zkušenost se systémem). Lze sem zařadit i pozice HW techniků, kde je důležitým
požadavkem manuální zručnost. Obecnější oproti tomu jsou pozice typu „IT podpora oddělení“, jejíž
úkoly se blíží pozici administrátora. I požadavky zde pak bývají komplexnější – znalost operačních
systémů, instalace a správy serverů, skriptovacích jazyků, databází, sítí apod. Mezi nejvyšší pozice
v této skupině je možno zařadit např. „SW Support engineer“, kde je již požadována velmi hluboká
znalost IT včetně řady specifických technologií a vývojářské praxe.
Nejčastěji požadované tvrdé IT dovednosti:
 Znalost platformy Windows, případně Unix/Linux; údržba a konfigurace operačních systémů
a serverů;
 Pokročilá Windows XP, 7, 8, 10, Microsoft Office, Lotus Notes;
 Databáze (SQL);
 Znalost hardwaru (PC, servery, tiskárny, WiFi a sítě, TCP / IP, Cisco);
 Správa sítí: aktivní síťové prvky CISCO (routery, switche);
 PHP, HTML, CSS, JavaScript, jQuery, MySQL ;
 Správa/instalace SMART zařízení (iPhone, iPad);
 Znalost principů Service desk (jeden kontaktní bod pro řešení problémů běžných uživatelů i IT
zaměstnanců).
Další tvrdé dovednosti:
 Jazykové dovednosti – angličtina podmínkou; další jazyky: němčina, francouzština…;
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 Řidičský průkaz sk. B.
Měkké dovednosti:
 Zájem o IT;
 Schopnost řešit problémy;
 Komunikační dovednosti, reprezentativní vystupování, efektivní komunikace;
 Časová flexibilita;
 Manuální zručnost (u HW techniků);
 Zákaznický přístup, ochota pomáhat;
 Odolnost vůči stresu;
 Analytické myšlení;
 Samostatnost, zodpovědnost.
IV. 3 Řídící pracovníci
BOX - Řídící pracovníci
Příklady názvů pozic používané v inzertní praxi:
Finanční ředitel/ka, Obchodní ředitel/ka, Regionální ředitel/ka, Ekonomický a finanční náměstek, Oblastní
ředitel/ka, Ředitel/ka divize, Technický ředitel, Výkonný ředitel, Ředitel/ka výroby, Provozní ředitel, Chief
operations officer, Marketingový ředitel, Personální, Ředitel hotelu, Ředitel/ka nákupu, Ředitel/ka pobočky,
Ředitel/ka prodeje, Ředitel/ka MŠ, Generální ředitel/ka, Vedoucí výroby, Oblastní manažer pro-, Obchodní
manažer, Manažer kvality, Manažer pobočky, Manager quality systems, Quality manager, Marketingový
manažer, Projektový vedoucí, Projektový manažer pro VaV, a další.
Klasifikace ISCO, 4místné:
1211 Řídící pracovníci v oblasti financí (kromě finančních a pojišťovacích služeb)
1221 Řídící pracovníci v oblasti obchodu, marketingu a v příbuzných oblastech
1223 Řídící pracovníci v oblasti výzkumu a vývoje
1320 Řídící pracovníci v průmyslové výrobě, těžbě, stavebnictví, dopravě a v příbuzných oborech
1321 Řídící pracovníci v průmyslové výrobě
1323 Řídící pracovníci ve stavebnictví a zeměměřictví
1345 Řídící pracovníci v oblasti vzdělávání
1346 Řídící pracovníci v oblasti finančních a pojišťovacích služeb
1412 Řídící pracovníci v oblasti stravovacích služeb

Řídící pracovníci se většinou rekrutují z řad specialistů, kteří jsou v rámci stejného nebo nového
pracoviště povýšeni do vedoucí funkce. Požadavky na pokročilé ICT znalosti vedoucích pracovníků
vyplývají z oblasti řízení (např. finanční ředitel) a sektoru podniku či organizace (např. výrobní podnik
ve strojírenství). Intenzita najímání na tyto pracovní pozice v Ústeckém kraji překročila meziročně
tuto míru (podíl VPM na 1000 zaměstnaných) pro celou ČR (viz graf 10).
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Graf 10: Podíl VPM – řídící pracovníci na zaměstnaných dané profesní skupiny v kraji a ČR (v ‰)
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Zdroj: Vlastní databáze NVF o volných pracovních místech (listopad 2015)

Tvrdé IT dovednosti:
 Znalost celého balíku MS Office na profesionální úrovni;
 Zkušenost s jedním z používaných podnikových informačních systémů (ERP)17, nejčastěji SAP
nebo IS HELIOS.
Ostatní tvrdé dovednosti:
 Znalosti a praxe v oboru (viz další profesní skupiny), u výrobních společností praxe v řízení
výroby;
 Řidičské oprávnění skupiny B – aktivní řidič – je požadováno téměř vždy; pracovní pozice bývá
často spojena s užíváním služebního automobilu;
 Jazykové znalosti na výborné a komunikativní úrovni.
Měkké dovednosti:
 Skvělé komunikační dovednosti a schopnost budovat vztahy, reprezentativní vystupování;
 Manažerské dovednosti, vedení týmu;
 Analytické schopnosti;
 Kreativita, tvůrčí přístup, nastavování změn;
 Odpovědnost.

17

Enterprise Resource Planning
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IV. 4 Strojní, stavební a průmysloví inženýři
BOX - Strojní, stavební a průmysloví inženýři
Příklady názvů pozic používané v inzertní praxi:
Konstruktéři: Konstruktér, CAD konstruktér, Vývojový konstruktér, Inženýr konstruktér průmyslových strojů a
zařízení, Strojní inženýr projektant, Projektant/ka pozemních staveb, Design engineer, 3D konstruktér, 3D
modelář, CAD Designer, Stress analyst, Aircraft/Aviation Stress analyst, CAD Engineer.
Průmysloví inženýři, procesní inženýři, logistici: Procesní inženýr, Industrial Engineering Planner, Inovační /
Průmyslový Inženýr, Industrial Engineer, Výrobní Inženýr, Plánovač výroby, Technolog výroby
Klasifikace ISCO, 4místné:
2141 Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech
2142 Stavební inženýři
2144 Strojní inženýři
2145 Chemičtí inženýři a specialisté v příbuzných oborech
2146 Důlní a hutní inženýři a specialisté v příbuzných oborech
2149 Specialisté v oblasti techniky v ostatních oborech

2161 Stavební architekti

Zaměstnavatelé, kteří hledají strojní, stavební nebo jiné inženýry do průmyslové výroby zajímá, vedle
technického vzdělání, zejména zkušenost s konkrétními procesy, konstrukcí a souvisejícím software.
Skupina se dá rozdělit podle požadavků na dovednosti na dvě skupiny, z nichž náplň práce první
skupiny je více zaměřena na design a konstrukci výrobků, průmyslových celků, staveb, výrobních
a strojních zařízení (skupina Konstruktéři), a druhá skupina má kompetence v oblasti výrobních
procesů, například tzv. štíhlé výroby (skupina Průmysloví inženýři, procesní inženýři, logistici).
Hodnoceny jsou zejména zkušenosti s průmyslovými, výzkumnými a vývojovými projekty. Pokud se
jedná o konkrétní technické znalosti, předpokládá se znalost alespoň jednoho konstrukčního
programu, znalost konkrétního software používaného u daného zaměstnavatele je výhodou. U druhé
skupiny potom principy štíhlé výroby (Kaizen, Pareto, Ishikawa, Lean production aj.). U obou skupin je
základním požadavkem znalost cizího jazyka, a to buď na komunikativní úrovni, anebo minimálně
pasivně (pro čtení interní a technické dokumentace).
Míra poptávky po této profesi byla v Ústeckém kraji vyšší po obě sledovaná období než v průměru za
celou ČR. V souladu s celorepublikovým trendem došlo i v Ústeckém kraji ke snížení této poptávky
v roce 2015 ve srovnání s rokem 2014 (viz graf 11).
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Graf 11: Podíl VPM – strojní, stavební a průmysloví inženýři na zaměstnaných dané profesní skupiny v kraji
a ČR (v ‰)
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Zdroj: Vlastní databáze NVF o volných pracovních místech (listopad 2015)

a) Konstruktéři
Tvrdé IT dovednosti:
Znalost některého z CAD kreslících a konstrukčních systémů a orientace v 2D & 3D prostředí je
podmínkou. V obecné rovině je tento požadavek formulován např. jako „praktická zkušenost v oblasti
strojní konstrukce“ nebo „znalost konstruování v CAD systému“. Ve většině případů ale
zaměstnavatelé specifikují, který z programů je z hlediska znalostí a praxe uchazečů preferován nebo
je jeho znalost minimálně výhodou. Naprostou nezbytností je výborná uživatelská znalost PC –
zejména znalost balíčku MS Office (nejčastěji Excel, Word, PowerPoint, Outlook, méně často další
z MS Office, např. MS Project). Méně časté požadavky (které jsou častější u elektroinženýrů): znalost
protokolů CAN, LIN, FlexRay, praktické zkušenosti s prací v programu Matlab / Simulink, znalosti
z oblasti dSPACE, LAB VIEW, Vector. Méně časté požadavky jsou: další dovednosti z oboru IT, např.
zkušenosti s programovacími jazyky C/C++, M-Skript. Vzdělání je požadováno převážně strojního
zaměření nebo obecněji formulováno jako technické vzdělání, a to zpravidla vysokoškolské. Výhodou
je praxe v oboru nebo na obdobné pozici (nejčastěji min. 1-2 roky, ale objevují se též požadavky na
3 a více let praxe).
Mezi nejčastěji požadované CAD systémy v portfoliu uchazeče patří:
 S nejvyšší četností požadavek na praxi s CATIA (konstrukční 3D CAD, může být i upřesněna
verze, kterou zaměstnavatel používá, velmi často je to CATIA V. 5; výrobce Dassault
Systèmes);
 Solid Edge (2D a 3D CAD balík zahrnující PDM, tj. správu technické dokumentace; Dodavatel
TPV group s.r.o. – partner Siemens PLM Software);
 NX pro konstruování (Siemens PLM Software), dříve znám taky jako UN nebo UNG
(Unigraphics, UG NX);
 Solidworks (může být i upřesněna verze, např. 2013; Dassault Systèmes);
 AutoDesk Inventor nebo AutoCAD (3DCAD; produkty AUTODESK, Inc.). Pokud není
specifikován Inventor nebo AutoCAD, bývá požadavek formulován obecněji jako znalost CAD
systémů, a to především produktů Autodesku;
 ProEngineer (PTC);
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 Creo (PTC Creo, výrobce PTC, český partner AV ENINEERING, a.s.);
 PDMS 3D CAD(Plant Design Management System; AVEVA Group).
Další tvrdé dovednosti:
 Čtení/Znalost práce s výkresovou a technickou dokumentací;
 Řidičské oprávnění skupiny B;
 Znalost anglického jazyka;
 Aktivní a komunikativní znalost anglického jazyka je podmínkou většiny zaměstnavatelů.
Převládá požadavek na výbornou znalost anglického jazyka. Velmi často umí zaměstnavatelé
v poptávce specifikovat úroveň jazykových schopností na základě 6 jazykových úrovní, které
definoval Společný evropský referenční rámec (A1-C2), a to zpravidla jako B1 nebo B2.
Angličtina je požadována jako nutnost denní komunikace, často spolu s požadavkem na
ochotu ke služebním cestám do zahraničí nebo v souvislosti s prací v mezinárodním týmu či
komunikaci se zahraničním klientem. Pokud je požadována alespoň pasivní znalost
anglického jazyka (méně časté), tak za účelem orientace v technické a organizační
dokumentaci;
 Druhým nejčastějším jazykovým požadavkem je komunikativní znalost německého jazyka.
Měkké dovednosti:
 Velmi dobré komunikační dovednosti;
 Technické a analytické myšlení;
 Smysl pro kreativní a zodpovědnou práci, kreativní osobnost (častý požadavek);
 Zodpovědnost za provedenou práci;
 Ochota neustále se vzdělávat, sebevzdělávání, zájem o další vzdělávání;
 Organizační schopnosti;
 Spolehlivost, samostatnost, pečlivost, odolnost vůči stresu;
 Schopnost práce v kolektivu, týmový hráč;
 Nadšení a zájem o práci, touha učit se novým technologiím;
 Aktivní přístup k práci a řešení problémů, iniciativní/proaktivní osobnost (velmi častá
formulace);
 Orientace na klienta;
 Ochota cestovat do zahraničí - zkušenost z jednání s dodavateli;
 U některých pozic je požadována schopnost vést tým, nebo je zkušenosti s vedením lidí
výhodou.
b) Průmysloví inženýři, procesní inženýři, logistici
Tvrdé IT dovednosti:
 Znalost MS Office, SAP výhodou
Ostatní tvrdé dovednosti:
 Znalost principů štíhlé výroby, metod průmyslového inženýrství (Just in Time -JIT, 5S18, Lean
Production, Kaizen, Kanban, Pareto, Ishikawa, SMED19, TPS 20);

18

Pět principů štíhlé výroby, výrazy vychází z japonštiny. (Jejich volný překlad je Rozděl – Setřiď – Uspořádej –
Zdokumentuj – Dodržuj).
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 Znalost výrobních procesů, je preferována praxe ve výrobě, nebo přímo praxe se zaváděním
principů štíhlé výroby;
 Orientace v technické dokumentaci;
 Znalost technických norem (např. ISO 9001, ISO 14001, TS 16949);
 Jazykové požadavky: převažuje požadavek na komunikaci v anglickém jazyce;
 Řidičský průkaz skupiny B.
Měkké dovednosti:
 Komunikativnost (spolupráce s různými týmy a vedoucími výrobních sekcí), flexibilita
a schopnost týmové práce;
 Analytický a aktivní přístup (schopnost označovat problémy ve výrobním procesu
a odstraňovat příčiny těchto problémů, vyhodnocovat kvalitu, navrhovat nápravná opatření,
navrhovat potřebné změny na výrobních zařízeních).

IV.5 Elektroinženýři a elektrotechnici
BOX - Elektroinženýři a elektrotechnici
Příklady názvů pozic používané v inzertní praxi:
Aplikační inženýr/ka, Elektrotechnik, Technik elektronických přístrojů, Projektant elektro, Elektroinženýr,
Molding operátor, Mechatronik, Developer HW -Electronical Engineer, Elektronik-inženýr, Dispečer - obsluha
energetického dispečinku, Elektro konstruktéři - specialisté slaboproud,
EDI - specialista elektronické komunikace, EDI Partner Implementation Consultant, Electronic hw engineer –
development, Electronical engineer hw - r&d automotive, Electronics engineer - embedded HW, Field
application engineer.
Klasifikace ISCO, 4místné:
2151 Inženýři elektrotechnici a energetici
2152 Inženýři elektronici
3113 Elektrotechnici a technici energetici
3114 Technici elektronici

Mezi nejčastější požadavky na tuto profesní skupinu patří vzdělání VŠ/SŠ v oboru elektro se
zaměřením na automatizaci a pohony, popř. jiné zaměření a znalost programování PLC systémů21.
Praxe v oboru bývá výhodou, stejně jako pokročilá znalost cizího jazyka (v 99 % AJ nebo NJ) nebo
zkušenost se specifickým protokolem nebo automaty (například Siemens, Omron). Některé
požadavky na znalost konstrukčních programů nebo výrobních procesů jsou stejné jako u předchozí
profesní skupiny. Jsou ale požadovány méně často nebo jsou pouze výhodou pro přijetí.
Míra poptávky po této profesi byla v Ústeckém kraji nižší po obě sledovaná období než v průměru za
celou ČR. V souladu s celorepublikovým trendem došlo i v Ústeckém kraji ke zvýšení této poptávky
v roce 2015 ve srovnání s rokem 2014 (viz graf 12).
19

Single Minute Exchange of Dies (SMED), volně přeloženo Program rychlých změn. Spočívá v minimalizace
časových prostojů ve výrobě, tj. rychlá výměna nástrojů, seřízení linek, provedení změny během jednociferné
doby v minutách (méně než 10 minut).
20
Toyota Production System, výrobní systém vyvinutý Toyota Motor Corporation, kořeny po druhé světové
válce. Vychází z principu JIT, které je z předválečného období.
21
Programovatelný logický automat neboli PLC (z anglického Programmable Logic Controller).
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Graf 12: Podíl VPM – elektroinženýři a elektrotechnici na zaměstnaných dané profesní skupiny v kraji a ČR
(v ‰)
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Zdroj: Vlastní databáze NVF o volných pracovních místech (listopad 2015)

Tvrdé IT dovednosti:
 Základy programování a oživování PLC systémů; znalost PLC Siemens nebo jiné,
programování operátorských panelů a vizualizací; orientace v průmyslových komunikacích,
ASiBus, Interbus aj., programování PLC/DCS/SCADA, nebo PLC a HMI; PLC automaty (Omron,
Siemens); programování robotů (KUKA, ABB, FANUC, COMAU); offline programovací nástroje
jako Robcad, Siemens NX, WinMod; znalost SIMATIC S5 - S7 výhodou;
 Znalost protokolů CAN, LIN, FlexRay; vývoj řídících jednotek;
 Praktické zkušenosti s prací v programu Matlab / Simulink ;
 Pokročilá uživatelská znalost práce na PC: IS Windows nebo Linux, uživatelská znalost MS
Office (zejm. Microsoft Excel, MS Word, MS Outlook), SAP výhodou;
 Znalost práce v programu Eplan výhodou;
 Orientace v PPAP, FMEA, P-FMEA, Flow chart, Process control plan ;
 Vývoj a péče o software pro zařízení zpracovávající PUR; technická řešení v oblastech
technologického návrhu, software a interface pro ovládání;
 Přibližně u jedné pětiny inzerovaných pozic (např. pro konstruktéry obvodů v oblasti
polovodičů nebo elektronických dílů) jsou požadovány některé znalosti společné se skupinou
strojních konstruktérů a procesních inženýrů: znalost práce s 2D nebo 3D modelovacími
programy (Autodesk INVENTOR, SolidWorks, CATIA, Solid Edge, Pro/ENGINEER, NX
Unigraphics, AutoCad 2D a 3D, popřípadě zkušenosti s jinými konstrukčními programy).
Ostatní tvrdé dovednosti:
 Zkušenost s dokumentací a technickými výkresy, dobrá orientace v el. schématech, technická
dokumentace elektro a mechanika, znalost pneumatiky, hydrauliky, měření a regulace;
 Odborná způsobilost dle vyhlášky 50/1978 Sb., § 6 nebo vyšší;
 Znalost štíhlé výroby (Ishikava, Pareto), řízení kvality (např. „QTY - automotive řízení kvality
v automotive“);
 Jazykové dovednosti: znalost anglického jazyka na na komunikativní úrovni (min. A2); Nj na
komunikativní úrovni; někdy z důvodu nutnosti komunikace se zahraničními zákazníky).
Měkké dovednosti:
 Pečlivost, spolehlivost, systematičnost;
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 Týmová práce a komunikační dovednosti.

IV. 6 Učitelé
BOX - Učitelé
Příklady názvů pozic používané v inzertní praxi:
Učitel/ka na 1. Stupni/2.stupni základní školy, ZŠ třídní učitel 1. - 8. TŘÍDY WALDORFSKÉ ŠKOLY, Učitel
anglického jazyka, Učitelé mateřské školy, Učitel odborného výcviku (-Kadeřník, - SOU a SPV pro obor Obráběč
kovů apod.), Učitel/ka odborného předmětu – programování aj., Vychovatel/ka ve školní družině, Asistenti
pedagoga, Speciální pedagog, Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů, Učitel/ka tělesné výchovy na střední
škole, Zástupce ředitele - všeobecně vzdělávacích předmětů (např. - Český jazyk a literatura), Pedagogové
volného času, Regionální trenér SFE (Self force), Pedagogický pracovník, Lektoři rekvalifikačního kurzu (Např.
kurzu Montér suchých staveb).
Klasifikace ISCO, 4místné:
2310 Učitelé na vysokých a vyšších odborných školách
2320 Učitelé odborných předmětů, praktického vyučování, odborného výcviku a lektoři dalšího vzdělávání
2330 Učitelé na středních školách (kromě odborných předmětů), konzervatořích a na 2. stupni základních škol
2341 Učitelé na 1. stupni základních škol
2342 Učitelé v oblasti předškolní výchovy
2359 Specialisté a odborní pracovníci v oblasti výchovy a vzdělávání jinde neuvedení

V požadavcích na učitele se dovednosti vztahující se k práci s PC a užívání ICT objevují jen velmi
zřídka. Konkrétně bývá jen v poptávce gymnázií. Téměř se zdá, že pro zaměstnavatele (školy) je
otázka obsluhy moderních technologií vedlejší a důraz je kladen pouze na znalost vyučovaného
předmětu. Požadavky na ICT dovednosti jsou uvedeny u učitelů předmětů vztahujících se k ICT (Např.
„učitel technologie a kvality tisku“, kde se požaduje „znalost, případně ochota zaučit se
v informačních systémech v polygrafii“). Pokud školy považují ICT dovednosti za samozřejmost, je
jejich přístup odlišný od jiných zaměstnavatelů, kteří každý požadavek na práci s PC (a to i základní
dovednost) v inzerci taxativně uvádějí.
Tvrdé dovednosti jsou závislé na vyučovaném předmětu, proto je nejmenujeme. Měkké dovednosti
nebývají v inzerci uváděny často. Pokud ano, jsou to převážně: motivace, pozitivní přístup k učitelské
profesi, vysoká míra odpovědnosti, vynikající komunikační dovednosti, aktivní přístup k práci, ochota
se vzdělávat a rozvíjet, flexibilitu, samostatné myšlení.
Míra poptávky po této profesi byla v Ústeckém kraji v roce 2014 dvojnásobná ve srovnání
s celorepublikovým průměrem, v roce 2015 došlo k vyrovnání intenzity poptávky po učitelích díky
výraznému zvýšení poptávky v ostatních krajích ČR (viz graf 13).
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Graf 13: Podíl VPM - učitelé na zaměstnaných dané profesní skupiny v kraji a ČR (v ‰)
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Zdroj: Vlastní databáze NVF o volných pracovních místech (listopad 2015)

IV. 7 Finanční, obchodní a veřejně správní pracovníci
BOX - Finanční, obchodní a veřejně správní pracovníci
Příklady názvů pozic používané v inzertní praxi:
Account Manager, Akviziční privátní bankéř, Analytik (-specialista pojištění, -neživotního pojištění, -oddělení
řízení bilance, -dat pro crm, marketing, nákupního procesu, obchodu, podpory prodeje - corp. banking sales
support, atd.), Area Sales Manager, Bankéř/ka, Referent marketingu, Bankovní a finanční koncipient/ka,
Bankovní poradce/kyně, Bankovní specialista, broker - specialista pro nový obchod, btl account manager, BTS
Commodity Manager, budget analyst business analyst,business development manager,business finance
controller – FMCG, Business Intelligence Analyst, Buyer,/Commodity Buyer, Cash Collection Representative,
Category manager, Category marketing manager, customer support ,CRM Specialist, Client Manager, Client
Support, Key Account Manager, Cash Collection Representative, Category Manager, Category Marketing
Manager,Client Manager, Commercial Finance Specialist, ,Communications and Patient Relations Specialist,
Compensation & Benefits Specialista, Compliance Officer, Content manager, Content marketing executive,
Contract Administrator for Procurement, Contract Manager, Copywriter/specialista on-line komunikace,
Corporate finance senior - m&a, Creative Director, daňový konzultant se specializací na DPH, data analyst in
procurement with german, Data Analyst for HR Division, Data Support Analyst, Data Specialist, Datový analytik /
statistik.
Klasifikace ISCO, 4místné:
2412 Finanční a investiční poradci a příbuzní specialisté
2413 Finanční analytici a specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví
2422 Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací
2423 Specialisté v oblasti personálního řízení
2431 Specialisté v oblasti prodeje, nákupu, marketingu a styku s veřejností
2432 Specialisté pro styk s veřejností
2433 Specialisté v oblasti prodeje produktů a služeb (kromě informačních a komunikačních technologií)
3312 Odborní pracovníci v oblasti bankovnictví
3321 Odborní pracovníci v oblasti pojišťovnictví
3323 Nákupčí

U této profese je vyžadována především pokročilá znalost programů Microsoft Office a schopnost
využívání internetu, osvojení si softwarů specifických pro fungování příslušné firmy/banky/správního
úřadu.
Míra poptávky po této profesi byla v Ústeckém kraji v roce 2014 srovnatelná s celorepublikovým
průměrem, v roce 2015 vyšší, ale v souladu s celorepublikovým trendem došlo k meziročnímu snížení
poptávky (viz graf 14).
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Graf 14: Podíl VPM – finanční, obchodní a veřejně správní pracovníci na zaměstnaných dané profesní skupiny
v kraji a ČR (v ‰)
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Zdroj: Vlastní databáze NVF o volných pracovních místech (listopad 2015)

IV. 8 Sociální pracovníci, ekonomové a právníci
BOX 6 - Sociální pracovníci, ekonomové a právníci
Příklady názvů pozic používané v inzertní praxi:
Sociální pracovníci: Pracovník/pracovnice v sociálních službách, Referent odboru sociálních věcí a zdravotnictví,
Terénní sociální pracovník/ce, Vedoucí sociální pracovník, Vedoucí střediska služeb osobní asistence, Zdravotně
sociální pracovník, Vedoucí sociálního podniku, Vedoucí sociální služby Terapeut/ka - sociální pracovník/ice
osobní asistent/ka - pečovatel/ka, Probační úředník/ce - sociální práce v trestní justici.
Ekonomové: Ekonom – cenař, Ekonom/ka – analýzy, rozpočty, Ekonom controllingu, Ekonomicko-projektový
manažer, Konzultant/ka ERP systému, Finanční manažer-ekonom, Produktový manažer pro značku, Product
Manager, Brand Manager.
Právníci a specialisté v oblasti bezpečnosti: Advokáti, Vykonavatel/ka, Vykonavatel soudního exekutora, Firemní
právník, Konzultant v právní oblasti, Advokátní koncipienti, Detektiv specialista.
Klasifikace ISCO, 4místné:
2611 Advokáti, státní zástupci a příbuzní pracovníci
2631 Specialisté v oblasti ekonomie
2635 Specialisté v oblasti sociální práce
3411 Odborní pracovníci v právní oblasti, bezpečnosti a v příbuzných oborech
3412 Odborní pracovníci v oblasti sociální práce

U těchto profesí zaměstnavatelé vyžadují zejména pokročilou uživatelskou znalost MS Office. Míra
poptávky po této profesi se vyvíjela odlišně než v celorepublikovém průměru, kdy došlo
k meziročnímu snížení poptávky, zatímco v Ústeckém kraji se poptávka mírně zvýšila (viz graf 15).
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Graf 15: Podíl VPM – sociální pracovníci, ekonomové a právníci na zaměstnaných dané profesní skupiny
v kraji a ČR (v ‰)
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Zdroj: Vlastní databáze NVF o volných pracovních místech (listopad 2015)

Právníci, advokáti, specialisté v oblasti bezpečnosti
Tvrdé IT dovednosti:
 Velmi dobrá uživatelská znalost PC, specifická je vysoká úroveň práce s MS Office, zejména
s textovým editorem Word, Excel, dále Outlook a Powerpoint;
 Správnost a rychlost formátování dokumentů: formátování písma a odstavců, číslování, práce
s komentáři a revizemi, využívání stylů apod.;
 Schopnost užívání elektronické komunikace;
 Orientace na Internetu.
Ostatní dovednosti a znalosti: vynikající znalost a praxe v oblasti práva (rozlišuje se konkrétní oblast
právní specializace)
Měkké dovednosti:
 Komunikační a organizační schopnosti;
 Preciznost;
 Spolehlivost.
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IV. 9 Technici ve vědě, výrobě a stavebnictví
BOX - Technici ve vědě, výrobě a stavebnictví
Příklady názvů pozic používané v inzertní praxi:
Mistr výroby/Výrobní mistr, Směnový mistr, Mistr / dílovedoucí, Shift Leader, Mechatronik, Metrolog, Měřící
technik, Koordinátor výroby/BOZP/staveb, Konstruktér (-technolog, -nástrojárna, -strojař, Kontrolor kvality ve
výrobě, Kontrolor jakosti, Pracovník/ce OTK (metrologie), Operátor výstupní kontroly, OTK - kontrola kvality,
Provozní technik, Přípravář TPV, Přípravář stavební výroby, Rozpočtář staveb, Rozpočtář/ka TZB, Servisní technikvýtahy, Specialista povrchových úprav, Specialista BOZP a EMS, Specialista kvality, Stavbyvedoucí, Stavební technik
(-správy nemovitostí, -pro podporu prodeje, -kalkulace, -přípravy a realizace staveb, a další), Strojírenský technik
technolog, Strojní mechanik, Strojírenský technolog, Technik (-diagnostik, - 3D měření, -zkušebny, -údržby, realizace staveb, -STK a ME, - CAM, -kontroly kvality, -povrchových úprav, -provozu, -přípravy výroby, a další),
Technik/čka BOZP a PO, Technolog - příprava výroby, Technolog (-hlavní výroby, -konstrukce, -lisování, montážních linek a další), Vedoucí montáže a lakovny, Vedoucí výjezdu – mistr, Výrobní technolog, Zámečník –
mistr, Zaměřovací technik, Zásahový technik, Zkušební technik, Zootechnik.
Klasifikace ISCO, 4místné:
3111 Technici v chemických a fyzikálních vědách (kromě chemického inženýrství)
3111 Stavební technici
3115 Strojírenští technici
3116 Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech
3119 Technici v ostatních průmyslových oborech
3120 Mistři a příbuzní pracovníci v oblasti těžby, výroby a stavebnictví
3122 Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě (kromě hutní výroby a slévárenství)
3123 Mistři a příbuzní pracovníci ve stavebnictví
3142 Technici v oblasti zemědělství, rybářství a vodohospodářství

Požadavkem na tuto skupinu technických pracovníků je nejčastěji středoškolské vzdělání technického
směru s maturitou nebo bez, případně také nástavbové nebo vyšší odborné vzdělání. Z technických
dovedností je tato skupina z předcházejících skupin vysokoškolských techniků nejblíže skupině
průmyslových a procesních inženýrů, jsou požadovány znalosti procesů a orientace ve výrobě, včetně
některých metod průmyslového inženýrství. Tento požadavek se týká zejména mistrů a technologů
ve výrobě. Mezi ostatními technickými profesemi v této skupině převládají technici kontroloři,
diagnostici, měřící technici, mechatronici, servisní technici a technici BOZP. Kromě znalostí
příslušných směrnic pro výkon jejich specializace (směrnice ISO a jiné, které se týkají oblasti jakosti,
BOZP atd.), je taky častým požadavkem znalost práce s měřicí technikou.
Míra poptávky po této profesi byla v Ústeckém kraji nižší po obě sledovaná období než v průměru za
celou ČR. V souladu s celorepublikovým trendem došlo i v Ústeckém kraji ke zvýšení této poptávky
v roce 2015 ve srovnání s rokem 2014 (viz graf 16).
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Graf 16: Podíl VPM – technici ve výrobě a stavebnictví na zaměstnaných dané profesní skupiny v kraji a ČR
(v ‰)
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Zdroj: Vlastní databáze NVF o volných pracovních místech (listopad 2015)

Tvrdé IT dovednosti:
 Pokročilá uživatelská znalost MS Office;
 Znalost metod průmyslového inženýrství (například 5S, SMED);
 Měření, zkoušení elektrických zařízení: znalost práce s měřicími přístroji; častý požadavek na
schopnost ovládat 3D měřící stroj, osciloskop, digitální multimetr apod.
Měkké dovednosti:
 Organizační a komunikační dovednosti (zejména v případě mistrů ve výrobě);
 Smysl pro týmovou práci, schopnost vedení týmu, u mistrů je požadována praxe ve vedení týmů.

IV. 10 Pracovníci ve zdravotnictví
BOX 8 - Pracovníci ve zdravotnictví
Příklady názvů pozic používané v inzertní praxi:
Lékař/lékařka Všeobecná sestra, Zdravotní sestra, ……
Klasifikace ISCO, 4místné:
2211 Praktičtí lékaři
2212 Lékaři specialisté
2221 Všeobecné sestry se specializací
2261 Zubní lékaři
2262 Farmaceuti
3212 Odborní laboranti a laboratorní asistenti v oblasti zdravotnictví
3221 Všeobecné sestry bez specializace

Lékaři a zdravotní sestry:
ICT dovednosti:
Požaduje se uživatelská znalost práce na PC, znalost MS Office (Word, Excel), orientace na Internetu.
Vzhledem k zvyšující se administrativní zátěži zdravotnických pracovníků je nutná dobrá uživatelská
znalost práce s počítačem pro vykazování práce a zdravotnických výkonů, je vedena elektronická
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zdravotnická dokumentace. ICT požadavky jsou kladeny převážně na střední zdravotnický personál,
tedy ve větší převaze jsou formulovány v požadavcích na zdravotní sestry.
Farmaceuti:
ICT dovednosti:
Je požadována velmi dobrá uživatelská znalost práce na PC. Většinou není specifikována znalost
konkrétního software.
Míra poptávky po této profesi byla v Ústeckém kraji vyšší po obě sledovaná období než v průměru za
celou ČR. V souladu s celorepublikovým trendem došlo i v Ústeckém kraji ke dvojnásobnému zvýšení
intenzity poptávky v roce 2015 ve srovnání s rokem 2014 (viz graf 17).
Graf 17: Podíl VPM – lékaři a zdravotní sestry na zaměstnaných dané profesní skupiny v kraji a ČR (v ‰)
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Zdroj: Vlastní databáze NVF o volných pracovních místech (listopad 2015)

IV. 11 Účetní a fakturanti
BOX - Účetní a fakturanti
Příklady názvů pozic používané v inzertní praxi:
Účetní (Hlavní, Mzdová, Finanční, Samostatná, Všeobecná), Fakturant/ka, Rozpočtář/ka, Kalkulant, Finanční
kontrolor, Specialista v oblasti účetnictví, Accountant, Controller, Site controller, Finance controller (užívá se i
česko-anglický název Finanční controller), Accounts Payable clerk, AP accountant, AR accountant, Accouning
assistant, Accounting specialist, Accounts receivable collector, Administrativní pracovník/účetní, Accounts
Payable specialist.
Klasifikace ISCO, 4místné:
2411 Specialisté v oblasti účetnictví
3313 Odborní pracovníci v oblasti účetnictví, ekonomiky a personalistiky
4311 Úředníci v oblasti účetnictví
4313 Mzdoví účetní

Intenzita nabírání účetních specialistů v Ústeckém kraji je téměř srovnatelná s celou ČR a ani nelze
očekávat výraznou změnu v dalších letech (viz graf 20). Z hlediska požadovaných dovedností,
i v tomto případě dochází k pronikání ICT znalostí do oboru, jsou požadovány zkušenosti s používáním
účetního, podnikového nebo mzdového software, a uživatelská znalost práce s PC, Internetem, MS
Office. Skupinu jsme podle dovedností rozdělili do tří skupin: Účetní specialisté/Kontroloři,
Fakturantky/fakturanti, Mzdoví účetní.
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Graf 18: Podíl VPM – účetní a fakturanti na zaměstnaných dané profesní skupiny v kraji a ČR (v ‰)
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Zdroj: Vlastní databáze NVF o volných pracovních místech (listopad 2015)

Fakturantky/fakturanti:
Požadavky na tvrdé IT dovednosti:
 Samozřejmá je znalost účetnictví (a podvojného účetnictví): je požadována zejména
praxe ve vedení účetnictví a denní fakturace (účtování přijatých a vydaných faktur),
komunikace s bankou, správa pokladny, příprava pro DPH, zkušenosti z finančního,
výrobního nebo skladového účetnictví;
 ICT dovednosti: výhodou je znalost jednoho z následujících účetních systémů a software:
Helios/ Helios Green, systému NAVISION (Dynamic NAV), IS Money (S3, S4 nebo S5),
software K2, SAP, POHODA, systému QAD, Abra, Flores, IPOS;
 Zkušenosti s IS Oracle jsou výhodou. Např.: „Používáme účetní systém Money S4 pro
vedení účetnictví i skladu. Jeho znalost je výhodou.“, nebo „Požadujeme výbornou znalost
účetního programu POHODA.“;
 Dobrá uživatelská znalost práce na PC - výborná znalost MS Office (hlavně nadstandardní
znalost práce s MS Excel, dále Word, PowerPoint, Outlook, Internet Explorer, Premier).
Ostatní tvrdé dovednosti:
V případě této pozice je požadován často cizí jazyk, a to nikoliv pouze angličtina. Ačkoliv
komunikativní znalost anglického jazyka bývá nejčastějším požadavkem, výjimkou není ani znalost
dalších jazyků: polština, maďarština, slovenština, francouzština, němčina. Dále jsou také používána
evropská označení dosažené úrovně jazykové znalosti, a to v případě fakturantů/fakturantek
minimálně od úrovně A2 až po C2. Nejčastěji je požadována úroveň B2. Zahraniční zaměstnavatelé
(inzeráty podávané přímo v anglickém jazyce) požadují B2 až C2 úroveň, či slovně „advanced
knowledge of English„ nebo „fluent English“.
Mzdoví účetní:
Tvrdé IT dovednosti:
 Uživatelská znalost práce na PC, Internet;
 Výborná znalost MS Office, především MS Excel, Word, a Outlook;
 Znalost účetního software: nejčastěji jsou výhodou zkušenosti s Helios Orange, se
systémem SAP, nebo znalost účetního programu POHODA;
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 Znalost informačních systémů v oblasti mezd, mzdovým programem Minerva APSO;
mzdovým programem VEMA, výhodou znalost mzdových programů PERM, PeopleSoft
a programů pro evidenci docházky Cominfo a E-time;
 Znalost dalších specifických programů je označována za výhodu: OK MZDY, KS program,
mzdový software EGJE, AS 400.
Měkké dovednosti:
 Pozitivní přístup k účetním systémům a IT obecně;
 Zájem o nové technologie, sociální média a marketing;
 Chuť a umění navazovat kontakty a pracovat v síti;
 Orientace v e-commerce prostředí.

IV. 12 Pracovníci ve službách
BOX - Pracovníci ve službách
Příklady názvů pozic používané v inzertní praxi:
Obchodní referent/ka, Realitní makléř/ka, Asistent/ka prodeje, Asistent/ka nákupu, Asistent/ka odbytu,
Asistent/ka obchodu, Aranžér/ka, Grafik/grafička, Disponent mezinárodní přepravy, DTP Operátor,
Konzultant/ka, Marketingoví referenti, Zprostředkovatel obchodu, Zprostředkovatel prodeje, Specialisté
reklamací, Technicko - obchodní pracovník, Technicko - obchodní referent, Specialista na trh s nemovitostmi,
Samostatný/á obchodní referent/ka, Referent zahraničního obchodu, Retenční pracovník.
Klasifikace ISCO, 4místné:
3331 Odbytoví a přepravní agenti, celní deklaranti
3334 Realitní makléři
3339 Zprostředkovatelé služeb jinde neuvedení
3432 Aranžéři a příbuzní pracovníci

Tvrdé IT dovednosti:
 Pokročilá znalost práce na PC;
 Znalost Word, Excel, Power Point;
 Internet včetně Google Accounts.
Míra poptávky po této profesi byla v Ústeckém kraji nižší po obě sledovaná období než v průměru za
celou ČR. V souladu s celorepublikovým trendem došlo i v Ústeckém kraji ke snížení poptávky v roce
2015 ve srovnání s rokem 2014, i když pokles byl na republikové úrovni výraznější (viz graf 19).
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Graf 19: Podíl VPM – pracovníci ve službách na zaměstnaných dané profesní skupiny v kraji a ČR (v ‰)
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Zdroj: Vlastní databáze NVF o volných pracovních místech (listopad 2015)

IV. 13 Administrativní pracovníci
BOX - Administrativní pracovníci
Příklady názvů pozic používané v inzertní praxi:
Asistent/ka (oddělení, obchodu, ředitele, s Aj, apod.), Administrativní asistentka, Administrativní
pracovník/pracovnice, Administrative Assistant, Administrative Support, Administrativně-marketingoví
pracovníci, Administrativně-obchodní pracovníci, Administrativa/administrativní práce – asistentka,
Administrativní podpora, Office Assistant, Back Office podpora, Front Office Assistant, Copywriter - specialista
pro internetový marketing, Recepční, Pracovník/ce recepce, Pracovníci přepážky/přepážkový pracovník,
Pracovník infocentra, Pracovník podatelny, Dispečer/ka, Disponent/ka, HR Assistant, Odborný/á referent/ka
administrativy, Obchodní asistent/ka, Odborní pracovník/ce v administrativě, Odborní administrativní
pracovníci, Odborný referent – pracovník přepážky, Pracovník/ice provozní administrativy, Produkční
(asistentka) obchodního týmu, Referent (majetkového odboru, oddělení marketingu apod.), Sekretář/ka,
Týmová asistentka, Vedoucí kanceláře, Všeobecní administrativní pracovníci, Výkonná asistentka,
Pracovník/pracovnice zpracování dat.
Klasifikace ISCO, 4místné:
3341 Vedoucí v oblasti administrativních agend
3343 Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace
4110 Všeobecní administrativní pracovníci
4120 Sekretáři (všeobecní)
4211 Pokladníci ve finančních institucích, na poštách a pracovníci v příbuzných oborech
4221 Pracovníci cestovního ruchu (kromě průvodců)
4224 Recepční v hotelích
4323 Pracovníci v dopravě a přepravě

U administrativních pracovníků je požadována vždy znalost programů MS Office (Word, Excel, Power
Point) na výborné nebo alespoň uživatelské úrovni, dále schopnost pracovat s internetem a velmi
sporadicky se objevuje i požadavek na znalost programu ABRA.
Míra poptávky po této profesi byla v Ústeckém kraji v roce 2014 nižší než v rámci celé republiky,
v souladu s celorepublikovým trendem došlo v roce 2015 k zintenzivnění poptávky a k vyrovnání
s průměrem za ČR (viz graf 20).
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Graf 20: Podíl VPM – administrativní pracovníci na zaměstnaných dané profesní skupiny v kraji a ČR (v ‰)
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Zdroj: Vlastní databáze NVF o volných pracovních místech (listopad 2015)

IV. 14 Prodavači, provozovatelé a vedoucí prodejen
BOX - Prodavači, provozovatelé a vedoucí prodejen
Příklady názvů pozic používané v inzertní praxi:
Prodavač/ka (potravinářského zboží, elektro, lahůdek, textilu, v papírnictví, oddělení zahrada, atd.), Asistent/ka
prodeje, Odborný prodejce/prodejkyně, Odborný prodavač, Pokladní-prodavač, Vedoucí prodejny, Zástupce
vedoucí/ho prodejny, Pracovník v obchodě, Prodejce, Sales Assistant, Sales Representative, Konzultant
prodejny, Manažer prodejny, Obsluha prodejny (sýrárny, pekárny atd.), Obsluha čerpací stanice, Personál
prodejny, Podpora prodejny, Poradce zákazníka-prodavač, Pracovník obchodního provozu, Vedoucí úseku
ovoce/zelenina a další.
Klasifikace ISCO, 4místné:
5221 Provozovatelé maloobchodních a velkoobchodních prodejen
5222 Vedoucí pracovních týmů v prodejnách
5223 Prodavači v prodejnách

Od prodavačů a vedoucích pracovníků prodejen se očekává alespoň základní uživatelská znalost práce s PC.
Míra poptávky po této profesi byla v Ústeckém kraji po obě sledovaná období srovnatelná
s celorepublikovým průměrem (viz graf 21).
Graf 21: Podíl VPM – prodavači, provozovatelé a vedoucí prodejen na zaměstnaných dané profesní skupiny
v kraji a ČR (v ‰)
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Zdroj: Vlastní databáze NVF o volných pracovních místech (listopad 2015)
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IV. 15 Řemeslníci a opraváři
BOX - Řemeslníci a opraváři
Příklady názvů pozic používané v inzertní praxi:
Elektromechanik, Provozní elektromechanik, Automechanik, Autotronik, Autoopravář, Autoklempíř,
Elektromechanik/Mechatronik, Mechanik elektronik, Elektronik, Mechanik-opravář, Elektromechanik, Seřizovač,
Opravář strojů a zařízení, Elektromechanik/čka, Provozní elektrikář/ka, Elektrikář – slaboproud, Elektrikář –
silnoproud, Maintenance Electrician, Tiskař na ofsetovém tiskovém stroji, Strojní mechanik, Soustružník,
Autoelektrikář-diagnostik, Autodiagnostik, Opravář zemědělských strojů, Autoklempíř, Zkušební technik,
Zámečník-svářeč, Zámečník-obráběč, Vrtař kovů, Vrtař horizontkář, Kovoobráběč, Kotlář, Potrubář, Mědikovec,
Lakýrník, Letecký mechanik, Lisař, Tiskař/ka - ofsetové stroje, Tiskař/ka na flexotiskovém stroji, Tiskař/ka na
tiskařských strojích, Tiskař/ka sítotisk, Sítotiskař/ka, Technolog obrábění, Technik-seřizovač, Obsluha děrovacího
lisu, Obráběč, Operátor obráběcích strojů, Operátor/seřizovač CNC stroje, 3D Laser Machine Operator, Operátor
obráběcích strojů, Operátor lisovny, Operátor poloautomatického stroje, Operátor svařování, Servisní technik
(manipulační a zdvihací techniky, elektro, telekomunikačních sítí, vysokozdvižných vozíků, CNC, atd.), Servisní
pracovník, Servisní poradce-technik, Přijímací technik (autoservisu), Seřizovač a obsluha (soustruhu, CNC strojů,
kovoobráběcích strojů, hydraulických automatů, dřevoobráběcích strojů, číslicově řízených strojů, laserového
řezacího stroje, frézy, soustruhu, výrobní linky, lisu, balicích strojů, CNC frézky, lisů, vstřikolisů, konvenčních
fréz, konvenčních soustruhů, atd.), sklář, sklář-lisař, Sklář-foukař, Sklofoukač, Klempíř, Karosář, Karuselář, Frézař,
Elektromontér, CNC technik, Brusič (kovů, hladinář, skla, nástrojů, kulič, brusič na kulato atd.).
Klasifikace ISCO, 4místné:
7213 Pracovníci na zpracování plechu
7223 Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích)
7231 Mechanici a opraváři motorových vozidel
7315 Skláři, brusiči skla, výrobci bižuterie a skleněných ozdob
7322 Tiskaři
7412 Elektromechanici
7421 Mechanici a opraváři elektronických přístrojů
8189 Obsluha stacionárních strojů a zařízení jinde neuvedená

Ve skupině řemeslníků a opravářů se nároky na ICT dovednosti a znalosti objevují zejména
u pracovníků ve výrobě a u servisních pracovníků, z nichž někteří pracují na plně automatizovaných
pracovištích nebo se čím dál častěji setkávají s digitalizací při některých pracovních úkolech.
Míra poptávky po této profesi se v Ústeckém kraji meziročně zvýšila, ovšem výrazně méně než byl
celorepublikový průměr. V roce 2015 byla intenzita poptávky v Ústeckém kraji nižší než
celorepublikový průměr na rozdíl od situace v roce 2014, kdy míra poptávky byla s celorepublikovým
průměrem srovnatelná (viz graf 22).
Graf 22: Podíl VPM – řemeslníci a opraváři na zaměstnaných dané profesní skupiny v kraji a ČR (v ‰)
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Zdroj: Vlastní databáze NVF o volných pracovních místech (listopad 2015)

V.

Vyhodnocení rozhovorů s odborníky v oblasti ICT

Pro rozhovory byli vybráni odborníci, kteří podle zkušeností zpracovatele a na doporučení UJEP
a kanceláře zmocněnce pro Ústecký kraj, patří mezi přední odborníky a mohou dostatečně plasticky
posoudit současné i budoucí trendy v oboru. Navrhovaný seznam odborníků byl konzultován se
zadavatelem a na jeho doporučení nebyli do rozhovorů zahrnuti pracovníci agentur trhu práce, ale
struktura respondentů byla více zacílena na odborníky z akademické sféry a na nezávislé experty
z oblasti ICT. Celkem bylo osloveno osm odborníků a rozhovor se podařilo uskutečnit se šesti z nich
(podrobný popis expertýzy odborníků a kontaktní údaje – viz Příloha č. 5)
Akademická sféra: Doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D (vedoucí katedry Informačních technologií, VŠE-fa
informatiky a statistiky); Doc. Ing. Jan Skrbek (vedoucí katedry informatiky, Technická univerzita
Liberec); Prof. Ing. Jiřina Jílková (prorektorka pro vědu UJEP);
Nezávislí experti: Ing. Jaroslav Zelený (předseda pracovní skupiny ICT Unie); Mgr. Jan Veselý
(samostatný expert spolupracující se společnostmi Eduforum, Lean Startup, IBM);
Expert v oblasti rozvojových investic ULK: Ing. Renata Janků (odborná pracovnice, Strategická
průmyslová zóna Triangle).
Strukturovaný rozhovor byl rozčleněn do několika bloků postihujících jak základní trendy digitalizace
a Průmyslu 4.0, tak konkrétní změny, které tento vývoj může mít, a to nejen pro profese
specializované na IT, ale i pro profese, které jsou v uživatelských sektorech a které se musí také
novému prostředí přizpůsobit a využít nových možností ve svých specifických činnostech
a podnikatelských záměrech.

V. 1 Procesy digitalizace v ekonomice
V. 1. 1 Celkové trendy
Respondenti se shodli, že celkové trendy spojené s Průmyslem 4.0 a s digitalizací jako jeho klíčovou
součástí, jsou ve světě velmi dynamické, i když nejde o zcela nové procesy, neboť schopnost získávat,
zpracovávat informace v digitální podobě, uchovávat a využívat je pro různé činnosti se vyvíjí
postupně již několik desetiletí. Přelomový je rozsah možností, které se nyní otevřely a zrychlení
vývoje. Bylo zdůrazněno, že samotný pojem Průmysl 4.0 je zatím neukotvený, v určitém směru
i „nadužívaný bez jednotné představy o jeho obsahu. Dá se nicméně chápat jako větší využití dat
a datové analytiky ve výrobě a službách.“ (Doc. Novotný).
Na dotaz, jakou roli hrají v současné době trendy Průmyslu 4.0 v českých firmách a organizacích,
převládalo mezi respondenty realistické až skeptické hodnocení reality. Dynamicky postupuje
automatizace a robotizace ve výrobě, ve službách se situace změnila nejvíce rozšířením online
obchodování. To vše je však pouhý začátek a daleko za možnostmi, které se nyní otevírají, jak uvedl
např. Doc. Novotný: „Aktuálně už se velmi zvětšil objem sbíraných dat, ale firmy zatím nevědí, jak by
je mohly využít. Ve firmách existují vývojová IT centra s lidmi, kteří si zatím s digitalizací spíš jen hrají
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a datový potenciál zdaleka nevyužívají.“ Ukazuje se, že celkově jsou již technologické možnosti
výrazně napřed před realitou, rychlejšímu zavádění brání krátkozraké uvažování firem z hlediska
okamžité výnosnosti, neboť nové technologie jsou často v krátkodobém horizontu nákladnější než
lidská práce.
Ve spoustě podniků zatím digitalizace a trendy průmyslové revoluce nehrají velkou roli, což může mít
ohromné důsledky. Podnikům uniká, že se v současné době lámou trendy, ekonomika nedostatku,
velkosériové výroby a velkých poskytovatelů služeb se překlápí do ekonomiky převahy nabídky,
individualizované výroby a služeb, horizontálního síťování a lokalizace a že všechny tyto trendy jsou
založeny na digitalizaci a je třeba si v nich hledat nové lukrativní příležitosti, a to zatím firmy příliš
neumí. „Firmy zatím vidí jen zlomek všech možností a změn, které přijdou. Většinou sledují pouze
možnosti spojené s využíváním Internetu věcí pro jejich výrobu, tj. využívání čipů, automatizovaný
chod linek, apod. Málo si dovedou představit všechny možnosti využívání informací a také dohlédnout
souvislosti, které přináší rychlý rozvoj ostatních technologií, jako jsou alternativní zdroje energie, 3D
tisk, trendy deglobalizace, apod. S tím jsou spojené možnosti podstatných změn v charakteru výroby,
řízení podniku, napojení na zákazníky, flexibilní přizpůsobení se požadavkům zákazníků, atd.“ (Mgr.
Veselý).
Situace v Ústeckém kraji zřejmě ještě více pokulhává za zbytkem státu, a vývoj ještě nenabral
patřičnou dynamiku. Vyplývá to z odpovědí Ing. Janků, která bezprostředně komunikuje s novými
investory přicházejícími do průmyslové zóny. Ale i zde se digitalizace a robotizace postupně rozšiřuje.
„Jde však spíše o plynulý vývoj než o skoky. Je vidět, že nové firmy plánující teprve zahájit výrobu, mají
vyšší stupeň automatizace než firmy, které začínaly před 5 lety.“ (Ing. Janků).
Pokud jde o státní správu, je situace ve srovnání s podnikovým sektorem poměrně špatná. „Ta se
těmto otázkám nevěnuje zdaleka tolik, jak by měla. Problémem je zejména nekoncepčnost, rigidita,
špatná koordinace mezi různými institucemi, nesladěnost ministerstev apod.“ (Prof. Jílková).
V. 1. 2 Očekávaný vývoj digitalizace a procesů Průmyslu 4.0 v budoucím období
Je zřejmé, že se budou dále prohlubovat stávající trendy, může však dojít k revolučním změnám,
které však lze jen těžko předvídat. V nejbližším období 3 let bude v digitální oblasti pokračovat rozvoj
a plošné rozšiřování následujících trendů:





Mobilní aplikace jsou těžištěm vývoje SW, který se posunuje od programů pro PC a tablety
k programům pro mobilní telefony.
ICT se stále více stává službou – čistě ICT firmy se soustředí na vývoj služby a její prodej do
různých odvětví ekonomiky, přičemž dochází také ke specializaci ICT firem na konkrétní
uživatelský obor. S pronikáním ICT do různých oborů (rostoucí multidisciplinaritou) se zvyšují
nároky na porozumění specialistů IT potřebám klientů a schopnosti promítnout je do IT
řešení.
Rozšiřuje se digitalizace strojních systémů, které vyžadují embedded SW řešení – embedded
systems22; programování robotů.

22

Více o „Embedded systémy“:
http://www.fi.muni.cz/usr/jkucera/pv109/2005/xmrstik.htm
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vestav%C4%9Bn%C3%BD_syst%C3%A9m
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Rozvoj internetu věcí - vyžadující znalosti: síťového připojení, programování, vývoj
technických prvků HW, zabudování čipů, vývoj čidel, vývoj jednotek zpracovávajících signály
z čidel, vývoj centrálních jednotek pro vyhodnocování signálů, koordinaci a vzájemnou
interakci, sjednocení standardů komunikace (pro bezdrátové propojení vestavěných zařízení
vzájemně a s Internetem).
Rozšiřují se aplikace na podporu firemního řízení, kde je klíčem je analytická práce, tj.
schopnost zjistit, co firma potřebuje a vědět, jak to převést do digitálního světa. Podniky stále
více potřebují business analytiky. Velké firmy mají většinou vlastního analytika, SMEs si tyto
služby musí koupit, nebo by měly mít k dispozici poradenství tohoto typu.
Posiluje se význam digitální bezpečnosti, neboť firmy si uvědomují, že se množí útoky na
jejich systémy, jejichž počet se za posledních pět let téměř ztrojnásobil a jsou stále
sofistikovanější.
Velký potenciál dalšího rozvoje mají vyhledávací aplikace, IT produkty a systémy pro
zdravotnictví, dopravu a další služby.

Ve výrobní sféře se bude rozšiřovat robotizace, automatizace a využívání Internetu věcí, rychlý
postup těchto procesů bude probíhat zejména ve velkých podnicích, kde také bude nejrychleji
docházet k proměňování podoby klasických výrobních profesí. Nejen techničtí pracovníci, ale
i dělnické profese budou muset aspoň na základní úrovni zvládnout práci s firemním SW, mobilními
zařízeními a porozumět souvislostem mezi částmi daného systému. „Dříve pracovník přebíral vstupní
materiál, třídil ho a předával na příslušné linky. Nyní je vše řízeno kódy a celkovým systémem, kdy je
materiál automaticky vyskladňován a nasměrován na určitou linku. Technik nastaví do tabletů
skladových pracovníků a skladového systému příslušné kódy a postupy, pracovník ve skladu
komunikuje s tabletem, přesouvá materiál, vše je řízeno kódy a pracovník kontroluje průběh. Při
automatizaci výroby již operátor neprovádí manuálně obtížné úkony, ale pracuje s počítačem, kde
sleduje operace. Technici do systému nastavují plán výroby, co, kdy a jak se má vyrábět, řídí
operátory, pracují s technickou dokumentací, kontrolují výstupní výrobky a zjišťují případné chyby.“
(Ing. Janků). Respondentka však na základě zkušeností s podniky působícími v průmyslové zóně ULK
tvrdí, že některé manuální operace nebude možno jednoduše robotizovat. „Např. výroba palubních
desek automobilů, kdy automat neumí osadit palubní desku jednotlivými zařízeními; nebo výroba
autosedaček, kdy automat nastříhá látku, ale neumí ji nasadit na sedačku a zahnout. U takovýchto
operací bude ještě dlouho (desítky let) převládat podíl manuální práce (lze zautomatizovat nejvýše
cca 40% operací). U výrob, kde není třeba manuální zručnosti, to může být zautomatizováno
podstatně více činností - až cca 60% operací.“(Ing. Janků).
Jiní odborníci naopak tvrdí, že to, co se v současné době jeví jako obtížně automatizovatelné, bude
rychle překonáno budoucím vývojem, kdy senzory a automaty budou stále výkonnější a přesnější.
Zdůrazňují také, že současné podniky zatím nevidí celý potenciál možností, někdy se o to ani
dostatečně nesnaží. V každém případě také platí, že podniky z krátkodobého hlediska velmi zvažují
efektivnost prostředků, které by byly vynaloženy. „Procesy zavádění digitalizace a automatizace
v podnicích budou záviset také na efektivnosti takto vložených investic a jejich návratnosti s ohledem
na vývoj trhu a poptávky po daném zboží. Roli proto hraje i hospodářský cyklus a ekonomické
podmínky nastavené bankami.“ (Ing. Janků). Nejen české, ale i zahraniční společnosti jsou v těchto
investicích opatrné, zejména když nejsou do automatizace tlačeny vysokou cenou pracovní síly.
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Vzdálenější období na více než 5-10 let je těžké předpovídat. Často jsou představy o budoucím vývoji
nadsazené, takže některé dřívější předpovědi se nyní ukazují jako nereálné (viz např. prognózy IBM,
že firmy nebudou potřebovat vlastní IT personál, protože se bude moci outsourcovat). Jak zdůraznil
Doc. Novotný: „bude zřejmě nutné projít po počáteční fází nadšení i „údolím deziluze“, aby se pak
realizovatelná řešení vytříbila.“ Všichni oslovení experti však očekávají, že vývoj půjde velmi rychle
kupředu.
Využívání informací, kybernetizace a rychlý rozvoj ostatních technologií, které se budou navzájem
doplňovat a posilovat, přinesou ohromné změny, jejichž růst bude exponenciální. Změny budou
nejen ve výrobě, ale i ve službách a také v systému veřejné správy. V jejich důsledku bude docházet
k růstu produktivity práce, zeštíhlování a k decentralizaci. Např. podle Mgr. Veselého „se prosadí
tendence k decentralizované energetice umožněné nejen alternativními zdroji výroby energie, novými
možnostmi ve skladování energie (velký pokrok v kapacitě baterií v r. 2016) ale i chytrými
přenosovými sítěmi, které budou zajišťovat samoregulaci, včetně koordinace energetických zdrojů
a užití. Velké firmy, včetně těch působících v sektoru ICT, se rozdrobí, protože budou poskytovat služby
na míru pro různé typy zákazníků. V bankovnictví už nyní značná část operací probíhá automaticky na
základě elektronických systémů (např. burzovní operace). V budoucnu lze předpokládat, že velká část
finančních služeb poskytovaných tradičně prostřednictvím bank zanikne díky využívání blockchainu
(decentralizovaná databáze uchovávající neustále se rozšiřující počet záznamů, které jsou chráněny
proti neoprávněnému zásahu – funguje jako kontinuálně vedená účetní kniha). Finanční zúčtování pak
nemusí probíhat přes banky, ale mohou automaticky probíhat vzájemné transakce, které budou
jištěny systémem blockchainu. Automatizace operací a uchovávání záznamů, které budou základem
důvěryhodnosti systému, umožní také redukovat či zcela zrušit i administrativní instituce veřejné
správy jako je např. katastr nemovitostí, finanční úřady, atd.“
Rychlost zavádění a využívání všech možností, které přináší digitalizace a kybernetizace bude záviset
na mnohých faktorech. Urychlovat ji bude stálé zlevňování techniky při růstu jejího výkonu a možnost
využívání open-sourcových zdrojů. Na druhé straně lze vidět určité limitující faktory, zejména ty,
které souvisí s lidmi, a to jak tvůrci technologií, tak uživateli. Limitem může být dostatek a kvalita ICT
odborníků, zejména jejich schopnost pochopit potřeby zákazníka/uživatele a poskytnout adekvátní
ICT řešení (design thinking). Dalším limitem je schopnost vyhodnocovat informace a využít je
(množství informací stoupá, ale schopnost je vyhodnocovat stagnuje, projevuje se přehlcením
informacemi. K využití informací je třeba rozvíjet kritické myšlení, schopnost dávat věci do
souvislostí). „V tomto smyslu zatím selhávají média, která všechno zjednodušují a hlavně škola, která
informační gramotnost redukuje na používání IT techniky.“ (Mgr. Veselý). Určitou limitující roli může
hrát i strach z budoucích příliš rychlých a nekontrolovatelných změn, které se odehrávají v rámci
jedné generace.

V. 2 Vliv rozvoje digitalizace na zaměstnanost v ICT profesích
Oslovení odborníci shodně konstatovali, že digitalizace a trendy Průmyslu 4.0 budou mít výrazný vliv
na poptávku po specialistech na ICT, jejich strukturu i požadované dovednosti. Poptávka bude zřejmě
stále převyšovat nabídku. ICT odborníci se však daleko více než v minulosti budou muset
přizpůsobovat potřebám uživatelů a být vybaveni multidisciplinárními znalostmi a je jisté, že
„stoupne role odborníků, kteří mají dvojí specializaci – IT a aplikační obor“. (Ing. Zelený).
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V. 2. 1 Vývoj v ICT profesích
Nové a nejrychleji rostoucí profese:












Odborníci na sestavování, programování a správu nových technologií, zejména malých
zařízení a chytrých čidel (tj. schopných nejen být nositelem nějakého kódu a monitorovat či
měřit parametry okolí, ale přijímat také pokyny a vykonat je) s otevřeným vývojovým
prostředím použitelných pro Internet věcí.
Business analytici - V uživatelských oborech - IT analytik – by měl být v každé firmě. Znalosti
IT + znalosti chodu firmy. Měl by být schopný identifikovat potřeby podniku z hlediska využití
IT řešení, vytvořit zadání pro specializovanou IT firmu dodávající řešení. Musí být schopen
komunikovat s IT specializovanou firmou a posoudit nabízené řešení z hlediska
přínosy/kvalita/cena. „Je to styčný pracovník mezi IT a zbytkem firmy, rozumí tomu, jak je
možné řešit problém prostřednictví IT řešení a umí ho nadefinovat programátorům nebo
vývojářům.“ (Doc. Skrbek). Tyto analytiky si většinou firmy samy vypěstují, neboť jejich
specializace musí být dokonale přizpůsobená charakteru činnosti a potřebám rozvoje
podniku. Musí dbát na propojování současně využívaných systémů v podniku a nových
navrhovaných řešení/systémů. Obtížná situace je v malých firmách, které nemohou mít
vlastního IT analytika. Podle vyjádření Ing. Zeleného by „malé firmy měly mít přístup
k příslušným poradenským službám, jinak je nebezpečí, že firma z neznalosti nakoupí řešení,
které není optimální, nebo je nekompatibilní s dosavadním vybavením podniku, či je
předražené. Takové služby by mohl dotovat/zpřístupnit např. kraj, přičemž by je mohla
nabízet místní vysoká škola vhodného zaměření nebo firma.“
Datoví analytici – jsou zaměřeni na zpracování a interpretaci velkého množství dat. Dosud
byli spíše vyčleňováni do samostatných útvarů, budoucí tendence je směrem k jejich
začleňování do běžného chodu firmy. Kromě rozšiřování počtů datových analytiků dochází
také k výraznému zvýšení nároků na jejich kvalitu, která bude i v budoucnosti obtížně
nahraditelná umělou inteligencí, neboť „souvislosti mezi potenciálně využitelnými datovými
zdroji budou stále složitější a kauzalitu umí správně odhadnout a prioritizovat člověk“ (Mgr.
Veselý).
Manažeři ICT projektů jsou velmi poptáváni, neboť na nich závisí rychlost a efektivnost
realizace projektů, které vyžadují nová řešení. Projektoví manažeři musí mít zkušenosti jak
z oblasti businessu, tak z oblasti technologií a navíc musí být schopni řídit tým pomocí
moderních metod (zejména agilní metodika, kdy manažer projektu koordinuje jednotlivé
části týmu – např. analytiků, vývojářů a testerů - tak, aby zajistil špičkovou produktivitu
samotných pracovníků, ale zejména se řídí zájmem klienta, s nímž jsou jednotlivé kroky
opakovaně konzultovány).
Obchodníci ICT produktů a analytici - zjišťují potřeby firem, nabízejí jim určitý typ řešení.
Musí znát uživatelský sektor, základní okruh potřeb a typ zákazníka, kterému je řešení
nabízeno. „Obchodník udržuje kontakty se stálým portfoliem firem - často je nové či
doplňkové řešení nabízeno firmám, kterým bylo dříve dodáno nějaké řešení/služba – v rámci
follow-up/after care. Analytik vyhodnocuje potřeby zákazníka a navrhuje řešení.“ (Ing.
Zelený).
Bezpečnostní specialisté a analytici IT rizik – lze očekávat velmi výrazný nárůst poptávky, což
se týká nejen zajišťování bezpečnosti informačních systémů, ale i informačních databází.
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Útoky jsou stále sofistikovanější, a proto je nutné, aby IT specialisté byli obeznámeni
s nejnovějšími trendy v této oblasti a také s příslušnou legislativou.
Vývojáři webových a mobilních aplikací - jsou stále více třeba pro implementaci mnoha
podnikových i jiných informačních systémů, ale i internetových obchodů, online aukcí,
diskusních fór, blogů, atd., ale zejména na rozvoj marketingu, kde bude přibývat pracovních
míst. Další velmi rychle se rozvíjející oblasti s velkým potenciálem dalšího růstu jsou
vyhledávací aplikace, IT pro zdravotnictví, vývoj a programování robotů. Dále poroste
potřeba rovněž vývojářů SW a grafiky pro účely zábavy.
Odborníci na vývoj a podporu cloud computingových služeb – a to jak nabídky SW aplikací a
databázových aplikací, tak technické a poradenské podpory poskytovaných cloudových
služeb.
Programátoři a vývojáři aplikací jsou zatím stále nedostatkoví a ve střednědobém období
bude jejich potřeba narůstat v souvislosti s rozvojem Internetu věcí (IoT) a s potřebou
odborníků na embeded systémy jakožto součástí výrobních zařízení a na vývoj chytrých čidel
(schopných nejen být nositelem nějakého kódu a monitorovat či měřit parametry okolí, ale
přijímat také pokyny a vykonat je a komunikovat s otevřeným vývojovým prostředím
použitelných pro Internet věcí). Vzhledem k tomu, že cílem je tvorba nových aplikací, firmy
jsou srozuměny i s tím, že si špičkového vývojáře musí samy doškolit prostřednictvím praxe.
Kromě klasických programovacích jazyků jsou stále více poptávané jazyky používané v on-line
prostředí (HZML5, PHP, JavaScript a další) a je patrný příklon k open-sourcovým
technologiím. U programování existuje stále neuspokojená poptávka po odbornících mimo
jiné v důsledku vyšší fluktuace „lidé zde většinou vydrží jen v mladém věku, potom se práce
stává rutinní a programátoři odcházejí do kreativnějších profesí“ (Doc. Skrbek).
V dlouhodobém horizontu v důsledku rozvoje umělé inteligence a v důsledku machine
learningu může být poptávka po programátorech relativně nižší, neboť programy budou mít
schopnost se samy dále zdokonalovat.

Stabilizované profese:
Správce databází – i když se poptávka postupně stabilizuje, přesouvají se požadavky od běžné
administrace databází ke správě velkých objemů dat a k jejich základnímu třídění/zpracování.
Správce HW a sítí – postupně ztrácí na důležitosti s tím, jak firmy stále více využívají cloudové služby
a již tolik nepotřebují řešit interní sítě. Požadavky na správce sítí v podnicích se posouvají směrem
k řešení integrace různých virtuálních prostředí, zajištění vzdáleného přístupu do firemního prostředí,
nastavování firewallů, apod. Poptávka po těchto odbornících včetně správců HW se však bude stále
v nějakém rozsahu obnovovat, rozdíl bude v tom, že lokální HW a SW bude nahrazován HW centry
a cloudovými službami, a poptávka po těchto odbornících se bude přesouvat na stranu těchto
velkých center.
Pracovníci Helpdesk a technické podpory, i když poptávka po nich již nemá a nebude mít tak velkou
dynamiku růstu jako v minulosti, jsou stále třeba, zejména musí mít zkušenosti s nejnovějšími
technologiemi, které si podniky pořizují. Je zde také poměrně velká fluktuace, protože tato místa
nepatří mezi nejlépe mzdově ohodnocená v branži a pracovníci se po určité době praxe snaží dostat
na atraktivnější pozice. V delším horizontu budou pracovníci technické podpory stále více
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nahrazováni automaticky generovanými odpověďmi nastaveného systému. Obdobně to platí i pro
správu webu, která bude stále více samoobslužná.
Outsourcování ICT činností
V poslední době jsou patrné výraznější tendence k outsourcování některých ICT činností z důvodu
úspory podnikových nákladů a k jejich zajišťování nákupem specializovaných ICT služeb. Je však třeba
vidět tento proces diferencovaně, kdy podniky zvažují, které činnosti je racionální zajišťovat vlastními
kapacitami a které je efektivnější nakupovat. „Outsourcují se „komoditní“ či technologické části IT
aktivit, jako je vývoj a provoz hardware, provozní software (email apod.), správa sítí, správa
kancelářských systémů, vývoj senzorů, sběr dat ze senzorů, apod. Ale to, co představuje konkurenční
výhodu firmy, zejména práce s interními i dalšími daty (analýza dat, návrhy způsoby jejich využití,...),
zůstává uvnitř firmy. Tak to bude i nadále.“ (Doc. Novotný).
V. 2. 2 Nároky na znalosti a dovednosti ICT profesí
Dotazovaní odborníci shodně zdůrazňovali, že ICT se profiluje výrazně jako služba, která usnadňuje
komunikaci a využití informací v sektorech výroby a služeb a má smysl pouze ve spojení s další
odborností či specifickým druhem činnosti. „Od IT týmů se bude mnohem víc očekávat klientský
servisní přístup, flexibilní zaměření na splnění potřeb klienta. Dnes si spíše jedou svoje, a co jde a co
nejde, určují oni, nikoli poptávka klienta.“ (Prof. Jílková). Navíc nestačí umět nabídnout standardní
technické řešení, ale je třeba vědět, kdo bude s IT nástrojem pracovat a jaké jsou jeho uživatelské
schopnosti.
V souvislosti s tím začínají být nároky na znalosti ICT odborníků multidisciplinárního charakteru. „ICT
odborníci budou muset umět lépe naslouchat svým zákazníkům, hledat pro ně optimální řešení.
Budou proto muset mít nejen znalosti ICT či technické znalosti, ale také mít dobrý základ
společenskovědních oborů. Např. znalost lingvistiky se uplatní při tvorbě HW a SW schopného
reagovat na lidskou řeč; znalosti sociologie, psychologie a ergonomie, jsou např. nezbytné pro vývoj
HW a SW, který má sloužit lidem či různým společenstvím, kdy jde např. o dobré fungování chytrých
měst, chytré infrastruktury, atd.)“ (Mgr. Veselý).
Z tohoto důvodu je možno nezbytné znalosti a dovednosti u ICT odborníků charakterizovat jako
komplex dvou oblastí, který někdy bývá znázorněn strukturou velkého T. Vertikální „noha“ této
struktury je tvořena odbornými ICT dovednostmi, kam patří: i) softwarové inženýrství - vývoj SW a
programování, vývoj aplikací, testování; ii) ICT infrastruktura - správa sítí a technická podpora, cloudy;
iii) programování NC strojů, embeded systémy; iv) aplikace pro správu podniků, architektura ICT
systémů; vi) datové inženýrství - tvorba a správa databází, propojování databází, big data; vii) webový
vývoj; viii) zajišťování bezpečnosti; ix) business inteligence a analýzy; x) mobilní aplikace; xi) řízení IT
projektů. V rámci těchto dovedností lze některé považovat za standardní, což je zejména vývoj
základního SW, a programování, klasické databázové systémy a správa sítí. Mezi nově požadovanými
dovednostmi jsou např. mobilní technologie (vývoj a sestavování mobilního HW, údržba čidel,
programování čidel Internetu věcí a jejich propojování do sítí); big data (zpracování velkého množství
signálů v reálném čase; transformace dat do podoby informace); práce s informacemi - analýza
a interpretace (tato dovednost bude vyžadována i u zaměstnanců na nižších neodborných pozicích,
jako např. prodavači (vyhodnocování chování zákazníků ze shromažďovaných dat); vizualizace;
Business intelligence (ERP aplikace – Entreprise resource planning, aplikace na správu nehmotných
a hmotných aktiv - assets management, atd.), Embedded systémy, architektura číslicových a velkých
76

datových systémů; bezpečnost a analýza rizik. Odborné znalosti ICT zastarávají velmi rychle. „Poločas
rozpadu znalostí je cca 4 roky. Proto je důležité vybavit studenty obecnějšími znalostmi. Např.
požadavky na programovací jazyky se mění: dříve klasické jazyky, nyní více jazyky pro mobilní aplikace
a pro Internet věcí. Nicméně znalost jednoho programovacího jazyka je velkým předpokladem pro
schopnost učit se rychle práci v jiném programovacím jazyce. “ (Ing. Zelený).
Horizontální linie struktury dovedností je tvořena požadavky na doplňkové specifické odbornosti a na
tzv. měkké dovednosti. Patří sem multioborové znalosti jiných oborů, tj. znalost uživatelského
prostředí a schopnost řešit technické problémy v širších souvislostech podle potřeby klienta
v kontextu jeho oborových, ekonomických, právních, ekologických, sociálních, apod. podmínek. Jde
zejména o: znalost ICT trhu; metody řízení a organizace; finance a ekonomika podniku; marketing
a obchod; statistika; právo; znalosti uživatelských sektorů (banky, veřejná správa, zdravotnictví, …).
Zejména v některých ICT profesích je znalost uživatelského prostředí prvotní a naprosto nezbytná.
„Obchodníci, business analytici – nemusí mít nutně IT vzdělání. Můžou se rekrutovat z oboru, pro
který je určeno. Musí si však základní IT znalosti doplnit - např. ekonom se znalostí IT v oblasti
Business Intelligence“ (Ing. Zelený). Lze sem zařadit i znalost cizích jazyků (angličtina je nezbytná,
žádaná je i němčina).
Kromě toho musí být ICT odborník vybaven tzv. měkkými dovednostmi, jako je: schopnost práce
v mezinárodním prostředí; komunikační a prezentační dovednosti, schopnost přesvědčit klienta
a obhájit svou práci; schopnost týmové spolupráce, projektové řízení; ochota se dále vzdělávat
a podílet se na inovacích a přistupovat k řešení problémů kreativně. „Informační produkty jsou
náročné nikoli na výrobu, nýbrž na vymyšlení a prodej. Kvůli tomu klade informatizace nároky na
kreativitu.“ (Doc. Skrbek). Stoupá význam obecných klíčových dovedností. „Lidé budou muset být
flexibilnější. To je důvod, proč absolventi humanitních oborů nacházejí mnohdy zaměstnání snadněji
než technici, i když mají „nepoužitelný“ obor (např. filozofie), protože jsou komunikativní
a přizpůsobiví, umějí jazyk. S techniky bývá naopak někdy v tomto „těžké pořízení.“ Více než na
absolvovaném oboru bude záležet na těchto charakteristikách.“ (Prof. Jílková)
K dotazu na nejvhodnější způsob a formu školení zdůraznili odborníci, že ICT je extrémně rychle se
rozvíjející obor a pracovníci zde působící musí neustále rozšiřovat své znalosti, neboť zastarávají velmi
rychle. Zaměstnavatelé/vedoucí pracovních týmů dovedou identifikovat, v čem by se jejich pracovníci
měli zlepšit. Pracovníci se většinou učí za pochodu. Pokud podniky poskytují/nakupují školení, je to
školení na míru. Je také možné např. řešení, kdy „několik podniků, které mají podobné specifické
potřeby v oblasti IT, se spojí za účelem vytvoření vzdělávacího kurzu. Nelze, aby školy poskytovaly
takto specializované vzdělávání už na úrovni kurzů počátečního vzdělávání, není to dlouhodobě
udržitelné.“ (Ing. Zelený).
Co se týče formy školení zaměstnanců, musí být forma učení maximálně prakticky zaměřená,
odpovídat potřebě zaměstnance a doplňovat pouze specifické znalosti. Dále musí být ze strany
vzdělávaného aktivní přístup, kdy „se musí sám zapojit, sám předvést výstupy. Tradiční forma výkladu
vymizí“. (Prof. Jílková)
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V. 3 Vliv rozvoje digitalizace na zaměstnanost a ICT znalosti v ostatních
profesích
Digitalizace bude mít velký vliv i na ostatní běžné profese ve výrobě a službách a bude měnit jejich
obsah. Bude se nejen stále rozšiřovat potřeba zvládat nová zařízení a SW na uživatelské úrovni
příslušného sektoru, ale zejména budou růst požadavky na analytické dovednosti, vyhodnocování dat
a nacházení vhodných řešení. Kromě toho se všichni zaměstnanci budou muset stále adaptovat na
nové výrobní technologie, konfrontovat se s nimi, učit se s nimi pracovat.
Obecně u všech profesí dojde k posílení IT dovedností, protože mnoho věcí bude probíhat přes
tablety, mobilní zařízení, apod. Na úrovni řídících, odborných a technických specialistů, se budou
muset pracovníci ke své specializaci naučit komplexně ovládat ICT technologie, a to nejen pokud jde
o základní uživatelské dovednosti, ale také o osvojení si nového aktivního pojetí ICT nástrojů
a o změnu myšlení, která vede k inovativnímu využití ICT pro účely daného oboru a podnikání. Podle
Ing. Zeleného se tyto kategorie pracovníků „musí naučit: i) jaké existují ICT nástroje, čeho je ICT
schopno a k čemu by ho mohli využít; ii) základům práce s ICT nástroji; iii) jak formulovat zadání pro
ICT řešení, jak postupovat při výběru řešení„. Pokud se týče ostatních běžných profesí operativního
charakteru ve výrobě a službách, budou muset umět pracovat s relevantním HW a SW, přičemž pro
ně bude většinou postačovat středoškolská úroveň vzdělání.
Z hlediska jednotlivých skupin profesí půjde o následující požadavky:
Top management - schopnost pracovat s podnikovými informačními systémy, znalost základních
možností sběru a zpracování dat, schopnost definovat důležitá data, schopnost využívat datovou
analytiku a zpětně zadávat úkoly pro její zpřesňování.
Administrativa – budou se zvyšovat nároky na znalosti podnikových informačních systémů.
Automatizace umožní nahradit poměrně velký rozsah současně vykonávaných administrativních
činností. Již v současné době se automatizace prosazuje v případě shromažďování a zpracovávání dat,
různých výpočtů a jejich vizualizace. Komunikace s klienty probíhá stále více přes internet, kde již
často funguje automatický systém generace adekvátní odpovědi (odpovídá automat).
Finance – pracovníci budou muset podstatně rozšířit znalosti informačních a podnikových systémů.
Rutinní finanční operace v podnicích budou stále častěji nahrazovány automatizací, zejména pokud
jde o automatizaci zpracování účetních dat, finanční styk se zákazníky a také provádění různých
finančních propočtů a zpracovávání finančních přehledů a sestav. Rovněž v samotném sektoru
finančních služeb, jako je bankovnictví a pojišťovnictví, bude ve výhledu docházet k redukci
zaměstnanosti, a to zejména v důsledku automatického zprostředkování finančních operací,
automatického vyhodnocování dat o klientech, atd. a rovněž v důsledku možného využití dalších
inovativních nástrojů, o jejichž potenciálu se začíná vážně diskutovat (např. blockchain).
Obchod a marketing – dochází k silnému prorůstání IT nástrojů a marketingových činností. Tito noví
hybridní odborníci musejí získat znalosti z obou oborů, bez ohledu na fakultu, na které studují. „Např.
na VŠE jsou odborníci se znalostí IT a marketingu připravováni jak na fakultě informatiky a statistiky,
tak na fakultě podnikohospodářské, vhodná kombinace znalostí je založena na tom, že studenti si
vybírají k hlavní specializaci ještě vedlejší specializaci z doplňkového oboru a kombinace IT
a marketing je poměrně častá.“ (Doc. Novotný)
78

Odborní pracovníci: Všichni techničtí pracovníci/specialisté budou muset mít znalosti ICT nástrojů
a jejich možného využití. Požadavky na rozsah jejich ICT dovedností se zřejmě budou lišit podle oboru
činnosti podniku a také podle velikosti podniku. Velkému podniku se zpravidla vyplatí, aby si více
činností zajišťoval sám, včetně nově vznikajících, mezních disciplin kombinujících dovednosti
tradičního oboru s novými požadavky na IT. „Např. velkému podniku se vyplatí si vyvíjet
a programovat vlastní čidla do svých výrobků, vytvořit si silný vývojový tým (pracovníci kombinující
technické znalosti a IT znalosti), který může být jednou z konkurenčních výhod podniku. Malý podnik
bude spíše postupovat tak, že se bude věnovat svému tradičnímu oboru činnosti a IT služby či
komponenty si spíše nakoupí, či zadá vývoj specializované firmě.“ (d. Některé činnosti ekonomickohospodářských pracovníků mohou být postupně nahrazovány automatizovanými systémy zpracování
dat a analýz a jejich role se více posune do oblasti rozhodování na základě automaticky generovaných
dat.
Možnost automatizovat některé odborné činnosti se v budoucnu zřejmě dále rozšíří, neboť bude
možné nejen shromažďovat a vyhodnocovat jednoduchá strukturovaná data, ale i data
nestrukturovaná včetně složitějších textů. Např. namísto právních koncipientů zvládnou značnou část
přípravy právních podkladů chytré textové vyhledávače. (např. SW IBM Content Analytics - platforma,
která pomáhá provádět analýzu textů v přirozeném jazyce, včetně češtiny. (Mgr. Veselý).
Automatizace odborných činností nemusí vždy znamenat náhradu pracovníka, ale naopak zvýšení
jeho produktivity a kvality jeho práce.
Pracovníci ve službách – musejí umět pracovat s informačními systémy – většinou k tomu postačí
střední uživatelská úroveň, neboť potřebné informace získávají v uživatelsky přívětivé podobě – např.
v podobě grafů. Velké možnosti využívání informačních technologií jsou ve zdravotnictví, dopravě
apod. Informatizace zdravotnictví, fungování zdravotnických databází, zdokonalené měřící
a vyšetřovací techniky s automatickým vyhodnocováním dat atd. zřejmě nepovedou k úsporám
pracovníků, ale k zefektivnění a zkvalitnění práce lékařů a zdravotnického personálu, ke zlepšení
léčebných postupů, které budou více na míru pro každého pacienta.
Manuální pracovníci (řemeslníci a opraváři): musejí mít dovednosti pracovat s koncovými zařízeními,
umět pracovat s firemním SW, umět vyhodnocovat příslušné informace. Manuální dovednosti budou
vytěsňované kromě některých speciálních, které není možné automatem nahradit. Pracovníci údržby
strojů a zařízení budou muset umět pracovat s informacemi, které získají ze systému plánování
údržby a monitoringu zařízení (systém zpracovává informace z čidel na zařízeních). Opravářské čety
nebudou muset být tak početné, protože odpadne potřeba fyzicky preventivně kontrolovat strojní
zařízení – tuto informaci zajistí a zpracují čidla - údržbáři budou nasměrováni na přesné místo
a v daném termínu.
Na dotaz o nejvhodnějším způsobu dalšího vzdělávání a školení experti zdůraznili, že je důležité
propojovat firmy a vzdělávací zařízení včetně škol, aby jejich těsné vzájemné vazby umožnily připravit
školení na míru. V investiční zóně Triangl se to daří díky podpůrným aktivitám organizovaným
krajskou agenturou. Firmy zde působící např. informují školy o tom, že zavádějí nový SW a nové
firemní systémy. Mohou škole zakoupit licence na daný SW (možný daňový odečet), aby se s ním žáci
naučili pracovat. Firmy také mohou poskytnout technika, který vyškolí učitele. „Dobrým příkladem
takové spolupráce je SOŠ technická v Chomutově. Pro vyškolení profesí s nižšími kvalifikacemi jsou
poměrně vhodné i rekvalifikační a jiné kurzy financované Úřadem práce a dodávané soukromými
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vzdělávacími institucemi, které jsou schopny se přizpůsobit potřebám podniků relativně pružněji než
školy.“ (Ing. Janků)

V. 4 Absolventi VŠ
Vzhledem k tomu, že podle některých studií je za 4 roky polovina znalostí v oboru ICT zastaralá, je
nejvýhodnějším řešením poskytnout absolventům širokou, univerzální škálu znalostí a dovedností,
které jsou dobrým základem pro celoživotní vzdělávání. Samozřejmě se nabízí i specializované
odborné studium, které produkuje úzce zaměřené špičkové specialisty v daném oboru.
Nezávislí experti mimo akademickou sféru se vyjádřili kriticky k činnosti většiny vysokých škol pro
jejich rigiditu, málo respektují individuální potřeby studentů, student si musí zvolit celý nabízený balík
předmětů, často začíná stále znovu a ztrácí čas, místo toho, aby se posunul dále na základě toho, co
už má zvládnuté. Školy by měly individualizovat vzdělávání tím způsobem, že se s každým studentem
nastaví obecný základ vzdělávacího programu, kdy lze na dálku přednášky sledovat, např.
prostřednictvím youtube, na to pak musí navazovat individuální konzultace a vedení studenta.
Student musí mít přístup ke všem informačním zdrojům a používat moderní programy získávání
a vyhodnocování informací (např. Watson23). Měl by se také využívat systém mikrokreditů, ze kterých
by si student poskládal svůj program.
Univerzity také nereagují svou nabídkou dostatečně na potřebu zvládání mezních disciplin, na
potřebu propojování technických a sociálně-vědních a humanitních znalostí. Bez toho nelze
navrhnout řešení na bázi informačních technologií, které je skutečně přínosné pro klienta
a uživatelsky přívětivé. Všechny typy škol (nejen technické) by měly seznamovat své studenty se
současnými trendy v oblasti ICT a nových technologií, možnostmi jejich využívání, možnými dopady
a sociálně-etickými souvislostmi.
Problémy nejsou jen na českých školách, ale ani ve světě se univerzity nestačí přizpůsobit rychlému
tempu praxe oboru. Jako odpověď na rigiditu univerzit začínají ve světě vznikat soukromé vzdělávací
programy. „Např. Singularity university (SU) byla založena jako Silicon Valley think tank (v r. 2008 Ray
Kurzweil, v rámci NASA Research Park), který nabízí vzdělávací programy a funguje také jako vývojové
centrum a business inkubátor. Propojuje IT včetně umělé inteligence, nano, biotechnologie a další
technologie s cílem podpořit žádoucí změny v ekonomice a společnosti. Univerzita nemá akreditaci,
má ohromnou neformální reputaci a vybírá si každoročně kolem 80 studentů velmi různého věku (je
přijato pouze cca 2,5% z uchazečů). Univerzita má různě dlouhé programy, pořádá konference,
realizuje labs. Vychovává kromě specialistů i podnikatele a business vizionáře.“ (Mgr. Veselý).
„IBM realizuje stážový program Smarter University, který je určen studentům, vybraní z nich pak
mohou postoupit do vyššího programu studentských pozic, z nichž si pak IBM vybírá své budoucí
zaměstnance. Na začátku stáže je studentovi přidělen mentor. Během stáže se student dostane
k zajímavým projektům, absolvuje různá školení, od IT školení po školení soft skills a má možnost
získat nejrůznější certifikáty. Stáž je přizpůsobena školní výuce daného studenta, který si také sám volí
náročnost programu. Nejlepší studenti mají možnost po ukončení stáže nastoupit na studentskou
23

Watson je kognitivní počítačový systém vyvinutý IBM, který kopíruje způsob lidského myšlení. Chová se jako inteligentní
tutor, protože umí prohlížet rozsáhlé zdroje dat, interaktivně komunikovat s lidmi, zdokumentuje nejen všechny
informace, ale i cesty, kterými došel k určitému řešení. Je to výborná pomůcka pro studenty i učitele, zejména v rychle se
rozvíjejících disciplinách (např. v medicíně se rozsah poznatků zdvojnásobuje během několika málo let)
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pozici. Na této úrovni vzdělávání nekončí, je možnost pokračovat v certifikaci, absolvovat další kurzy a
školení a intenzivněji se podílet na projektech. Studentská pozice je placená a nabízí studentům větší
možnosti, než pozice stážisty. Po absolvování studentské pozice je možné získat pracovní místo v IBM,
případně u některého z obchodních partnerů.“ (Mgr. Veselý).
Multidisciplinární výuka se v přípravě ICT odborníků stává nezbytností (viz výše znázornění struktury
znalostí ve tvaru T). Konkrétní struktura výuky závisí na možnostech školy, zda jde o bakalářské nebo
magisterské studium a na tom, zda jde jenom o IT studijní program nebo je IT doplňkem k jinému
oboru. Příkladem může sloužit magisterský program informatiky na Masarykově univerzitě
a bakalářský program na Technické univerzitě Liberec. Výraznou důležitost zde má povinná
dlouhodobá praxe u firem. Náplň "tlusté nohy " z IT by měla zahrnovat pokud možno všechny body
z karty struktury znalostí, ovšem v různé hloubce podle možností školy. Doplňkové znalosti jsou také
uvedené v dostatečné šířce.
Absolventi technických a ekonomických VŠ, které již zavedly multidisciplinární obory, jsou většinou
velmi dobře přijímáni zaměstnavateli a je po nich poptávka. „Na VŠE se osvědčuje kombinace IT jako
hlavního oboru s vedlejším aplikačním oborem (např. marketing). Případně může být i v obráceném
poměru. Po těchto absolventech je poptávka.“ (Doc. Novotný). „Absolventi IT oborů na TUL jsou na
trhu práce přijímáni dobře, nemají problémy s uplatněním. Role VŠ je v poskytnutí širokého přehledu
znalostí v oboru, kapacitně však nelze získat hluboké znalosti ve všech oblastech ICT. Zde je právě
důležitá role praxí u zaměstnavatelů během studia, na nichž se studenti profilují a vybírají si priority
pro zbytek studia. VŠ musí studenty připravit na další učení, důležité je i cvičení prezentačních
dovedností.“ (Skrbek). Naopak UJEP má od svých absolventů zpětnou vazbu, že neznají dobře
podnikové informační systémy, které zaměstnavatelé vyžadují. Mají sice teoretické znalosti, ale chybí
jim schopnost s nimi pracovat v praxi. „Ve škole praktické využití informačních systémů úplně
simulovat nejde, protože ve firmě je to vždy jiné.“ (Prof. Jílková)

V. 5 ICT vzdělávání dospělých a úloha vysokých škol
Experti se shodli, že úloha vysokých škol v dalším vzdělávání je důležitá, VŠ ovšem musí umět
připravit programy/kurzy na míru, při použití moderních vzdělávacích technik a zejména v kombinaci
s praktickou výukou. Vysoká škola by měla zjišťovat, jaké IT aplikace podniky a instituce v jejich kraji
nejvíce využívají a podle toho připravovat nabídku postgraduálních kurzů, které pokryjí aktuální
potřebu dovedností. Výuka ICT musí být navázána na konkrétní zaměření v praxi. To však školy vždy
neumí a často zůstávají jen u výuky teorie. „Zažila jsem i kurz PC, kde se účastníci k počítači vůbec
nedostali.“ (Prof. Jílková). V některých případech také firmy prodávající SW vnímají školy jako
konkurenci a nemají zájem, aby podobné kurzy poskytovaly školy.
Doc. Skrbek upozornil na to, že při realizaci vzdělávacích kurzů pro dospělé může škola narážet také
na organizačně finanční problémy. „Např. Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci
vysokoškolské vzdělávání dospělých v oblasti ICT v současné době nerealizuje, pořádá však pro
zájemce včetně bývalých absolventů odborné konference. U případného vzdělávání zaměstnanců by
byl problém kurzy naplnit kvůli jejich časovému vytížení. Pokud jde o vzdělávání nižších kvalifikací či
nezaměstnaných v uživatelském prostředí ICT, není třeba zajišťovat tyto kurzy prostřednictvím VŠ,
poradí si s tím komerční instituce.“
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Na univerzitách je ale zcela jistě do budoucna prostor pro další vzdělávání a postgraduální kurzy ICT
zejména ve vazbě na inovace a seznamování s aktuálním výzkumem. VŠ by měly hrát roli průkopníků
a vizionářů.
Na dotaz, jakou specializaci pro vzdělávací programy na vysokých školách Ústeckého kraje by
experti považovali za nejlépe využitelnou z hlediska potřeb kraje, formuloval Doc. Novotný následující
doporučení: „Obecně budou chybět dovednosti pro sestavování a programování mobilního HW a
menšího HW (zejména chytrých čidel). Tyto dovednosti by měly vyučovat technické školy. Rozvoj
chytrých čidel a vzdělávací programy/kurzy pro jejich programování, jako důležitý předpoklad pro
aplikaci IoT, by mohly být zajímavé pro Ústecký kraj, který je charakterizovaný velkým podílem
energetiky a strojírenství.“

VI. Vyhodnocení rozhovorů s vedoucími představiteli podniků
VI. 1 Vzorek šetření mezi podniky
V souladu se zadáním předložené studie bylo realizováno kvalitativní šetření postojů a trendů
projevujících se v podnikové sféře v souvislosti s fenoménem Průmyslu 4.0. Byly realizovány
strukturované rozhovory s vrcholovými představiteli podniků, nejčastěji s personálními manažery,
vedoucími IT útvarů, technickými a obchodními řediteli (seznam oslovených podniků je uveden
v Příloze č. 6). Rozhovory se realizovaly prostřednictvím osobních návštěv, které byly s respondenty
domluveny a na něž byli předem připraveni zasláním vysvětlujícího dopisu včetně strukturovaných
témat rozhovoru. V zadání bylo požadováno provedení 11-13 rozhovorů, podařilo se uskutečnit 15
rozhovorů.
Z celkového počtu 15 firem byly čtyři působící v IT odvětví a 11 v (ostatních) průmyslových odvětvích.
Mezi průmyslovými podniky převažuje zaměření na strojírenství (z největší části automotive
průmysl), dále jsou zastoupeni výrobci skla a porcelánu, elektrotechniky a chemický průmysl.
Z hlediska velikosti spadá jedna firma do kategorie drobných (méně než 10 zaměstnaných osob),
jeden do malých podniků (10–49 osob), tři do středních podniků (50–249 osob) a zbylých 10 do
velkých podniků (nad 250 zaměstnanců), z nich dvě firmy zaměstnávají více než 1000 pracovníků.

VI. 2 Stav a očekávání potřeby pracovníků
Dotazované podniky deklarovaly buď zvyšování početního stavu zaměstnanců, nebo jeho neměnnost.
Probíhající nebo očekávaný nárůst počtu pracovníků vyplývá obvykle z rozšiřování výroby, které
nicméně někdy naráží na prostorové nebo personální limity. Ačkoli v úvodní části rozhovoru týkající
se obecné personální situace dotazovaní zástupci firem neuváděli předpoklad snižování stavů, někteří
z nich tak učinili v dalších fázích zaměřených na digitalizaci a automatizaci výroby, jak ukážeme níže.
Respondenti zmiňovali celou řadu profesí, které aktuálně poptávají. Jedná se zejména o odborné
technické pracovníky (inženýři kvality, obsluha strojů, CNC operátoři, operátoři výroby, elektrikáři,
svářeči, zámečníci a další). Velkou skupinu poptávaných profilů představují také IT pracovníci,
konkrétně programátoři, odborníci na vývoj a obsluhu robotů a databázoví specialisté. Jen v omezené
míře byli většinou respondenti schopni předvídat poptávku po jednotlivých profesích do budoucna.
Pokud už se prognózy vyskytly, byli v nich uváděni opět především programátoři, pracovníci
v robotice a operátoři CNC strojů.
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Problém v personální oblasti pro firmy představuje především nedostatek technicky vzdělaných
odborníků na trhu práce pramenící podle respondentů z nízké prioritizace a prestiže technického
vzdělávání. Zároveň je přitom studium těchto oborů obtížné a ve výsledku proto firmy nenacházejí
dost vhodných kandidátů na kvalifikované technické pozice. V oblasti IT se zaměstnavatelé potýkají
s nedostatkem programátorů a odborníků na systém SAP, firma zabývající se online obchodováním
uvádí zásadní potíže při hledání vývojářů e-shopů. Objevují se nicméně i problémy při obsazování
nekvalifikovaných míst, zejména pomocných dělníků, a problémy s vysokou fluktuací v těchto,
převážně nepopulárních, profesích. Vysoce specializovaným pracovníkům musejí firmy
poskytnout dlouhé zaškolení, což nicméně obvykle chápou jako logický stav věcí. Podle některých
respondentů dochází v současné době ke konkurenčnímu boji firem o zaměstnance, někdy
doprovázeného jejich přeplácením nad úroveň dlouhodobější ekonomické udržitelnosti. Tyto jevy
můžou být výraznější v průmyslových zónách a dalších oblastech s větší koncentrací podobně
zaměřených podniků. Soutěžení o zaměstnance mezi firmami vede někdy k impulzivním odchodům
pracovníků, které se více týkají mladších lidí se středoškolským vzděláním. „V současné době je na
trhu práce velká poptávka po technických pracovnících. To způsobuje vyšší fluktuaci zejména
u vyučených a SŠ pracovníků, kteří mají pocit velkého výběru mezi nabídkami práce a jsou ochotni
odejít ze dne na den za o něco lepším výdělkem. Chybí u nich pocit sounáležitosti s firmou
a dlouhodobější uvažování o výhodách. Vysokoškoláci a starší pracovníci jsou uvážlivější a ochotni
jednat s firmou o nastavení nových pracovně mzdových podmínek.“

VI. 3 Procesy digitalizace ve firmách
Termín „Průmysl 4.0“ řada respondentů glosovala jako obsahově nejasný a neukotvený. Objevuje se
i názor, že se pojem navzdory jeho velmi častému užívání zatím ne příliš silně opírá o reálné dění,
takže může následovat vystřízlivění a až následně se teprve ukáže, do jaké míry budou změny
revoluční: „Současná fáze se dá označit za počáteční nadšení nebo až humbuk kolem Průmyslu 4.0. Po
čase to firmy přestane bavit a teprve po fázi vystřízlivění je možno očekávat nějaké reálné projekty.“
Procesy digitalizace a automatizace ve všech dotazovaných firmách probíhají, avšak jejich intenzita je
velmi různá.
Některé podniky zavádějí robotizaci výroby, kdy opakující se manuální činnosti od lidí přebírají stroje.
Část dotazovaných firem už považuje přeměnu výroby v tomto směru pro daný okamžik za
ukončenou, přičemž jeden respondent upozornil na fakt, že důsledkem bylo poměrně rozsáhlé
nevratné propouštění. Další firmy postupně výrobu automatizují buď pomocí robotů, nebo
poloautomatických strojů. Zastoupeny jsou však i podniky, které se touto cestou nevydaly, a ani pro
nejbližší dobu neplánují tak učinit, protože buď zatím nenašly vhodnou rentabilní technologii ve svém
oboru, nebo se přímo domnívají, že jimi prováděné činnosti automatizovat momentálně vůbec nelze.
Zmíněny byly v této souvislosti sváření, montážní práce a všeobecně jemnější činnosti: „Člověk se
nedá nahradit strojem, protože ve výrobě jde o sestavování dílů. Výroba dílčích částí by možná šla
robotizovat, nebo operace ohrožující zdraví při dlouhodobém provádění, ale sestavování dílů do celku
těžko.“
Jako výhody robotizace kromě (viděno širší optikou značně rozporuplné) úspory mzdových výdajů
bylo zmíněno přenesení práce škodlivé lidskému zdraví na stroje a zkvalitnění výrobků.
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Kromě robotizace výroby firmy často používají nebo zavádějí informační systémy SAP a PLC stroje na
sbírání a vyhodnocování informací z výroby. V podnicích se také šíří automatické systémy na
shromažďování dokumentace k zařízením.
Budoucí vývoj bylo pro většinu respondentů obtížné předpovídat. V nejbližší době firmy neočekávají
revoluční změny, spíše plánují pokračování stávajících trendů nebo zavádění technologií, známých od
konkurence. To je v souladu s konstatováním respondenta z IT firmy, že se podniky obvykle přiklánějí
k postupným změnám a ne ke kompletní přestavbě svého fungování, která podle jeho názoru
představuje alternativní vývoj čtvrté průmyslové revoluce. V delší perspektivě nad 5 let nebyli
respondenti schopni dát žádné předpovědi. Zástupci některých podniků přitom přiznali, že jejich
majitelé na tak dlouhou dobu dopředu své kroky neplánují, a respondenti z řad IT sektoru doplňují, že
technologický vývoj je na delší období objektivně těžko předvídatelný. Jeden zástupce IT firmy
v delším období předpovídá „vítězství“ komplexní, revoluční alternativy přeměny fungování podniků,
což je prognóza objektivně odpovídající zájmům IT odvětví.
Co se týče překážek automatizace výroby, velmi silnou roli hraje pro firmy výše investice do
technologií v porovnání s jejím očekávaným výnosem. Někteří respondenti upozornili na tlak zejména
zahraničních vlastníků na rychlý efekt změn, který je ovšem v realitě málokdy dosažitelný: „Korporace
investuje především krátkodobě, zaměřuje se na investice, které se rychle vyplácí. V případě větší míry
digitalizace nevidí jasný a hlavně rychlý ekonomický efekt.“
V souladu s tím zástupci IT firem vyjádřili názor, že právě zahraniční vlastnictví průmyslových podniků
určitou překážkou technologických změn ve výrobě je: „České pobočky mají malý prostor pro
samostatné rozhodování a nastavení zásadních procesů. Musí konat podle rozhodnutí zahraničních
matek, které velmi často upřednostňují hlediska momentální finanční efektivnosti a úspor a velmi
zvažují efektivnost dražších investic do budoucna. To zpožďuje zavádění nových technologií a
digitalizace.“
Nedostatek vhodně kvalifikovaných odborníků se jako bariéra změn objevuje v odpovědích
respondentů velmi často a je chápán jako logický důsledek velmi rychlého vývoje v IT, na nějž
vzdělávací systém jen těžko může se stejnou rychlostí reagovat. Respondenti v této souvislosti
pozorují celkově se zvyšující nároky na všechny zaměstnance z hlediska orientace v novém prostředí
a stálého učení. Méně často byla v negativním smyslu zmiňována bezpečnost dat, a to spíše jako
určité riziko než přímo jako bariéra. V souvislosti se smart cities uvedl zástupce IT firmy problém
nedostatečné standardizace a živelného vývoje, nesoucí s sebou nekompatibilitu systémů s poměrně
závažnými potenciálními důsledky: „Teoreticky se může stát, že přijedete do jiného města a tam
nezaparkujete, protože to nebude kompatibilní s vaším systémem.“
Svou roli v některých oborech může hrát také aktuálně vysoká hodnota ruční výroby v očích
zákazníků a tedy horší prodejnost strojově vyráběného zboží. U eventuálního přenosu dat na
cloudové úložiště bylo potom jako zásadní problém zmíněno, že podnik ztrácí schopnost si ukládání
dat řešit sám a dostává se do závislosti na IT dodavateli.

VI. 4 Vliv rozvoje digitalizace na zaměstnanost ve firmě
Firmy, které digitalizací nyní procházejí nebo ji v blízké době plánují, často očekávají úbytek
pracovníků zejména v jednodušších manuálních profesích, v administrativě a mezi operátory
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vzhledem k rostoucí autonomii strojů. Někdy se objevuje i předpoklad propouštění také v logistice
a ve skladech. Opačný trend někteří respondenti předpovídají u programátorů a pracovníků v údržbě
a správě robotů. Zástupci firem byli dotázáni i na to, zda u nich v souvislosti s digitalizací mohou
vzniknout nějaké nové profese. Uvedli následující:




„Mezičlánky“ mezi nižšími úrovněmi procesu a managementem.
Profese spojující logistiku, kontroling a kvalitu. Bude mít na starosti navrhování a zavádění
změn.
Komunikátor s robotem („trenér robota“), člověk, který bude robota hlídat a učit ho
pracovat.

Respondenti jako výslednou bilanci budoucích změn celkově odhadují buď mírné snížení, nebo
zachování podobného počtu zaměstnanců jako v současnosti. Poněkud odlišná je nicméně zkušenost
jedné firmy, která podle svých slov už automatizací v maximální možné míře prošla. V důsledku
zavádění nových technologií zde byla propuštěna významná část zaměstnanců v řadě podpůrných
oblastí, konkrétně v nákupu, plánování a řízení výroby, účetnictví, technologii, administrativě,
marketingu a dokonce i v samotném IT. Digitalizace v této firmě se přitom prozatím netýkala výroby
kvůli absenci vhodných řešení.
Větší dopady digitalizace než na počet zaměstnanců se podle dotazovaných firem dají očekávat na
požadované dovednosti, mezi nimiž bude celkově sílit potřeba znalosti IT. Ty se budou z jedné strany
specializovat, neboť poroste poptávka po znalostech „specifických oborů, ve kterých budou nová
řešení fungovat“. Současně začne být na IT znalosti náročná celá řada profesí jako např. strojař,
elektrotechnik, zámečník a další. Objevuje se však také předpoklad nárůstu potřeby
interdisciplinárních znalostí z více profesí najednou a zmíněny byly i „větší nároky na koncentraci,
zručnost, přesnost a trpělivost, protože výrobky budou kompaktnější a složitější a tudíž jakákoliv
chyba bude nevratná – dříve šla vyměnit vadná část – a dražší“. V souvislosti s celkově se zvětšující
kvalifikační náročností výroby podle jednoho z respondentů zesílí „problémy s uplatněním lidí
s nízkou kvalifikací a také absolventů všeobecného středního vzdělání bez vysoké školy.“
Názory IT firem na budoucí vývoj potřeby pracovníků ve výrobním sektoru odpovídají očekáváním
průmyslových podniků samotných, tedy i ony obvykle předpokládají mírný úbytek nebo zachování
stejného počtu pracovníků. Uvnitř dotazovaných IT firem se do budoucna počítá buď se setrváním na
stávajících stavech, nebo s jejich navyšováním v důsledku rostoucího významu v IT v ekonomice.
IT firmy většinou podrobně vyhodnocují trendy Průmyslu 4.0 a s tím související možné dopady na
jejich zákazníky a potenciální příležitosti z toho plynoucí pro firmu. Pokud jsou firmy součástí
nadnárodních společností, mohou využívat efektivního sdílení znalostí a zdrojů se svými zahraničními
sestrami, do nichž jsou zapojeny nejen příslušné části společnosti, ale také výzkumné instituce z dané
země. Využívá se při tom znalostí a zkušeností od jiných týmů v rámci nadnárodní společnosti.
„Ukazuje se, že problémy a potřeby zákazníků, které řeší týmy v Německu, se za 2-3 roky objeví i v ČR,
na což pracovní týmy české pobočky mohou být připraveny.“ Větší firmy také pro zachycení
posledních trendů využívají spolupráce s výzkumnými organizacemi (např. realizace testbedů).
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VI. 5 Dovednosti ICT profesí
V požadavcích na ICT profese je patrný rozdíl mezi oslovenými ICT společnostmi a ostatními (zejména
výrobními). U velkých výrobních firem, které mají velký IT tým, se sice vyskytuje poptávka po IT
projektových manažerech, developerech, analyticích, business analyticích apod., nicméně středně
velké až menší výrobní firmy, kde má IT na starosti buď pouze jeden pracovník, nebo malý tým,
zpravidla neuvádějí aktuální potřebu rozšířit počet ICT odborníků, a ani do budoucna většinou nejsou
schopny blíže specifikovat konkrétní plánované kroky v tomto bodě, což je dáno jejich silným
zaměřením na současné potřeby firmy týkající se zejména hlavní ekonomické činnosti (výroby).
Nepřímo však z rozhovorů vyplývá, že i v těchto firmách existuje zvyšující se potřeba řešit věci týkající
se digitalizace systematičtěji a se zázemím lepší interní expertízy. Např. podnikové ERP systémy byly
v některých případech implementovány spíše živelně, ve firmách nebyli odborníci, kteří by
garantovali správný výběr systému a dodavatele. V průběhu času buď tato „první generace“ ERP
systémů dožívá nebo se zjišťuje mnoho rezerv, které se do budoucna budou muset řešit. Mnohé
firmy rovněž řeší systémovou integraci v kontextu různých fúzí. Do budoucna bude třeba interních
firemních odborníků na systémovou integraci, ladění ERP systémů, apod. Postupující automatizace
povede k potřebě zaměstnat ICT odborníky specializované přímo na automatizované systémy.
ICT společnosti naproti tomu vyjadřují opakovaně vysokou potřebu a plánují přijímat nové
zaměstnance na ICT pozice. Nezřídka to souvisí právě se změnami a v souvislosti s procesy Průmyslu
4.0 v ekonomice a s příležitostí rozvoje, kterou v nich tyto firmy spatřují.
Opakovaně se objevuje názor, že se současné znalosti ICT odborníků budou muset do budoucna
rozšířit o znalosti nových trendů. „Z dosavadních dovedností IT týmu nebude možné slevit z ničeho.
Všechno, všechny znalosti budou i nadále používat a potřebovat. V současné době máme ve firmě
pouze malé roboty, CNC stroje, jejichž obsluhu zatím zvládnou běžní mistři a údržbáři. V případě, že
však firma přistoupí k zásadnějšímu pokroku v automatizaci, bude do budoucna třeba, aby si i IT
specialisté navíc doplnili dovednosti z oblasti správy a údržby robotů.“
„Budou se měnit věci, ale ne principiální dovednosti, pouze bude třeba jít s dobou a kopírovat
technologický vývoj“
Důležité je, aby uměli „přemýšlet“ v oboru, „přemýšlet“ v programovacím jazyce, a konkrétní
platforma už není tak podstatná (firmy nezřídka používají natolik specifický software, že počítají
s nutností důkladného zaškolení každého nově příchozího pracovníka).
Důležitou prioritou bude multioborovost. Kromě ICT dovedností bude stále častěji vyžadováno, aby
ICT odborníci disponovali určitým „přesahem“ i do dalších oborů, zejména technických. Ve zvoleném
vzorku firem dominovala potřeba přesahu směrem k elektrotechnice, automatickým systémům řízení
či strojírenství. V některých případech se může jednat i o nově se formující profese (např. specialista
na Arduino, který spojuje dovednosti z oblasti softwaru s elektrotechnickými).
U mnoha ICT pozic budou třeba velmi komplexní dovednosti. „V případě programátora nepůjde jen o
to, aby napsal nějaký kód. Je to velmi komplexní a samostatná práce. U nás (firma specializovaná na
automatizaci výroby) musí umět samostatně postavit celý systém řízení, ale zároveň i vzít do ruky
šroubovák, když je třeba. Musí zvládnout kompletně celý proces: znát technologie, navrhnout systém,
umět komunikovat, dohodnout se s odběratelem, pochopit potřeby, řešit komplikace, poskytnout
školení…“
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„Váha čistě informatických znalostí se bude snižovat ve prospěch znalostí specifických oborů, v jejichž
rámci budou nová řešení fungovat, tento poměr lze odhadnout cca 30:70.“
Bude stále existovat i potřeba tzv. „čistých“ ICT specialistů, ale půjde zejména o „tahouny“, kteří
budou schopni uvést myšlenky do praxe, navrhovat nové systémy apod. ICT bude pronikat stále více
do všech firemních procesů a pro většinu profesí bude určitý oborově relevantní základ ICT
dovedností nezbytností. ICT problémy na nižší úrovni tak již bude schopen řešit běžný personál.
V oblasti „čistého“ ICT budou potřeba zejména kreativní vizionáři, samostatní a iniciativní, schopní
přemýšlet jinak, překračovat zavedené rámce, navrhovat a implementovat nové systémy.
U ICT pracovníků půjde spíše o postupnou „evoluci“ potřeb dovedností, nepředpokládá se skokový
vývoj nebo výrazná kvalitativní změna. Firmy uvádějí nutnost sledování aktuálního vývoje, držet krok
např. s novými verzemi SW a HW (které budou reflektovat i obecné trendy v IT). Naprosto klíčovou je
v tomto smyslu schopnost a ochota se kontinuálně vzdělávat. U ICT profesí je toto zpravidla vnímáno
jako důležitější předpoklad než absolvované formální vzdělání. „Hlavní bude umět se učit. Zejména
v oblasti softwaru se stále bude nutné učit nové věci, umět se zorientovat v tom, co nové trendy
přinášejí, umět se inspirovat jinde. To školy moc neučí.“
Budoucí požadavky na ICT odborníky jsou velmi často formulovány v podobě měkkých dovedností.
Očekává se, že bude muset jít o informované a iniciativní odborníky, kteří se budou zajímat
o moderní trendy, a budou muset být velmi flexibilní a komunikativní s dobrými manažerskými
dovednostmi. Podstatná je i osobní flexibilita a schopnost respektovat dané podmínky (podniky se
v některých případech setkávají s nízkou ochotou ICT pracovníků přizpůsobovat se
firemním/korporátním pravidlům, s vysokými požadavky/sebevědomím zejména mladých kandidátů
a tomu neodpovídajícími schopnostmi, s vysokým rizikem fluktuace).
Bývají uváděny i tvrdé dovednosti, které uchazečům zpravidla chybí už nyní, a po kterých bude i do
budoucna vyšší poptávka. Jedná zejména o dovednosti související s aktuálními trendy: ERP systémy
(zejm. SAP), provoz mobilních zařízení (tablety, mobilní telefony), cloudy, PLC programování, správa
a údržba robotů, přechod na objektově orientované programování, profesionalita v SQL, vývoj
interních aplikací, Internet věcí, smart cities, 3D tisk apod. „Ale nebude stačit jen teorie naučená ve
škole. Půjde zejména o to, aby lidi v těchto technologiích uměli přemýšlet, dokázali je maximálně
využít, chápali jejich logiku a uměli jejich prostřednictvím věci řešit.“ „Bude třeba, aby si naši ICT
odborníci osvojili obsluhu velkých a složitých robotů. Dále se místo instalace lokálních serverů bude
přecházet na cloudová řešení a hosting (např. ERP systém). Odpadne tedy nutnost znát detaily
operačních systémů, zálohování, upgradů…, ale na druhou stranu i cloudové řešení je třeba umět
lokálně nastavit a obhospodařit.“

VI. 6 Dovednosti z oblasti ICT ostatních pracovníků
Všechny dotazované podniky deklarují dopad procesů Průmyslu 4.0 nejen na dovednosti
zaměstnanců z řad ICT odborníků, ale i na dovednosti ostatních profesí (top managementem
počínaje, manuálními pracovníky konče). Už dnes je potřeba, aby i pracovníci ve výrobě (seřizovači,
operátoři, servisní pracovníci, kvalitáři, zámečníci, elektrotechnici aj.) měli znalosti a dovednosti
s přesahem do IT. „S tím, jak se bude zvyšovat náročnost na ovládání IT nástrojů a příslušných IT
rozhraní výrobních zařízení, bude narůstat i potřeba pochopit souvislosti výrobního procesu a všech
důležitých informačních vazeb.“ Míra využití IT tak v globálním pohledu kontinuálně stoupá
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Za nezbytný základ všech profesí zaměstnavatelé považují znalost běžného kancelářského SW
(především MS Office), dále konkrétního firemního ERP systému a komunikace v něm (respektive
jeho dílčího modulu podle daného organizačního útvaru v podniku). Velmi často podniky deklarují
také vzrůstající potřebu flexibility svých zaměstnanců: „Různé webové systémy budou vznikat pro
stále více specifických úkolů, internet bude pronikat do všeho. Přitom každý systém bude trochu jiný,
budou se to muset umět flexibilně učit.“.
Pracovníci ve výrobě musí mít kromě klasické odbornosti i znalost ovládání robota, tj. znalost SW
stroje: „Ideálně bychom si představovali, kdyby pracovníci se stroji neměli jen otrockou znalost toho
kde, kdy a co zmáčknout, ale aby i rozuměli podstatě procesu.“. Několik firem dokonce uvedlo
nezbytnou potřebu dovednosti NC programování: „Stále více se totiž z robotů budou stávat coboti
(collaborative robots), kdy robot už není pasivně ovládán, ale spolupracuje s člověkem, aktivně
reaguje a vyžaduje na druhé straně reakci/odpověď/součinnost pracovníka.“
Pracovníci technologické přípravy výroby budou muset být zvyklí pracovat ve virtuálním prostředí,
jelikož jednotlivé technologické části mohou být fyzicky umístěny zcela jinde. „Musejí proto umět
naprogramovat robota, aby navazoval na ostatní části technologického procesu, který může probíhat
zcela jinde.“
V podnicích, které mají vlastní obchodní a marketingové oddělení, musí jeho pracovníci umět
využívat mobilních informačních technologií, vzdáleného přístupu, musí mít analytické schopnosti.
Podle těchto firem se do budoucna bude proměňovat charakter kontaktů a spolupráce se zákazníky
bude postupně více automatizována: „Systémy a stroje si budou umět vyměňovat potřebné informace
samy, čímž se zefektivní, zrychlí a zpřesní komunikace a sníží náklady.“
Co se týká preferovaného způsobu vzdělávání/školení svých pracovníků firmy nejsou vyhraněné.
Posuzují je vždy individuálně podle aktuální nabídky a potřeby. Spíše však preferují vlastní motivaci
zaměstnanců a chuť se neustále něco nového učit: „Někomu kurzy nepomohou, když ho to nezajímá
a využívat to nechce.“

VI. 7 Vzdělávací potřeby firem
Obecně lze shrnout, že zaměstnavatelé mají poměrně dobrý přehled o nabídce kurzů ICT v regionu.
Často již mají vytipované poskytovatele různých školení na základě dobrých zkušeností.
Vzdělávací potřeby firem můžeme rozdělit do dvou základních skupin. První skupinu tvoří kurzy
zaměřené na používání základního obecného SW (jedná se především o Windows Office, Excel,
PowerPoint, animace apod.), kurzy z oblasti personalistiky (aplikace legislativy, novelizace zákonů
apod.), případně jazykové kurzy. Pro tento typ kurzů firmy převážně využívají externí školitele a často
na ně uplatňují dotace. V tomto případě firmy jsou schopny si vybrat z regionální nabídky.
Druhou skupinu tvoří kurzy specifických SW, se kterými firmy pracují. Jedná se především o účetní
SW, firemní systémy digitální technické dokumentace, ERP, konstrukční SW (např. Autodesk,
SolidEdge aj.) a pokročilejší IT kurzy. Pokud pro tyto potřeby zaměstnavatelé využívají externích
školitelů (hlavně u dodavatelů příslušných SW), jedná se především o poskytovatele mimo region
(z Prahy), kde je nabídka kvalitnější („Kvalita kurzů typu „základy práce na PC“ je tristní. Dobrých
specializovaných kurzů pro někoho, kdo „už je dál“, je velmi málo, zejména v ÚLK. Souvisí to i s tím, že
firmy nechtějí předávat dál příliš ze svého know-how. Pro oblast, kterou se naše firma zabývá, kurzy
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v ÚLK prakticky nejsou – v Praze je to lepší.“). Avšak většina firem pro tyto potřeby organizuje interní
školení. Technické a ERP systémy jsou často uzpůsobené podle potřeb dané firmy („žádná firma tyhle
SW neimplementuje tak, jak jsou“) a tyto znalosti se nedají získat jinde. „Standardní základ SolidEdge
odškolí kdokoli. Ale to, jak ho používáme ve firmě, to jsou dvě třetiny základu a jedna třetina je
specifická. A ta jedna třetina, to není jen nějaká nadstavba, ale ta mění i ty dvě třetiny toho základu.
Takže kdybychom poslali někoho na kurz SolidEdge, tak oni ho to naučí nějak, ale my si ho pak stejně
budeme muset přeškolit a přizpůsobit jinak.“ Pro velkou část dotazovaných firem je proto zdrojem
vzdělávání vlastní korporace, školení na specifické použití firemního SW či školení k produktovým
řadám (u výrobních firem) často organizují zahraniční mateřské společnosti. Jejich nespornou
výhodou je aplikační charakter. Navíc vysokoškolští absolventi často již nějaké základy práce
s různými programy mají, specifickou aplikaci se musí naučit dle potřeb konkrétní firmy.
Širší nabídku specializačních kurzů ze strany VŠ/SŠ v oborech ICT si zaměstnavatelé neumí moc
představit. Školy podle firem nejdou dostatečně do hloubky („to, co školy učí, už naši zaměstnanci
umí“) a vzdělávací obory mají slabší vazbu na reálné pracovní pozice. „Např. auditor kvality je
v současné době velmi žádaná specializace, která vyžaduje mezioborové znalosti, ale na školách se to
neučí. Na nově vznikající požadavky zaměstnavatelů školy nedokážou pružně reagovat“. Dle
zaměstnavatelů navíc školy často postrádají odborníky, kteří by měli i aplikační zkušenosti s novými
technologickými trendy. Proto by se školy měly zaměřovat především na kvalitní počáteční technické
vzdělávání. „Školy by měly studenty především naučit „přemýšlet v programovacím jazyce“. Pak už se
to snadno přenese i na jiné, specifické jazyky.“
Z výše zmíněných důvodů by proto zaměstnavatelé uvítali jinou formu spolupráce s VŠ/SŠ –
spolupráce na pořádání tematicky zaměřených praktických workshopů, jakýchsi „veletrhů nápadů“
týkajících se Průmyslu 4.0 (např. na témata smart cities, inteligentní sítě a budovy, obnovitelné zdroje
apod.), které by byly zaměřeny na konkrétní příklady implementace.

VI. 8 Nároky na absolventy vysokých škol
VI. 8. 1 Zaměstnávání absolventů VŠ
Firmy přistupují k zaměstnávání absolventů vysokých škol v podstatě dvěma způsoby. Některé firmy
hledají vhodné kandidáty pro vysokoškolské pozice až na trhu práce, jiné firmy, zejména ty větší,
upřednostňují aktivní přístup, kdy své budoucí potenciální zaměstnance vyhledávají již mezi studenty
s vhodným odborným zaměřením. Tato praxe je uplatňována zejména firmami se zahraničními
vlastníky, které mají propracovaný systém práce se stážisty, jež je zpravidla adaptací systému
používaného mateřskou firmou. „Nedávno byl zaveden nový přístup, kdy bylo stanoveno, že prvního
půl roku budou stážisti pracovat ve firmě zadarmo a teprve potom může vzniknout pracovní kontrakt.
České vedení pobočky bylo zpočátku skeptické k tomu, že se za těchto podmínek budou studenti
hlásit. Byli však příjemně překvapeni. Tento přístup se ukázal jako přínos, protože se na stáž hlásí jen
studenti s opravdovým zájmem o práci ve firmě a řešené problémy a ti, kteří na sobě chtějí pracovat.
Pozná se, kdo chce pouze formálně získat referenci pro své CV“.
Mnohé velké firmy mají vypracovaný tréninkový program pro studenty, nabízejí ve spolupráci
s vybranými vysokými školami praxe pro jejich studenty, témata a vedení diplomových prací nebo
možnost vzdělávání studentů vysoké školy ve speciálním vzdělávacím centru. Tímto způsobem si
testují případné zájemce o zaměstnání.
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Ne vždy se však firmám podaří přilákat zájem studentů, což je přičítáno i lokalizaci firmy mimo
atraktivní centra kraje. Firmy s českými vlastníky si také stěžují na to, že při nedostatku absolventů
ICT oborů a velké poptávce po těchto profesích na trhu práce mohou v získávání mladých odborníků
jen obtížně konkurovat firmám se zahraničním vlastníkem. „Nejsou takoví, kteří by se k nám hlásili.
Nejsou ochotni pracovat v tomto koutu regionu. Ve školách jsou na otevřených dnech „fronty
personalistů“ a zahraniční firmy absolventy snadno přeplatí.“
V případě menších firem je zřejmé, že tyto firmy, nemají tolik možností a času, aby se systematicky
věnovaly výchově mladých odborníků. Z rozhovorů vyplynulo, že menší firmy dávají u IT profesí
přednost lidem s praxí, hledají středně seniorní nebo seniorní pracovníky. „V oblasti IT nemáme
s absolventy zkušenosti, vždy jsme spolupracovali s lidmi s praxí.“ Praxe je velmi podstatná, neboť
v tomto rychle se rozvíjejícím oboru může i nahradit školu. „U IT pozic není podstatné, jestli a jakou
školu absolvovali, jsou to spíš samouci a rozhodující je osobní přístup a schopnosti.“
VI. 8. 2 Připravenost absolventů vysokých škol
Připravenost absolventů vysokých škol je hodnocena nejednoznačně, firmy jsou do určité míry
spokojené s teoretickými znalostmi absolventů, a to zejména u netechnických pozic, u kterých by
však měly být hlubší znalosti ICT. „U netechnických oborů je důležité, aby vzdělávací program
zahrnoval i poměrně výraznou část IT výuky, která kromě základu znalostí IT přidává i smysl pro řád
a logiku uvažování.“
U technických pozic je spokojenost firem s absolventy vysokých škol slabší. Výtky jsou do určité míry
směřovány ke struktuře vzdělávacích programů, které nejsou v dostatečné míře aktualizovány tak,
aby zohledňovaly stávající firemní praxi. „U technických pozic už je připravenost horší – především pro
profesi procesního inženýra – je to věc, která se na školách snad ani neučí. Stejně tak štíhlá výroba
(lean management), o tom nemají moc povědomí – získají to až praxí.“ „Je patrné velké odtržení škol
od reálné praxe.“
Na druhou stranu si firmy uvědomují, že jejich požadavky na znalosti a dovednosti absolventů jsou
v určitých případech firemně specifické, a že školy nemohou své absolventy těmito znalostmi
a dovednostmi vybavit. „Ideálně by školy měly připravit absolventy sice na obecné úrovni, ale do
maximální možné hloubky. Je jasné, že každá firma si bude muset doškolit svoji speciální oblast, ale
v současné době přicházejí absolventi s nedostatečným profesním základem.
Nároky na absolventy IT vysokoškolských oborů se mění. Dochází k posunu poptávky od čistých IT
specialistů k odborníkům, kteří mají ICT znalosti, ale ve svém základu jsou spíše techniky, strojaři,
chemiky, kteří výborně rozumějí výrobním technologiím a výrobním zařízením, tedy prostředí, ve
kterém bude IT řešení aplikováno. I když i nadále budou čistí IT specialisté potřeba, IT by nemělo být
výlučnou disciplinou, ale musí být provázané s oborem užití. „Pokud vývojáři neznají účel užití, je to
k ničemu. Absolventi proto musejí být multioborově vzděláni a hlavně musí získat více praktických
zkušeností v reálné praxi“. „ V případě vývoje IT rozhraní pro práci člověk-stroj je třeba mít nejen IT
a technické znalosti, ale navíc také znalosti ergonomie, zdravotních rizik, atd. (např. pro využívání 3D
technik je třeba naprogramovat takové řešení, které bere v úvahu fyzické možnosti člověka využívat
toto zařízení delší dobu, aniž by způsobovalo nevolnost nebo přílišnou námahu očí, atd.).“
Na rozvoj multioborového studia však nemají zástupci firem jednotný názor. Některé firmy naopak
v takto zaměřeném studiu vidí určitý ústup od profesní náročnosti. Jde zejména o kombinaci
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technického a ekonomického studia. Např. „strojní obory, aby nalákaly studenty, přidávají do plánů
všelijaké managementy a marketingy, ale tím se ještě rozmělňuje strojařský základ a vzniká jakýsi
´kočkopes´. Firma ale čeká specialisty – strojaře, i když úplnou specializaci může samozřejmě získat až
ve firmě.“
Od škol firmy očekávají, že IT specialisty – programátory naučí nejen základní programovací jazyky,
ale že je naučí především přemýšlet v programovacím jazyce, vybaví je značnou míru kreativity,
inovativnosti, samostatnosti. „Programování je tvůrčí činnost. Programátor musí ten celý systém
navrhnout prakticky z ničeho, vymyslet… to je jako napsat knihu.“
Firmy mají rozdílné zkušenosti s absolventy, vedle častěji zmiňovaných negativ, jsou oceňovány
i pozitivní stránky absolventů, a to jak v případě odborných znalostí, tak v případě přístupu k práci,
zájmu o IT. „Jejich kvalita se hodně liší, jsou mezi nimi i velmi dobří kandidáti, které IT skutečně
zajímá.“ „Obecně jsou absolventi dobře připraveni z hlediska znalostí, umějí se i „prodat“, jsou si
vědomi, že je o ně zájem (zejm. technici) a firma si skutečně nemůže moc vybírat.“
Letitým problémem je jazyková vybavenost absolventů, a to jak na obecné konverzační úrovni, tak ve
zvládnutí odborné komunikace. „Přestože se angličtina na VŠ učí, reálná znalost je slabá.“ „Absolventi
moc nemluví. Problém je ale v systému výuky, bojí se mluvit.“
Firmy jsou si dobře vědomy, že připravenost absolventů souvisí i nejen s oborem vzdělání vhodným
pro tu kterou pozici, ale i s absolvovanou školou. „Při přijímání absolventů VŠ se díváme nejen na to,
jaký má uchazeč diplom, ale i kterou školu studoval.“ Největší důvěru mají firmy k výuce technických
oborů zabezpečovanou Českým vysokým učením technickým, Univerzitou Karlovou, Vysokým učením
technickým Brno, Technickou Univerzitou v Liberci. Vysokým školám je však vyčítáno, že nedrží krok
s praxí, že mají velmi omezenou potřebu s firmami spolupracovat. „Obecně platí, že VŠ jsou uzavřené
a zacyklené do sebe bez dostatečné snahy zjišťovat potřeby praxe.“
Ojediněle, ale přesto, byl kriticky hodnocen i přístup k práci. „Problémem je i nízká motivace
absolventů, špatná pracovní morálka. Jsou zpravidla příliš sebejistí, ale nemají sebevědomí podloženo
něčím reálným. Mají nízkou ochotu pracovat a nepřemýšlejí o tom, co mohou firmě dát, ale jen, co
firma může dát jim.“
VI. 8. 3 Připravenost absolventů středních škol
Znalosti ICT jsou vyžadovány nejen pro výkon kvalifikačně vysoce náročných pozic, ale
i středoškolských pozic. Zde se firmy setkávají s tím, že absolventi středních škol mají pouze základní
dovednosti u běžně využívaného softwaru MS Office), nezvládají vyšší funkce tohoto programu
(Excel, Word), ale i jiných programů specifických pro středoškolské odborné vzdělání. „Oni se naučí
otrocky, na co kdy mají kliknout, co to pak udělá apod., ale neumějí v tom programu přemýšlet,
nechápou proces. Oni se ve škole naučí například jeden grafický program, a když pak dostanou jiný,
nebo i jen jinou verzi, tak jsou bezradní, protože ta ikonka je jinde, než jsou zvyklí. Ve firmě je to tak,
že dostanou zadání, a oni pak vůbec nevědí, jak k tomu dojít.“
Ve srovnání se starší generací jsou absolventi lépe vybaveni ICT znalostmi, chybí jim však
systematičnost, nejsou připraveni na fungování v běžném pracovním provozu, často jsou překvapeni,
co se od nich všechno očekává. „Ve škole si po sobě nesmějí uklidit, nesmějí zapnout stroj z důvodu
legislativy, bezpečnosti.“ „Čekají, že budou dělat něco speciálního, a když se jim řekne, aby si srovnali
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kartotéku, nebo že tamto musejí skartovat, tak se jim nechce, nevědí, že i to je běžná součást práce,
čekají, že to někdo udělá za ně.“
Firmy vyvíjejí snahu aktivně ovlivnit dostupnost a kvalitu absolventů na základě spolupráce
s vybranými školami. Například jedna z oslovených firem pomáhá SOŠ Podbořany škole postavit
a zavést nový studijní program Kvalitář.
VI. 8. 4 Zkušenosti s absolventy UJEP
Firmy v převažující většině nemají zkušenosti s absolventy UJEP. Pouze tři firmy uvedly, že přijaly
absolventa/ku této vysoké školy a všechny jsou s nimi po nezbytném zaučení velmi spokojeny.
Absolventka byla přijata do plánování výroby, absolventi na pozici technologa a strojařů.
Obecně však UJEP z hlediska výuky technických oborů nemá mezi firmami příliš dobrou pověst,
důvěřují spíše specializovaným technickým vysokým školám, jsou přesvědčeny, že nadaní mladí lidé
odcházejí studovat zejména do Prahy. „UJEP pořád není univerzita, já jsem tam byl i na přednáškách,
na té FVTM, a nepřesvědčili mě.“ I v tomto případě však bylo konstatováno, že velmi záleží na
samotných jednotlivcích. „Ti ambiciózní mohou být velmi úspěšní.“
Pohled na UJEP může být vyvolán i určitou negativní zkušeností z hlediska otevřenosti školy vůči
regionální poptávce po absolventech. Jedna z oslovených firem jednala s fakultou výrobních
technologií a managementu o otevření nového strojního oboru zaměřeného na klasické strojírenství,
pevnost, pružnost, 3D programy, ale neúspěšně. Studijní obor, o jehož absolventy má firma velký
zájem však stále chybí. Přínosem pro větší spolupráci firem a UJEP by mohlo být vytvoření platformy.
„Kraj či jiná veřejná instituce by mohla iniciovat vytvoření platformy pro propojení informací a zájmů
vysokých škol a firem.“

VI. 9 Vzkaz veřejnému sektoru
VI. 9. 1 Nároky na aktivity ze strany vysokých škol
Odpovědi zaměstnavatelů na otázku, jaké aktivity ze strany vysokých škol v regionu by uvítali, je
možné shrnout do následujících okruhů:




Hodnocení uplatnitelnosti absolventů v praxi – Jednotlivé školy/fakulty by se měly více
profilovat podle toho, jaké profese v regionu skutečně mohou najít uplatnění na trhu práce.
K tomu je dle zaměstnavatelů zapotřebí zlepšit jednak systém hodnocení výuky studentů,
jednak systém hodnocení přínosu jednotlivých fakult/oborů. „Mohlo by se k tomu využít dat,
která jsou shromažďována ministerstvem školství (o studentech a absolventech), dat ČSSZ,
dat Úřadu práce a dat Finanční správy.“
Propojení výuky s praxí – Požadavek většího propojení výuky s praxí byl zmíněn ve více či
méně konkrétní podobě téměř každým respondentem. Školy a univerzity by měly být
otevřenější pro výměnu znalostí s firmami, užší spolupráci na konkrétních projektech, měly
by šířit know-how (příklady dobré praxe z firem). To však vyžaduje odborníky na školách,
kteří často chybí. Řešením by mohlo být vytvoření jakési platformy pro sdílení znalostí
(„prezentace k Průmyslu 4.0, konkrétní, využitelné…“). „Existují i úspěšné příklady spolupráce
v oblasti Průmyslu 4.0, ale nejsou vidět, nikdo o nich neví, chtělo by to zvýšit o nich povědomí,
zlepšit PR, zvýšit obchodní aktivity…“.
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Obecně zvýšení kvality přípravy absolventů – Tento bod je logickým vyústěním dvou
předešlých požadavků. Zaměstnavatelé zmiňují jistou „odtrženost od reality“, špatnou
připravenost pro běžný pracovní provoz. Následkem toho jsou pak absolventi velmi
překvapení, co se od nich čeká. Cestu ke zlepšení vidí v programových stážích případně
brigádách již během studia, při kterých by budoucí absolventi získali přehled o tom, jak to
konkrétně ve firmách chodí, ale také důležité pracovní návyky a zodpovědnost.

Požadavky na vysoké školy ze strany zaměstnavatelů se tak týkají v převážné většině zlepšení výuky
studentů. U kurzů dalšího profesního vzdělávání dospělých, většina zaměstnavatelů si není jistá, zda
by školy byly schopné konkurovat dosavadní (poměrně široké) nabídce soukromých vzdělávacích
firem. Tyto firmy totiž školí s velkou vazbou na konkrétní praktické využití, implementaci, na druhou
stranu jsou však velmi drahé. Rozhodujícím faktorem by proto byla cena kurzu/školení.
Zaměstnavatelé vznesli i požadavky přímo na Ústecký kraj, který by se měl zaměřit na zvyšování
prestiže technického vzdělávání. Kraj by měl sledovat, co se děje v oblasti technologií, zohledňovat
tyto trendy ve strategických projektech a směřovat tímto směrem i finanční podporu. „V současné
době se např. ani nedá nikde dopátrat, jestli někdo v Ústí vůbec řeší smart city. Pokud ano, tak se o
tom neví.“ Města nejsou moc motivovaná toto rozvíjet. Bylo by potřeba „osvícených úředníků, kteří
by byli schopni vnímat potenciál a vidět přínos těch věcí.“ Kraj by měl také pracovat na zlepšení jeho
pověsti, dosud přetrvává negativismus, avšak je potřeba ukazovat také pozitivní vzory, přednosti
kraje i města.
VI. 9. 2 Zapojení firem do rozvoje vzdělávání v oblasti ICT v Ústeckém kraji
Všechny dotazované firmy v Ústeckém kraji si velmi jasně uvědomují důležitost spolupráce při
profesní přípravě absolventů. Určitým způsobem se na rozvoji vzdělávání podílejí všechny. Nejčastěji
se jedná o spolupráci s technickými vysokými školami v kraji i mimo něj a středními odbornými učilišti
formou poskytovaných praxí, stáží, realizací studií a závěrečných prací studentů. Již méně běžnou
formou angažovanosti v rozvoji vzdělávání v oblasti ICT je poskytování odborníků z firem pro výuku,
což je velmi časově náročné. Proto se zapojují "pouze" do pořádání společných workshopů se školami
na určitá témata, kde dochází k předávání znalostí a zkušeností. Problém nedostatku technicky
(a kvalitně) vzdělaných absolventů se některé firmy snaží řešit i přímým oslovením rodičů žáků či
nabídkou stipendia perspektivním studentům. Dvě firmy dokonce založily vlastní střední průmyslovou
školu, kde si „vychovávají budoucí zaměstnance“.
VI. 9. 3 Využívání dotací z Evropských strukturálních fondů
Téměř všichni dotazovaní zaměstnavatelé využili dotace z Evropských strukturálních fondů, nejčastěji
na různá školení, jazykové vzdělávání a profesní vzdělávání (často dotační program POVEZ, déle
programy „Vzdělávejte se pro růst“, „Vzdělávejte se pro stabilitu“, „Eduka). Během ekonomické krize
některé firmy využily možnost dotovaných pracovních míst. Dvě firmy mají zažádáno o dotace na IT,
výzkum a vývoj.
Co se týká zkušeností s čerpáním dotací, respondenti se shodují na velké administrativní zátěži, kdy je
„požadováno mnoho maličkostí, které brzdí proces“.
Někteří dotazovaní zaměstnavatelé, i přes využití dotací z Evropských strukturálních fondů, hodnotí
tento nástroj jako nesystémový. Výzvy jsou dle jejich názoru vypisovány nekoncepčně a nejsou
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zaměřeny na prioritní problémy. „Např. všichni hovoří o inteligentních městech, ale vypisované výzvy
tuto problematiku nezahrnují. V důsledku toho se pak musí realizované projekty značně ohýbat, aby
vyhověly podmínkám zadání, ale výsledek často není optimální.“ „Dotační tituly jsou velmi často
plánovány úředníky od zeleného stolu. Jsou špatně zaměřené a neodpovídají reálným potřebám
podniků, proto ani nemohou přinést vysoké efekty.“ Objevila se i kritika deformace trhu, kdy podle
respondenta „v určitém programu nebylo podporováno příslušné číslo NACE, přičemž konkurenční
firmy podobného zaměření, avšak spadající pod jiné NACE, podporu dostaly.“
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Shrnutí a závěry
Průmysl 4.0
Základní charakteristikou Průmyslu 4.0 je prorůstání ICT technologií a digitalizace nejen do všech
ekonomických činností, ale i do běžného života společnosti – zrychluje se v souvislosti s rozvojem HW
a SW, jejich zlevňováním a zejména s novými možnostmi získávání, zpracování, vyhodnocování
velkého množství dat a jejich využívání pro zkvalitnění a zefektivnění výroby i služeb. Aplikace nových
technologických prvků povede k všeobecnému prohlubování digitalizace a v horizontu jednoho až
dvou desetiletí umožní automatizace a kybernetizace postupně transformovat výrobu a služby
do podoby chytrých produktů, chytrých továren, inteligentních systémů, které budou schopny
interaktivity, samoregulace a komunikace s uživateli. Páteří těchto procesů bude Internet věcí,
Internet služeb a Internet lidí.
Tyto procesy budou mít rozsáhlé dopady na trh práce, podstatným způsobem ovlivní poptávku po
pracovní síle, a to nejenom z hlediska počtu pracovních sil nezbytných pro zajištění všech firemních
procesů, ale i z hlediska nároků na znalosti a dovednosti potřebné pro výkon jednotlivých stávajících
a nově vznikajících profesí.
O zaostávání ČR v připravenosti na Průmysl 4.0 svědčí porovnání s ostatními členskými státy EU, např.
na základě tzv. indexu digitální ekonomiky a společnosti, který zahrnuje vyhodnocení přístupu
k vysokorychlostnímu internetu, IT dovedností populace, míry využívání internetu k různým účelům,
integrace digitálních technologií do jednotlivých odvětví a digitalizace veřejných služeb. Jiná šetření
rovněž potvrdila, že české podniky jsou zatím málo připraveny – poměrně značná část, zejména velké
firmy, sice mají zaveden informační systém pro řízení výroby, skutečně aktivní využívání Internetu
věcí a služeb však zatím u nich není rozvinuto, nemají ucelenou představu o své digitální strategii
a teprve začínají uvažovat o digitalizaci některých procesů, výroby, údržby a služeb. Mezi firmami jsou
velké rozdíly.
České firmy vlastněné českým managementem mají sice snahu se zapojit do procesů Průmyslu 4.0,
avšak často jim chybí potřebné informace, know-how a někdy i finance. Tyto firmy také často aplikují
některé prvky Průmyslu 4.0 pod tlakem svých zahraničních odběratelů. Pro firmy, které jsou součástí
velkých nadnárodních korporací, platí, že rozhodují zahraniční centrály, které někdy mohou být
tahounem aplikace nových výrobních a informačních technologií, rozhodují se však striktně na
základě vyhodnocení finanční výhodnosti. Nejméně příznivá je situace v českých firmách vlastněných
finančními skupinami, kde se projevuje značná setrvačnost a deficit strategického uvažování.

Připravenost lidských zdrojů na procesy digitalizace
Pronikání digitalizace do ekonomiky a života obyvatel Ústeckého kraje je v porovnání s ostatními kraji
ČR na nižší úrovni. Míra pronikání digitalizace byla zkoumána prostřednictvím dostupnosti ICT
infrastruktury, přístupu domácností k internetu, vybaveností základních škol počítači a zastoupením
ICT odborníků na celkové zaměstnanosti kraje. Ve všech těchto ukazatelích se Ústecký kraj umístil na
posledním/předposledním místě mezi čtrnácti kraji, mírně lepší pozici (dvanácté místo) zaujal
Ústecký kraj ve vybavenosti veřejných knihoven internetem. Zajištění veřejného přístupu k ICT může
do určité míry vykompenzovat nižší osobní vybavenost obyvatelstva, která je do značné míry
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ovlivněna příjmovou úrovní obyvatelstva. I v tomto ohledu je však vybavenost Ústeckého kraje pod
celostátním průměrem.
Dostupná data neumožňují vyhodnocení schopností populace jednotlivých krajů zvládat práci
s počítačem, která se stává stále významnější složkou znalostí a dovedností nezbytných pro uplatnění
na trhu práce i pro aktivní občanský život. Vzhledem k vybavenosti populace Ústeckého kraje
potřebnou infrastrukturou, ale i vzdělanostní strukturou populace, lze předpokládat, že počítačová
gramotnost se bude nacházet pod celorepublikovým průměrem. I když se úroveň počítačové
gramotnosti populace ČR zlepšuje a přibližuje se tak k evropskému průměru, zaostávání za vyspělými
členskými státy je stále velmi výrazné, a to zejména v podílu populace s nejvyšší úrovní počítačových
dovedností. Zvládání práce s počítačem odráží míru schopnosti populace vyrovnávat se s výzvami,
které Průmysl 4.0 přináší, a představuje důležitou součást konkurenceschopnosti regionů z hlediska
atraktivity pro činnosti s vysokou mírou přidané hodnoty.
V Ústeckém kraji je zaměstnán, ve srovnání s ostatními kraji, poměrně vysoký počet IT odborníků, po
kterých se v souvislosti s Průmyslem 4.0 stále zvyšuje poptávka. Tento vysoký počet je však do značné
míry ovlivněn celkovou velikostí krajského trhu práce. Pokud by se podíl IT odborníků na celkové
pracovní síle měl rovnat celorepublikovému průměru, muselo by dojít k trojnásobnému zvýšení jejich
počtu. Tato skutečnost svědčí o zatím nižší náročnosti firem a institucí lokalizovaných v kraji na tyto
profese a o nízkém zastoupení firem spadajících do odvětví informačních a komunikačních
technologií.
Mzdové ohodnocení osob zastávajících IT pozice je v Ústeckém kraji nižší než celorepublikový
průměr, který je však výrazně tažen vzhůru mzdami v Praze a v menší míře i v Jihomoravském kraji.
Pokud odhlédneme od těchto dvou krajů, potom mzdové ohodnocení IT odborníků je vcelku
srovnatelné se situací v ostatních krajích.
Vzhledem k relativně nízkému zájmu mladé populace Ústeckého kraje o studium technických, resp.
informatických oborů, nelze očekávat výrazný příliv takto vzdělané pracovní síly na trh práce. Podíl
studentů informatických oborů na počtu osob ve věku typickém pro vysokoškolská studia (20-24 let)
je v Ústeckém kraji spolu s Karlovarským krajem nejnižší. Je zřejmé, že zde existují značné rezervy jak
v popularizaci tohoto oboru mezi mladými lidmi, tak z hlediska dostupnosti takto zaměřené výuky
v kraji, neboť se ukazuje, že volba studijního oboru je do určité míry ovlivněna nabídkou příslušného
oboru v místě trvalého bydliště.

Volná pracovní místa v Ústeckém kraji
Nabídka volných pracovních míst (VPM) v souvislosti s celkovým ekonomickým oživením vzrostla
v roce 2015 ve srovnání s rokem 2014 na dvojnásobek, tedy obdobným tempem jako v průměru za
celou ČR. Intenzita poptávky vyjádřená podílem VPM na celkové zaměstnanosti v kraji však byla
jednou z nejnižších v mezikrajském srovnání. Firmy v tomto období hledaly zejména kandidáty na
kvalifikačně náročnější pozice, u kterých byla intenzita poptávky srovnatelná s průměrem za celou ČR
(řídící pracovníci, specialisté, úředníci). S výrazně nižší intenzitou byly poptávány profese s nízkými
nároky na kvalifikace (pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, obsluha strojů a zařízení). Intenzita
poptávky je ovlivněna nejen fázemi ekonomického cyklu, které mohou být ve vazbě na ekonomickou
strukturu regionů odlišné, ale i mírou fluktuace typickou pro jednotlivé profese. Obecně platí, že
obměna zaměstnanců na méně náročných pozicích je častější než na pozicích náročnějších. Počet
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inzerovaných VPM tak nemusí být ve shodě s přírůstkem pracovních míst i s ohledem na obsazování
pozic uvolňovaných odchody do důchodu.
Volná pracovní místa nabízená v Ústeckém kraji nebyla rozmístěna rovnoměrně do jednotlivých
okresů. Intenzita tvorby VPM byla nejvyšší v okrese Teplice a Louny, nejmenší naopak v okrese Most
a Chomutov, tedy v okresech ve kterých je společně s okresem Ústí nad Labem nejvyšší
nezaměstnanost v kraji. Bez určitých pobídek zacílených na tvorbu nových pracovních míst,
rekvalifikací a pobídek k přijetí zaměstnání nebo k dojížďce do zaměstnání do vzdálenějších destinací
se situace v těchto okresech nezlepší.
Na rozdíl od intenzity poptávky byla z hlediska počtu VPM poptávka soustředěna na profese, pro
jejichž výkon je dostatečná nižší úroveň vzdělání, a to vzdělání učňovské nebo pouze základní.
Inzeráty nabízející tato VPM se podílela cca 70 % na celkovém počtu VPM v Ústeckém kraji. Je zřejmé,
že ekonomika kraje není kvalifikačně náročná, nicméně je srovnatelná s ostatními kraji, což je
ovlivněno tím, že v ČR je vysoké zastoupení firem pohybujících se v nižších patrech hodnotového
řetězce. Z této charakteristiky se vymyká pouze Praha, kde jsou, obdobně jako v hlavních městech
ostatních zemí, soustředěny výzkumné instituce, finanční instituce, vrcholové orgány státní správy,
ale i vrcholové vedení firem, jejichž provozy jsou v jiných krajích.
Data za delší časové období (čtyři čtvrtletí) ukazují, že ekonomické oživení (duben 2014) je spojeno
nejprve s nárůstem poptávky po kvalifikačně náročnějších profesích, která je posléze vystřídána
(listopad 2015) vysokou poptávkou po dělnických profesích, zejména po pracovnících profesní třídy
Obsluha strojů a zařízení, montéři a třídy Řemeslníci a opraváři. Tato poptávka tvořila cca 42 %
celkové poptávky.
O nižším pronikání prvků Průmyslu 4.0 do Ústeckého kraje svědčí také rozsah a struktura poptávky po
Specialistech v oblasti ICT. Rozsah poptávky je výrazně pod průměrem ČR a tato poptávka je
v Ústeckém kraji srovnatelně rozložena mezi poptávku po Analyticích a vývojářích a poptávku po
Specialistech v oblasti databází a počítačových sítí. V úhrnu za celou ČR je však poptávka výrazně
vychýlena směrem k Analytikům a vývojářům, od kterých se zejména očekává posun ve využívání ICT.

Procesy digitalizace v ekonomice a v podnicích
Komplexní trendy spojené s Průmyslem 4.0 a s digitalizací jako jeho klíčovou součástí jsou ve světě
velmi dynamické. Schopnost ICT technologií získávat informace, zpracovávat je, uchovávat,
propojovat a analyzovat se dostává svým rozsahem a rychlostí na kvalitativně novou úroveň a otevírá
rozsáhlé možností inovativního využití pro zefektivnění procesů ve výrobě a službách.
Role trendů Průmyslu 4.0 v českých firmách a organizacích je hodnocena odborníky realisticky až
skepticky. Dynamicky postupuje automatizace a robotizace ve výrobě, ve službách se situace změnila
nejvíce rozšířením online obchodování. To vše je však pouhý začátek a daleko za možnostmi, které se
nyní otevírají (např. zdaleka není plně využíván potenciál sbíraných dat apod.). Rychlejšímu zavádění
brání krátkozraké uvažování firem z hlediska okamžité výnosnosti, neboť nové technologie jsou často
v krátkodobém horizontu nákladnější než lidská práce.
Ve většině českých podniků zatím trendy Průmyslu 4.0 nehrají velkou roli a podniky si neuvědomují,
že se v současné době lámou trendy a ekonomika nedostatku, velkosériové výroby a velkých
poskytovatelů služeb se překlápí do ekonomiky převahy nabídky, individualizované výroby a služeb,
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horizontálního síťování a lokalizace a že je třeba si v nich hledat nové příležitosti. Firmy sice znají
pojem Průmysl 4.0, převážně však jej chápou pouze ve smyslu bezprostřední automatizace
a digitalizace podnikových procesů (Internetu věcí, čidel, automatizace linek apod.). Výrobní podniky
postupně zavádějí nebo plánují zavést robotizaci výroby, kdy jsou zejména repetitivní manuální
činnosti nahrazovány stroji, používají ERP systémy a PLC stroje a rozšiřují se automatické systémy na
shromažďování dokumentace k zařízením. Až na výjimky se příliš nezabývají možnostmi digitálního
propojení za hranice vlastního podniku (dodavatelsko-odběratelské vztahy, provázání systémů mezi
podniky, napojení na zákazníky, automatická zpětná vazba apod.), ani neuvažují o potenciálu rozvoje
ostatních technologií, jako jsou alternativní zdroje energie, 3D tisk, deglobalizace, apod. Situace
v Ústeckém kraji přitom zřejmě ještě více pokulhává za zbytkem státu.
Některé podniky působící v kraji se však cestou rozsáhlejší robotizace nevydaly a ani pro nebližší
dobu neplánují tak učinit, protože buď zatím nenašly vhodnou rentabilní technologii ve svém oboru,
nebo se přímo domnívají, že jimi prováděné činnosti automatizovat nelze a dlouho ještě nepůjde.
Názory dotazovaných respondentů se v otázce, do jaké míry bude (a může být) manuální práce
nahrazena roboty, liší. Shoda panuje v tom, že velká část rutinních úkonů, kde není nutná manuální
zručnost, dříve či později automatizována bude. Mezi dotazovanými zástupci podniků se však
opakovaně objevuje názor, že v určitých činnostech je člověk nenahraditelný (např. optická kontrola,
složité úkony s nutností „grifu“, malosériová výroba jedinečných technicky komplikovaných produktů,
kde se manuální montáž spojuje s kreativní činností intelektu, sváření či všeobecně jemnější činnosti).
Jiní odborníci naopak tvrdí, že to, co se v současné době jeví jako obtížně automatizovatelné, bude
rychle překonáno budoucím vývojem, kdy senzory a automaty budou stále výkonnější a přesnější,
bude se využívat robotů učících se od člověka apod. Je proto otázkou, do jaké míry hraje roli fakt, že
si firmy dosud neumí představit velké možnosti těchto technologií (nemají dostatečné informace).
V každém případě také platí, že podniky z krátkodobého hlediska velmi zvažují efektivnost
prostředků, které by byly vynaloženy, roli hraje tedy i hospodářský cyklus, ekonomické podmínky
nastavené bankami či dostupné dotační programy (několik firem uvádělo, že s dalšími kroky
digitalizace „čekají na dotace“). Rovněž také platí, že oslovené firmy v ÚLK zpravidla nejsou lídry, kteří
by sami vytvářeli možnosti nových řešení, ale jsou spíše v pozici očekávání, co trh přinese, jaké nové
technologie budou vyvinuty v jejich oboru, a pak předpokládají jejich převzetí.
IT firmy si (ve srovnání s výrobními) více uvědomují procesy průmyslu 4.0, jejich rozsáhlé důsledky
(a potenciál) pro celou společnost ekonomiku a související potřebu změn v profesích. Často uvádějí,
že procesy 4. průmyslové revoluce je přímo „živí“, předpokládají růst a v rychlejším rozvoji jsou
limitovány zejména nedostatkem kvalitních odborníků, případně nedostatečným kapitálovým
zajištěním.
Vzhledem k tomu, že digitalizace veřejné správy je důležitou složkou podnikatelského prostředí, je
špatnou zprávou konstatování expertů, že situace zde je podstatně horší než v podnikové sféře
a panuje zde nekoncepčnost a nekoordinovanost. Potvrzují to i data z mezinárodních srovnání, která
jsou prováděna Eurostatem.
Rychlost procesů 4. průmyslové revoluce bude na jedné straně urychlována stálým zlevňováním
techniky při růstu jejího výkonu a možností využívat open - sourcových zdrojů, na druhé straně bude
limitována zejména např. nedostatkem kvalitních ICT odborníků, přičemž nejde jen o adekvátní počty
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ICT odborníků, ale zejména o jejich schopnost pochopit potřeby zákazníků a uživatelů a vyvinout pro
ně adekvátní řešení. Limitující také může být nedostatečná schopnost efektivně využívat informace,
tj. dávat je do souvislostí a kriticky je vyhodnocovat. Byla zmiňována i rizika spojená s ICT bezpečností
a neexistující standardizací a nekompatibilitou systémů.
Současné trendy digitalizace a procesů Průmyslu 4.0 se budou v nejbližším období dále prohlubovat.
Činnosti v oblasti ICT se budou stále více stávat službou pro ostatní výrobní i nevýrobní činnosti. Bude
se rozšiřovat použití mobilních aplikací (tvorba mobilního HW a SW) a digitalizace výrobních systémů
(emebeded řešení), rozvoj Internetu věcí a služeb, zavádění aplikací a informačních systémů pro
zdravotnictví, dopravu a další služby, rozšiřování aplikací na podporu firemního řízení, posilování
digitální bezpečnosti a zpracování a vyhodnocování velkých objemů dat.
Vzdálenější období na více než 5-10 let je těžké předpovídat. Všichni oslovení experti očekávají, že
vývoj půjde velmi rychle kupředu a mohou se odehrát i některé revoluční změny. Digitalizace,
využívání informací, kybernetizace a rozvoj ostatních technologií, jako jsou nanotechnologie,
biotechnologie, 3D tisk atd., se s největší pravděpodobností budou vzájemně doplňovat a růst jejich
efektů tak může být exponenciální. S velkou pravděpodobností budou důsledkem ohromné změny
nejen ve výrobě, ale i ve službách a také v systému veřejné správy. Bude docházet k růstu
produktivity práce, zeštíhlování a k decentralizaci. Hovoří se i o možnosti zániku některých finančních
služeb, právních služeb, funkcí státní administrativy apod. Může se stát, že technologické možnosti
budou předbíhat schopnosti lidí se jim přizpůsobit.

Vliv digitalizace na zaměstnanost
Firmy, které digitalizací nyní procházejí nebo ji v blízké době plánují, často očekávají úbytek
pracovníků zejména v jednodušších manuálních profesích, v administrativě a mezi operátory
vzhledem k rostoucí autonomii strojů. Někdy se objevuje i předpoklad propouštění také v logistice
a ve skladech. Nárůst poptávky naopak někteří respondenti předpovídají u programátorů
a pracovníků v údržbě a správě robotů.
Respondenti z výrobních podniků jako výslednou bilanci budoucích změn celkově odhadují buď mírné
snížení, nebo zachování podobného počtu zaměstnanců jako v současnosti, vyskytují se ale
i zkušenosti, kdy po rozsáhlé digitalizaci veškerých podpůrných služeb firmy (kromě výroby) bylo
propuštěno mnoho lidí (prakticky ze všech oddělení). Větší dopady digitalizace než na počet
zaměstnanců se podle dotazovaných firem dají očekávat na požadované dovednosti, mezi nimiž bude
celkově sílit potřeba znalosti IT.
Uvnitř dotazovaných IT firem se do budoucna počítá buď se setrváním na stávajících stavech, nebo
s jejich navyšováním v důsledku rostoucího významu v IT v ekonomice.
Oslovení odborníci shodně konstatovali, že digitalizace a trendy Průmyslu 4.0 budou mít výrazný vliv
na poptávku po specialistech na ICT, jejich strukturu i požadované dovednosti. Poptávka bude zřejmě
stále převyšovat nabídku. ICT odborníci se však daleko více než v minulosti budou muset
přizpůsobovat potřebám uživatelů a být vybaveni multidisciplinárními znalostmi.
Mezi ICT profesemi, po kterých výrazně stoupá (a nadále bude stoupat) poptávka v důsledku trendů
Průmyslu 4.0, patří zejména odborníci na sestavování, programování a správu nových technologií
(např. chytrých čidel), business analytici, datoví analytici, manažeři ICT projektů, obchodníci ICT
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produktů a analytici, bezpečnostní specialisté a analytici IT rizik, vývojáři webových a mobilních
aplikací, vývojářů SW a grafiky pro účely zábavy, odborníci na vývoj a podporu cloud computingových
služeb a programátoři embedded systémů.
Naopak postupně ztrácí na důležitosti klasická správa HW a sítí (firmy stále více využívají cloudové
služby), a v dlouhodobějším horizontu také patrně poklesne poptávka po pracovnících helpdesk
a technické podpory a správcích webu, neboť tyto služby budou stále více řešeny pomocí
softwarových systémů.

Požadavky na dovednosti v ICT profesích
Shrnout požadavky trhu práce na dovednosti ICT odborníků není jednoduché, neboť se jedná o velice
heterogenní skupinu profesí. Komplexnost požadavků se odvíjí od úrovně profese – typicky např.
profese programátora v sobě může zahrnovat jak pracovníka, který ovládá jeden programovací jazyk
a téměř mechanicky zapisuje kód podle dílčích zadání, tak manažera s nutností hlubokých znalostí
mnoha provázaných technologií, který je schopen „od nuly“ navrhnout nový systém (což jeden
respondent z IT firmy přirovnával z hlediska nároků na samostatnost a kreativitu k autorství knihy).
Požadavky se liší podle velikosti firmy. Ve středně velkých až malých firmách má veškeré IT zpravidla
na starosti jeden odborník (nebo menší tým), který musí ovládat všechny dovednosti s tím spojené
(a často úzce spolupracuje s dodavateli IT systémů či služeb), zatímco ve velkých firmách s větším IT
oddělením mohou být jednotlivé profese již velmi specializované s propracovanou profesní hierarchií.
Odlišný přístup k ICT profesím je samozřejmě v ICT firmách, kde rovněž bývají role ICT specialistů
různě vyprofilované a požadavky na dovednosti vyhraněnější.
Obecně lze říci, že v požadavcích firem na ICT profese mnohdy silněji zaznívá potřeba měkkých
dovedností, než znalost určité platformy či formální vzdělání. Jde zejména o nadšení pro obor,
komunikativnost, samostatnost, iniciativu, schopnost a ochotu se neustále sebevzdělávat, flexibilitu,
logické a analytické myšlení, u vyšších pozic k tomu přistupují manažerské dovednosti, kreativita,
schopnost vystoupit z daných rámců uvažování a vymyslet/navrhnout něco nového. ICT oblast se tak
rychle vyvíjí a je natolik variabilní – ve firmách se nezřídka používají zcela specifické softwary,
případně upravené podle individuálních potřeb firmy – že není možné nalézt specialistu přesně na
míru. Odborné znalosti ICT zastarávají velmi rychle a školy nejsou schopny držet krok s reálnou praxí.
Firmy proto počítají s doškolováním a s delší periodou záběhu ve firemním prostředí, s čímž logicky
stoupá význam měkkých dovedností a osobnostních charakteristik kandidáta.
Na rozhraní měkkých a tvrdých dovedností je možno uvést „schopnost přemýšlet
v oboru/programovacím jazyce/technologii/platformě…“. Jedná se o velmi často zmiňovaný klíčový
požadavek na ICT odborníky ve firmách. Neučit se vykonávat úkony mechanicky, ale s pochopením
procesu a souvislostí, být schopen pomocí dané technologie řešit efektivně problémy. Pokud uchazeč
toto dovede, nečiní mu v praxi velký problém přejít na jinou platformu. Z toho vyplývá, že ICT
vzdělávání by v budoucnu mělo být zaměřeno více na řešení problémů, než na provádění úkonů.
Nárok na profesionalitu v širokém spektru tvrdých dovedností však z požadavků firem nemizí.
Naopak, je opakovaně uváděno, že vše, co dnes ICT odborníci umějí v oblasti tvrdých dovedností,
budou potřebovat i v budoucnu (s nutností průběžného absorbování velice rychle se vyvíjejících verzí
HW a SW technologií), a navíc si budou muset osvojit i nově se objevující technologie, které jsou ve
firmách stále více využívány. Jde zejména o problematiku ERP systémů (zejm. SAP), systémové
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integrace, vzdálené správy, cloudových řešení a hostingu, big data, data warehouses (DWH), provozu
mobilních zařízení (tablety, mobilní telefony), embedded software, Internet věcí (vyžadující znalosti
síťového připojení, programování, vývoje technických prvků HW, zabudování čipů, vývoje čidel,
vývoje jednotek zpracovávajících signály z čidel, vývoje centrálních jednotek pro vyhodnocování
signálů, koordinaci a vzájemnou interakci, sjednocení standardů komunikace pro bezdrátové
propojení vestavěných zařízení vzájemně a s Internetem apod.), podle zaměření dané firmy.
Na straně uživatelských firem existuje zvyšující se potřeba řešit věci týkající se digitalizace
systematičtěji a se zázemím lepší interní expertízy. Např. podnikové ERP systémy byly v některých
případech implementovány spíše živelně, ve firmách nebyli odborníci, kteří by garantovali správný
výběr systému a dodavatele. V průběhu času buď tato „první generace“ ERP systémů dožívá nebo se
zjišťuje mnoho rezerv, které se do budoucna budou muset řešit. Bude třeba, aby v každé firmě byl
někdo (business analytik/IT analytik), kdo spojuje důkladné znalosti IT se znalostí chodu firmy. Měl by
být schopný identifikovat potřeby podniku z hlediska využití IT řešení, vytvořit zadání pro
dodavatelskou IT firmu, vyhodnotit jejich nabídku z hlediska přínosy/kvalita/cena a komunikovat
s nimi na odpovídající odborné úrovni. Měl by umět „překládat“ požadavky firmy do IT řešení
a naopak, čemuž by měly odpovídat zejména jeho měkké dovednosti.
Stoupat bude i role bezpečnostních specialistů a analytiků IT rizik v oblasti bezpečnosti informačních
systémů a databází. Je nutné, aby IT specialisté byli obeznámeni s nejnovějšími trendy v této oblasti
a s příslušnou legislativou.
V oblasti průmyslové výroby budou stále více potřeba specialisté pro oblast, kde se prolíná
informatika a elektrotechnika, zejm. na PLC programování, správu a údržbu robotů, embedded
systémů, mikrokontrolerů, technici pro sestavování, programování a správu malých zařízení
a chytrých čidel (tj. schopných nejen být nositelem nějakého kódu a monitorovat či měřit parametry
okolí, ale přijímat také pokyny a vykonat je) s otevřeným vývojovým prostředím použitelných pro
Internet věcí.
V oblasti vývoje a testování softwaru jsou výrazným moderním trendem softwarové i nesoftwarové
nástroje řešící management práce a/nebo zvyšování efektivity, které vznikly v důsledku vysokých
objemů dat, vysokých nároků na rychlost a nutnosti spolupráce rozsáhlých týmů vývojářů. Jedná se
tzv. agilní metodiky, Scrum, „continuous integration tools“ (nástroje pro stálou synchronizaci práce
více lidí), nástroje pro sdílení, pro správu verzí softwaru, projektový management, apod.
Společným jmenovatelem mnoha současných trendů v ICT je soustředění na očekávání/zkušenost
uživatele, rostoucí význam klientského přístupu. Důležitým kritériem se stává to, aby množství
komplexních informací bylo běžnému uživateli zprostředkováno srozumitelně a aby věci z jeho
pohledu dobře „fungovaly“, aby ICT takříkajíc mluvilo k uživateli jeho řečí (např. principy UX design).
Do budoucna nebude stačit nabídnout standardní technické řešení, ale ICT specialista bude muset
vědět, kdo bude s IT nástrojem pracovat a jaké jsou jeho uživatelské schopnosti a očekávání, což
souvisí s měkkými dovednostmi jako komunikativnost, představivost, schopnost naslouchat
a srozumitelně vyjadřovat myšlenky. V tomto smyslu se dobře uplatní i profesní přesah do
společenskovědních oborů, jako je lingvistika, sociologie, psychologie apod.
Častým požadavkem na ICT profese je anglický jazyk a lze předpokládat, že tato potřeba bude dále
stoupat. V současné době u nižších pozic zpravidla stačí na úrovni čtení technické dokumentace,
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u vyšších pozic však již bývá potřeba velmi dobrá znalost. Na pozicích typu helpdesk/podpora
uživatelů se jazyková vybavenost v některých případech stává důležitější než specifické IT znalosti.
Obecně lze charakteristiku žádoucího profilu ICT odborníka shrnout jako komplex dvou oblastí, který
se znázorňuje strukturou velkého T. Vertikální „noha“ této struktury je tvořena odbornými ICT
dovednostmi, kam patří: i) softwarové inženýrství - vývoj SW a programování, vývoj aplikací,
testování; ii) ICT infrastruktura - správa sítí a technická podpora, cloudy; iii) programování NC strojů,
embeded systémy; iv) aplikace pro správu podniků, architektura ICT systémů; vi) datové inženýrství tvorba a správa databází, propojování databází, big data; vii) webový vývoj; viii) zajišťování
bezpečnosti; ix) business inteligence a analýza/ERP systémy; x) mobilní aplikace; xi) řízení IT projektů.
Horizontální linie struktury dovedností je tvořena požadavky na doplňkové specifické odbornosti a na
tzv. měkké dovednosti. Patří sem profesní přesah do jiných oborů, tj. znalost uživatelského prostředí
v širším kontextu (zejm. jde o znalost metod řízení a organizace, podnikových financí a ekonomiky,
marketingu a obchodu, statistiky, práva či o znalost uživatelských sektorů jako je bankovnictví,
veřejná správa, zdravotnictví…) a nezbytná znalost anglického jazyka. Z měkkých dovedností je sem
zařazována zejména schopnost práce v mezinárodním prostředí, komunikační a prezentační
dovednosti, schopnost přesvědčit klienta a obhájit svou práci, ale také klientovi dobře naslouchat,
schopnost týmové spolupráce, projektové řízení, ochota se dále vzdělávat a podílet se na inovacích
a přistupovat k řešení problémů kreativně.

Požadavky na dovednosti v ostatních profesích
Co se týče ICT dovedností, které budou potřebovat ostatní profese, za nezbytný základ je dnes již
téměř automaticky považována znalost běžného kancelářského SW (především MS Office), dále
schopnost naučit se konkrétní firemní ERP systém (respektive jeho dílčí modul podle daného
organizačního útvaru v podniku). Velmi často podniky deklarují také vzrůstající potřebu flexibility
svých zaměstnanců, schopnosti učit se zejména v oblasti ICT nové věci, ochoty přecházet na nové
systémy a způsoby řešení. Zástupci některých firem hovořili o prvotní nutnosti změny smýšlení,
zejména u pracovníků na středních a nižších pozicích ve výrobě, kterými je ICT stále vnímáno spíše
jako nadstavba, „doplněk“ k práci, nikoli jako základní infrastruktura pro činnost firmy. Do budoucna
bude pro mnoho profesí klíčová práce s informacemi - analýza a interpretace, schopnost data třídit,
vyhodnotit, rozlišit podstatné od nepodstatného apod. Tato dovednost bude vyžadována
i u zaměstnanců na nižších neodborných pozicích (např. vyhodnocování chování zákazníků ze
shromažďovaných dat na pozicích prodavačů). Opakovaně je uváděno, že automatizace rutinních
činností nemusí znamenat náhradu pracovníka, ale naopak jeho posun na vyšší úroveň, zvýšení
produktivity a kvality jeho práce.
Současné požadavky firem na ICT dovednosti řídících pracovníků se zpravidla výrazně neliší od
požadavků na běžného pracovníka, zahrnují zejména dobrou znalost MS Office, schopnost používat
firemní ERP systémy (nejčastěji SAP nebo IS HELIOS.) a případně konkrétní software podle oblasti
řízení (např. finanční software pro finančního ředitele, konstrukční pro technického ředitele apod.)
Do budoucna budou tito pracovníci muset nejen umět ICT uživatelsky používat, ale budou muset mít
i znalosti a dovednosti propojující ICT se strategickým rozhodováním, tj. vědět, jaké existují relevantní
IT nástroje v jejich oblasti, jak je mohou využít, jak postupovat při výběru nejvhodnějšího řešení.
Budou muset také mít schopnost definovat důležitá data, využívat datovou analytiku a zpětně
zadávat úkoly pro její zpřesňování, apod.
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Techničtí inženýři – konstruktéři musí ovládat některý z kreslících a konstrukčních systémů CAD v 2D
& 3D prostředí (nejčastěji CATIA, SolidEdge, NX/Unigraphics, Autodesk/Autocad…), případně další
technický software (např. Matlab). U ostatních průmyslových inženýrů nebývá tato znalost
vyžadována, zpravidla stačí MS Office, případně SAP.
Elektroinženýři a elektrotechnici musí zpravidla umět programovat PLC systémy. Výhodou bývá
zkušenost se specifickým protokolem nebo automaty (například Siemens, Omron), případně znalost
některého konstrukčního CAD systému, 2D/3D modelování.
V požadavcích na učitele se dovednosti vztahující se k práci s PC a užívání ICT objevují jen velmi
zřídka. Konkrétně bývá jen v poptávce gymnázií. Téměř se zdá, že pro zaměstnavatele (školy) je
otázka obsluhy moderních technologií vedlejší a důraz je kladen pouze na znalost vyučovaného
předmětu. Požadavky na ICT dovednosti jsou v obecné rovině uvedeny pouze u učitelů předmětů
vztahujících se k ICT.
Účetní a fakturanti musejí mít zkušenosti s používáním účetního, podnikového nebo mzdového
software (zejm. Helios, NAVSION, SAP, POHODA, Minerva APSO apod.) a nadstandardní znalost MS
Excel. Rutinní finanční operace v podnicích budou stále častěji nahrazovány automatizací, zejména
pokud jde o automatizaci zpracování účetních dat, finanční styk se zákazníky a také provádění
různých finančních propočtů a zpracovávání finančních přehledů a sestav. Role ekonomickohospodářských pracovníků se více posune do oblasti rozhodování na základě automaticky
generovaných dat.
V podnicích, které mají vlastní obchodní a marketingové oddělení, musí jeho pracovníci umět
využívat mobilních informačních technologií, vzdáleného přístupu, musí mít analytické schopnosti.
Podle těchto firem se do budoucna bude proměňovat charakter kontaktů a spolupráce se zákazníky
bude postupně více automatizována.
Pro pracovníky administrativy je klíčovou zejména velmi pokročilá znalost MS Office a do budoucna
bude stále důležitější flexibilita v práci s webovými nástroji, které budou vznikat pro stále více úkonů
(tak jak již např. vznikají pro oblast komunikace se státní administrativou). Na druhou stranu
automatizace umožní nahradit poměrně velký rozsah současně vykonávaných administrativních
činností.
U ostatních profesních skupin (Finanční, obchodní a veřejně správní pracovníci, Sociální pracovníci,
ekonomové a právníci, Technici ve vědě, výrobě a stavebnictví, Pracovníci ve zdravotnictví, Pracovníci
ve službách) je zpravidla vyžadována především pokročilá znalost programů MS Office a schopnost
využívání internetu, osvojení si softwarů specifických pro fungování příslušné instituce nebo oboru
(např. zdravotnická dokumentace pro pracovníky ve zdravotnictví). V profesní skupině Prodavači,
provozovatelé a vedoucí prodejen obvykle zaměstnavatelům stačí uživatelská znalost PC, bližší
požadavky nebývají specifikovány.
Pokud jde o profesní skupinu Řemeslníků a opravářů, požadavky na ICT dovednosti se objevují
zejména u pracovníků ve výrobě. Kromě klasické odbornosti musejí umět i ovládat roboty, tj. znát
SW stroje. Předpokládá se do budoucna i vyšší potřeba NC programování či ovládání tzv. cobotů, kdy
robot aktivně kooperuje s člověkem a vyžaduje jeho součinnost. Manuální dovednosti budou
vytěsňované kromě některých speciálních, které není možné automatem nahradit. Pracovníci údržby
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strojů a zařízení budou muset umět pracovat s informacemi, které získají ze systému plánování
údržby a monitoringu zařízení (systém zpracovává informace z čidel na zařízeních).

Role škol ve vzdělávání pro Průmysl 4.0
Z hlediska klasického vzdělávání studentů hrají střední a vysoké školy nezastupitelnou úlohu
i v procesu přípravy populace na 4. průmyslovou revoluci a její důsledky. Nicméně jádrem této role
nebude až tolik výuka určitých tvrdých dovedností jako konkrétních IT technologií, SW, HW platforem
(i když mnozí zaměstnavatelé volají po tom, aby absolventi měli důkladnější profesní základ
v aktuálně ve firmách používaných platformách), ale zejména vybavení absolventů kvalitním
obecným základem a měkkými dovednostmi, které budou podmiňovat jejich hladký přechod do
praxe a schopnost flexibilně se přizpůsobovat překotnému vývoji ICT a proměnám souvisejících
oborů.
Experti i zástupci podniků se vyjadřovali kriticky k činnosti většiny vysokých škol pro jejich rigiditu,
kdy málo respektují individuální potřeby studentů (student si musí zvolit celý nabízený balík
předmětů, často začíná stále znovu místo toho, aby se posunul dále na základě toho, co už má
zvládnuté). Školy by měly více využívat moderních přístupů a technologií (např. sledování přednášek
na dálku) s úzkou návazností na individuální konzultace a vedení studenta. Velké kritice zejména z řad
podniků byla také podrobena přílišná odtrženost výuky od praxe, často nulový kontakt absolventů
s pracovním procesem a vzdělávání podporující spíše mechanické ovládnutí látky bez schopnosti
iniciativně, kreativně a analyticky řešit problémy.
Jako odpověď na rigiditu univerzit začínají ve světě vznikat soukromé vzdělávací programy, jako např.
Singularity university (SU) v USA, která funguje také jako vývojové centrum a business inkubátor
v oblasti moderních technologií. Její programy jsou (ač bez formální akreditace) velmi prestižní a je
o ně velký zájem.
Univerzity také nereagují svou nabídkou dostatečně na potřebu zvládání mezních disciplin, na
potřebu propojování technických a sociálně-vědních a humanitních znalostí. Všechny typy škol (nejen
technické) by měly seznamovat své studenty se současnými trendy v oblasti ICT a nových technologií,
možnostmi jejich využívání, možnými dopady a sociálně-etickými souvislostmi.
Konkrétní struktura multidisciplinární výuky závisí na možnostech školy. Příkladem může sloužit
magisterské studium na fakultě informatiky Masarykovy univerzity a bakalářské studium informatiky
na Technické univerzitě v Liberci (ekonomická fakulta, katedra informatiky). Výraznou důležitost zde
má povinná dlouhodobá praxe u firem. Absolventi technických a ekonomických VŠ, které již zavedly
multidisciplinární obory, jsou většinou velmi dobře přijímáni zaměstnavateli a je po nich poptávka
(např. kombinace IT jako hlavního oboru s vedlejším aplikačním oborem na VŠE). Naopak UJEP má od
svých absolventů zpětnou vazbu, že neumějí v praxi používat podnikové informační systémy, které
zaměstnavatelé vyžadují.
Podle názorů expertů je důležitá i role škol v dalším vzdělávání, je však třeba připravit
programy/kurzy na míru, při použití moderních vzdělávacích technik a zejména v kombinaci
s praktickou výukou. Výuka ICT musí být navázána na konkrétní zaměření v praxi.
Zde může existovat úskalí na straně podniků, které podle výsledků hloubkových rozhovorů jsou
k využívání kurzů poskytovaných vysokými školami spíše skeptické. Mnozí ze zástupců podniků sice
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uvádějí, že pokud by školy dokázaly nabídnout vzdělávání zaměstnanců podle jejich potřeb, rádi by
takové kurzy využili, zatím si je však nedovedou dobře představit. Prakticky všechny podniky již mají
velké zkušenosti s vzděláváním zaměstnanců, většinou však mají svoje osvědčené dodavatele, kteří
jsou schopni poskytnout velmi specifická školení v úzké spojitosti s praxí. Mnoho IT technologií je
firemně specifických nebo silně modifikovaných pro použití v dané firmě a školí se buď interně, nebo
je školí přímo dodavatel SW. S těmito oblastmi je podle názorů podniků role škol jen obtížně
slučitelná.
Zároveň však si mnoho firem stěžovalo na nedostatek specializovaných ICT kurzů (technických,
odborných) v ÚLK, uváděli, že musejí své zaměstnance posílat do Prahy. Tyto kurzy nečekají od škol,
protože s tím nemají dosud žádné zkušenosti. Směrem ke školám se však objevovaly poptávky po
kurzech, které podniky vnímají jako adekvátní k roli vysokých škol, a zároveň vnímají dovednosti
svých zaměstnanců v této oblasti jako nedostatečné (opakovaně např. poptávka po kurzech
pokročilého Excelu).
Obecně ze strany dotazovaných podniků zazníval směrem ke školám hlavně požadavek na zvýšení
kvality přípravy absolventů, zejména ve smyslu užšího propojení s praxí, která by studentům poskytla
reálnou zkušenost nejen s aktuálně používanými technologiemi ve firmách, ale také pomohla je lépe
připravit na běžné požadavky pracovního procesu a naučila je prakticky a logicky přemýšlet v oboru
a uvědomit si, co od nich bude v zaměstnání očekáváno. Mnoho dotazovaných firem zdůrazňovalo
nutnost opravdu důkladného profesního základu, přestože si uvědomují, že školní vzdělání vždy musí
zůstat na určité úrovni obecnosti a že úplnou specializaci získají absolventi až v zaměstnání.
Problémem někdy bývá to, že školy nedisponují některými verzemi SW a IT technologií, které jsou
využívány v podnicích. Může to být z důvodu vysokých pořizovacích nákladů a v některých případech
také dodavatelé SW (a souvisejících školení) vnímají školy jako konkurenci a nemají zájem, aby
podobné kurzy školy poskytovaly.
Z řad odborníků bylo pro školy v ÚLK formulováno mimo jiné doporučení (Doc. Novotný) zaměřit se
na vzdělávání v oblasti sestavování a programování mobilního HW a menšího HW (zejména chytrých
čidel a dalších aplikací internetu věcí), neboť lze předpokládat, že tyto technologie se budou v kraji
široce využívat a příslušných odborníku bude nedostatek.
V některých případech se i ze strany podniků objevovaly konkrétní nápady na možnou další roli škol
v procesech Průmyslu 4.0. Škola by např. mohla (v rámci diplomových prací apod.) zpracovat studii na
možnosti implementace Průmyslu 4.0 v některých typech výroby, pořádat workshopy, „veletrhy
nápadů“ na toto téma, konference s příklady úspěšné implementace Průmyslu 4.0 v zahraničí apod.
Jinými slovy, školy by měly hrát roli facilitátorů a promotérů. Nezbytností je úzká spolupráce
s podniky, neboť ve firmách je v současné době více znalostí o nových technologiích než ve školách.
Mezi firmami však existuje poptávka po zvyšování povědomí o procesech Průmyslu 4.0, výměně
a sdílení informací, lepším „PR“ v oblasti relevantních projektů a iniciativ, platformách pro sdílení
zkušeností a dialog apod., což jsou oblasti, kde by vysoké školy mohly zaujmout důležitou roli.
Na univerzitách je zcela jistě do budoucna prostor pro další vzdělávání a postgraduální kurzy ICT
zejména ve vazbě na inovace a seznamování s aktuálním výzkumem. VŠ by měly zejména hrát roli
průkopníků a vizionářů.
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Využívání dotací z Evropských strukturálních fondů
Téměř všichni dotazovaní zaměstnavatelé využili dotace z Evropských strukturálních fondů, nejčastěji
na různá školení, jazykové vzdělávání a profesní vzdělávání (často dotační program POVEZ, dále
programy „Vzdělávejte se pro růst“, „Vzdělávejte se pro stabilitu“, „Educa“). Během ekonomické
krize některé firmy využily možnost dotovaných pracovních míst. Dvě firmy mají zažádáno o dotace
na IT, výzkum a vývoj. Co se týká zkušeností s čerpáním dotací, respondenti se shodují na velké
administrativní zátěži.
Někteří dotazovaní zaměstnavatelé, i přes využití dotací z Evropských strukturálních fondů, hodnotí
tento nástroj jako nesystémový nebo deformující trh. Výzvy jsou dle jejich názoru vypisovány
nekoncepčně a nejsou zaměřeny na prioritní problémy (chybí např. problematika smart cities
a obecně důkladná analýza skutečných potřeb podniků).
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Doporučení
Trendy Průmyslu 4.0 ve světě jsou rychlé, Ústecký kraj v nich zatím zaostává. Nicméně teprve na
začátku je i většina dalších regionů v ČR. Přestože hlavními hybateli průmyslové revoluce jsou
především samotné podniky, veřejná sféra zde může také podstatnou měrou přispět ke zrychlení
těchto procesů a k jejich využití pro růst konkurenceschopnosti kraje. Jedná se zejména o podporu ze
strany kraje v oblasti vzdělávání a přípravy odborníků, podporu rekvalifikací pro doplnění chybějících
IT dovedností, spolupráce škol a podniků, vytváření podnětného informačního prostředí a šíření
dobrých zkušeností v kraji a zajištění potřebných poradenských služeb pro malé podniky, které se
samy neumí orientovat.

Podpora přípravy odborníků
V prvé řadě by kraj měl podporovat přípravu potřebných odborníků, a to jak výchovou ICT specialistů
připravených pro praxi, tak výchovou technických a dalších odborníků vybavených potřebnými
znalostmi, kteří budou umět využívat nové ICT nástroje a produkty. Bude to signál pro firmy, které
budou ochotnější alokovat v kraji i kvalifikačně náročné investice.


Na úrovni středních škol by měl kraj podporovat zejména technické obory vzdělávání
a zajistit přitom, aby výuka v dostatečné míře zahrnovala i základy ICT znalostí, které pak
bude možno dále rozvíjet v podnikové praxi. Důležité je i provádění popularizačních aktivit
způsobem atraktivním pro mladé lidi.



Vysokoškolská příprava ICT specialistů by se měla zmodernizovat ve smyslu multidisciplinární
výuky a struktury zahrnujících jak solidní znalosti samotného ICT oboru, tak základní znalosti
doplňkových společenských i technických disciplin odpovídajících strategickému zaměření
kraje.



Experti doporučovali více zaměřit ICT vzdělávání na vysokých školách Ústeckého kraje na
velmi perspektivní oblast dovedností pro sestavování HW a programování mobilních
technologií a chytrých čidel. Rozvoj chytrých čidel a příprava odpovídajícím způsobem
vzdělaných odborníků je důležitým předpokladem pro aplikaci Internetu věcí, jehož rozšíření
se očekává ve strojírenství a energetice, tedy v oborech důležitých pro Ústecký kraj.

Podpora spolupráce škol a podniků
Spolupráce mezi školami a podniky je obecně klíčovou podmínkou kvality vzdělávacích programů. Pro
kraj jako je Ústecký, jehož ekonomika je založena na vysokém podílu průmyslových činností, to platí
dvojnásob. Úzká spolupráce je důležitá zejména pro střední školy vzdělávající vyučence i maturanty
pro technické profese, aby byli připraveni na moderní výrobní systémy, které zahrnují robotická
zařízení a informační systémy. Důležité je to však i pro výuku ICT oborů na vysokých školách, protože
tento obor se rychle rozvíjí a získává multidisciplinární charakter, takže poslední vývojové trendy lze
vstřebat jen v reálném provozu u organizací, které aplikují pokročilé technologie.


Na úrovni středních škol se začíná rozvíjet spolupráce s podniky. Kraj by měl využít
zkušenosti získané krajskou agenturou v investiční zóně Triangl a dále je rozšířit na území
celého kraje. Jedná se zejména o systematickou komunikaci s oběma stranami pořádáním
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společných setkání, workshopů a exkurzí. Firmy působící v investiční zóně např. informují
školy o tom, že zavádějí nový SW či nové firemní aplikace pro řízení. Mohou škole zakoupit
licence na daný SW (možný daňový odečet), aby se s ním žáci naučili pracovat. Firmy také
mohou poskytnout technika, který vyškolí učitele. Dobrým příkladem takové spolupráce je
SOŠ technická v Chomutově.
Příprava studentů ICT oborů na VŠ: Vzdělávací programy na VŠ musí rozvinout ve studentech
dovednosti žádané trhem práce – k jejich získání je kromě výuky nutná také praxe v reálném
podniku. Hlavním cílem je setkání studentů s realitou rychle se rozvíjejícího oboru a možnost
konfrontovat teorii s praxí. Praxe upozorní studenta, jaké jsou skutečné priority
v požadavcích podniků a pomáhá studentovi navolit si vhodný výběr povinně volitelných
a nepovinně volitelných předmětů, aby si složil své kurikulum. Student se kromě odborných
dovedností naučí obhajovat výsledky své práce a další měkké dovednosti, získá výhodu zápisu
do CV a praxi při hledání perspektivního pracovního místa.
Při zavádění praxí do studia se lze poučit ze zkušeností některých vysokých škol. Např.
Masarykova univerzita má v rámci magisterského studia alespoň 0,5 roku povinné praxe,
která je oceněna určitým počtem kreditů. Je zahajována většinou až ve 2. ročníku, realizuje se
4 dny v týdnu po dobu 1 semestru. Možnou další variantou je dlouhodobější stáž po dobu
dvou semestrů vždy 2 dny v týdnu. VŠ schvaluje obsah práce, kterou student ve firmě
vykonává a kontroluje dodržování kvality stáže. Student má ve firmě určeného mentora.
MUNI spolupracuje se 40 firmami, je vyčleněna 1 administrativní síla, která organizuje, vede
evidenci o praxích studentů a kontroluje kvalitu. Ze strany firem převyšuje poptávka po
studentech nad možnostmi MUNI. Důležitá je průběžná komunikace mezi školou, firmami
a studenty, základem pro ni je webová stránka, kde jsou informace o oboru, praxích
studentů, uplatnění studentů po absolvování školy, konkrétní zkušenosti z praxí z předešlých
běhů. Praxi pro bakalářské studenty poskytuje také Technická univerzita v Liberci –
požadovaná délka praxe je 1 rok. Studenti jsou kromě jiného povinni sepsat zprávu
o přínosech stáže.

Vytvoření prostředí pro informovanost o trendech a přenos zkušeností




Podpora vzájemného předávání know-how mezi firmami a univerzitami prostřednictvím
organizování workshopů, které jsou zaměřeny na určité téma, jež je zajímavé pro firmu.
Dochází k předávání poznatků přímo mezi odborníky, většinou v rámci formulovaných
problémů k řešení. Pokud firmu na škole něco zaujme, snaží se pak spolupráci dále
prohlubovat. Pro univerzity je spolupráce také výhodná, protože se mohou dostat
k poslednímu know-how i ze zahraničí. Z rozhovorů s odborníky i představiteli firem
vyplynulo, že podniky jsou ochotné předávat know-how školám, pokud to není časově
náročné a pokud je vidět průkazný přínos pro firmu.
Velkým přínosem by jistě bylo vytvoření platformy pro šíření povědomí, informací
o Průmyslu 4.0, úspěšných příkladů aplikace v praxi a pro propojení zájmů výzkumné,
vzdělávací a firemní sféry. Platformu by mohl např. iniciovat a podporovat kraj či jiná veřejná
instituce.

Podpora rekvalifikace
Vzhledem k tomu, že poptávka po odbornících, kteří jsou schopni vyvíjet či na špičkové úrovni
využívat nové ICT nástroje, stále přesahuje nabídku a produkce škol nestačí na zaplnění všech mezer,
je důležité dát příležitost všem, kteří by byli schopni a měli zájem si potřebné vzdělání doplnit. Je to
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šance pro absolventy jiných než IT oborů, anebo osoby, které již ukončily studium před delší dobou
a s potřebnými znalostmi se ani nemohli seznámit.
Je možno využít zkušeností z USA, kde se velmi rychle rozšířily tzv. boot-campy, tj. intenzivní
celodenní tří až šestiměsíční kurzy programování, které jsou určeny především vysokoškolákům,
eventuelně středoškolákům a to včetně těch, kteří jsou v oblasti ICT úplnými začátečníky. Náplní
kurzů je příprava SW inženýrů, ale nabízejí také kariérové poradenství a trénink pro sebeprezentaci
a jednání se zaměstnavateli a dále, co je také důležité, umožňují začlenění absolventů do sítě
profesních vazeb. Nabídka těchto kurzů expandovala v posledních letech a počet jejich absolventů se
mezi roky 2014 a 2015 zvýšil o téměř 40 %. Stalo se to výnosným podnikáním a silným
marketingovým lákadlem pro vstup do těchto kurzů je především mzdová úroveň v ICT sektoru
a možnost nastartovat novou lukrativní kariéru.
V ČR je tato nabídka zatím zcela nerozvinutá, první vlaštovkou je Codingbootcamp poskytující
vzdělávací program zaměřený na vývoj webu (http://www.codingbootcamp.cz/), který kromě výuky
poskytuje i poradenství pro uplatnění v oboru, podporu při hledání práce a při rozjezdu vlastního
projektu. Kurz je prezenční celodenní, prostřednictvím online platformy lze získat vyučovací
materiály, odkazy na zajímavé informační zdroje a účastnit se práce na projektech. Většina materiálů
je v angličtině, jsou nabízeny i open classes a workshopy. Cena tříměsíčního kurzu je 54 tis. Kč.

Poradenství pro malé firmy pro systémové využití ICT
Rychlý rozvoj ICT systémů a široká nabídka různých řešení vytváří poměrně nepřehledné prostředí,
v němž není snadné se orientovat a zajistit nejlepší řešení podnikových potřeb. Vyžaduje to zkušené
business analytiky, kteří v malých firmách často chybí. To podvazuje technologický rozvoj malých
firem. Malé firmy by proto měly mít přístup k příslušným poradenským službám, které jim pomohou
vybrat vhodné a efektivní řešení kompatibilní s dosavadním zařízením a pomohou jim optimalizovat
fungování celého systému podniku. Takové služby by mohl zpřístupnit a finančně podpořit kraj,
přičemž by je mohla nabízet místní vysoká škola vhodného zaměření nebo vybraná firma.
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Příloha č. 1 – Tabulky a grafy
Tabulka 1: Počítačová gramotnost populace 16-74 (%)
2007

2014

nízká

střední

vysoká

žádná

nízká

střední

vysoká

žádná

EU 28

13

24

23

40

15

26

29

30

Belgie

16

24

22

38

23

28

24

25

Bulharsko

10

15

7

68

16

21

15

48

Česká republika

17

21

17

45

18

23

27

32

Dánsko

13

30

36

21

15

30

39

16

Německo

15

32

28

25

18

31

30

21

Estonsko

11

20

24

45

15

24

37

24

Irsko

16

21

18

45

13

22

26

39

Řecko

11

16

15

58

13

15

30

42

Španělsko

9

20

27

44

12

22

33

33

Francie

10

25

27

38

15

28

33

24

Chorvatsko

12

19

10

59

20

18

22

40

Itálie

8

17

19

56

12

21

26

41

Kypr

10

18

19

53

19

22

23

36

Lotyšsko

16

23

14

47

13

23

30

34

Litva

9

21

19

51

11

23

34

32

Lucembursko

10

29

39

22

14

33

42

11

Maďarsko

10

22

26

42

18

26

24

32

Malta

9

20

17

54

14

24

26

36

Nizozemsko

16

31

32

21

22

32

27

19

Rakousko

12

26

33

29

15

29

34

22

Polsko

16

20

12

52

14

23

21

42

Portugalsko

9

16

22

53

10

20

34

36

Rumunsko

14

10

5

71

18

13

7

62

Slovinsko

12

21

28

39

12

21

31

36

Slovensko

18

30

18

34

20

32

25

23

Finsko

17

26

29

28

13

27

46

14

Švédsko

18

33

27

22

18

28

38

16

Velká Británie

15

30

26

29

16

29

33

22

Zdroj: Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsdsc460

Tabulka 2: Používání programovacího jazyka k tvorbě programů (2014, %)
celkem
(16–74
let)

věk

vzdělání (25–54 let)

16–24 let 25–34 let 35–44 let 45–54 let 55–64 let 65–74 let

středozákladní školské

vysokoškolské

EU15

14,0

21,9

19,9

14,8

10,3

7,3

5,7

6,5

11,0

23,9

EU28

12,8

20,2

17,8

13,2

9,2

6,5

5,3

5,9

9,4

22,2

Belgie
Bulharsko
ČR
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Chorvatsko

10,3
7,1
5,2
11,9
12,3
28,9
12,2
15,5

16,6
12,3
9,7
18,4
25,6
37,0
21,5
26,0

14,7
10,4
6,8
17,3
20,1
40,1
14,6
25,3

11,5
6,1
5,8
11,6
9,9
31,5
11,7
11,9

6,0
4,4
3,5
11,1
5,6
30,4
10,6
4,9

5,7
1,5
1,7
6,6
3,9
17,0
6,6
8,5

3,4
1,1
1,7
5,8
1,9
15,0
5,8
6,4

2,9
1,1
0,7
12,4
3,3
22,3
4,2
8,5

6,5
3,6
5,2
10,2
9,3
27,5
6,9
13,0

17,4
14,2
13,7
16,7
17,1
41,8
22,7
20,2
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Irsko
Itálie
Kypr
Litva
Lotyšsko
Lucembursko
Maďarsko
Malta
Německo
Nizozemí
Polsko
Rakousko
Portugalsko
Rumunsko
Řecko
Slovensko
Slovinsko
Španělsko
Švédsko
Velká Británie

9,7
13,7
9,1
11,5
5,9
15,7
8,0
12,7
12,6
10,5
7,6
13,8
10,7
6,3
14,2
8,3
10,2
17,8
23,5
14,8

12,8
21,0
13,2
21,8
13,8
20,6
12,8
28,2
21,8
14,8
15,3
24,6
20,2
9,9
8,9
14,5
14,9
25,6
25,8
24,5

13,3
16,6
12,9
16,5
8,8
23,2
11,1
14,8
22,1
15,2
10,8
18,1
12,3
7,3
24,4
10,4
15,6
24,0
33,2
20,5

10,7
14,3
7,6
9,4
5,0
16,5
7,3
10,3
12,5
12,1
6,3
15,1
9,9
5,8
18,3
7,6
8,5
17,9
30,2
17,4

7,1
9,8
4,6
4,8
2,7
11,2
5,8
6,3
8,5
9,9
2,8
7,8
9,3
4,2
7,6
5,6
6,1
13,2
20,8
9,7

4,1
8,8
1,4
2,6
1,3
8,4
3,1
3,4
5,7
5,7
2,0
6,6
3,5
3,0
5,0
4,2
6,4
9,6
16,4
7,3

1,8
5,9
0,8
1,5
1,4
10,2
3,5
3,2
5,1
4,3
1,7
6,7
1,3
1,0
3,6
2,6
5,3
7,5
10,7
5,3

1,6
7,6
0,0
1,1
3,3
2,9
2,7
1,7
6,1
3,8
1,8
3,7
4,4
0,0
1,5
0,0
3,3
9,7
14,8
2,4

6,3
13,3
1,0
3,7
3,7
13,6
4,7
9,7
9,9
8,5
3,2
7,6
11,1
3,1
12,2
4,4
7,5
16,7
24,2
10,4

18,1
20,5
18,2
17,3
8,6
22,7
17,5
24,1
25,5
19,7
13,5
23,4
18,8
14,8
28,0
15,3
17,7
25,8
35,2
23,4

Zdroj: ČSÚ – Digitální dovednosti; https://www.czso.cz/csu/czso/digitalni-dovednosti
Poznámka: Přesné znění otázky: Použil/a jste někdy počítač k následující aktivitě: Používání programovacího jazyka k tvorbě programů

Tabulka 3: Podniky zaměstnávající ICT odborníky (%)

EU 28
EU 15
Belgie
Bulharsko
ČR
Dánsko
Německo
Estonsko
Irsko
Řecko
Španělsko
Francie
Chorvatsko
Itálie
Kypr
Lotyšsko
Litva
Lucembursko
Maďarsko
Malta
Nizozemsko
Rakousko
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovinsko
Slovensko
Finsko
Švédsko
Velká Británie

10 a více zaměstnanců

10-49 zaměstnanců

50-249 zaměstnanců

nad 250 zaměstnanců

2012

2014

2015

2012

2014

2015

2012

2014

2015

2012

2014

2015

21
22
28
13
29
27
21
18
32
35
22
15
21
14
24
23
22
32
30
26
26
31
14
29
4
21
25
33
22
30

20
21
26
21
21
27
22
15
28
24
25
15
20
15
25
21
16
20
27
26
27
24
10
19
12
20
18
28
20
24

20
21
28
20
19
24
21
15
30
26
25
16
22
17
26
19
15
25
26
26
28
24
12
20
13
20
19
25
19
22

16
16
21
12
21
19
13
12
27
30
18
10
15
10
20
17
16
26
26
19
18
25
8
25
4
14
19
26
17
24

14
15
20
17
13
20
15
10
23
21
20
10
13
11
20
15
10
14
22
18
19
17
5
13
9
13
11
22
14
19

14
15
22
17
11
17
14
10
25
20
20
11
15
13
21
13
9
19
20
19
20
18
7
14
11
14
12
19
13
16

44
48
56
20
55
58
48
37
50
57
47
37
37
40
41
45
40
51
48
44
54
56
31
50
5
42
42
55
46
55

43
46
51
34
42
53
47
32
46
48
48
37
37
43
48
42
35
40
47
44
55
50
25
49
20
39
37
51
47
46

43
46
54
32
41
52
46
30
48
64
51
38
41
44
49
39
36
44
47
43
56
51
30
45
19
38
41
48
46
47

75
79
84
24
83
90
83
74
79
87
73
71
78
71
79
79
78
77
66
68
83
87
73
73
10
87
77
87
79
81

76
77
84
58
79
87
80
71
78
66
70
72
83
74
89
81
74
66
83
83
81
87
74
74
46
84
78
83
76
78

77
79
85
61
79
87
82
69
78
87
75
77
80
75
82
86
73
72
82
81
82
89
74
75
45
80
78
83
74
76

Zdroj: Eurostat, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do
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Tabulka 4: Intenzita studia informatiky; porovnání „zdrojů“ (rozdělení věkové kohorty 20-24 mezi
kraji ČR) a „výstupů“ (rozdělení studentů informatiky mezi kraji), 2014
Rozdělení
populace
20-24 mezi kraji

Rozdělení studentů informatických oborů
mezi kraji podle bydliště (bez cizinců)

Moravskoslezský kraj

12,5%

9,3%

Středočeský kraj

11,6%

11,5%

Jihomoravský kraj

11,1%

10,9%

Hl. m. Praha

10,4%

14,6%

Ústecký kraj

8,0%

4,7%

Olomoucký kraj

6,3%

5,7%

Jihočeský kraj

6,2%

5,7%

Zlínský kraj

5,8%

6,5%

Královéhradecký kraj

5,3%

8,7%

Plzeňský kraj

5,3%

4,5%

Kraj Vysočina

5,2%

4,5%

Pardubický kraj

5,1%

7,9%

Liberecký kraj

4,3%

3,7%

Karlovarský kraj

2,9%

1,8%

Celkem (celá ČR)

100%

100%

Pozn.: Modře označené kraje vykazují vysokou intenzitu studia informatiky, červeně s nízkou intenzitou.
Zdroj: ČSÚ – Statistické ročenky jednotlivých krajů 2014 a Statistická ročenka České republiky 2014

Graf 1: Vývoj nabídky VPM v ČR podle hlavní tříd profesní klasifikace
30%

20%

10%

0%
2014 - duben

2014 - listopad
2015 - duben
2015 - listopad
Zákonodárci a řídící pracovníci
Specialisté
Techničtí a odborní pracovníci
Úředníci
Pracovníci ve službách a prodeji
Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství
Řemeslníci a opraváři
Obsluha strojů a zařízení, montéři
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci

Zdroj: Vlastní databáze o volných pracovních místech (duben a listopad 2014 a 2015).
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Příloha č. 2 – Základní technologické prvky Průmyslu 4.0
Základními kameny Průmyslu 4.0 jsou zejména následující technologické prvky, které se již začínají
postupně zavádět a jejichž podstatný rozvoj se očekává v budoucnosti:
Aplikace autonomních robotů – tyto roboty nové generace jsou schopny samoregulace
a komunikace s okolím. Potřeba vzájemné interakce člověka a stroje nebo strojů mezi sebou klade
velké nároky na sofistikované senzory. Senzorika, jakožto obor zahrnující metody a nástroje měření a
snímání fyzikálních veličin, v širším pojetí také obrazových a dalších informací je nezbytnou součástí
všech systémů průmyslové automatizace.
Kybernetické systémy - umožňují organizaci, koordinaci a optimalizaci složitých struktur, jejichž
jednotlivé komponenty mají autonomní chování. Jejich součástí může být umělá inteligence
poskytující techniky pro strojové vnímání a strojové učení a pro interakci člověk-stroj včetně
komunikace v přirozeném jazyce.
Internet věcí (Internet of Things – IoT) - prvky fyzického světa jsou propojeny navzájem
prostřednictvím internetu, jejich vzájemná činnost pak může být koordinována, mohou se zapojovat
do společného řešení úkolů, reagovat na nová zadání, atd. Obdobné principy platí i pro internet
služeb (Internet of Services – IoS).
Mobilní přístup k internetu, mobilní aplikace – umožňují širší konektivitu a efektivnější komunikaci
pracovních týmů, flexibilnější přístup do podnikových systémů bez ohledu na lokaci pracovníka
a přinášejí úspory některých administrativních činností.
Rozvoj komunikační infrastruktury - zajišťuje kvalitní elektronickou komunikaci. Průvodním jevem
automatizace procesů je především nárůst nepersonální komunikace, spojený s přenosem signálů
z čidel a spolupracujících zařízení a dále přenosem a zpracováním velkých objemů dat. Obecným
požadavkem jsou proto spolehlivé a bezpečné vysokorychlostní komunikace, prostřednictvím
pevných i bezdrátových sítí.
Analýza velkých dat (Big Data) – nahromadění velkého množství různých dat z provozu internetu,
z různých čidel sledujících výrobní proces a logistiku, ze sociálních sítí, z inteligentních senzorů
a měřících sítí, CRM (Customer Relationship Management) systémů, lékařských systémů, satelitních
a bezpečnostních zařízení, apod. dává nepřeberné možnosti pro jejich vyhodnocování. Podniky
využívají těchto analýz k optimalizaci výroby a služeb, k tvorbě strategie komunikace se zákazníky,
k nasměrování podpůrných činností a způsobů distribuce.
Ukládání dat do datových úložišť a jejich zpracovávání pomocí cloudových výpočtů - mezi základní
charakteristiky cloudu patří to, že se jedná o sdílené zdroje (HW, SW), které jsou uživateli přístupné
podle jeho potřeby odkudkoliv a kdykoliv pomocí připojení přes internet.
Propojení fyzického a virtuálního světa. Rozšíření lidského vnímání světa o nové informace, které
nejsme schopni dostatečně rychle či dokonce vůbec rozpoznat bude umožněno prostřednictvím tzv.
rozšířené reality (AR - augmented reality). Hlavní doménou AR je přidávání vizuálních informací, tj.
obohacení zrakových vjemů.
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Aditivní výroba („3D printing“) - umožňuje změnu výrobních postupů a zvyšuje jejich flexibilitu, často
jsou využívány pokročilé materiály přinášející zcela nové vlastnosti a zkvalitňující možnosti využití
produktů.
Sdílená ekonomika a crowdsourcing – on-line propojování nabídky a poptávky a získávání
zdrojů/spolupráce v prostředí on-line komunity.
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Příloha č. 3 - Metodika analýzy volných pracovních míst
Pro analýzu volných pracovních míst (dále zkráceně VPM) byla použita databáze úřadů práce spolu
s databázemi pracovních míst inzerovaných online na soukromých portálech. Uvedený přístup byl
zvolen s ohledem na soudobé trendy v ohlašování volných pracovních míst a preference
zaměstnavatelů. Soukromým inzertním portálům je dávána přednost v případě hledání vhodných
osob pro obsazení pozic kvalifikačně náročnějších. Služeb úřadů práce využívají zaměstnavatelé
častěji v případě, kdy nabízená pracovní pozice nevyžaduje vysokou kvalifikaci (viz. Graf níže). Sběr
dat o volných pracovních místech proběhl s odstupem jednoho a půl roku, a to na jaře 2014 a na
podzim 2015.
Jedna vlna sběru zahrnovala vždy stažení databáze volných pracovních míst evidovaných úřady práce
ve všech krajích ČR ve formátu xml, která je dostupné na stránkách Ministerstva práce a sociálních
věcí24 (https://portal.mpsv.cz/sz/download). Ke stejným referenčním obdobím byla převzata data
o inzertních nabídkách práce z databáze volných pracovních míst inzerovaných na webových
portálech jobs.cz a prace.cz. Data byla exportována z interní databáze a předána na základě dohody
s vlastníkem portálů – LMC s.r.o. 25
Data pocházela ze dvou zcela odlišných zdrojů, obsahovala některé společné znaky (název nabízené
pracovní pozice, místo výkonu zaměstnání aj.), a dále několik deskriptorů, odlišných pro každou
databázi:




V případě dat evidovaných Úřadem práce ČR byla součástí stažené databáze u většiny
inzerátů informace o zařazení nabídky práce k určité profesi podle mezinárodní klasifikace
ISCO-08 . Inzeráty Úřadu práce také obsahují informaci o počtu volných pracovních míst na
inzerovanou pozici. Jak klasifikace, tak počet volných míst pro danou pozici jsou dále
využívány pro účely naší analýzy.
Jiná situace je u nabídek práce získaných z webových portálů, které používají vlastní
kategorie oborů a profesí. Jedná se ovšem o širší oblasti, které nezapadají do žádné
klasifikace nebo sektorového pohledu, spíše se jedná o uživatelské kategorie. Správnost
zařazení inzerátů do těchto kategorií závisí na zadavateli inzerátu, který vyplňuje formulář.
Vyvinuli jsme proto vlastní nástroj, jak tyto nabídky práce přiřadit k určitým profesním
skupinám dle klasifikace ISCO-08 tak, aby profesně-klasifikační struktura obou typů databází
byla jednotná.

Obě vstupní databáze jsou očištěné na vnitřní duplicity (opakující se inzeráty) a po spojení do
výsledné databáze volných pracovních míst je při sloučení očištěna také na duplicitní inzeráty mezi
databázemi (duplicit mezi databázemi je přibližně 35 %). Inzeráty pocházející ze soukromých portálů
jsou nakonec převáženy podle uvedeného počtu volných pozic příslušné profese uvedených v datech
Úřadu práce. Váhy jsou vytvořeny na základě mediánové hodnoty pro dvoumístné ISCO a kraj.

24

25

Aktuální databáze volných pracovních míst evidovaná Úřadem práce ČR je dostupná každý kalendářní den
v podobě kompletní nabídky i aktuálních přírůstků v HTML a XML formátu, v archivu jsou ke stažení také
soubory za posledních 7 kalendářních dní.
Více informací na http://www.lmc.eu/
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Tabulka 1: Počet inzerátů pro data z podzimu 2015

Počet inzerátů

LMC

ÚP

Původní počet
Aktuálnost – po odstranění neaktuálních inzerátů
Práce v zahraničí – po odstranění inzerátů mimo ČR
Vnitřní duplicity – po odstranění opakujících se inzerátů
Po spojení databází LMC a ÚP
Celkem po odstranění duplicit
Celkem po zvážení

79 694
79 083
24 312
91 290
59 006
104 157

69 948
66 978
-

Zdroj: Vlastní databáze o volných pracovních místech (listopad 2015).

Graf 1: Distribuce inzerce volných pracovních míst mezi úřady práce a soukromé portály dle hlavních tříd
ISCO-08 (v %, listopadu 2015)
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%
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Zdroj: Vlastní databáze o volných pracovních místech (listopad 2015).

Příloha č. 4 - Vymezení skupin profesí
Skupina

Název

ISCO

Specialisté ICT

IT ředitel/manažer

1330

Systémoví analytici

2511

Vývojáři softwaru

2512

Vývojáři webu a multimédií

2513

Programátoři počítačových aplikací

2514
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Technici ICT

Specialisté v oblasti testování softwaru a příbuzní pracovníci

2519

Návrháři a správci databází

2521

Systémoví administrátoři, správci počítačových sítí

2522

Specialisté v oblasti počítačových sítí (kromě správců)

2523

Specialisté v oblasti bezpečnosti dat a příbuzní pracovníci

2529

Technici provozu informačních a komunikačních technologií

3511

Technici uživatelské podpory informačních a komunikačních
technologií
3512

Řídící pracovníci

Technici počítačových sítí a systémů

3513

Správci webu

3514

Technici v oblasti vysílání a audiovizuálních záznamů

3521

Technici v oblasti telekomunikací a radiokomunikací

3522

Řídící pracovníci v oblasti financí (kromě finančních a pojišťovacích
1211
služeb)
Řídící pracovníci v oblasti obchodu, marketingu a v příbuzných
1221
oblastech
Řídící pracovníci v oblasti výzkumu a vývoje

1223

Řídící pracovníci v průmyslové výrobě, těžbě, stavebnictví, dopravě a
1320
v příbuzných oborech
Řídící pracovníci v průmyslové výrobě

1321

Řídící pracovníci ve stavebnictví a zeměměřictví

1323

Řídící pracovníci v oblasti vzdělávání

1345

Řídící pracovníci v oblasti finančních a pojišťovacích služeb

1346

Řídící pracovníci v oblasti stravovacích služeb

1412

Strojní inženýři, inženýři ve Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných
2141
výrobě a stavebnictví
oblastech
Stavební inženýři

2142

Strojní inženýři

2144

Chemičtí inženýři a specialisté v příbuzných oborech

2145

Důlní a hutní inženýři a specialisté v příbuzných oborech

2146

Specialisté v oblasti techniky v ostatních oborech

2149

Stavební architekti

2161

Elektroinženýři a elektrotechnici Inženýři elektrotechnici a energetici

Pracovníci ve zdravotnictví

2151

Inženýři elektronici

2152

Elektrotechnici a technici energetici

3113

Technici elektronici

3114

Praktičtí lékaři

2211

Lékaři specialisté

2212

Všeobecné sestry se specializací

2221

Zubní lékaři

2261

Farmaceuti

2262
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Učitelé

Odborní laboranti a laboratorní asistenti v oblasti zdravotnictví

3212

Všeobecné sestry bez specializace

3221

Učitelé na vysokých a vyšších odborných školách

2310

Učitelé odborných předmětů, praktického vyučování, odborného
2320
výcviku a lektoři dalšího vzdělávání
Učitelé na středních školách (kromě odborných předmětů),
2330
konzervatořích a na 2. stupni základních škol
Učitelé na 1. stupni základních škol

2341

Učitelé v oblasti předškolní výchovy

2342

Specialisté a odborní pracovníci v oblasti výchovy a vzdělávání jinde
2359
neuvedení
Finanční, obchodní a veřejně
Finanční a investiční poradci a příbuzní specialisté
správní pracovníci

2412

Finanční analytici a specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví

2413

Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací

2422

Specialisté v oblasti personálního řízení

2423

Specialisté v oblasti prodeje, nákupu, marketingu a styku s veřejností 2431
Specialisté pro styk s veřejností

2432

Specialisté v oblasti prodeje produktů a služeb (kromě informačních
2433
a komunikačních technologií)
Odborní pracovníci v oblasti bankovnictví

3312

Odborní pracovníci v oblasti pojišťovnictví

3321

Nákupčí

3323

Sociální pracovníci, ekonomové
Advokáti, státní zástupci a příbuzní pracovníci
a právníci

2611

Specialisté v oblasti ekonomie

2631

Specialisté v oblasti sociální práce

2635

Odborní pracovníci v právní oblasti, bezpečnosti a v příbuzných
3411
oborech
Odborní pracovníci v oblasti sociální práce

3412

Technici ve vědě, výrobě a Technici v chemických a fyzikálních vědách (kromě chemického
3111
stavebnictví
inženýrství)
Stavební technici

3112

Strojírenští technici

3115

Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech

3116

Technici v ostatních průmyslových oborech

3119

Mistři a příbuzní pracovníci v oblasti těžby, výroby a stavebnictví

3120

Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě (kromě hutní výroby a
3122
slévárenství)

Účetní a fakturanti

Mistři a příbuzní pracovníci ve stavebnictví

3123

Technici v oblasti zemědělství, rybářství a vodohospodářství

3142

Specialisté v oblasti účetnictví

2411
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Pracovníci ve službách

Administrativní pracovníci

Odborní pracovníci v oblasti účetnictví, ekonomiky a personalistiky

3313

Úředníci v oblasti účetnictví

4311

Mzdoví účetní

4313

Odbytoví a přepravní agenti, celní deklaranti

3331

Realitní makléři

3334

Zprostředkovatelé služeb jinde neuvedení

3339

Aranžéři a příbuzní pracovníci

3432

Vedoucí v oblasti administrativních agend

3341

Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace

3343

Všeobecní administrativní pracovníci

4110

Sekretáři (všeobecní)

4120

Pokladníci ve finančních institucích, na poštách a pracovníci v
4211
příbuzných oborech

Prodavači, provozovatelé
vedoucí prodejen

Řemeslníci a opraváři

Pracovníci cestovního ruchu (kromě průvodců)

4221

Recepční v hotelích

4224

Pracovníci v dopravě a přepravě

4323

Provozovatelé maloobchodních a velkoobchodních prodejen

5221

Vedoucí pracovních týmů v prodejnách

5222

Prodavači v prodejnách

5223

Pracovníci na zpracování plechu

7213

Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích)

7223

Mechanici a opraváři motorových vozidel

7231

Skláři, brusiči skla, výrobci bižuterie a skleněných ozdob

7315

Tiskaři

7322

Elektromechanici

7412

Mechanici a opraváři elektronických přístrojů

7421

Obsluha stacionárních strojů a zařízení jinde neuvedená

8189

a
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Příloha č. 5 – Seznam respondentů – odborníků
Jméno:
Doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D.

Kontaktní informace:
Vedoucí katedry Informačních technologií
Fakulta informatiky a statistiky
Vysoká škola ekonomická
W. Churchilla 4
130 67 Praha 3

Profesní zaměření a zkušenosti:
 Vedoucí katedry Informačních technologií, VŠE – fakulta informatiky a statistiky
 Nezávislý expert - specialista - XPORT Business Accelerator VŠE (CP)

Jméno:
Prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.

Kontaktní informace:
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Pasteurova 3544/1,
400 96 Ústí nad Labem

Profesní zaměření a zkušenosti:
 Prorektorka pro vědu UJEP

Jméno:
Doc. Ing. Jan Skrbek, Dr.

Kontaktní informace:
Technická univerzita Liberec
ekonomická fakulta,
Voroněžská 13, 460 01 Liberec 1

Profesní zaměření a zkušenosti:
 Vedoucí katedry informatiky, TU Liberec
Jméno:
Ing. Jaroslav Zelený

Kontaktní informace:
ICT Union
K Červenému dvoru 25a/3269
130 00 Praha 3

Profesní zaměření a zkušenosti:
 V současné době: Předseda pracovní skupiny pro vzdělávání ICT UNIE
 Dříve: specialista IBM
Jméno:
Kontaktní informace:
Mgr. Jan Veselý
Eduforum
Profesní zaměření a zkušenosti:
 Eduforum, z.s. (platforma pro inovace ve vzdělávání) – senior expert
 Lean Startup CZ. Z.s. – poradenská podpora startu
 IBM – samostatný expert – příprava vzdělávacího programu
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Jméno:
Ing. Renata Janků

Kontaktní informace:
Strategická průmyslová zóna Triangle, p.o.
Zámecká 1, Údlice

Profesní zaměření a zkušenosti:
 Odborná pracovnice SPZ Triangle (příspěvková organizace založená Ústeckým krajem)
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Příloha č. 6 – Seznam respondentů – zástupců firem
Název firmy:

AGC Flat Glass Czech, a.s.

Adresa (v ULK):

Sklářská 450, Teplice

www:

http://www.agc-glass.eu/Czech/Homepage/Home/page.aspx/1586

Název firmy:

Atos IT Solutions and Services, s.r.o

Adresa (v ULK):

Doudlebská 5, Praha 4

www:

http://atos.jobs.cz/o-nas/atos-v-ceskerepublice/?brand=g2&exportRCM=67777868&trackingBrand=search.centru
m.cz&rps=186&ep=

Název firmy:

Auris Štětí, s.r.o.

Adresa

Cihelná 718, Štětí

www:

www.auris-steti.cz

Název firmy:

AutoCont CZ, a.s.

Adresa (v ULK):

U Nádraží 3, Teplice

www:

http://www.autocont.cz/

Název firmy:

Český porcelán

Adresa (v ULK):

Tovární 605/17, 417 01 Dubí

www:

www.cesky.porcelan.cz

Název firmy:

Fujikoki Czech

Adresa (v ULK):

Průmyslová 386, Louny

www:

www.fujikoki.cz

Název firmy:

GONVARRI CZECH, s.r.o.

Adresa:

Minice 61, 438 01 Žatec

www:

www.gonvarri.com

Název firmy:

Hitachi Cable Europe, s.r.o.

Adresa:

Průmyslová zóna Triangle, Minice 60, Velemyšleves, 438 01 Žatec

www:

www.hitachi-metals.co.jp/e/
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Název firmy:

Chart Ferox

Adresa:

Ústecká 1335/30, Děčín

www:

www.chartindustries.com

Název firmy:

Nemak Czech Republic, s.r.o.

Adresa:

Havraň 157, Most

www:

http://www.nemak.com/#contactus

Název firmy:

Northhub

Adresa:

Šaldova 894/5, Ústí nad Labem; Masarykova 132,Ústí nad Labem

www:

www.northhub.cz

Název firmy:

Parker Hannifin Industrial, s.r.o.

Adresa:

Na Moráni 5480, Chomutov 430 01

www:

http://www.parker.cz/parker/vyrobni-zavod-parker-v-chomutove/

Název firmy:

PULS Investiční s.r.o.

Adresa:

Pražská 5639, 430 01 Chomutov

www:

http://www.pulspower.com/cz/cz21.htm

Název firmy:

TOS Varnsdorf

Adresa:

Říční 1774, Varnsdorf

www:

www.tosvarnsdorf.cz

Název firmy:

Unipetrol a.s.

Adresa:

Na Pankráci 127, Praha 4

www:

www.unipetrolrpa.cz
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Příloha č. 7 - Použité zkratky
Území
Hlavní město Praha
Středočeský
Jihočeský
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Královéhradecký
Pardubický
Vysočina
Jihomoravský
Olomoucký
Zlínský
Moravskoslezský

Zkratka
PHA
STC
JHC
PLK
KVK
ULK
LBK
HKK
PAK
VYS
JHM
OLK
ZLK
MSK

CAD – konstrukční systém
CSS – Kaskádové styly (v anglickém originále Cascading Style Sheets) jsou v informatice jazyk pro
popis způsobu zobrazení elementů na stránkách napsaných v jazycích HTML, XHTML nebo XML.
ČSSZ – Česká správa sociálního zabezpečení
ČVUT – České vysoké učení technické
ERP - anglicky Enterprise Resource Planning, česky Plánování podnikových zdrojů nebo někdy též
podnikový informační systém
HW – hardware
HTML – programovací jazyk
ISCO – statistická klasifikace zaměstnání
ICT – informační a komunikační technologie
IoP – internet lidí (Internet of People)
IP – Internet Protocol
IS – informační systém
ISO – normy jakosti
IT – informační technologie
ITIL – (Information Technology Infrastructure Library) je soubor praxí prověřených konceptů
a postupů, které umožňují lépe plánovat, využívat a zkvalitňovat využití informačních technologií
NVF – Národní vzdělávací fond, o.p.s. – zpracovatel studie
NACE – statistická klasifikace odvětví
PC – personal computer - počítač
PHP – programovací jazyk
PLC – Programovatelný logický automat neboli PLC (z anglického Programmable Logic Controller) je
relativně malý průmyslový počítač používaný pro automatizaci procesů v reálném čase – řízení strojů
nebo výrobních linek v továrně
TCP/IP – (Transmission Control Protocol/Internet Protocol ) – primární přenosový protokol/protokol
síťové vrstvy - obsahuje sadu protokolů pro komunikaci v počítačové síti
124

SAP – mzdový software
SOA – (Service Oriented Architecture) - sada principů a metodologií pro skládání složitých aplikací
z nezávislých komponent
SPSS – programovací jazyk
SW – software
TUL – Technická universita Liberec
UJEP – Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
VPM – volná pracovní místa
VŠ – vysoká škola
VŠE – Vysoká škola ekonomická v Praze
XML – programovací jazyk
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