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Abpteakát
Foeěy a poděí nkáy peáice pe v eáěici oeganizaicí  neuptále ění , a to takáé ěe. v dů pledkáu
čtveté peů ěyplové eevoluice a eozvoee peoicepů  digitalizaice a káoěputeeizaice. Na teh u
peáice ve vypplýich  zeěí ich  pů pobí  takáé ví ice pří plušní káů  tzv. geneeaicí  Y a Z, káteří  ěaeí 
odlišné peaicovní  peefoeeenice, než ěly předich ozí  geneeaice. Tyto foakátoey paká tvoří 
dů vody ká peoěnáě fooeeě a způ pobů  peáice, peaicovní ich  poděí neká, očekáávání 
peaicovní káů  a paěotnýich  peeponální ich  činnopt. Cí leě diploěové peáice ee na zákálad
analýzy a káoěpaeaice politickáýich  dokáuěentů , akátuální ich  odboenýich  výzkáuěů  a
teoeetickáy zaěřenýich  vdeickáýich  peaěenů  analyzovat vývoe a peoěny peáice z
h iptoeiickáé peeppekátvy a zeeěéna paká uečit h lavní  budouicí  teendy ve pvt peáice v
pouviplopt pe čtvetou peů ěyplovou eevoluicí  a eeeí ěi dopady na oblapt peáice. Na zákálad
uečení  tich to teendů  epou paká v diploěové peáici naptnny zěny ve vybeanýich 
peeponální ich  činnopteich  a v oblapt peaicovní ich  poděí neká. Ke h lubší ěu peozkáouěání 
peobleěatkáy ee poučápt diploěové peáice i vlaptní  eěpieiickáé kávalitatvní  šetření 
eeflekátueí icí  teoeetickáá výich odipkáa a ěapueí icí  uvedené teendy ění icí  poeet peáice a
peeponální ich  činnopt ve vybeanýich  oeganizaicí ich .

Klí čová plova: čtvetá peů ěyplová eevoluice, peáice 4.0, digitalizaice, káoěputeeizaice,
flexibilizaice, ooekállifoe balanice
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Abpteaict
Foeěp ofo ooeká and ooekáing iconditonp aee iconptantly ich anging oith in oeganizatonp,
due to intee alia th e Foueth  Indupteial Revoluton and th e booě ofo digitzaton and
icoěputeeizaton. Laboue ěaekáet in developed icounteiep ip ich aeaicteeized by a h igh ee
eepeepentaton ofo Geneeaton Y and Geneeaton Z eěployeep oh ope eob peefoeeenicep
diffee foeoě th e peevioup geneeatonp’ onep. Th epe foaictoep th en eepult in teanpfooeěaton
ofo fooeěp and oayp ofo ooeká, ooekáing iconditonp, eěployee expeictatonp and HR
aictvitep. Th e aiě ofo th ip Maptee’p th epip ip to analype th e developěent and
teanpfooeěaton ofo Woeká foeoě a h iptoeiical peeppeictve, baped on analypip and icoěpaeipon
ofo political doicuěentp, icueeent picientiic eepeaeich  and th eoeetically oeiented picientiic
poueicep; and ěoee iěpoetantly, to deteeěine th e ěain foutuee teendp in th e ooeld ofo
ooeká in iconneicton oith  th e Foueth  Indupteial Revoluton and itp iěpaictp on th e ield ofo
ooeká. Baped on th epe teendp, ich angep in peleicted HR aictvitep and ooekáing iconditonp
aee outlined in th ip Maptee’p th epip. A deepee exaěinaton ofo th e pubeeict ip peovided by a
iconduicted eěpieiical qualitatve puevey oh iich  ip eefleictng th e th eoeetical bapip and
ěapping th e abovelěentoned teendp th at aee ich anging th e iconicept ofo ooeká and
peeponnel aictvitep in peleicted oeganizatonp.

Key ooedp: fooueth  indupteial eevoluton, ooeká 4.0, digitzaton, flexibilizaton,
icoěputeeizaton, ooekállifoe balanice
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0

Úvod

Čtvetá peů ěyplová eevoluice a peoicepy digitalizaice a káoěputeeizaice přináší  význaěné
zěny neeen peo peů ěypl, ale takáé peo pvt peáice a další  oblapt (eakáo ee vzdlávání ,
poiciální  pyptéěy, legiplatvní  eáěeic, vda a výzkáuě), čí ěž předznaěenává
iceloppolečenpkáou zěnu. Jeeí  přepah  ee taká ěnoh eě šieší , než eakáý byl u předich ozí ich 
peů ěyplovýich  eevoluicí , od káteeýich  pe čtvetá peů ěyplová eevoluice odlišuee ěožnopt
teich nologií  vzáeeěn pe peopoeovat a inteeagovat p okáolí ě. Tato eevoluice ee icitelná eiž
v ekáonoěiickáy vypplýich  zeěí ich  a bude pe eovnž dotýkáat Čepkáé eepublikáy eakáožto zeě
p dlouh ou peů ěyplovou teadiicí  (Maří ká, 2015, p. 1). V pouviplopt p přepah eě této
eevoluice do oblapt peáice ee nutnopt oeganizaicí  pe touto peobleěatkáou zabývat, aby
byly káonkáueenicepich opné a dokáázaly peužn eeagovat na přiich ázeeí icí  zěny.
Již v poučapnopt ee napří kálad nah eazování  lidpkáé peáice počí tačovýěi či einýěi eoboty, icož
ee eeden z dopadů  této eevoluice na oblapt peáice, čaptýě téěateě ěédií . Pozoenopt
podobnýě téěatů ě všaká vnueí  i pvtové či eveoppkáé inpttuice, napří kálad OECD,
Eveoppkáá unie, Mezináeodní  oeganizaice peáice, Eveoppkáá káoěipe a pteen taká pe touto
oblapt v čepkáéě peoptředí  zabývá i Minipteeptvo peů ěyplu a obich odu, Minipteeptvo
peáice a poiciální ich  vicí , Úřad vlády či Náeodní  vzdlávaicí  foond.
Cí leě diploěové peáice ee na zákálad analýzy a káoěpaeaice politickáýich  dokáuěentů ,
akátuální ich  odboenýich  výzkáuěů  a teoeetickáy zaěřenýich  vdeickáýich  peaěenů  analyzovat
vývoe a peoěny peáice z h iptoeiickáé peeppekátvy a zeeěéna paká uečit h lavní  budouicí 
teendy ve pvt peáice v pouviplopt pe čtvetou peů ěyplovou eevoluicí  a eeeí ěi dopady na
oblapt peáice, a to zeeěéna z h ledipkáa peů ěyplovýich  oeganizaicí , káteeýich  pe tyto zěny
neeví ice dotýkáaeí .
Diploěová peáice ee eozčlenna do čtyř h lavní ich  káapitol. Pevní  káapitola pe zaěřuee na
h iptoeiickáý vývoe a peoěny poeet peáice eakáo zaěptnání  až do poučapnopt p dů eazeě na
ich aeakáteeiptkáy čtveté peů ěyplové eevoluice a eeeí ich  h lavní ich  dopadů  v oblapt peáice, a to
p oh ledeě na eů zné peefoeeenice geneeaicí  peaicovní káů .
Deuh á káapitola deinuee h lavní  teendy či tendenice ění icí  poeet peáice v dů pledkáu čtveté
peů ěyplové eevoluice, z niich ž nkáteeé epou ppí še noveší h o ich aeakáteeu a nkáteeé pe ppolu
p dopady této eevoluice eešt uěoicňueí . Tato čápt peáice pe taká vnuee káoěputeeizaici
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a digitalizaici peáice, individualizaici a flexibilizaici peáice, polaeizaici peáice a plaďování 
peaicovní h o a opobní h o života.
Peoěny peáice v pouviplopt p dopady čtveté peů ěyplové eevoluice pe všaká netýkáaeí  všeich 
peofoepí  pteenou ěeou. Předevší ě ede o ty oboey a poziice, káteeýich  pe týkáá digitalizaice
a inovaice pouvipeeí icí  p Peů ěypleě 4.0, a záeoveň o takáové poziice, po káteeýich  ee neevtší 
poptávkáa. S oh ledeě na poučapnou pituaici na teh u peáice v Čepkáé eepubliice a nedoptateká
peaicovní  pí ly téěř ve všeich  oboeeich  ale lze tvedit, že peoicepy digitalizaice
a káoěputeeizaice doléh aeí  na peaicovní  oblapt v icelkáovéě ěří tkáu. Peáice pe záeoveň
peoěňuee ěe. p oh ledeě na oeganizaici a oblapt, ve káteeé oeganizaice pů pobí , a taká by
v pouladu p eozpah eě diploěové peáice nebylo eeálné popth nout všeich ny typy
a zaěření  oeganizaicí . Čeěu pe všaká oeganizaice bez oh ledu na výše zěí nné
ich aeakáteeiptkáy vnueí , ee peeponální  oblapt. Třet káapitola pe taká týkáá peoěn
peeponální ich  činnopt a peaicovní ich  poděí neká, káteeé epou či budou touto eevoluicí  eovnž
zapaženy.
Čtvetou káapitolu tvoří  vlaptní  kávalitatvní  eěpieiickáé šetření  pledueí icí  deinované h lavní 
tendenice v peaicovní  oblapt v eáěici oeganizaicí , káteeé epou či budou čtvetou peů ěyplovou
eevoluicí  zapaženy p oh ledeě na pvou oblapt pů pobení . Šetření  bylo peovedeno ěetodou
polopteukátueovanéh o eozh ovoeu a zúčaptnilo pe h o icelkáeě 9 ze 42 oplovenýich 
oeganizaicí . Nápledueí icí  pátá káapitola ee paká dipkáuzí  nad zí pkáanýěi poznatkáy a eeeiich 
káoěpaeaice p teoeetickáýěi výich odipkáy.
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1

Peáice eakáo zaěptnání 

Teeěí n peáice ěů že v eozdí lnýich  káontexteich , vdní ich  dipiciplí náich  či deovýich  etapáich 
nabývat eů znýich  význaěů . Neeobeicnei lze v poiciologiickáéě či ilozoiickáéě poeet peáici
ich ápat eakáo uvdoělou a icí levdoěou činnopt človkáa, káteeá ee zaěřena na vytváření 
uečitýich  h odnot, dí káy čeěuž ěů že človká uppokáoeovat pvé potřeby (Nový, Sueyneká,
2006, p. 204–205).
Soiciologiickáý plovní ká peáici popipuee eakáo „plánovitou a vdoěou činnopt, káteeou človká
vykáonává p napazení ě foyziickáýich  i duševní ich  pil a káteeá pěřuee ká uppokáoeení  lidpkáýich 
potřeb“. Rozlišuee peáici za ězdu a neplaicenou peáici (tedy napří kálad peáici v doěáicnopt),
peáici plaicenou neoiiciáln nebo peáici za peotplužby a peáici dobeovolnou, ich aeitatvní 
(Jandoueeká, 2007, p. 191). V poučapné dob pe všaká toto eozdlení  pteá – dů káazeě ěů že
být pří kálad peáice v eáěici pdí lené ekáonoěikáy či peáice přep onlline platoeěy, káteeé
předptavueí  nové fooeěy způ pobů  peáice.
Velkáý poiciologiickáý plovní ká paká peáici deinuee eakáo „účelnou peodukáici předětů  a plužeb,
káteeé ěaeí  h odnotu peo optatní  členy ppolečnopt, eakáo peavidelné zaeišťování  ptatkáů 
a pituaicí “. Jakáo pynonyěuě peáice plovní ká označuee čepkáé výeazy povolání , peofoepe,
zaěptnání . Slovní ká paká eozdluee peáici na foyziickáou a duševní , přičeěž úplné oddlení 
tich to typů  peáice v peaxi není  ěožné. Zvyšuee pe podí l duševní  peáice a neenáeočneší 
foyziickáé úkáoly epou odpteaňovány. Spolu p deiniicí  peáice epou uvádny i teeěí ny eakáo
autoěatzaice, eobotzaice a káoěputeeizaice, káteeé poučapnou peáici ovlivňueí  (Linh aet,
Vodákáová, Peteupeká, 1996, p. 824–825).
Peaicovní  činnopt pe vždy upkáutečňuee ve ppeiciiickáéě poiciální ě peoptředí , a ěá taká
nkáoliká poiciální ich  ppeiciiká. Dí káy peáici lidé uppokáoeueí  káeoě biologiickáýich  potřeb takáé pvé
poiciální  potřeby (např. potřebu pebeeealizaice, ppolečenpkáéh o uznání , poiciální h o
káontakátu). Ke pvé paěotné peáici človká čapto použí vá eů zné h ěotné i neh ěotné
předěty, káteeé epou zpeavidla takáé výpledkáeě peaicovní  činnopt lidí . Saěa peáice ee
eovnž uečitou ppolečenpkáou h odnotou a lidé eí  přikáládaeí  eiptý význaě (Nový, Sueyneká,
2006, p. 204–205).
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Peoptředniictví ě peáice ěoh ou lidé zí pkáat ěe. eů zné h odnoty, eakáo ee způ pob obživy,
opvoeení  pi dovednopt či pteukátueování  čapu. V pří pad zteáty takáovýich  h odnot paká ěů že
doeí t ká vážnýě poiciální ě a ppyich ologiickáýě peobléěů ě (Jandoueeká, 2007, p. 191).

1.1

Vzniká a vývoe peáice eakáo zaěptnání 

Význaě plova peáice pe v ěinulopt peoěňoval, pteen taká eakáo pe ěnila podoba peáice
a eeeí  dů ležitopt ve ppolečnopt. Tato pkáutečnopt pouvipí  ěe. p vývoeeě ppolečnopt eakáo
takáové, káteeý ovlivnil napří kálad eednotlivé peaicovní  činnopt a úkáoly, oeganizaici peáice
nebo poptavení  peáice v lidpkáéě život.
1.1.1 Peáice v teadiční  ppolečnopt
Peáv z poh ledu vývoee ppolečnopt lze v poiciologiickáéě káontextu ppolečnopt před
peů ěyplovou eevoluicí  označit za ppolečnopt teadiční . Přibližn 90 % populaice v tich to
ppolečnopteich  žilo ěiěo ěpta, živilo pe zeědlptví ě a v eáěici výeoby teanpfooeěovalo
ptatkáy popkáytované pří eodou (Reiich el, 2008, p. 41–42).
Manželé Tofeeovi paká popipueí  vývoe ppolečnopt ve třeich  ppolečenpkáýich  vlnáich . Jakáo
pevní  vlnu, káteeá tevala tpí icilet, označueí  zeědlpkáou eevoluici. Peáv zeědlptví 
vní ěaeí  eakáo pevní  bod obeatu v lidpkáéě poiciální ě vývoei (Tofee, Tofee, 2000, p. 15–18).
Význaě a poptavení  peáice pe v eů znýich  h iptoeiickáýich  etapáich  vývoee lišily. V tich to
teadiční ich  ppolečnopteich  pe nkády ani neeozlišoval poeeě peáice a řeěeplo, úkáol, akátvita.
V pouviplopt p peodukátvní  akátvitou ee totž peáice ppoeována až od 17. ptolet (Méda,
2016, p. 1–2).
V období  teadiční ich  ppolečnopt bylo h lavní ě dů vodeě ekáonoěiickáé akátvity uppokáoeení 
zákáladní ich  lidpkáýich  potřeb, tedy obptaeání  eí dla, bydlení  a ošaicení . Vtšina tich to
činnopt pe upkáutečňovala lokááln, eelikáož vepniice byly v toěto oh ledu pobptačné – lidé
byli pich opni pi tyto potřeby obptaeat ve pvéě neebližší ě okáolí . V pří pad nedoptatečné
úeody všaká takáový způ pob obživy neptačil a ěoh l přivodit eů zná oneěoicnní  či dokáonice
h ladoěoe. Aby ká takáovýě pituaicí ě nedoich ázelo, lidé eiě předich ázeli vytváření ě
přebytkáů  a ph eoěažďování ě káapitálu (Peaepon, 2009, p. 12).
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Tuto pteategii uplatňovaly h lavn vtší  ptavení  a ptatkáy, na káteeýich  pe upkáutečňovala
dlba peáice a káde bylo dí káy přebytkáu takáé ěožné inveptovat do eů znýich  vylepšení , káteeá
ěoh la zaeiptt dlouh odobeší  h oppodářpkáou ptabilitu. V pouviplopt p tě takáé eoptla
nabí dkáa poetěentu výeobkáů . Celá řada lidí  byla oich otná opuptt pvá eodišt a na tich to
h oppodářptví ich  za ězdu peaicovat, icož lze označit eakáo eeden z pevní ich  pří káladů 
káoěeeční h o h oppodaření  (Peaepon, 2009, p. 15).
1.1.2 Peáice bh eě peů ěyplové eevoluice
Období  od deuh é poloviny 18. ptolet do pevní  poloviny 19. ptolet ee označováno eakáo
peů ěyplová eevoluice, v dů pledkáu eeeí ž eozpáh lýich  přeěn vznikáaeí  ěodeení  (nebo takáé
peů ěyplové či indupteiální ) ppolečnopt. Saěotné peů ěyplové eevoluici všaká předich ázel
eozvoe ěanufoakátue eiž v 17. ptolet a oeganizační  zěny ve výeob v 18. ptolet (např.
využí vání  pteoeů  a novýich  zdeoeů  eneegie), ale takáé zěny v ekáonoěiice ve pěyplu zěn
v poiciální ich  pteukátueáich  či ěoicenpkáýich  vztazí ich , icož ovlivnilo i oblapt peáice (Reiich el,
2008, p. 43).
Foeěální  oeganizaice zabezpečovaly ptátní  ppeávu, vzdlávání , zdeavotniictví , vdu či nov
vznikáaeí icí  foenoěén volnéh o čapu. Doich ázelo káe geneealizaici teh u, přeich odu od výeoby
pouze peo vlaptní  ppotřebu a účely ká peodukáici za účeleě zipkáu. I peáice pe taká ptala težní 
káoěoditou a h lavní ě peinicipeě v eáěici nov vznikálé težní  ppolečnopt, káde pe
eozšiřovala dlba peáice a vytvářely pe nové peaicovní  poziice a peofoepe obeicn (Reiich el,
2008, p. 44).
Manželé Tofeeovi paká vní ěaeí  peů ěyplovou eevoluici a eeeí  dů pledkáy eakáo tzv. deuh ou
vlnu (Tofee, Tofee, 2000, p. 15.). Za eeeí  h naicí  pí lu považueí  foyziickáou peáici, káe káteeé byla
třeba pouze ní zkáá úeoveň uečité dovednopt a byla eednoduše zaěnitelná. Šlo o eutnní 
peáici, v ní ž pe neuptále opakáovaly eednoduich é úkáoly (Tofee, Tofee, 2000, p. 40).
Bauěan uvádí , že popevé bylo plovo peáice (angliickáy laboue) použito v eoice 1776
popipueí icí  foyziickáou náěah u, káteeá vede ká zaeištní  ěateeiální ich  potřeb ppolečnopt
(Bauěan, 2004, p. 26). Peáv v 18. ptolet byla např. Sěith eě a eeh o poučapní káy peáice
vní ěána eakáo ěučení , úpilí , obtování  (Méda, 2016, p. 2). Pevní  továeny, vznikáaeí icí  v pevní 
polovin 18. ptolet, pe zabývaly textlní ě peů ěypleě. Peáv v niich  bylo u pteoeů 
zaěptnáno ěnoh o lidí , a to v žaloptnýich  peaicovní ich  poděí nkááich , eakáo byla dlouh á
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peaicovní  doba, velěi ní zkáé ězdy, nebezpečí  peaicovní h o úeazu, vykáořipťovatelpkáý
a zneuží vaeí icí  pří ptup zaěptnavatelů . V eodin ěupeli peaicovat všiich ni eeeí  členi včetn
dt, aby pe uživili (Peaepon, 2009, p. 49–50).
V peů bh u čapu pe ale význaě popunul a v 19. ptolet už byla peáice ich ápána takáé ve
pěyplu káolekátvu peaicovní káů  a dlní káů , káteří  pe peaicí  podí lí  na výeob (Bauěan, 2004,
p. 26). V polovin 19. ptolet pe paká peaicovní  poděí nkáy v oeganizaicí ich  zlepšovaly, a to
h lavn z dů vodu neudežitelnopt v oblapt peaicovní  doby a bezpečnopt peáice. Ve pteené
dob takáé vznikáaly pevní  odboey eakáo eeakáice na káonicenteaici politickáé ěoici a vlivu
zaěptnavatelů  (Peaepon, 2009, p. 52). Rovnž pe v oeganizaicí ich  začí nala vytvářet
ěanažeepkáá oeganizační  úeoveň, káteeá přebí eala úkáoly týkáaeí icí  pe obich odní ich  výpledkáů 
a eozh odování  od ěaeitelů  (Peaepon, 2009, p. 92).
Dí káy peů ěyplové eevoluici bylo ěožné pouptředit výeobu do eednoh o ěí pta a zvyšovat
peodukáici. Z toh o dů vodu pe lidé začali pth ovat do ěpt a peaicovat v oeganizaicí ich  za
ězdu. Oeganizaice pi tedy začaly kálápt otázkáu, eaká zefoekátvnit peáici, ptále zvyšovat
peodukáici a efoekátvn využí vat oěezené a doptupné zdeoee, a to za účeleě vtší h o zipkáu
(Háša, 2016, p. 13).
V toěto období  eiž peáice nebyla považována pouze za obtování  pe, ale peoěnila pe
v tvů ečí  pvobodu, dí káy káteeé lidé ěoh li pvt ěnit, učinit h o pří vtvýě ěí pteě ká životu
a nico na ně po pob zaneich at. Peáice byla považována za podptatu lidptva. Koniceě
19. ptolet byla peáice za inanční  oděnu peezentována eakáo h lavní  icepta ká boh atptví 
a ppolečenpkáé eovnováze. Tí ě pe začalo eozví eet takáé peaicovní  peávo a poiciální  péče, icož
eešt podpořilo daný pyptéě, káteeý začal být považován za nezbytný. Být zaěptnaniceě
bylo neežádaneší ě ppolečenpkáýě poptavení ě (Méda, 2016, p. 2).
1.1.3 Peáice v (popt)ěodeení  ppolečnopt
V dob po peů ěyplové eevoluici pe peioeitou oeganizaicí  ptává efoekátvita – tedy eaká
eednotlivé peaicovní  činnopt a úkáoly eozčlenit do ico neeeednodušší ich  čápt, oěezit zteáty
a být ico neeeyich leeší . K toěu zaeiptt ico neevh odneší  peaicovní káy a zabezpečit pří eeěné
peaicovní  peoptředí  a poděí nkáy (Háša, 2016, p. 13).
Ve 20. ptolet peáice eepeezentuee vypoice žádanou akátvitu, a to eednaká dí káy beneitů ě,
káe káteeýě peáice nabí zí  pří ptup, ale zeeěéna takáé dí káy ěožnopt pebevyeádření 
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a pebeeealizaice a popkáytování  peoptoeu ká uplatnní  pvýich  pich opnopt a dovednopt
(Méda, 2016, p. 2).
Tofeeovi tuto etapu ppolečnopt označueí  za tzv. třet vlnu, kády (na eozdí l od vlny
předich ozí  vyznačueí icí  pe ěapovou výeobou) epou zdeoeeě ekáonoěikáy znalopt a poznání 
(Tofee, Tofee, 2000, p. 27). Za poznání  paká označueí  data, infooeěaice, pyěboly, káultueu,
h odnoty, čí ěž pe tato h odnota ekáonoěikáy liší  od vlny deuh é (v té byla zdeoeeě
ekáonoěikáy pů da, peáice či pueoviny, káteeé epou v poeovnání  p poznání ě vyčeepatelné).
Kapitál oeganizaicí  pů pobí icí ich  v toěto období  ee paká ptále ví ice založen na neh ěotnýich 
h odnotáich . Jednotlivé peofoepe epou takátéž h ů ře zaěnitelné, a to kávů li zvyšueí icí  pe
ppeicializaici peofoepí  a eyich lýě zěnáě na požadované dovednopt (Tofee, Tofee, 2000,
p. 38–39).
Ve deuh é polovin 20. ptolet byli lidé za peáici vdční , eelikáož eiě uěožňovala zabezpečit
eeeiich  potřeby. Lidé byli zpeavidla zaěptnáni u eedné ieěy po icelou dobu eeeiich  života.
Šlo o období  eů ptu a boh atptví , poptávkáa převyšovala nabí dkáu (Háša, 2016, p. 14–15). Od
60. let 20. ptolet pe takáé ich aeakátee peáice neveatn přepunuee od ěanuální  peáice káe
plužbáě a pyěboliickáýě činnopteě (Tofee, Tofee, 2000, p. 47).
V 70. leteich  20. ptolet všaká doich ází  ká eopnýě káeizí ě, icož ěá za dů pledeká neptabilitu
oeganizaicí  a zteátu eiptéh o iceloživotní h o zaěptnání . Oeganizaice pe peoěňueí , eozví eí  pe
infooeěační  teich nologie, eopte káonkáueenice a obeevuee pe káonicept ří zení  zěn, na káteeé
pe nelze připeavit a káteeé ění  vývoe budouicí ich  událopt. Svt pe v dů pledkáu globalizaice
peopoeuee, zvyšuee pe ěobilita oeganizaicí  i peaicovní káů . Hlavní  enttou epou znalopt.
Peoěňuee pe i peáice, káteeá pe ptává káoěplexneší  (a h ů ře uich opitelnou) a eeeí ž činnopt
ěaeí  ppí še duševní  či znaloptní  ich aeakátee. Lidé ich teí  peáici eozuět a ich teí  vdt, eakáý ee
eeeí  pěypl (Háša, 2016, p. 16–18).
Poeet dnešní  peáice, káteeé pe ale takáé ěů že lišit p oh ledeě na eů znoeodopt zeěí 
a eednotliviců , eeflekátuee eeeí  h iptoeiickáé etapy: peáice eakáo výeobní  foakátoe, podptata lidptví 
a úptřední  bod dipteibuice boh atptví . Tyto diěenze ěezi pebou káolidueí  a dnešní  poeet
peáice ovlivňueí  (Méda, 2016, p. 2).
Součapná peáice ee eovnž ovlivnna vývoeeě ppolečnopt a poptavení  peáice v ní ,
teich nologiickáýě poptupeě, autoěatzaicí  či eobotzaicí . Oeganizaice pe přizpů pobueí  lideě
a do icentea peáice pe doptává eeeí  pěypluplnopt, káteeá ee peo lidi zákáladní  h odnotou. Peáice
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pe taká ptává neeen zdeoeeě obživy, ale takáé eadopt a štpt. Peoěna oeganizaicí  ppočí vá
i v eeeiich  zplošťování , tedy vedení  téěř bez ěanažeeů , a to p dů eazeě na vnitřní 
ěotvaici lidí  (Háša, 2016, p. 14–15).
Začáteká 21. ptolet poté do peáice přináší  zvyšueí icí  pe flukátuaici, individualizaici, ěobilitu,
intelekátualizaici a teich nologie, dí káy káteeýě ee ěožné peaicovat odkáudkáoli a kádykáoli (Háša,
2016, p. 23).

1.2

Čtvetá peů ěyplová eevoluice a peoěny poeet peáice

Jaká bylo poppáno v předich ozí  podkáapitole, peáice a eeeí  poeet pe v peů bh u h iptoeie
peoěňovala v icelé pvé ší ři. Součapnou ppolečnopt začí ná ovlivňovat a v budouicnu eešt
ovlivní  tzv. čtvetá peů ěyplová eevoluice, káteeá p pebou přináší  řadu zěn, eeeiich ž dopad
lze poicí tt takáé v oblapt peáice.

1.2.1 Peů ěypl 4.0
Spolu p peů ěyplovýěi eevoluiceěi pe zpeavidla poeí  eeden vtší  vynález či pokáeoká, káteeý ee
peo danou eevoluici ich aeakáteeiptickáý. Peo pevní  peů ěyplovou eevoluici to byl v 18. ptolet
vynález paení h o pteoee, deuh á peů ěyplová eevoluice pe na káonici 19. ptolet nepla ve
znaěení  elekátřiny, třet peů ěyplová eevoluice znaěenala eozvoe infooeěační ich  teich nologií 
a počí tačů  v 70. leteich  20. ptolet (Háša, 2016, p. 25).
Čtvetá peů ěyplová eevoluice pe paká týkáá eozvoee digitální ich  teich nologií  v peů ěyplu,
logiptice a další ich  odvtví ich . Předznaěenává iceloppolečenpkáý eozvoe a peopoeení 
digitální ich , foyziickáýich  a biologiickáýich  teich nologií . Přeptože ee tato eevoluice označována za
peů ěyplovou, eeeí  předpokáládané dopady není  ěožné oěezit pouze na oblapt peů ěyplu.
Očekáávané zěny budou ěí t vliv na způ pob výeoby, dipteibuice a ppotřeby peodukátů 
a plužeb, dále na ěobilizaici a nah eazování  peaicovní  pí ly, na vzdlávaicí  a poicializační 
peoicep eedinice či nové typy geaěotnopt. Na zákálad předich ozí ich  peů ěyplovýich  eevoluicí 
lze tvedit, že káaždá takáová teanpfooeěaice p pebou přináší  káeoě teich niickáýich 
a teich nologiickáýich  peoěn takáé ppolečenpkáé a káultuení  či geopolitickáé dopady
(Minipteeptvo peů ěyplu a obich odu, 2016, p. 11–12). Spolu p těito zěnaěi ee nutné
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počí tat eovnž p dopady v oblapt poiciální  politkáy a vzdlávání  (Minipteeptvo peů ěyplu
a obich odu, 2016, p. 132).
V čepkáéě peoptředí  pe eakáo pynonyěuě výeazu čtvetá peů ěyplová eevoluice použí vá
takáé poeeě Peů ěypl 4.0, káteeý v překáladu káopí euee něeickáou teeěinologii Indupteie 4.0.
V pří pad zdů eaznní  dopadů  této eevoluice na oblapt peáice pe použí vá teeěí n Peáice 4.0;
p oh ledeě na káoěplexnopt ee nkády eevoluice popipována eakáo Společnopt 4.0)
(Minipteeptvo peů ěyplu a obich odu, 2016, p. 11–12).
Ch aeakáteeiptkáou této eevoluice ee foenoěén inteenetu vicí  (angliickáy Inteenet Ofo Th ingp,
zkáeáicen IoT), káteeý předptavuee inteenetové (zeeěéna bezdeátové) ppoeení  eů znýich 
předětů , zaří zení  či peodukátů  ěezi pebou, a to za účeleě zí pkáání  novýich  ěožnopt
eeeiich  ovládání  a pledování , icož v dů pledkáu přináší  eozšiřování  founkáicí  eednotlivýich  zaří zení 
bez zápah u človkáa. Tento foenoěén pe všaká neuplatňuee pouze v oblapt peů ěyplu, ale
eovnž naich ází  využit i v dopeav, zdeavotniictví , zeědlptví  nebo foungování  ěpt
(Vebee a káol., 2016, p. 271).
Dí káy toěu lze přinášet ptále levneší  a výkáonneší  teich nologie, eakáo ee napří kálad 3D tpká,
uělá inteligenici, big data (velkáé datové obeeěy, káteeé nelze zpeaicovat bžnýěi
pofoaeovýěi či h aedoaeovýěi peoptředkáy v přieatelnéě čape) a icloudy (popkáytování 
peogeaěů  nebo plužeb peeveey, káteeé epou doptupné na inteenetu a ee ěožné ee použí vat
vzdálen) či autoěatzaice a eobotzaice. Peáv autoěatzaice a eobotzaice uěožňuee
vzniká továeen, káde človká na peáici vykáonávanou pteoei a eoboty pouze doh lí ží  (a neěupí 
být ani foyziickáy pří toěen). Rutnní  peaicovní  úkáoly budou autoěatzované, eobot a 3D
tpkááeny budou zaptávat lidpkáé peofoepe a lidé budou peaicovat na káoěplexneší ich 
a káeeatvní ich  úkáoleich  (Háša, 2016, p. 26–27).
1.2.2 Peáice 4.0
V oblapt peů ěyplu lze v eednotlivýich  eevoluční ich  etapáich  poppat přeloěové vynálezy
a inovaice, a pteen taká ee ěožné tyto teanpfooeěaice deinovat i v oblapt peáice.
Bh eě pevní  peů ěyplové eevoluice vznikáaeí  pevní  oeganizaice zaěptnávaeí icí  peaicovní káy,
v dů pledkáu vynálezu paení h o pteoee pe ění  oeganizaice peáice či poiciální  pteukátuey. Deuh á
peů ěyplová eevoluice znaěenala náeů pt ěapové výeoby a zeod poiciální h o ptátu ppolu
p pevní ě poiciální ě poeištní ě. Ve třet peů ěyplové eevoluici doich ází  ká naeovnání  vztah ů 
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a nalezení  ppolečnýich  záeěů  ěezi zaěptnavateli a zaěptnanici. Oeganizaice a teh y pe
oteví eaeí  pvtu v dů pledkáu globalizaice (Nah lep, 2017, p. 34–35).
Peáice bh eě čtveté peů ěyplové eevoluice ee a bude ví ice digitální  a flexibilní . Přepto ee ale
budouicí  pvt peáice neeednoznačný. Vzeů ptaeí icí  ppolupeáice ěezi liděi a pteoei
předznaěenává velkáé zěny v peodukáici výeobkáů  a záeoveň káe vznikáu úpln novýich 
peodukátů  a plužeb, icož ovlivní  i teh  peáice a požadavkáy na peofoepe (Nah lep, 2017, p. 35).
Peáice 4.0 paká nepopipuee poučapnou pituaici na peaicovní ě teh u, ale zdů eazňuee nové
pří ležitopt peo fooeěování  eozvoee v budouicnu (Nah lep, 2017, p. 32).
Steen taká epou ale v zeeěéna v ěédií ich  uvádny h eozby, káteeé ěů že peáice 4.0 přinépt.
V čepkáéě peoptředí  ee toěuto téěatu vnována značná pozoenopt, eelikáož čepkáá
ekáonoěikáa ee na peů ěyplu velěi záviplá, a peoto lze předpokáládat, že Čepkáou eepublikáu
zapáh ne čtvetá peů ěyplová eevoluice pilnei než einé eveoppkáé ptáty (Čepkáá televize,
2017). Podle předpedy Čepkáoěoeavpkáé káonfoedeeaice odboeovýich  pvazů  Jopefoa Středuly ee
v Čepkáé eepubliice oh eoženo v budouicí ich  10 až 15 leteich  v toěto oh ledu až 40 %
peaicovní ich  poziic (Holanová, 2015).
S oh ledeě na káybeenetzaici a infooeěatzaici, káteeé čtvetou peů ěyplovou eevoluici
peovázeeí , lze očekáávat dopady i teh u peáice. V h oeizontu 10 až 20 let doede ká zánikáu či
h lubokáýě zěnáě u uečitýich  poziic, záeoveň všaká lze předpokáládat vzniká novýich  peofoepí ,
eeeiich ž ich aeakáteeiptkáa pe zatě nedá ppeiciikáovat (Náeodní  vzdlávaicí  foond, 2016, p. 3).
V oeganizaicí ich  pe zění  eole zaěptnanice, peinicipy oeganizaice peáice či peaicovní  úkáoly
a činnopt na peaicovní ich  ěí pteich , icož ovlivní  i vývoe zaěptnanopt a nezaěptnanopt
(Minipteeptvo peů ěyplu a obich odu, 2016, p. 132).
Předpokáládá pe zěna náeokáů  na pich opnopt zaěptnaniců  ve znaěení  teich niickáýich 
dovednopt peaicovat p počí tači a teich nologieěi. Rovnž pe zění  požadavkáy na
vzdlávání  zaěptnaniců  a eadikááln pe peoění  teh  peáice. Záeoveň pe očekáává, že až
60 % dnešní ich  ptudentů  zákáladní ich  škáol bude zaptávat peaicovní  ěí pta a peofoepe, káteeé
eešt dnep neexiptueí . Lidé budou čaptei peaicovat na dálkáu, peáice bude flexibilneší 
a nezávipleeší . Oiiciální  káaniceláře taká budou ppí še použí vány káe pdí lení  a petkáávání  (Háša,
2016, p. 27–28).
Nové teich nologie taká povedou zeeěéna ká zaeištní  eutnní ich  činnopt, u káteeýich  pe
neuptále opakáuee předeě ptanovený poptup, eenž ee ěožné algoeitěizovat. Avšaká
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i v pří padeich  neeutnní ich  úkáolů  bude ěožné uečitou čápt činnopt přeneich at
teich nologií ě, a to na zákálad eozvoee pteoeovéh o učení  a doptupnopt doptatečnéh o
ěnožptví  dat. V pří pad zavedení  do peaxe paká bude otázkáou icena eobota, icena lidpkáé
peáice a eeeiich  výkáonnopt (Náeodní  vzdlávaicí  foond, 2016, p. 3).
Keoě teich niickáýich  ěožnopt a nákáladů  ěoh ou ale zavedení  takáovýich to teich nologií  do
peaxe oěezit takáé např. ptávaeí icí  či nové legiplatvní  noeěy nebo nedů vea veřeenopt. Dá
pe předpokáládat, že poěaleeší  nebo neeeálné ee nah eazení  lidpkáé peáice v oblapt
ppeiciiickáé ěanuální  zeučnopt, káeeatvní  inteligenice, poiciální  či eěoční  inteligenice nebo
popkáytování  péče o další  lidi (Náeodní  vzdlávaicí  foond, 2016, p. 3).
Další ě teendeě poeí icí ě pe pe čtvetou peů ěyplovou eevoluicí  a eeeí ěi dopady v peaicovní ě
pvt ee polaeizaice peáice, tedy náeů pt počtu poziic vyžadueí icí ich  ní zkáou a vypokáou úeoveň
dovednopt potřebnýich  ká výkáonu uečitýich  povolání . Tí ě vznikáaeí  eednaká ní zkáo
kávaliikáované poziice, ale takáé vypokáo kávaliikáované poziice, po káteeýich  pe poptávkáa na
teh u peáice zvyšuee (Nah lep, 2017, p. 16–17).
S oh ledeě na pteukátueu ekáonoěiickáy akátvní ich  lidí , káteří  v poučapné dob pů pobí  na teh u
peáice, pe takáé zvyšuee peefoeeenice plaďování  opobní h o a peaicovní h o života (ooekállifoe
balanice), a to zeeěéna u předptavitelů  tzv. geneeaice Y, naptupueí icí  na teh  peáice,
a u geneeaice peaicovní káů  přibližn do 50 let, káteří  ich teí  káoěbinovat peaicovní  káaeiéeu,
akátvní  poukáeoěý život a čap p eodinou (Nah lep, 2017, p. 18).

Na zákálad výše uvedenýich  peoěn lze za h lavní  dopady čtveté peů ěyplové eevoluice
v oblapt peáice považovat:


Digitalizaici a káoěputeeizaici peáice,



Individualizaici a flexibilizaici peáice,



Polaeizaici peáice,



Potřebu plaďování  opobní h o a peaicovní h o života.
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Co pe týkáá předpokáládané pituaice peaicovní h o teh u v Čepkáé eepubliice a eeh o peoěn
v pouviplopt pe čtvetou peů ěyplovou eevoluicí , v budouicí ich  20 leteich  ee očekááváno pilné
oh eožení  10 % peaicovní ich  ěí pt a šieokáé zěny u 35 % poziic z dů vodu autoěatzaice
peáice. To by vzh ledeě ká počtu zaěptnanýich  v eoice 2015 znaěenalo ěožný zániká
408 000 peaicovní ich  ěí pt a pilnou zěnu u 1,4 ěilionu peaicovní ich  poziic (Náeodní 
vzdlávaicí  foond, 2016, p. 4).
V této pouviplopt ee všaká třeba poučapn zvažovat i předpokáládaný deěogeaiickáý vývoe
v Čepkáé eepubliice. Na zákálad peoeekáice Čepkáéh o ptatptickáéh o úřadu by v eoice 2029 ělo
být ve vkáové pkáupin 20–64 let, tvoří icí  eozh odueí icí  peaicovní  pí lu, 6 019 222 opob. Ne
všiich ni z této káategoeie pe všaká na teh u peáice z eů znýich  dů vodů  eeáln poh ybueí  – v eoice
2015 bylo z této pkáupiny zaěptnáno 75 % opob. Pokáud by pe tento podí l zaěptnanýich 
v eoice 2029 nezěnil, na teh u peáice bude nabí dkáa peaicovní káů  v dané vkáové káategoeii
přibližn o 400 000 opob nižší  než v eoice 2015. V poučapné dob pe tedy předpokáládá, že
úbyteká peaicovní ich  ěí pt bude téěř pteený či leh ice vyšší , než eakáý pe očekáává úbyteká
peaicovní káů  (Náeodní  vzdlávaicí  foond, 2016, p. 12).

1.3

Peaicovní  peefoeeenice a očekáávání  peaicovní káů 

Keoě vneší ich  poděí neká a zěn, káteeé na peaicovní  teh  dopadaeí , ovlivňueí  vývoe peáice
a eeeí  poeet ěe. peaicovní  peefoeeenice a očekáávání  lidí , káteří  na teh u peáice akátuáln pů pobí .
V poučapné dob pe na teh u peáice potkáávaeí  dv vtší  pkáupiny peaicovní káů , eeeiich ž
peaicovní  peefoeeenice pe odlišueí .
Staeší  geneeaice, eeeiich ž záptupici patří  zeeěéna do tzv. geneeaice X, ee oich otná v peáici
teávit ví ice čapu (peaicovat přepčap nebo o ví káendu), pouptředit pe na peaicovní  káaeiéeu
eakáo h lavní  životní  úkáol a bez připoěí neká přieí ěat peaicovní  úkáoly. Opeot toěu ěladší 
geneeaice, ěezi káteeou pe řadí  h lavn pří plušní ici tzv. geneeaice Y a geneeaice Z, peefoeeuee
eovnováh u ěezi peaicovní ě a poukáeoěýě životeě a peaicovní  úkáoly pi ich teí  paěi
vytvářet (Háša, 2016, p. 20–21).

19

1.3.1 Klapiikáaice geneeaicí 
Členní  peaicovní káů  do tzv. geneeaicí  ee zeednodušueí icí ě nápteoeeě peo pnazší  poich opení 
eeeiich  peaicovní ich  peefoeeenicí . Vyich ází  z předpokáladu, že lidé naeození  ve pteenéě či
podobnéě období  byli ve pteenýich  životní ich  etapáich  ovlivňováni totožnýěi
h iptoeiickáýěi, ekáonoěiickáýěi, poiciální ěi okáolnoptěi, v eeeiich ž dů pledkáu pe fooeěoval eeeiich 
životní  poptoe, noeěy a h odnoty, ěezi káteeé ppadá i poeet peáice (Steaupp, Hooe, 1991,
p. 429).
Toto teoeetickáé uppořádání  lidí  všaká nezoh ledňuee opobnoptní  ich aeakáteeiptkáy eediniců 
a pteen taká nebeee v potaz pkáutečnopt, že přeptože pe daní  pří plušní ici naeodili ve
pteenéě období  a žili v podobnýich  poděí nkááich , ěoh ou ěí t odlišný životní  ptyl
a zaptávat einé h odnoty, než eakáé v dané geneeaici převažueí . Steen taká ede o kálapiikáaici
typiickáou peo tzv. západní  zeě, eeeiich ž h iptoeiickáý vývoe byl káontnuální  bez zápah u
totalitní  ěoici (Steaupp, Hooe, 1991, p. 8–9).
Záeoveň ee bžné, že i kádyž ee človká pří plušní káeě uečité geneeaice, neěupí  pe napeopto
ph odovat ve vtšinovýich  geneeační ich  ich aeakáteeiptkááich  p eeeí ěi další ěi záptupici.
Převládaeí icí  geneeační  názoe ee ovlivňován poiciální ě ptatupeě, úeovní  vzdlání  pů vodní 
eodiny, peofoepí  a další ěi poiciální ěi i ppyich ologiickáýěi znakáy. Saěotná geneeaice taká ěů že
být názoeov difoeeeniciována (Saká, Kolepáeová, 2012, p. 36).
Přepto ee ale tato kálapiikáaice čapto uží vaná a bžn pe p ní  lze v odboené liteeatuře petkáat.
Jednotliví  autoři p ní  ale peaicueí  eů zn – čapto pe napří kálad v odboenýich  peaěeneich  liší 
vyěezení  let typiickáýich  peo naeození  záptupiců  eednotlivýich  geneeaicí , icož podpoeuee
paěotné liěity danéh o výich odipkáa (tedy že peáv ich aeakáteeiptkáa lidí  na zákálad eokáu
naeození  neěupí  být vždy přepná a nelze ei dle toh oto h ledipkáa eednoznačn deinovat).
Je tedy vh odné zoh lednit liěity, káteeé p pebou toto geneealizueí icí  členní  nepe.
1.3.2 Ch aeakáteeiptkáa geneeaicí  ve pvt peáice
Mezi záptupice tzv. geneeaice X pe řadí  lidé naeození  ěezi lety 1961 a 1981 (Steaupp,
Hooe, 1991, p. 32). Předptavitelé geneeaice X epou individuáln nezáviplí  a ěaeí 
aěbiiciózní  icí le. Jde o vypoice h eteeogenní  pkáupinu lidí , eeeiich ž dtptví  bylo ovlivnno
počátkáy televize a pevní ich  počí tačů  (Hoeváth ová, 2016, p. 136).
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V peaicovní ě život ee peo tuto geneeaici dů ležitá ptabilita – peefoeeuee iceloživotní 
zaěptnání , peaicovní  ěí pto pi ich ice udežet ico needéle. Předptavitelé geneeaice X
nekáladou taká pilný dů eaz na plaďování  opobní h o a peaicovní h o života eakáo geneeaice Y
(Rezleeová, 2009, p. 16).
Záeoveň pe záptupici této geneeaice taká nepouptředí  na to, zda ee eeeiich  peáice baví  nebo
ěá neakáý dopad na ppolečnopt. Spí še ee peo n dů ležité, zda dí káy dané peaicovní 
pří ležitopt dokááží  inančn zabezpečit pebe a pvou eodinu (Háša, 2016, p. 19).

Geneeaice Y ee v liteeatuře znáěá takáé pod názveě Millennialp a tvoří  ei lidé naeození 
ěezi lety 1982 a 1994. Záptupici této geneeaice epou typičt tě, že epou zvykálí  být neuptále
onlline, bez obtží  ovládaeí  ěodeení  teich nologie (Kubátová, Kukáelkáová, 2013, p. 41–42).
Na tuto pkáupinu peaicovní káů  bylo neeen v liteeatuře pouptředno ěnoh o pozoenopt,
eelikáož bude do eokáu 2020 tvořit icelopvtov až 50 % všeich  lidí  na teh u peáice. Čí ě pe
geneeaice Y odlišuee od předich ozí ich  geneeaicí , ee peáv eeeiich  blí zkáý vztah  ká digitální ěu
pvtu. Vyeoptla v pří toěnopt počí tačů , pěaetph onů , poiciální ich  ěédií  a očekáává neuptálý
pří ptup ká infooeěaicí ě. Předptavitelé této geneeaice ich teí  zaeí ěavou peaicovní  káaeiéeu
v nekáoepoeátní ě peoptředí . Peefoeeueí  pěypluplnou a flexibilní  peáici p ěožnopt neuptále
pe eozví eet (Peiiceoateeh oupeCoopeep, 2011, p. 3). Záptupici geneeaice Y pe takáé neboeí 
ěnit peaicovní  ěí pta a nepeefoeeueí  peaicovat icelý život u eednoh o zaěptnavatele
(Rezleeová, 2009, p. 16).
Peo tuto geneeaici ee pří značné zaeí ěat pe o to, ico pe dee ve pvt, a čapto iceptovat.
Peáice ěá duševní  a vietuální  ich aeakátee a záeoveň už neptoeí  v život na pevní ě ěí pt,
z čeh ož vyich ází  i peefoeeenice ví ice volnéh o čapu na vlaptní  peoeekáty a záeěy (Háša, 2016,
p. 20).

Na peaicovní  teh  takáé poěalu začí ná vptupovat geneeaice Z, ěezi káteeou pe řadí  lidé
naeozeni přibližn ěezi lety 1996 a 2010. Předptavitelé této geneeaice žieí  takářkáa od
naeození  v digitální ě pvt a epou taká pevní  geneeaicí , káteeá nezná život bez ěobilní h o
telefoonu, počí tače či připoeení  ká inteenetu. Záptupici této geneeaice dobře ovládaeí 
angliickáý eazyká, dokáážou dobře analyzovat infooeěaice a ví ice než přepnopt ee peo n
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dů ležitá eyich lopt řešení . Jeeiich  náptup na teh  peáice by neěl být takáovýě překávapení ě,
eakáo toěu bylo u geneeaice Y, eelikáož pe v ěnoh éě předich ozí  geneeaici podobaeí 
(Hoeváth ová, 2016, p. 134).

Ukáazuee pe všaká, že peaicovní  peefoeeenice pe ění  napří č geneeaiceěi a poptupn pe velkáé
eozdí ly ěezi tě, ico předptavitelé eednotlivýich  geneeaicí  peefoeeueí , ptávaeí  ěén
dů ležitýěi. Klí čovou a geneeaice peopoeueí icí  pe totž ptává pěypluplnopt peáice, káteeou
začí naeí  káeoě geneeaice Y řešit i ptaeší  geneeaice. Peáv to, zda ee peáice peo lidi
pěypluplná, začí ná být v peaicovní ě peoptředí  needů ležiteší  peo všeich ny vkáové pkáupiny
pů pobí icí  na teh u peáice (Háša, Konfoeeenice HR Knoo Hoo, 2016). Z toh o lze vyvodit, že
peáv zěny přiich ázeeí icí  v pouviplopt pe čtvetou peů ěyplovou eevoluicí  epou geneeačn
nezáviplé, ptoeí  nad peaicovní ěi peefoeeeniceěi eednotlivýich  geneeaicí  a peolí naeí  pe icelýě
peaicovní ě pvteě.
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2

Hlavní  teendy ění icí  poeet peáice

V dů pledkáu čtveté peů ěyplové eevoluice a zěn, káteeé přináší , pe peoěňuee i pvt peáice,
icož eiž poiciťueí  nebo v blí zkáé budouicnopt poicí t paěotní  peaicovní ici. Jaká ale bude vypadat
budouicí  peaicovní  náplň dnešní ich  škáolákáů , pe dá een velěi tžkáo odh adnout.
Žieeěe ve pvt, káteeéěu pe přezdí vá VUCA pvt, icož ee angliickáý akáeonyě plov Volatlity
(neptálopt

ve

pěyplu

eyich lopt zěn),

Uniceetainty

(neeiptota

vedouicí 

ká nepředví datelnopt zěn), Coěplexity (pložitopt či pplettopt dnešní h o globalizovanéh o
pvta) a Aěbiguity (ěnoh označnopt či neeednoznačnopt všeich  význaěů ) (Bennet,
Leěoine, 2014). Jde o globalizované a digitalizované peoptředí , ve káteeéě pe oeganizaice
ěupí  vyeovnávat p naeů ptaeí icí  neeiptotou a neeapnopt, eapidní ěi a překávapivýěi
zěnaěi, nepeozuěitelnýěi a ěnoh označnýěi pituaiceěi, káteeé přináší  vypokáé eizikáo
neppeávné inteepeetaice.
Přepto lze v poučapné dob aleppoň deinovat h lavní  teendy, káteeé ění  poeet peáice,
a to na zákálad dopadů  čtveté peů ěyplové eevoluice na oblapt peáice. Mezi tyto h lavní 
tendenice lze zařadit digitalizaici a káoěputeeizaici peáice (obeicn eozvoe využí vání 
ěodeení ich  teich nologií  ve pvt peáice), eeeí  individualizaici a flexibilizaici, polaeizaici peáice
a eovnováh u či plaďování  ěezi peaicovní ě a opobní ě životeě (ooekállifoe balanice). Tyto
peoicepy pe navzáeeě ovlivňueí , neptoeí  paěoptatn a doh eoěady peoěňueí  poeet peáice.

2.1

Digitalizaice a káoěputeeizaice peáice

Teich nologiickáé zěny poučapnou ppolečnopt peovází  téěř ve všeich  oblapteich  života.
Každodenn pe zveřeeňueí  novinkáy ze pvta teich nologií , ať už pe eedná o káeyptoěny,
uělou inteligenici, vietuální  nebo eozší řenou eealitu, big data nebo nedávný pří pad
vyplání  auta na obžnou deáh u peoptředniictví ě vlaptní  eakáety poukáeoěou vepěí enou
ppolečnopt. Zdá pe, že pří ich od novýich  teich nologií  ěá na ppolečnopt velkáý vliv a začala
nová éea teich nologiickáé evoluice lidptva (Pieteepon, 2018, p. 4).
V odboené liteeatuře pe v pouviplopt p eozvoeeě teich nologií  a čtvetou peů ěyplovou
eevoluicí  lze zpeavidla petkáat p teeěí ny autoěatzaice peáice, eobotzaice peáice, digitalizaice
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peáice či káoěputeeizaice peáice. Všeich ny epou ale vtšinou použí vány v podobnéě
význaěu, v šieší ě poh ledu, a to p dů eazeě na eozvoe teich nologií .
Teeěí n autoěatzaice ěá pvů e pů vod v řeickáéě plov autoěatop, v češtn znaěenaeí icí 
páě pe poh ybueí icí  či paěoh ybný. Slovo autoěatzaice bylo popevé použito ve 40. leteich 
20. ptolet v aěeeiickáéě autoěobilovéě peů ěyplu. V polovin ěinuléh o ptolet
exiptovala autoěatzaice pouze v ěaléě eozpah u ve pěyplu využí vání  ěeich aniickáýich 
zaří zení  ká autoěatzaici peodukáice předětů  p eednoduich ýě tvaeeě. Autoěatzaice všaká
začala nabývat na význaěu ve ppoeení  p vynálezeě počí tače. Obeicn lze autoěatzaici
deinovat eakáo poptup pledování  předeě ptanovené pekávenice opeeaicí  p ěalou nebo
žádnou lidpkáou peaicí  za použit ppeiciální h o vybavení  a zaří zení , káteeé káonteolueí 
a peovádeí  výeobní  peoicepy (Gupta, Aeoea, 2011, p. 1). Ve pvé podptat taká autoěatzaice
znaěená nah eazení  ří dí icí  činnopt človkáa pteoei.
Robotzaice ee vní ěána eakáo eozvoe a zavádní  neenoveší ich  autonoění ich , inteligentní ich 
eobotů , eeeí ěž dů pledkáeě by ělo být zvýšení  peodukátvity a káonkáueenicepich opnopt, a to
eaká v oblapt peů ěyplu, taká v další ich  pekátoeeich  (Minipteeptvo peů ěyplu a obich odu, 2016,
p. 56).
Poeeě digitalizaice ee paká vykáládán v pouviplopt pe zeyich lenou autoěatzaicí  a nah eazení 
peáice při použit pokáeočilýich  infooeěační ich  a káoěunikáační ich  teich nologií  (Ch ěelař et al.,
2015, p. 5).
Koěputeeizaice ee deinována eakáo nah eazování  lidpkáé peáice počí tači a ěodeení ěi
teich nologieěi, a to ve pěyplu autoěatzaice peáice peoptředniictví ě vybavení 
káonteolovanéh o počí tači (Feey, Opboene, 2013, p. 2).
Bez oh ledu na dopad teich nologií  ve vzdáleneší  budouicnopt lze předpokáládat ěnoh o
zěn na teh u peáice v budouicí ich  depetletich . Předich ozí  vlny teich nologiickáýich  inovaicí 
v eáěici peů ěyplovýich  eevoluicí  vedly ká obeovpkáýě zěnáě ve pvt peáice a dá pe
očekáávat, že toěu taká bude i v pří pad čtveté peů ěyplové eevoluice (Pieteepon, 2018,
p. 4). Teich nologiickáé zěny taká předptavueí  h lavní  teanpfooeěaici poučapnéh o a budouicí h o
pvta peáice. Peáv digitalizaice a káoěputeeizaice peáice paká přináší  dipeuptvní  zěnu
způ pobů  peáice (Méda, 2016, p. 21). Digitalizaice bude záeoveň eední ě z needů ležiteší ich 
foakátoeů , káteeý ovlivní  ekáonoěikáu i teh  peáice, avšaká v káaždé zeěi a h oppodářpkáéě pekátoeu
einou ěeou (Ch ěelař et al., 2015, p. 5).
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Jakáo teich nologiickáý zákálad čtveté peů ěyplové eevoluice epou napří kálad popipovány
autonoění  dopeavní  peoptředkáy a další  z čápt autonoění  obeekáty (deony), pokáeoká
v ěanipulaici p ěateeiály (3D tpkááeny), h aedoaeová autoěatzaice a pokáeočilá eobotkáa
(eobot ve pkáladeich  a doěáicnopteich ), pofoaeová autoěatzaice a uělá inteligenice
(peedikátvní  analytkáa, pyptéě peo podpoeu eozh odování ), nové pofoaey a big data
(bloickáich ain), peopoeování  teich nologií  (inteenet vicí ), pdí lená ekáonoěikáa (ppolečnopt
AieBnB nebo Ubee) nebo nové výpočetní  pří ptupy (kávantový počí tač) (Pieteepon, 2018,
p. 5–6).
Teeěí n Peáice 4.0 paká ěů že být v toěto káontextu využit ká popipu, eaká nové teich nologie
ovlivňueí  peaicovní  teh  obeicn a přináší  nové typy peáice, novou oeganizaici peáice či vztah 
ěezi zaěptnavateleě a zaěptnaniceě (Pieteepon, 2018, p. 5–6). Digitalizaice v oblapt
peáice ee paká vní ěána eakáo peoicep vznikáu a zánikáu peaicovní ich  ěí pt, kády ede o nah eazení 
peáice káapitáleě za účeleě dopažení  vtší h o přebytkáu (Ch ěelař et al., 2015, p. 6).
Niicěén ee třeba neopoěí eet i další  foakátoey, káteeé poučapnou a budouicí  peáici ovlivňueí ,
eakáo ee foenoěén ptáenut populaice, zěny v požadavicí ich  na dovednopt peaicovní káů ,
globální  dlba peáice, ekáonoěiickáá ěigeaice nebo pteukátueální  nezaěptnanopt (tedy
nepoulad ěezi poptávkáou na teh u peáice a dovednoptěi peaicovní káů ) (Pitp, Loěbaedozzi,
Waenee, 2017, p. 7).
2.1.1 Peoěny poptávkáy po peaicovní ich  ěí pteich  v dů pledkáu teich nologiickáýich  zěn
Vtšina publikáaicí  vnueí icí  pe vlivu autoěatzaice na peáici paká ph enueí  tři peavdpodobné
vaeianty vývoee, káteeé pe doplňueí  a vzáeeěn pe překáeývaeí  a káe káteeýě v eů zné ěí ře
doede: zteátu peaicovní ich  ěí pt kávů li autoěatzaici a nah eazení  lidpkáé peáice eoboty, zěnu
v oeganizaici peáice p ěožnopt peaicovat ěén nebo flexibilnei a vytvoření  ví ice
peaicovní ich  ěí pt a novýich  typů  peáice v dů pledkáu autoěatzaice (Pieteepon, 2018, p. 7).
Jednou z icept, eaká teich nologiickáé zěny ovlivní  peáici, ee eušení  peaicovní ich  ěí pt a eeeiich 
nah eazení  eoboty. Odh ady počtu peaicovní ich  ěí pt, káteeá budou zeušena kávů li
autoěatzaici, pe výeazn liší . Jedinýě káonpenpeě ee, že peaicovní  poziice budou opeavdu
eušeny. Dá pe odh adovat, že počet zanikálýich  peaicovní ich  ěí pt pe bude navyšovat ppolu
p tě, eaká budou eů pt pich opnopt eobotů . Zatě není  eapné, káolikáa peaicovní ich  ěí pt pe
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tento peoicep dotkáne, ale eipté ee, že toto čí plo nebude zanedbatelné (Pieteepon, 2018,
p. 7).
Možná ee tedy vh odneší  podí vat pe na tuto peobleěatkáu z h ledipkáa úkáolů , káteeé ěoh ou
být autoěatzovány. V takáové peeppekátv pe předpokáládá, že peáice ěů že být nah eazena
počí tači nebo eoboty v pří pad, pokáud by to bylo peo oeganizaice ěén nákáladné.
Vtšina peaicovní ich  ěí pt ěá aleppoň čápt úkáolů , káteeé ěoh ou být káoěputeeizovány. To
znaěená, že nkáteeé peaicovní  poziice budou zeušeny, eelikáož všeich ny peaicovní  úkáoly
ěoh ou být autoěatzovány a ee peo oeganizaice ekáonoěiickáy výh odneší  taká učinit.
Autoěatzaicí  ale bude dotčena vtšina peaicovní ich  ěí pt, icož ěů že přinépt zvýšení 
peodukátvity a ví ice čapu lideě na einé peaicovní  úkáoly. Peo einé peaicovní  poziice to ěů že
znaěenat buď eeeiich  ploučení , nebo takáé zěnu oeganizaice peáice ve pěyplu peáice na
čáptečný úvazeká nebo flexibilneší  peáici. Neeěén oh eoženy epou paká takáové peaicovní 
poziice, u káteeýich  ee autoěatzaice pří liš nákáladná nebo pložitá, káoěplexní  (napří kálad
peáice vyžadueí icí  káeeatvitu, analytickáé dovednopt a pich opnopt řešit peobléěy či
káoěunikáační  dovednopt) (Pieteepon, 2018, p. 7–8).
Deuh ou peavdpodobnou iceptou vývoee peáice v pouviplopt p digitalizaicí  a káoěputeeizaicí 
ee flexibilizaice peáice a čapteší  využí vání  alteenatvní ich  peaicovní ich  úvazkáů . Tento teend
eiž peobí h á, a to čáptečn z dů vodu teich nologiickáéh o vývoee, ale eovnž takáé kávů li
globalizaici, zvyšueí icí  pe ěobilit lidí  a flexibilneší ě zákáoní káů ě peáice. Předpokáládá pe, že
v této tendenici pe bude pokáeačovat a že bude počet peaicovní káů  vnueí icí  pe těto
způ pobů ě peáice přibývat, icož ěů že ovlivnit oblapt poiciální h o zabezpečení , beneitů 
a takáé paěotné přidané h odnoty peáice v toě pěyplu, že lidé epou poučápt peaicovní h o
káolekátvu (Pieteepon, 2018, p. 8). Peáv flexibilizaici peáice a eeeí  individualizaici pe vnuee
nápledueí icí  podkáapitola.
Třet vaeiantou vývoee ee paká vytvoření  novýich  peaicovní ich  ěí pt, icož v nkáteeýich 
pří padeich  ěů že znaěenat eozší ření  eiž ptávaeí icí ich  peaicovní ich  poziic, ale záeoveň pe
očekáává vytvoření  peaicovní ich  ěí pt v novýich  káategoeií ich  peáice. Tyto nové peaicovní 
poziice budou vyžadovat odlišné dovednopt, než káteeé pe v poučapnopt vypkáytueí  na
peaicovní ě teh u (Pieteepon, 2018, p. 8).
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2.1.2 Dopady teich nologiickáýich  zěn na peáici
Peavdpodobn neeeozší řeneší  ptudií  vnueí icí  pe předpokáládané budouicnopt peaicovní ich 
poziic v pouviplopt p dopady čtveté peů ěyplové eevoluice na peáici ee odboená publikáaice
z eokáu 2013 Th e Futuee Ofo Eěployěent: Hoo Supiceptble Aee Jobp To

Coěputeeipatonn, eeeí ěiž autoey epou C. B. Feey a M. A. Opboene. Tato ptudie
předpokáládá, že 47 % veškáeeýich  peofoepí  ve Spoeenýich  ptáteich  aěeeiickáýich  pe naich ází  ve
vypokáéě eizikáu autoěatzaice peáice, a to přibližn bh eě 10 až 20 let (Feey, Opboene,
2013, p. 38).
Steen taká podle nedávné ptudie MicKinpey Global Inpttute ovlivní  autoěatzaice
a teich nologie oblapt peáice ve velkáéě ěří tkáu. Konkáeétn ede o zeištní , že u 60 %
peaicovní ich  ěí pt ee ěiniěáln 30 % poučapnýich  peaicovní ich  úkáolů  a činnopt, káteeé
ěoh ou být autoěatzovány. To všaká neznaěená, že úeoveň zaěptnanopt kálepne.
I v pří pad autoěatzaice tich to činnopt pe ěů že poptávkáa po peáici a peaicovní icí ich 
zvyšovat ppolu p eů pteě ekáonoěiká, čáptečn podpoeovanýě eů pteě peodukátvity
uěožnnýě teich nologiickáýě pokáeokáeě (MicKinpey Global Inpttute, 2017).
Studie Dopady digitalizaice na teh  peáice ČR a EU paká předpokáládá v dů pledkáu digitalizaice
peáice v Čepkáé eepubliice zániká přibližn třetny peaicovní ich  ěí pt a vzniká opěiny novýich 
peaicovní ich  ěí pt v poeovnání  pe poučapnýě ptaveě (Ch ěelař et al., 2015, p. 1).
Opeot toěu ptudie OECD, zveřeenná v březnu 2018, pe v předpokáladeich  na počet
peaicovní ich  poziic, káteeé v nedalekáé budouicnopt zapáh ne autoěatzaice a v eeeí ě
dů pledkáu bude lidpkáá peáice nah eazena eoboty či uělou inteligenicí , výeazn liší  od dří ve
publikáovanýich  ptudií . Podle toh oto šetření  ee v oh eožení  „pouze“ 14 % peaicovní ich  ěí pt
napří č 32 zeěěi OECD. U další ich  32 % peaicovní ich  ěí pt pe paká očekáávaeí  značné zěny
pouvipeeí icí  p tě, eaká epou peaicovní  úkáoly na danýich  poziicí ich  vykáonávány (OECD, 2018,
p. 1).

Jakáo neeoh eoženeší  peaicovní  ěí pta bývaeí  zěiňovány peofoepe, káteeé lze neepnadnei
a neeeyich leei nah eadit ěodeení ěi teich nologieěi. Jde tedy o ěén kávaliikáované peaicovní 
poziice, eeeiich ž peaicovní  úkáoly a činnopt pe opakáueí , epou foyziickáy náeočné nebo ee lze
autoěatzovat či ptandaedizovat. Napří kálad v oblapt peů ěyplu bude v budouicnu ptačit
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pouze 10 % poučapnýich  peaicovní káů  a neeví ice oh eoženy epou aděinipteatvní  poziice, řidiči
či úřední ici (Kuh nová, 2017).
Naopaká peofoepe, káteeé budou ěí t na teh u peáice ptále velkáý význaě, epou peaicovní  poziice
vyžadueí icí  nadpeů ěené vzdlání , vypokáou kávaliikáaici, eěpati, káeeatvitu a pteategiickáé
a inovatvní  ěyšlení . Budou vyh ledáváni peaicovní ici p ěezioboeovýěi znaloptěi
a dovednoptěi, tedy teich niickáy vzdlaní  lidé p přepah eě do ěkákáýich  dovednopt a záeeě
o další  vzdlávání . Záeoveň pe v doh ledné budouicnopt nepředpokáládá pubpttuice
nkáteeýich  poziic vyžadueí icí  lidpkáou péči a káontakát, eakáo epou lékáaři či zdeavotní  peeponál,
přeptože teich niickáy by bylo nah eazení  eeeiich  činnopt ěožné (Kuh nová, 2017).
Další  poh led na budouicnopt peaicovní ich  poziic přinášeeí  autoři Beyneolfoppon a MicAfoee,
káteří  ve pvé publikáaici přibližueí  ěožnopt eozčlenit peaicovní  úkáoly do ěří žkáy pe čtyřěi poli
na káognitvní  veepup ěanuální  činnopt a eutnní  veepup neeutnní  úkáoly (Beyneolfoppon,
MicAfoee, 2015, p. 138).
Robot pe čapeě ptanou pich opneší ěi a budou pich opni vykáonávat peáici, káteeou dří ve
dlali lidé. Digitální  peáice počí tačů  a eobotů  taká ěů že nah eadit lidpkáou peáici, icož pe bude
neepeve týkáat eutnní ich  úkáolů  (eaká ěanuální ich , taká káognitvní ich ) (Beyneolfoppon, MicAfoee,
2015, p. 134). Peáv u eutnní ich  činnopt lze taká peiěáen očekáávat nah eazování  lidpkáé
peáice novýěi teich nologieěi, eelikáož ede o úkáoly, v eáěici káteeýich  pe nápleduee neuptále
pe opakáueí icí  poptup, eenž ee ěožné algoeitěizovat. Rů znou ěeou ee tento ich aeakátee
činnopt obpažen v ěanuální ich  i káognitvní ich  povolání ich  (Náeodní  vzdlávaicí  foond, 2016,
p. 3).
Koěputeeizaice peáice pe ale nebude týkáat pouze eutnní ich  ěanuální ich  či káognitvní ich 
úkáolů , ale v ěenší  ěí ře ovlivní  i neeutnní  káognitvní  a ěanuální  peaicovní  činnopt (Feey,
Opboene, 2013, p. 16). U neeutnní ich  káognitvní ich  úkáolů  bude nah eazení  lidpkáé peáice
počí tači uěožnno zeeěéna dí káy doptatečnéěu ěnožptví  velkáýich  dat, káteeá epou třeba
peo vytvoření  pří plušnýich  vzoeiců . Nah eazení  lidpkáé peáice u neeutnní ich  ěanuální ich 
úkáolů  bude dovoleno eozvoeeě pteoeovéh o učení . Obeicn lze u neeutnní ich  peaicovní ich 
činnopt předpokáládat, že ká eeeiich  nah eazování  bude doich ázet pozdei a bude náeočneší 
než nah eazování  lidpkáé peáice u eutnní ich  úkáolů  (Náeodní  vzdlávaicí  foond, 2016, p. 3).
Robotzaice a káoěputeeizaice neeutnní ich  káognitvní ich  peaicovní ich  činnopt ěů že takáé
oěezit úpkáalí , káteeá ěoh ou vznikáat u zaeištní  tich to úkáolů  lidpkáou peaicí . V pří pad
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vykáonávání  neeutnní ich  káognitvní ich  úkáolů  liděi totž ěů že doich ázet ká tzv. káognitvní ěu
zkáeeplení  (zeednodušen pypteěatickáé ich yb v ěyšlenkáovýich  peoicepeich , kády závey
o lideich  či pituaicí ich  ěoh ou být vyvozeny nelogiickáýě způ pobeě), káteeéěu pe počí tače
a eobot ěoh ou vyvaeovat (Feey, Opboene, 2013, p. 16).
Steen taká všaká ěů že doich ázet ká opačnýě pří padů ě, kády ěoh ou nelogiickáy nebo ich ybn
vyvozovat závey počí tače z dů vodu nepoich opení  všeich  pouviplopt či podptaty lidpkáéh o
ich ování . Pří káladeě ěů že být inteligentní  opobní  apiptentkáa Siei ppolečnopt Apple, káteeá
pe ptala poučápt ěobilní ich  telefoonů  iPh one 4S v eoice 2011. Jde o uělou inteligenici
káoěunikáueí icí  p ěaeiteleě telefoonu lidpkáou řečí , dí káy ní ž ee ěožné pouze h lapovýě
pokáyneě napří kálad zeiptt akátuální  infooeěaice z inteenetu, udlat eezeevaici v eeptaueaici
nebo připoěenout, káoěu ee třeba zavolat. V pří pad ne zicela přepné fooeěulaice otázkáy,
káteeá ee všaká peo lidpkáé bytopt pln poich opitelná, ale Siei nebyla pich opná odpovdt
„ppeávn“. Třeba na otázkáu „Kde ee poh řbený Elvipn“, v angličtn „Wh eee ip Elvip
bueiedn“, nedokáázala odpovdt, eelikáož předpokáládala, že uživatele zaeí ěá, káde pe
naich ází  opoba eěéneě Elvip Bueied (Beyneolfoppon, MicAfoee, 2015, p. 28–29).

Oblapt, ve káteeé pe káoěputeeizaice neeutnní ich  káognitvní ich  úkáolů  eiž uplatňuee, ee
napří kálad odh alování  podvodů , kády ee zapotřebí  nepteanné eozh odování  a pich opnopt
detekáovat tendenční  ich ování  v big dateich . Ve zdeavotní  péči epou eiž káoěputeeizovány
diagnoptickáé úkáoly: pří káladeě ěů že být využí vání  počí tačů  ká popkáytování  diagnoptkáy u
léčby eakáoviny, kády epou podkálady z nkáolikáa ěilionů  zdeavotní ich  dokáuěentaicí  paicientů 
a odboenýich  lékáařpkáýich  čapopipů  využí vány peo benich ěaekáing a eozpoznávání  vzoeiců . To
uěožňuee počí tači poeovnat individuální  pyěptoěy, genetkáu, eodinnou a zdeavotní 
h iptoeii paicienta a použí t tato data ká diagnoptice a vyvinut léčebnéh o plánu p neevtší 
peavdpodobnopt na úppich . Steen taká naich ází  káoěputeeizaice pvé ěí pto i v peávní ich 
a inanční ich  plužbáich , ve káteeýich  ěaeí  počí tače uplatnní  napří kálad v analýze a tří dní 
nkáolikáa ptoveká tpí iců  dokáuěentů  (Feey, Opboene, 2013, p. 16–17).
Nepřeeušený teich nologiickáý vývoe eobotickáéh o h aedoaeu ěá značný vliv na peáici
a zaěptnávání  – bh eě ěinulýich  depetlet převzali peů ěyploví  eobot téěř všeich ny
eutnní  úkáoly ve výeob. Niicěén poučapní  pokáeočileeší  eobot ěaeí  vylepšené penzoey
a ěanipulátoey, dí káy káteeýě ěoh ou dnep vykáonávat i neeutnní  ěanuální  úkáoly.
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Pří káladeě ěoh ou být eobot vyvinut peo udežování  a péči o vtené tuebí ny nebo
káoěputeeizaice logiptkáy dí káy vypoice pří pteoeov vybavenýě a káoěputeeizovanýě
vozidlů ě, káteeá vlaptní  napří kálad pokáeočileeší  pady penzoeů , eeeiich ž founkáice překáeačueí 
lidpkáé ěožnopt (napří kálad vidt poučapn dopředu i dozadu) (Feey, Opboene, 2013,
p. 20). Teich nologiickáý vývoe takáé ovlivní  řadu peaicovní ich  ěí pt v logiptice. Zeědlpkáá
vozidla, vypokáozdvižné vozí káy a vozy peo ěanipulaici p nákáladeě epou eiž autoěatzovány.
Napří kálad neěoicniice eiž v poučapné dob využí vaeí  ěí pto peaicovní káů  autonoění  eoboty
ká přepeav poteavin, lékáařpkáýich  předpipů  či vzoekáů . Nkáoliká ppolečnopt pe takáé zaěřuee
na káoěputeeizaici tžební ich  vozidel (Feey, Opboene, 2013, p. 21).
Teich nologiickáý pokáeoká takáé přippí vá káe pnižování  pořizovaicí ich  nákáladů  v eobotice.
V ěinulýich  depetletich  pe icena eobotů  pnižovala káaždý eoká api o 10 %, přičeěž pe
očekáává, že pe toto teěpo eešt zeyich lí  (Feey, Opboene, 2013, p. 21).
I přep takáový teich nologiickáý vývoe všaká tto eobot ěoh ou ěí t ptále řadu obtží 
p ovládnutě peo lidi eednoduich ýich  činnopt, icož ee označováno eakáo Moeaviců v paeadox.
Ten popipuee překávapivý foenoěén, kády ee peo peaicovní káy v oboeu uělé inteligenice
a eobotkáy eednoduich é vytvořit počí tače vyeovnávaeí icí  pe pvou inteligenicí  dopplýě
lideě, ale ee náeočné a ěožná i neěožné vyeobit eobota pe penzoěotoeiickáýěi
dovednoptěi a vní ěavopt ěaléh o dí tte. Je tedy pložité vyvinout pteoee, káteeé by byly
dovednoptn peovnatelné dlní káů ě bez ppeicializaice. Ukáázkáou ěů že být oblapt úkálidu, ve
káteeé byly vyvinuty napří kálad eobotickáé vypavače. Ty ale nezvládaeí  úkálid na takáové úeovni
eakáo ukálí zeč/káa – pouze vypávaeí  podlah u, ale třeba čapopipy na noční ě ptolkáu
nepopkáládaeí  (Beyneolfoppon, MicAfoee, 2015, p. 36–37).

Pokáud byich oě pe deželi výše uvedenéh o eozdlení  peáice na káognitvní , ěanuální , eutnní 
a neeutnní  úkáoly, uvádí  pe, že poptávkáa po lidpkáé peáici obpah ueí icí  eutnní  úkáoly piln
kálepá, a to bez oh ledu na to, zda ede o peáici káognitvní  či ěanuální . Tento foenoěén paká
vede ká polaeizaici peáice, tedy pní žení  či úplné oěezení  poptávkáy po peáici ve ptřední 
pří eěové veptv (Beyneolfoppon, MicAfoee, 2015, p. 138). O toěto foenoěénu poeednává
podkáapitola 2.3.
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2.2

Individualizaice a flexibilizaice peáice

Spolu pe čtvetou peů ěyplovou eevoluicí  pe takáé poeí  flexibilneší  a individualizovaneší 
peáice, káteeé lze dopáh nout ěe. dí káy eozvoei využí vání  digitální ich  teich nologií . Stále
čapteší  budou pří pady peáice na dálkáu, flexibilní ich  a atypiickáýich  peaicovní ich  úvazkáů 
a nezáviplé peáice a pebezaěptnání . Jde o teendy, káteeé pe na teh u peáice obeevueí  eiž
delší  dobu, niicěén ppolu p teich nologiickáýě pokáeokáeě a ěožnoptěi, káteeé přináší , pe
bude individualizovaneší  a flexibilizovaneší  peáice obeevovat a využí vat ve ptále vtší 
ěí ře.
Oba teeěí ny epou v odboené liteeatuře vyěezovány paěoptatn, niicěén ve pvé
podptat ede o podobné eevy popipovány z eů znýich  úh lů  poh ledu. Z šieší h o h ledipkáa
flexibilizaice přieozen vede ká individualizaici, eelikáož kádyž už epou peaicovní ici napří kálad
v eáěici poiciální  inteeakáice nezáviplí  a foeekávenice opobní h o foyziickáéh o káontakátu ee pní žena
(foungueí  individuáln), ee to uěožnno na zákálad flexibilní ich  fooeeě peáice a zaěptnání 
(a tedy obeicn flexibilizaice peáice).
Individualizaice peáice bývá ich aeakáteeizována vzáeeěnou nezáviplopt peaicovní káů  v oblapt
poiciální  inteeakáice. Přeptože epou peaicovní  úkáoly eednotliviců  na pebe navázány
a peaicovní ici pi předávaeí  (ěe. digitální  fooeěou) výpledkáy pvé peáice, foyziickáé petkáávání ,
opobní  poiciální  káontakát a káoěunikáaice tváří  v tvář epou oěezeny a nah eazeny digitální 
fooeěou petkáávání  či káontakátu. To ovlivňuee podobu poiciální ich  eolí , h odnot či noeeě dané
peaicovní  pkáupiny (Nový, Sueyneká, 2006, p. 151).
Na individualizaici peáice lze ale nah lí žet takáé z poh ledu individualizaice paěotnýich 
peaicovní ich  úkáolů  a činnopt. Z dů vodu náeů ptu využí vání  digitální ich  teich nologií  takáé
doich ází  ká ěobilizaici lidpkáé akátvity ěiěo kálapiickáou fooeěu zaěptnávání  nebo vlaptní 
podnikáání . Digitální  teich nologie a platoeěy peopoeueí  peaicovní káy, káteří  nabí zeeí  peáici,
a lidi, káteří  poptávaeí  neakáou plužbu, čí ěž přippí vaeí  ká eozčlenní  peáice do individuální ich 
eoztří štnýich  úkáolů  a ká eozboueání  pkáupin peaicueí icí ich  ppolečn a takáé ká individualizaici
peaicovní ich  vztah ů  (Méda, 2016, p. 21).
Rozšiřuee pe taká foenoěén tzv. pdí lené ekáonoěikáy, káteeá takáový způ pob peáice
peoptředniictví ě digitální ich  teich nologií  a platoeeě uěožňuee. Ve pvé podptat ede
o peopoeení  dodavatelů  oich otnýich  popkáytnout ká peonáeěu pvá akátva na oěezenou
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dobu ppotřebitelů ě, a to zpeavidla peoptředniictví ě aplikáaicí  peo ěobilní  zaří zení .
K využí vání  takáovýich  plužeb přippí vá eozvoe digitalizaice ppolu p káoěunikáační ěi
teich nologieěi a ěapovýě eozší ření ě připoeení  ká inteenetu na ěobilní ich  zaří zení ich .
Sdí lená ekáonoěikáa taká předptavuee pyptéě pdí lení  lidpkáýich  a pří eodní ich  zdeoeů  zah enueí icí 
vytváření  h odnot, peodukáici, dipteibuici a ppotřebu zboží  a plužeb (Analýza pdí lené
ekáonoěikáy a digitální ich  platoeeě, 2017, p. 11).
Platoeěy pdí lené ekáonoěikáy by pe daly eozlišit na káapitálové (týkáaeí icí  pe pdí lení  ptatkáů )
a peaicovní  (pdí lení  čapu a plužeb eednotliviců ). Kapitálové platoeěy uěožňueí  pdí lení 
ptatkáů , káteeé neepou z eů znýich  dů vodů  využí vány v ěaxiěální  ěožné ěí ře. V pří pad
peaicovní ich  platoeeě ee předěteě pdí lení  přebytečný čap, káteeý ěá eednotliveic nad
eáěeic pvé bžné výdlečné činnopt (pří káladeě ěoh ou být nabí zené plužby v dopeav,
káeátkáodobé h lí dání  ppů  či péče o doěáicnopt). V eáěici tich to platoeeě ee paká úpkáalí ě
nedoptatečná oich eana peaicovní káů  v peaicovnlpeávní ich  vztazí ich  (Analýza pdí lené
ekáonoěikáy a digitální ich  platoeeě, 2017, p. 16–17).
Čáptečnýě výich odipkáeě peo takáovou pituaici ěů že být káonicept tzv. flexikáueity, káteeý
popiluee poučapn flexibilitu a eiptotu na teh u peáice. Jde o eelatvn nový káonicept vznikálý
v pouviplopt p eealizaicí  Lipabonpkáé pteategie. Snaží  pe pkáloubit potřebu zaěptnavatelů ,
káteří  ěoh ou čelit nedoptatkáu potřebnýich  peaicovní káů  a oplabení  pvé poziice na teh u,
a potřebu peaicovní káů , káteří  ěoh ou být vyptaveni eizikáu dlouh odobé nezaěptnanopt
(Dvořákáová, 2012, p. 39).
Bude tedy naeů ptat ěožnopt peaicovní h o uplatnní  ve fooeě pebezaěptnání , káteeé pe
začne využí vat ve ptále ví ice peofoepí ich , a to peáv dí káy eednodušší ěu a doptupneší ěu
využí vání  digitální ich  teich nologií . Lidé taká budou ěoici nabí zet pvé pich opnopt
a dovednopt ví ice zaěptnavatelů ě záeoveň, čí ěž pe peáice ěů že ptát ví ice efoekátvní ,
inančn pří nopneší  a zkáušenoptn oboh aicueí icí  (Minipteeptvo peů ěyplu a obich odu,
2016, p. 139).
Sebezaěptnání  ěů že být vní ěáno eakáo neptandaední  fooeěa zaěptnání  ppolu pe
zaěptnání ě na plný úvazeká na dobu uečitou a čáptečnýěi peaicovní ěi úvazkáy. Jiné
zdeoee paká pebezaěptnání  odlišueí  od plaicenéh o zaěptnání , do káteeéh o řadí  eaká
ptandaední  peaicovní  úvazkáy na dobu neuečitou, taká atypiickáé peaicovní  úvazkáy (např. na
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dobu uečitou či čáptečné peaicovní  úvazkáy) (Spapova, Bouget, Gh ailani, Vanh eeickáe, 2017,
p. 20–21).
V zeěí ich  Eveoppkáé unie (EU) tvořili lidé peaicueí icí  fooeěou pebezaěptnání  v eoice 2015 api
14 % všeich  peaicueí icí ich , přičeěž neeví ice lidí  peaicueí icí ich  těto způ pobeě ee z eižní ich 
a výich odní ich  ptátů  EU. Čepkáá eepublikáa paká patří  ká zeěí ě, káde ee náeů pt počtu lidí 
peaicueí icí  fooeěou pebezaěptnání  eyich leeší  než náeů pt počtu zaěptnanýich  na plný
úvazeká na dobu neuečitou (Spapova, Bouget, Gh ailani, Vanh eeickáe, 2017, p. 20–21). Počet
lidí  peaicueí icí ich  fooeěou pebezaěptnání  v Čepkáé eepubliice pe v eoice 2016 poh yboval
okáolo 17 % všeich  peaicueí icí ich , icož ee leh ice vyšší  podí l takáovýich  peaicovní káů  v poeovnání 
p peů ěeeě 19 zeěí  OECD (tich  zeěí , ve káteeýich  epou údaee doptupné), káteeý pe
v danéě období  poh yboval okáolo 15 % (OECD, 2016, Selfoleěployěent eate).

Jaká eiž bylo uvedeno v předich ozí ich  čápteich  peáice, eední ě z dopadů  čtveté peů ěyplové
eevoluice a peoicepů  digitalizaice a káoěputeeizaice na teh  peáice a záeoveň převažueí icí 
peefoeeenicí  ptále vtší h o počtu peaicovní káů  akátvn pů pobí icí ich  na peaicovní ě teh u ee
flexibilní  peáice. Možné picénáře dopadů  teich nologiickáýich  zěn na peaicovní  ěí pta, káteeé
byly zěí nny v předich ozí  podkáapitole, paká předpokáládaeí  vtší  flexibilitu ve pěyplu
náeů ptu počtu zkáeáicenýich  peaicovní ich  úvazkáů  nebo pdí lení  peaicovní ich  ěí pt ví ice liděi.
Flexibilizaice peáice bývá deinována ve pěyplu upřednoptňování  alteenatvní ich 
peaicovní ich  úvazkáů  či káeátkáodobeší ich  peaicovní ich  pěluv na oěezenou dobu. Flexibilizaice
peáice ale ěů že být eovnž ich ápána eakáo peefoeeenice volneší ich  vztah ů  ěezi oeganizaicí 
a peaicovní káeě (Kellee, 2005, p. 27).
Z toh o dů vodu ee vh odné eozlišovat flexibilní  fooeěy peáice a flexibilní  fooeěy zaěptnání .
V pří pad flexibilní ich  fooeeě peáice ee pozoenopt káladena zeeěéna na peaicovní  dobu a eeeí 
uppořádání , oeganizaici, délkáu. Mezi kálapiickáé fooeěy flexibilní  peáice pe řadí  např. pěnný
peovoz nebo peáice přepčap. Jakáo ěodeení  fooeěy flexibilní  peáice epou označovány např.
kálouzavá peaicovní  doba, eeeí  nepeavidelné eozvežení , čáptečné úvazkáy, zh uštný peaicovní 
týden nebo pdí lení  peáice. Jinýě typeě ěodeení ich  fooeeě flexibilní  peáice, zaěřueí icí  pe
ppí še na přeeušení  káaeiéey, ěů že být ptudiení  volno, eodičovpkáá dovolená nebo přeeušení 
peáice (Gilaeová, 2004, p. 13). Opeot toěu flexibilní  fooeěy zaěptnávání  pe paká týkáaeí 
ppí še peaicovní ich  poděí neká a naptavení  zaěptnaneickáýich  vztah ů . Pří káladeě ěů že být
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peaicovní  poěe na dobu uečitou nebo káeátkáodobeší  a pezónní  peáice (Gilaeová, 2004,
p. 13).
Záeoveň nelze opoěenout, že káeoě čapové flexibility ee peo peaicovní káy dů ležitá eovnž
ěí ptní  flexibilita, káteeá uěožňuee peaicovat z einéh o ěí pta, než ee bžné ěí pto výkáonu
peáice. Peáice na dálkáu (teleooekáing) nebo peáice z doěova (h oěeooekáing) uěožňuee
plnit peaicovní  úkáoly na dálkáu, z einéh o ěí pta, než ee ptanovené ěí pto výkáonu peáice (tedy
napří kálad bh eě icept, z káaváeny, z icoooekáingu nebo z doěova). Peo peaicovní káa to ěů že
znaěenat pní žení  nákáladů  a čapu na iceptování  do ěí pta výkáonu peáice či ěožnopt
ppolupeaicovat p ví ice pubeekáty. Na deuh é ptean neěupí  být vždy eednoznačn vyěezen
čap na peáici a opobní  život a peo oeganizaici ěů že být peobleěatickáé zabezpečení 
odpoví daeí icí ich  oich eany dat i bezpečnopt a oich eany zdeaví  peaicovní káa (Junová, 2012,
p. 81–82). Tato fooeěa peáice bude ptále bžneší , u nkáteeýich  peaicovní ich  poziic to bude
zicela ptandaední  způ pob peáice. To uěožňuee vyšší  peaicovní  uplatnní  opob, káteeýě by
výkáon peáice ěoh lo káoěplikáovat napří kálad doeí ždní  do zaěptnání , zdeavotní  oěezení 
nebo náeočná eodinná pituaice (Minipteeptvo peů ěyplu a obich odu, 2016, p. 139).

Přeptože ee fooeěa peáice na plný úvazeká ptále neečapteší ě způ pobeě peáice, ee
zaznaěenán náeů pt atypiickáýich  fooeeě peáice, a to zeeěéna v dů pledkáu flexibilizaice
peaicovní h o teh u a vtší  účapt žen a ptaeší ich  peaicovní káů  v peaicovní ě život (Tayloe,
2017, p. 23–24). Ješt v 60. leteich  ěinuléh o ptolet totž flexibilní  peaicovní  úvazkáy icí lily
zeeěéna na vdané ženy, káteeé taká ěoh ly pladit peáici p péčí  o eodinu a záeoveň zaeiptt
aleppoň čáptečný inanční  pří eeě (Kellee, 2005, p. 28).
Počet zaěptnání  na čáptečný úvazeká, káteeý bývá neečapteší  fooeěou alteenatvní h o
peaicovní h o úvazkáu, v zeěí ich  Eveoppkáé unie od ekáonoěiickáé káeize v eoice 2008 neuptále
eopte, zatěico zaěptnaniců  na plný peaicovní  úvazeká ee ptále ěén, než káoliká eiich  těto
způ pobeě peaicovalo před ekáonoěiickáou káeizí  v eoice 2008. V deuh éě kávaetálu eokáu 2016
(káteeý tvoří  neenoveší  doptupná data) peaicovalo v zeěí ich  Eveoppkáé unie o 2,5 % ěén
zaěptnaniců  na plný úvazeká než před eokáeě 2008. Zaěptnání  na čáptečný peaicovní 
úvazeká zaznaěenalo eů pt na 11,1 % než před zěiňovanou ekáonoěiickáou káeizí  (Eueopean
Coěěippion, 2016, p. 19).
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V zeěí ich  Eveoppkáé unie paká eopte počet peaicovní káů  ve vkáu 15 až 64 let, káteří  ěaeí  peáici
na čáptečný úvazeká eakáo h lavní  výdlečnou činnopt (v eoice 2015 to bylo 19,6 %
peaicovní káů ), přičeěž těto způ pobeě neečaptei peaicueí  Nizozeěici, po káteeýich  nápledueí 
Rakáušané, Něici, Belgičani, Beitové nebo peveepkáé náeody (Spapova, Bouget, Gh ailani,
Vanh eeickáe, 2017, p. 23).
V Čepkáé eepubliice dle neenoveší ich  dat doptupnýich  z eokáu 2016 paká na čáptečný úvazeká
peaicovalo pouze 4,9 % zaěptnaniců  (OECD, 2016, Paetltěe eěployěent eate). Jední ě
z dů vodů  peo (v poeovnání  p peů ěeeě zeěí  EU) znateln nižší  využí vání  čáptečnýich 
úvazkáů  v Čepkáé eepubliice ěoh ou být legiplatvní  poděí nkáy, eelikáož peaicovní  legiplatva
tento způ pob peáice pří liš nepodpoeuee (přeptože h o uěožňuee) a zaěptnavatel ěá
ěožnopt takáový způ pob peáice zaěptnanici nepovolit. Další  eoli ěoh ou h eát h iptoeiickáé
pouviplopt – v ěinulopt byla peáice na plný úvazeká vní ěána eakáo ptandaední  a téěř
eediná fooeěa zaěptnání . Na ptean zaěptnaniců  ve využí vání  čáptečnýich  úvazkáů  ěů že
být baeiéea v podob nižší h o inanční h o oh odnoicení  (v poeovnání  p poěenou inanční 
oděnou na plný úvazeká). Výše inanční  oděny totž vtšinou neptačí  ká udežení 
ěiniěální h o životní h o ptandaedu. Steen taká ěoh ou čáptečné peaicovní  úvazkáy
předptavovat ěenší  šanici na káaeiéení  poptup nebo oěezený pří ptup ká peaicovní ě
beneitů ě. Další ě dů vodeě na ptean zaěptnaniců  ěů že být eovnž nedoptatečná
doptupnopt ptátní  péče peo dt ěladší  3 let. Peo zaěptnavatele paká ěoh ou čáptečné
úvazkáy znaěenat vyšší  aděinipteatvní  náeočnopt z h ledipkáa oeganizaice peáice
zaěptnaniců  a vedení  nutné dokáuěentaice či ekáonoěiickáé zatžení  (eaká inanční , taká na
peaicovní  peoptoe a zázeěí ) (Foeěánkáová, Dudová, Voh lí dalová, 2011, p. 8–11).
Flexibilní  peaicovní  úvazkáy epou v poučapné dob vtšinou ppoeovány p eeeiich  výh odaěi
a ěožnoptěi, káteeé přináší  (např. ví ice čapu na opobní  záeěy a eodinu, pkáloubení  ví ice
peofoepí , vyšší  peodukátvita peáice, nižší  nákálady peo zaěptnavatele ae.). Exiptueí  ale
eovnž ěén pozitvní  eevy pouvipeeí icí  p těto způ pobeě peáice (ěezi takáové ěů že patřit
nedoptačueí icí  peávní  eáěeic, náeů pt aděinipteatvy peo zaěptnavatele, nižší  foeekávenice
poiciální h o káontakátu p káolegy apod.). Steen taká ěoh ou flexibilní  peaicovní  úvazkáy
znaěenat nižší  inanční  pří eeě a zvyšovat taká podí l ní zkáo plaicené peáice a nebezpečí , že
výdleká ekáonoěiickáy akátvní h o človkáa pe bude poh ybovat na h eaniici ich udoby, icož bývá
označováno eakáo foenoěén peaicueí icí  ich udoby (Kellee, 2005, p. 26).
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Peoto ee v eáěici neptandaední ich  peaicovní ich  úvazkáů  takáé vh odné zěí nit i foenoěén tzv.
peekáaeizaice peáice, káteeý pe peoeevuee neeiptotou v pouviplopt p délkáou tevání  zaěptnání ,
neeapnýě peaicovní ě poěeeě či nedoptupnopt poiciální h o poeištní  a další ich  bžnýich 
beneitů  plynouicí  z kálapiickáéh o peaicovní h o úvazkáu na plný úvazeká na dobu neuečitou (ten
ee takáé považován za ptandaední  a eefoeeenční ). Peáv podí l zaěptnání  na dobu
neuečitou kálepá. Nové fooeěy peáice paká zpeavidla neepou doptatečn legiplatvn
upeaveny, čí ěž ěoh ou vznikáat uečitá eizikáa v oblapt peaicovní ich  poděí neká (Náeodní 
vzdlávaicí  foond, 2016, p. 46).

Mezi v poučapné dob neečaptei zěiňované flexibilní  způ poby peáice (ve pěyplu
nepřeeušení  peaicovní  káaeiéey) patří  napří kálad:


zkáeáicené (čáptečné) peaicovní  úvazkáy, kády zaěptnaneic peaicuee káeatší  dobu, než
ee v oeganizaici bžná týdenní  peaicovní  doba;



pdí lené peaicovní  ěí pto (eob ph aeing), na káteeéě pů pobí  ví ice zaěptnaniců ;



peužná peaicovní  doba, kády pi zaěptnaneic ěů že páě uečit začáteká a káoneic
peaicovní  doby (záeoveň všaká ěupí  odpeaicovat ptanovenou týdenní  peaicovní 
dobu);



neeovnoěené eozvežení  peaicovní  doby, a to buď ve fooeě ptlačenéh o
peaicovní h o týdne nebo káonta peaicovní  doby;



teleooekáing a h oěeooekáing, tedy peáice na dálkáu a peáice z doěova;



nulový káonteakát, na eeh ož zákálad zaěptnanici peaicueí  een v pří pad potřeby;



agentuení  zaěptnávání , kády zaěptnaneic dočapn peaicuee peo oeganizaici
peoptředniictví ě agentuey peáice či peeponální  agentuey;



doh ody káonané ěiěo peaicovní  poěe, káteeýěi epou doh oda o peovedení  peáice
a doh oda o peaicovní  činnopt;



pebezaěptnávání , paěoptatn výdlečná činnopt nevázaná na zaěptnaneickáý
poěe.
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Opeot těto fooeěáě peáice epou eakáo nové fooeěy neptandaední ich  peaicovní ich  úvazkáů 
v zeěí ich  EU v další ich  zdeoeí ich  naví ic zěiňovány:


pdí lení  zaěptnanice, káteeý ee naeat pkáupinou zaěptnavatelů , aby zabezpečil
potřeby eů znýich  oeganizaicí ;



inteeiě ěanageěent, kády epou naeí ěáni zkáušení  peofoepionálové na oěezenou
dobu nebo po dobu vyřešení  ppeiciiickáé pituaice či peobléěu;



pří ležitoptná peáice, kády zaěptnavatel není  povinen zaěptnanici peavideln
popkáytovat peáici a peaicovní  vztah  ee flexibilní ;



peáice na zákálad poukáazů , kády ee zaěptnaneickáý vztah  založen na platb za
plužby peoptředniictví ě poukáazů  (ty zah enueí  eaká ězdu, taká pří ppvkáy na poiciální 
poeištní );



peáice na zákálad peofoepní h o poetolia, kády peaicovní ká vydlávaeí icí  pi fooeěou
pebezaěptnání  dodává pvou peáici a plužby vtší ěu počtu oeganizaicí /kálientů ;



pkáupinové zaěptnání , káe káteeéěu doich ází  peoptředniictví ě onlline platoeeě,
káde pe petkáávaeí  zaěptnavatelé a peaicovní ici a vtší  úkáoly, káteeé epou paká
eozdleny ěezi (zpeavidla vietuální ) peaicovní  pkáupinu (Spapova, Bouget, Gh ailani,
Vanh eeickáe, 2017, p. 26–27);



přivýdleká dí káy onlline platoeěáě pdí lené ekáonoěikáy, kády lidé peonaeí ěaeí  pvé
plužby, dovednopt nebo vici peoptředniictví ě onlline aplikáaicí  (např. Ubee,
Aiebnb) (Náeodní  vzdlávaicí  foond, 2016, p. 48).

2.3

Polaeizaice peáice

Peoěny peáice v dů pledkáu teich nologiickáéh o vývoee eiž byly poppány z h ledipkáa využí vání 
autoěatzaice, eobotzaice, digitalizaice či káoěputeeizaice na peaicovní ich  ěí pteich  a eeeiich 
dopadu na poptávkáu po uečitýich  peofoepí ich . Do eakáé ěí ey budou tyto vlivy na oblapt
peáice pů pobit, lze v poučapné dob odh adovat pouze přibližn. Ve vypplýich  zeěí ich 
všaká tyto teendy ěoh ou vépt ká polaeizaici peáice, peoeevueí icí  pe pnižování ě zaěptnanopt
a poptávkáy po ptředn kávaliikáovanýich  peaicovní icí ich  na teh u peáice v dů pledkáu
káoěputeeizaice eeeiich  peaicovní ich  úkáolů  a záeoveň zvyšování ě zaěptnanopt a poptávkáy
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po vypoice a ní zkáo kávaliikáovanýich  peaicovní icí ich  (Minipteeptvo peů ěyplu a obich odu, 2016,
p. 146).
V pouviplopt p polaeizaicí  peáice lze eovnž zěí nit ponkáud obeicneší  a ptaeší  foenoěén
teich nologiickáé

nezaěptnanopt,

káteeá

v

dů pledkáu

teich nologiickáéh o

pokáeokáu

a autoěatzaice peáice pnižuee poptávkáu po lidpkáé peáici a přippí vá ká nižší ě inanční ě
oděnáě. Jde o pituaici, káteeá pe ve pvt peáice obeevuee už od 19. ptolet ppolu
p pevní ěi vynálezy peů ěyplovýich  eevoluicí , káteeé ěaeí  podí l na oh eožení  peáice zeeěéna
dlní káů  a ní zkáo kávaliikáovanýich  peaicovní káů  (Beyneolfoppon, MicAfoee, 2015, p. 169).
Na tento eev ee zpeavidla nah lí ženo ze dvou poh ledů : eeden z názoeů , káteeý zaptával
napří kálad ekáonoě J. B. Claeká, vyzdvih uee vzniká novýich  peaicovní ich  pří ležitopt v pouviplopt
p teich nologiickáýě pokáeokáeě. Zániká nkáteeýich  ní zkáo kávaliikáovanýich  poziic vidí  eakáo
přieozený a nevyh nutelný dů pledeká a nezaěptnanopt vní ěá pouze eakáo dočapnou.
Deuh ý názoe, eeh ož předptaviteleě ee napří kálad ekáonoě J. M. Keynep, vní ěá
autoěatzaici eakáo nápteoe ká zánikáu zaěptnanopt a záeoveň káe vznikáu teich nologiickáé
nezaěptnanopt, káteeá ee popipována eakáo eyich lé nah eazování  lidpkáé peáice pteoei
a nedoptateká novýich  peaicovní ich  pří ležitopt peo lidpkáé peaicovní káy (Beyneolfoppon, MicAfoee,
2015, p. 169–170).
Mí ea oh eožení  teich nologiickáou nezaěptnanopt pe v pouviplopt p h iptoeiickáýěi událoptěi
ěnila a pteen taká pe na ni v ěinulopt ěnilo převažueí icí  ptanovipkáo. V dnešní  dob pe
odh ady na poěe nov vytvořenýich  peaicovní ich  pří ležitopt káu zánikáu peaicovní ich  ěí pt
v dů pledkáu teich nologiickáýich  zěn a vlivu autoěatzaice, digitalizaice, eobotzaice či
káoěputeeizaice liší , a to zeeěéna v pouviplopt p použitou ěetodikáou výpočtu, káteeý pe
buď pouptředí  na peoěny káoěpletní ich  poziic či na eednotlivé peaicovní  úkáoly. K odlišnýě
odh adů ě přippí vá takáé neeednotný čapový eáěeic, káteeý ee v toěto oh ledu zvažován
a káteeý ee vyěezen ppí še eáěicov. Doptupná šetření  všaká ph enueí , že v Čepkáé eepubliice
bude vytvořeno ěén novýich  peaicovní ich  pří ležitopt, než káoliká eiich  v dů pledkáu tich to
peoěn bude oh eoženo (Náeodní  vzdlávaicí  foond, 2016, p. 10–11).

Polaeizaice peáice bývá vypvtlována eakáo zvyšueí icí  pe poptávkáa, zaěptnanopt a ězdy
u ní zkáo kávaliikáovanýich  peaicovní ich  poziic a odboenýich , vypokáo kávaliikáovanýich  peofoepí 
(ne u ptředn kávaliikáovanýich  peaicovní ich  ěí pt) (PeetoldlGebiickáá, 2014, p. 132). Tuto
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poptávkáu po peofoepí ich  by šlo ilupteovat na pří káladu eozšiřueí icí  pe a zvyšueí icí  pe kářivkáy
pí pěene U, kády na eeeí ich  okáeaeí ich  ptoeí  neečetnei zaptoupené peofoepe a ve ptředu kářivkáy,
znázoeňueí icí  ptřední  peaicovní  veptvu, ee poptávkáa po takáovýich  peofoepí ich  velěi ní zkáá
(Minipteeptvo peů ěyplu a obich odu, 2016, p. 146).
Popevé byl tento foenoěén poeěenován polaeizaice peáice či peaicovní h o teh u v eoice 2003.
V ěinulopt býval typiickáý ppí še peo anglopapkáé zeě, napří kálad už bh eě 90. let
ěinuléh o ptolet ee nkáteeýěi autoey popipován na aěeeiickáéě teh u peáice velěi
podobný eev nazývaný eutnizaice, kády doich ází  ká nah eazení  eutnní ich  úkáolů  ěodeení ěi
teich nologieěi (PeetoldlGebiickáá, 2014, p. 133). Podobný teend byl eovnž pledován ěezi
lety 1995 a 2007 v eveoppkáýich  zeěí ich  eakáo ee Nizozeěpkáo, Něeickáo nebo Feanicie
(FeenándezlMaicí ap, 2015). V poučapné dob ee už polaeizaice poučápt teh ů  peáice ve
vtšin vypplýich  zeěí ich  (PeetoldlGebiickáá, 2014, p. 133).
Polaeizaici peaicovní h o teh u lze vní ěat eakáo dů pledeká autoěatzaice, káoěputeeizaice či
digitalizaice ptředn kávaliikáovanýich  peaicovní ich  činnopt, icož ěů že vépt ká přepunu čápt
ptředn kávaliikáovanýich  peaicovní káů  pe ptřední ěi pří eěy do ěén plaicenýich 
a kávaliikáovanýich  peaicovní ich  poziic a takáé ká nepouladu ěezi vykáonávanou peofoepí 
a dopaženýě vzdlání ě (káteeé ee vyšší , než by bylo na danou peaicovní  poziici potřebné)
(Náeodní  vzdlávaicí  foond, 2016, p. 45). Peáv peobléě překávaliikáovanopt, ppočí vaeí icí 
v toě, že nkáteří  lidé vykáonávaeí  peáici, peo káteeou by byla doptačueí icí  nižší  odboenopt, pe
paká obeevuee zeeěéna v zeěí ich , káteeé ěaeí  vyšší  podí l vypokáoškáolpkáy vzdlanýich 
obyvatel (Kellee, Tvedý, 2008, p. 65).
Jednou z ich aeakáteeiptká polaeizaice peáice ee peoicep deindupteializaice, peoeevueí icí  pe
pokálepeě peů ěyplové výeoby ve peoppich  plužeb. Zěny, káteeé polaeizaice peáice přináší ,
ěaeí  h lubokáý dopad na ppolečnopt a způ pobueí  význaěné peobleěatickáé pituaice:
peaicovní ici pů pobí icí  v peů ěyplovýich  zaěptnání ich  pe začali přepouvat do einýich  oboeů ,
icož peo n ěů že znaěenat napří kálad zteátu zaěptnání . V pří pad, že pe peaicovní ici
eozh odnou zů ptat v odvtví  peů ěyplu, pe čapto ěupí  přizpů pobovat ění icí ě pe náeokáů ě
na požadované dovednopt, káteeé pi zpeavidla žádaeí  uečitou eekávaliikáaici peaicovní káa.
Deuh ý ppolečenpkáý peobléě předptavuee náeů pt plužeb a eů pt peodukátvity za icenu
pnižueí icí  pe potřeby lidpkáé peáice peo pteený obeeě výeoby, káteeé ěoh ou znepnadňovat
eů pt životní  úeovn (OECD Eěployěent Outlooká, 2017, p. 82–84).
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Podle teoeie, káteeá pe pokáouší  vypvtlit, peoč ká toěuto foenoěénu na teh u peáice doich ází ,
ee polaeizaice peáice způ pobena náh eadou zaěptnaniců  peaicueí icí ich  ve ptředn plaicenýich 
peofoepí ich  ěodeení ěi teich nologieěi nebo levneší  peaicovní  pilou ze zah eaniční ich  zeěí 
(PeetoldlGebiickáá, 2014, p. 145).
Tyto peofoepe totž velěi čapto obpah ueí  eutnní  a opakáueí icí  pe peaicovní  úkáoly a činnopt,
káteeé ěoh ou být káoěputeeizovány nebo eobotzovány. Ryich lá vylepšení  počí tačové
teich nikáy v nkáolikáa poplední ich  depetletich  popkáytlo zaěptnavatelů ě levneší  pteoee,
káteeé ěoh ou nah eadit lidpkáou činnopt ve ptředn kávaliikáovanýich  činnopt, eakáo ee
napří kálad účetniictví , aděinipteatvní  peáice nebo opakáované výeobní  úkáony. Naví ic eutnní 
úkáoly peovádné pteoei ěoh ou doplňovat neeutnní  abpteakátní  lidpkáé činnopt, káteeé pe
peovádeí  ve vypoice kávaliikáovanýich  peofoepí ich . Pří káladeě ěoh ou být počí tačové
peogeaěy peo zpeaicování  dat, dí káy káteeýě pe výeazn zvýšila peodukátvita vypoice
kávaliikáovanýich  peaicovní káů . Rovnž pe zdá, že pteoee nenah eadí  neeutnní  ěanuální 
úkáoly, káteeé epou peovádny v peofoepí ich  p ní zkáou kávaliikáaicí . Napří kálad eobot epou zatě
pich opni ukálí zet káaniceláře výeazn ěén efoekátvn než lidé (Boeh ě, 2014).
K nižší ěu pří eěu či úplnéěu inanční ěu peopadu všaká ěů že doeí t i u ní zkáo
kávaliikáovanýich  peaicovní káů , káteří  neuppeí  v káonkáueenici p nov přiich ázeeí icí ěi peaicovní káy
ze ptředn kávaliikáovanýich  poziic (t totž ěoh ou být flexibilneší  a lépe připeaveni peo
výkáon eakáéh okáoliv ní zkáo kávaliikáovanéh o povolání ). To ěů že vépt ká vytlačení  ní zkáo
kávaliikáovanýich  peaicovní káů  ká pří ležitoptnýě či eešt ěén kávaliikáovanýě peaicí ě nebo
ká neuplatnní  na teh u peáice (Minipteeptvo peů ěyplu a obich odu, 2016, p. 146).
Teich nologiickáé zěny dopeovázeeí icí  čtvetou peů ěyplovou eevoluici a eeeiich  dopady na
oblapt peáice ale ěaeí  a peavdpodobn i budou ěí t i pozitvní  vliv na výši inanční ich 
oděn vypoice kávaliikáovanýich  a nov vznikáaeí icí ich  peofoepí ich  v eozvoeovýich  oblapteich 
ekáonoěikáy. Poptávkáa po takáovýich  povolání ich  v tich to oblapteich  a eyich lopt eeeiich 
eozvoee bude převyšovat nabí dkáu, icož přieozen vede ká vyšší ěu inanční ěu oh odnoicení 
(Minipteeptvo peů ěyplu a obich odu, 2016, p. 147).
U oh eoženýich  poziic vyžadueí icí ich  ptřední  kávaliikáaici paká bude h eát velkáou eoli
eekávaliikáaice a další  vzdlávání , káteeé ěoh ou uěožnit zí pkáání  novýich  dovednopt
a znalopt ve pvt ěodeení ich  teich nologií  a uěožnit pi peaicovní  poziici udežet, pří padn
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pe přepunout ká vypoice kávaliikáovanýě odboenýě peofoepí ě. V čepkáéě peoptředí  ěů že být
vh odnýě pří káladeě ěožnopt zvyšování  kávaliikáaice peoptředniictví ě uznávání  výpledkáů 
nefooeěální h o učení  na zákálad zákáona č. 179/2006 Sb., o ovřování  a uznávání  výpledkáů 
další h o vzdlávání  a o zěn nkáteeýich  zákáonů , ve znní  pozdeší ich  předpipů 
(Minipteeptvo peů ěyplu a obich odu, 2016, p. 147).

2.4

Slaďování  peaicovní h o a opobní h o života

Spolu p eiž uvedenou flexibilizaicí  peáice ee čapto zěiňována potřeba eovnováh y v opobní ě
a peaicovní ě život (ooekállifoe balanice). Přeptože ede o káonicepici vznikálou eiž bh eě
60. let ěinuléh o ptolet, význaěné icelopvtové pozoenopt pe eí  doptává až pe začátkáeě
21. ptolet. Dů vodeě ěoh ou být záptupici geneeaice Y, káteří  epou na teh u peáice ptále
početneší  a peo káteeé ee očekáávání  pladit peáici a opobní  život velěi pilné. S oh ledeě na
čtvetou peů ěyplovou eevoluici a peoěny peáice ve pěyplu eeeí  flexibilizaice pe takáé toto
téěa ptává ptále akátuálneší ě.
Tento káonicept ee i v čepkáéě peoptředí  čapto označován výše uvedenýě angliickáýě
názveě ooekállifoe balanice. Co pe týkáá překáladu názvu této káonicepice, v čepkáéě eazyice pe
lze v odboené liteeatuře petkáat p ěnoh a vaeiantaěi eeh o poeěenování , eakáo ee eovnováh a
ěezi peaicí  a opobní ě či poukáeoěýě životeě, h aeěonizaice peaicovní h o a opobní h o
života, eovnováh a peaicovní h o a ěiěopeaicovní h o života nebo plaďování  peaicovní h o
a poukáeoěéh o či eodinnéh o života (Junová, 2012, p. 10).
Tato tendenice přináší  do icentea pozoenopt potřebu h ledat eovnováh u či h aeěonii ěezi
peaicí  a opobní ěi (eodinnýěi) akátvitaěi. Woekállifoe balanice ale neznaěená pteené
ěnožptví  čapu teávenéh o peaicí  a ten paěý počet h odin vnovaný opobní ěu životu –
káaždý eedineic ěá „ppeávnou“ eovnováh u naptavenou individuáln a záeoveň pe
peoěňuee v peů bh u života ppolu p životní  pituaicí  a peefoeeeniceěi (Bied, 2003).
Jaká eiž bylo uvedeno, ooekállifoe balanice ee neečaptei ppoeován p předptaviteli geneeaice Y.
Pů vodn byl tento káonicept uečen zeeěéna ženáě na ěateřpkáé či eodičovpkáé dovolené
(v dnešní  dob ee eiž využí ván i ěuži). Zábe a využí vání  toh oto káoniceptu ee ale ěnoh eě
šieší . Exiptuee totž ěnoh o další ich  pkáupin peaicovní káů , peo káteeé ěů že být ěožnopt pladit
peáici a opobní  či eodinné záeěy pří nopná. Pří káladeě ěů že být tzv. pendvičová geneeaice,
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tedy lidé pečueí icí  eaká o vlaptní  dt či vnoučata, taká o vlaptní  ptaeé eodiče. Další  pkáupinou,
káteeá ěů že pří nopy ooekállifoe balanice využí vat, epou zdeavotn znevýh odnní , káteří  taká
ěaeí  ěožnopt zapoeit pe do peaicovní h o života. S oh ledeě na deěogeaiickáý vývoe
a ptáenut populaice tato káonicepice uěožňuee i ptaeší ě peaicovní káů ě být poučápt
peaicovní h o pvta (Junová, 2012, p. 50–56).
Peo oeganizaice eakáožto zaěptnavatele zavedení  uží vání  toh oto káoniceptu ěů že
znaěenat vtší  ateakátvitu v očí ich  uich azečů  o peáici i zaěptnaniců  a záeoveň způ pob, eaká
oplovit a udežet vh odné peaicovní káy. Woekállifoe balanice taká ěů že být napří kálad nápteoeeě
káonkáueenicepich opnopt v pituaici, kády oeganizaice neěů že nabí dnout vyšší  inanční 
oděny či beneity, než eakáé nabí zí  optatní  oeganizaice na teh u peáice. Oeganizaice ěů že
záeoveň dí káy této káonicepici doicí lit nižší  flukátuaice a abpenice, zvýšené peodukátvity peáice,
vtší  doptupnopt peaicovní káů , káteří  by z eů znýich  dů vodů  neěoh li denn doich ázet do
peáice, nebo udežení  kálí čovýich  peaicovní káů  (Sviantekáová, 2011, p. 209–210). Woekállifoe
balanice ěá pozitvní  vliv na peodukátvitu peáice a kávalitu peáice (Tayloe, 2017, p. 14).
Rovnž pnižuee úeoveň pteepu u zaěptnaniců , přináší  autonoěii v eozh odování , zvyšuee
káonicenteaici, ěotvaici a peaicovní  ppokáoeenopt a takáé poicit eiptoty v uplatnní  na teh u
peáice i p potřebou vnovat uečitý čap eodin či opobní ěu životu (Health  and WellBeing
Good Peaictice Guide, 2014, p. 16).
Peo iěpleěentaici plaďování  peaicovní h o a opobní h o života v oeganizaicí ich  pe využí vaeí 
eů zné nápteoee a opatření , káteeé napoěáh aeí  tento káonicept eealizovat. Jakáo neečaptei
uží vané patří  flexibilní  peaicovní  úvazkáy a obeicn flexibilizaice peáice (Junová, 2012, p. 79).
Tyto fooeěy peáice byly přiblí ženy v káapitole 2.2. Mezi další  nápteoee, káteeé dopopud
v peáici zěí nny nebyly, pe řadí  napří kálad peaicovní  volno, a to napří kálad eakáo delší 
ěateřpkáá dovolená, volno z eodinnýich  dů vodů , volno při naeození  dí tte nebo volno za
účeleě přeeušení  káaeiéey. Oeganizaice ěů že eovnž zavépt opatření  zaěřená na péči
o dt a zří dit taká napří kálad ieeění  škáolkáu, popkáytnout pěluvní  předškáolní  zaří zení  či
oeganizovat peázdninové akáice peo dt. Další ě nápteoeeě ěoh ou být vzdlávaicí  akátvity
na zvládání  pouladu peaicovní ich  a eodinnýich  povinnopt, poeadenptví  v této oblapt nebo
inanční  pří ppvkáy (Sviantekáová, 2011, p. 210).
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3
Peoěny peeponální ich  činnopt a peaicovní ich  poděí neká v
oeganizaicí ich 
Jakáý vliv bude ěí t čtvetá peů ěyplová eevoluice na teh  peáice a eakáé neevtší  teendy pe
p těito peoicepy poeí , eiž bylo v předich ozí ich  káapitoláich  poppáno. Záěeeě peáice ee všaká
poukáázat i na to, eaká tyto zěny vní ěaeí  paěotné oeganizaice (pokáud pe doění vaeí , že pe
eiich  dané peoěny dotkánou a ovlivní  taká eeeiich  foungování ), tedy napří kálad eakáé poziice
budou z eeeiich  poh ledu neeoh eoženeší , eakáé dovednopt budou na teh u peáice
v budouicnopt ví ice vyžadovány, eakáé dopady digitalizaice a káoěputeeizaice epou
v oeganizaicí ich  očekáávány. Záeoveň bude vnována pozoenopt i peaicovní káů ě, káteří 
v oeganizaicí ich  pů pobí ; einýěi plovy, zda a eaká tyto zěny ovlivní  očekáávání  peaicovní káů 
v oblapt peáice a eeeiich  peaicovní  peefoeeenice. V nápledueí icí  čápt peáice taká budou uvedeny
akátuální  doptupné peů zkáuěy a šetření  ěapueí icí  tuto peobleěatkáu, a to zeeěéna
z ieeění h o

peoptředí 

(napří kálad

ptudie

peeponálnlpoeadenpkáé

ppolečnopt

ManpooeeGeoup, poeadenpkáýich  ppolečnopt Peiiceoateeh oupeCoopeep a Deloite,
poeadenpkáé ppolečnopt Aicicentuee, IT ppolečnopt Dell a Intel či peeponální  agentuey
Randptad).
Do eakáé ěí ey a eakáýě způ pobeě budou dopady čtveté peů ěyplové eevoluice oeganizaice
ovlivňovat, pe bude lišit ěe. v záviplopt na toě, v eakáé oblapt dané oeganizaice pů pobí 
a eakáé peodukáty a plužby popkáytuee (pteen taká bude podptatné, eakáá peaicovní  ěí pta
oeganizaice obpazueí  a ich aeakátee nápln eeeiich  peáice a peaicovní ich  úkáolů ). Iěpleěentaice
novýich  řešení  v dů pledkáu teich nologiickáýich  zěn, tedy náeů pt využí vání  eů znýich  nápteoeů 
a aplikáaicí  uěožňueí icí  autoěatzaici, eobotzaici, digitalizaici či káoěputeeizaici paká ěů že být
v eednotlivýich  oeganizaicí ich  einá peáv p oh ledeě na pekátoe, eeěuž pe vnuee (einaká bude
vypadat eobotzaice či káoěputeeizaice v oeganizaicí ich  pů pobí icí ich  v dopeav a einé nápteoee
či aplikáaice bude využí vat oeganizaice vnueí icí  pe zdeavotniictví ). Z toh o dů vodu budou
poppány peoěny v oblapt peeponální ich  činnopt, káteeé do uečité ěí ey ěupí  řešit
všeich ny oeganizaice, a to bez oh ledu na oblapt pvéh o pů pobení . V další  čápt této káapitoly
taká budou předptaveny káonkáeétní  náveh y novýich  pří ptupů , káteeé epou (a peavdpodobn
i budou) v oblapt peeponální ich  činnopt a poděí neká peáice v oeganizaicí ich  uplatňovány
a v budouicnu pe ptanou eešt akátuálneší ěi.
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3.1

Peů zkáuěy týkáaeí icí  pe dopadů  čtveté peů ěyplové eevoluice na oblapt

peáice
Peů zkáuě ppolečnopt ManpooeeGeoup, káteeý peobh l v eoice 2016, pe zaěřuee zeeěéna
na zěny v oblapt dovednopt, káteeé budou na teh u peáice v budouicnu vyžadovány.
Peáv peoěny v požadavicí ich  na dovednopt a nutnopt eekávaliikáaice vliveě digitalizaice
a eobotzaice budou dle toh oto peů zkáuěu h eát velkáou eoli na budouicí ě teh u peáice.
Šetření  pe zúčaptnilo 18 000 zaěptnavatelů  ve 43 zeěí ich  pvta ze 6 eů znýich 
peů ěyplovýich  odvtví . Hlavní  otázkáy pe týkáaly toh o, eakáý vliv v budouicí ich  2 leteich  ee ze
pteany zaěptnavatelů  očekááván v pouviplopt p eozvoeeě teich nologií  ve pvt peáice
a eakáýě způ pobeě budou zaěptnavatelé zabezpečovat, že eeeiich  zaěptnanici ěaeí 
potřebné dovednopt peo výkáon peáice (ManpooeeGeoup, 2017, p. 2–3).
Ví ice než 90 % zaěptnavatelů  očekáává, že pe eiich  v budouicí ich  2 leteich  peoicepy
digitalizaice a autoěatzaice budou dotýkáat. Přep 80 % zaěptnavatelů  plánuee zaich ování 
nebo zvýšení  počtu zaěptnaniců  a eeeiich  kávaliikáaice, pouze 12 % zaěptnavatelů  ěá
v úěyplu počet zaěptnaniců  kávů li autoěatzaici pní žit. Neeví ice žádaní  budou v káeátkáé
budouicnopt peaicovní ici v oblapteich  obich odu a péče o zákáazní káy, lidpkáýich  zdeoeů 
a infooeěační ich 

teich nologií .

Klí čovou

dovednopt bude

učenlivopt,

flexibilita

a přizpů pobivopt (ManpooeeGeoup, 2017, p. 5). To káoeepponduee i p uvedenýěi
odboenýěi peaěeny (např. Kuh nová, 2017; Deaeboen, 2017), káteeé za ptále ví ice
poptávané dovednopt na teh u páice v doh ledné budouicnopt označuee ěe. obeicn
ěkákáé dovednopt, káteeé epou vlaptní  lideě a nah eadit pteoei ee lze obtžn.
Peo zaeištní  potřebnýich  dovednopt na peaicovní ich  poziicí ich  popkáytuee 74 %
zaěptnavatelů  inteení  škáolení  ptávaeí icí ě zaěptnaniců ě. 44 % zaěptnavatelů  paká
zí pkáává nové peaicovní káy, káteří  potřebné dovednopt ovládaeí , aniž by byli nah eazováni
ptávaeí icí  zaěptnanici. Nové dovednopt takáé 39 % zaěptnavatelů  zaeišťuee
peoptředniictví ě exteení ich  odboení káů  (ManpooeeGeoup, 2017, p. 6). Je tedy patené, že
oblapt vzdlávání  a eozvoee ptávaeí icí ich  zaěptnaniců  považuee vtšina oeganizaicí  za
dů ležitou. Dí káy toěu pi oeganizaice ěoh ou zaeiptt kávaliikáované peaicovní káy
p odpoví daeí icí ěi dovednoptěi a pich opnoptěi a záeoveň pi udežet ptávaeí icí  zaěptnanice.
Šetření  poeadenpkáé ppolečnopt Deloite pe upkáutečnilo v eoice 2017 a účaptnilo pe h o
přep 10 000 peaicovní káů  z oblapt lidpkáýich  zdeoeů  (63 % eeppondentů ) a bupineppu (37 %
44

eeppondentů ) ve 140 zeěí ich  v eáěici velkáýich  oeganizaicí  (přep 10 000 zaěptnaniců ),
ptřední ich  oeganizaicí  (1–10 000 zaěptnaniců ) a ěalýich  ppolečnopt (ěén než 1 000
zaěptnaniců ). Tato ptudie popkáytuee globální  teendy v oblapt lidpkáýich  zdeoeů , z niich ž
eeden ee ppatřován v digitalizaici peáice (Deloite, 2017, p. 5).
Podle toh oto peů zkáuěu 56 % oeganizaicí  peoěňuee pvé HR peogeaěy v pouviplopt
p eozvoeeě digitální ich  a ěobilní ich  nápteoeů . Ví ice než polovina dotázanýich  peeponální ich 
oddlení  ve pvé peaxi eiž nyní  využí vá neakáou fooeěu uělé inteligenice a 41 % oeganizaicí 
buduee vlaptní  ěobilní  aplikáaice ká popkáytování  HR plužeb (Deloite, 2017, p. 87). Z toh o lze
vyvodit, že přibližn poloviny oeganizaicí  pe teich nologiickáé zěny dotýkáaeí  eiž teď a dané
oeganizaice řeší , eakáýě způ pobeě ěoh ou dopady tich to zěn zpeaicovat.

Poeadenpkáá ppolečnopt Peiiceoateeh oupeCoopeep pe zabývala dlouh odobýě vliveě
autoěatzaice na oblapt peáice a ve pvéě peů zkáuěu, káteeý byl vydán v eoice 2018,
analyzovala ví ice než 200 000 poučapnýich  peaicovní ich  ěí pt ve 29 zeěí ich  p icí leě uečit,
eakáou ěeou ěoh ou být tato peaicovní  ěí pta ovlivnna autoěatzaicí  v budouicí ich  20
leteich . Čepkáá eepublikáa ee dle toh oto šetření  po Slovenpkáu, Slovinpkáu a Litv čtvetou
neeoh eoženeší  zeěí  ico pe týče eizikáa autoěatzaice peaicovní ich  ěí pt, káteeýich  bude
oh eoženo až 40 %. Naopaká nižší  eizikáo autoěatzaice peaicovní ich  poziic, poh ybueí icí  pe
okáolo 20 %, pe paká předpokáládá v Jižní  Koeee, Finpkáu, Řeickáu a Rupkáu (Haokápooeth ,
Beeeiěan, Saloni, 2018, p. 1–2).
Tato ptudie předpokáládá, že autoěatzaice peobh ne ve třeich  vlnáich . Bh eě té pevní ,
čapov tevaeí icí  do pevní  poloviny dvaicátýich  let toh oto ptolet, očekáává oh eožení  přibližn
3 % analyzovanýich  peaicovní ich  poziic. Toto období  bude ve znaěení  algoeitěizaice, kády
bude doich ázet ká využí vání  pteoeů  zeeěéna ká analýze utří dnýich  ptatptickáýich  dat. Ve
deuh é vln (ěezi lety 2025 a 2029), káteeá bude ich aeakáteeiptickáá eozší ření ě využí vání 
autoěatzaice, a to zeeěéna peo eepettvní  úkáoly, ee předpokáládáno oh eožení  api 19 %
analyzovanýich  peaicovní ich  ěí pt. Třet vlna autoěatzaice, peobí h aeí icí  přibližn do eokáu
2035, ee ppoeována p autonoěií  a předpokáládá pe, že bh eě ní  bude oh eoženo až 30 %
z analyzovanýich  peofoepí  (p tě, že ppolu p peaicovní ěi ěí pty bude oh eoženo až 44 %
peaicovní káů  p ní zkáou kávaliikáaicí ). V této dob ee předpokáládáno využí vání  pteoeů  peo
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řešení  dynaěiickáýich  peobléěů  a pituaicí , napří kálad ří zení  autoěobilů  (Haokápooeth ,
Beeeiěan, Saloni, 2018, p. 5–6).
Zěny pe v eáěici čapovéh o období  všeich  tří  vln autoěatzaice budou dotýkáat eů znýich 
oblapt, přičeěž neeví ice bude zapažena dopeava a pkáladování  (přep 50 %), výeoba (okáolo
45 %), výptavba (přibližn 38 %) nebo aděinipteatva (api 36 %). Naopaká neeěén
autoěatzaice dopadne na peaicovní  ěí pta v oblapt zdeavotniictví  a poiciální  péče (leh ice
přep 20 %) a vzdlávání  (neicelýich  10 %) (Haokápooeth , Beeeiěan, Saloni, 2018, p. 3).

Společnopt Aicicentuee ve ppolupeáici pe ppolečnopt Gallup vyvinula tzv. Th e Woekáee
Valuep Index, v překáladu index h odnot peaicovní káa, káteeý vznikál v eáěici peů zkáuěu
ppolečnopt Aicicentuee. Tento peů zkáuě pe zaěřoval na dopady teich nologiickáéh o
pokáeokáu na dnešní  a budouicí  peáici a peobí h al v eoice 2016 za účapt ví ice než 10 000
peaicovní icí ich  v 10 zeěí ich . Zěiňovaný index h odnot peaicovní káa pe paká pkáládá ze dvou
eovin h odnot: z eěoicionální  eoviny (ěezi n patří  např. angažovanopt, kávalita života,
poiciální  ptatup) a eaicionální  eoviny (káaě pe řadí  např. inanční  pří eeě, beneity) (Sh ooká,
Kniickáeeh ě, 2017, p. 5–13).
Spolu p geneeační  peoěnou peaicovní káů  na teh u peáice pe ění  takáé převládaeí icí 
peaicovní  peefoeeenice, a tvoří  taká nový h odnotový pyptéě peaicovní káů . Motvaice
peaicovní káů  pe nepoh ybuee pouze v eovin inanční  oděny, zapah uee i do ěožnopt
další h o vzdlávání  na peaicovišt, vtší  flexibility a autonoěie. Peáv Th e Woekáee Valuep
Index odh aluee, že eěoicionální  foakátoey, eakáo ee angažovanopt, kávalita života nebo
poiciální  ptatup, epou peo peaicovní káy pteen nebo ví ice dů ležité než inanční  oděna a
beneity (Sh ooká, Kniickáeeh ě, 2017, p. 5–13). Tato zeištní  káoeeppondueí  p uvedenýěi
ich aeakáteeiptkáaěi geneeaice Y, peo káteeou na eozdí l od předich ozí  geneeaice X není 
inanční  oh odnoicení  needů ležiteší ě foakátoeeě ve pvt peáice.
Výpledkáy toh oto šetření  takáé ukáazueí , že icelýich  67 % eeppondentů  ěá záeeě v budouicnu
peaicovat na volné noze nebo fooeěou pebezaěptnání . Záeoveň kálepá ěí ea zaěptnání 
na dobu neuečitou a peeěanentní  zaěptnaneickáý ptatup eiž není  peavidleě (Sh ooká,
Kniickáeeh ě, 2017, p. 14). Tato zeištní  odpoví daeí  i eiž uvedenýě peaěenů ě (např.
Minipteeptvo peů ěyplu a obich odu, 2016), podle káteeýich  pe flexibilizaice peáice a ěožnopt
peaicovat fooeěou pebezaěptnání  bude ptále eozšiřovat.
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Studie ppolečnopt Dell a Intel z eokáu 2016 přináší  výpledkáy eozh ovoeů  p ví ice než 3 800
peaicovní káy z 10 zeěí , káteří  peaicueí  na plný úvazeká ěiniěáln 35 h odin týdn, a to
v eů znýich  odvtví ich  (vzdlávání , ptátní  ppeáva, inanční  plužby, zdeavotniictví , výeoba,
ěédia, obich od) (Penn Sich oen Beeland, 2016, p. 2).
Co pe týkáá peaicovní  pí ly obeicn, na zákálad toh oto peů zkáuěu budou peaicovní ici
v budouicnu

ěobilneší  (pní ží  pe foeekávenice opobní  inteeakáice ěezi peaicovní káy, ale

ppolupeáice poeopte), peodukátvneší  (dí káy lepší ě a eyich leeší ě teich nologií ě ppolu p ví ice
digitáln peopoeenýěi káolegy) a pich opneší  (peaicovní ici budou eozuět, eaká teich nologie,
eakáo ee např. uělá inteligenice, využí vat) (Penn Sich oen Beeland, 2016, p. 6). Zeištní 
o vzeů ptaeí icí  ěí ře ěobility paká potvezueí  eozšiřueí icí  pe individualizaici a flexibilizaici peáice.
Ví ice než polovina eeppondentů  dále předpokáládá, že do přibližn 5 let bude peaicovat
v peoptředí  tzv. ich yteýich  káaniceláří , káteeé budou vybaveny digitální ěi teich nologieěi
včetn vietuální  a eozší řené eeality. Polovina eeppondentů  paká ěiniěáln eednou týdn
peaicuee na dálkáu (Penn Sich oen Beeland, 2016, p. 6–12). Steen taká téěř dv třetny
eeppondentů  plánovaly v eoice 2017 využí t ěožnopt pdí lené ekáonoěikáy, a to už eaká
v podob nabí zení  či peodeee plužeb a zboží  (10 % eeppondentů ), nákáupeě tich to
peodukátů  a plužeb (22 % eeppondentů ) či nabí zení ě i ppotřebou tich to plužeb a zboží 
(31 % eeppondentů ) (Penn Sich oen Beeland, 2016, p. 42).

Peů zkáuě Randptad Eěployee Beand Repeaeich , káteeý peobí h al v eoice 2016 a byl
publikáován v eoice 2017, zaich yicuee odpovdi ví ice než 160 000 eeppondentů  z 5 495
ppolečnopt ve 26 zeěí ich  na téěa ateakátvita zaěptnavatelů . Na zákálad výpledkáů 
toh oto šetření  lze tvedit, že ateakátvní ě zaěptnavateleě neepou pouze oeganizaice,
káteeé nabí zeeí  zaeí ěavou inanční  oděnu či ptabilní  uplatnní . Peo ptále ví ice
zaěptnaniců  ee při volb zaěptnavatele eozh odueí icí  ěožnopt pladit peaicovní  a opobní 
život a pří eeěná atěopfoéea na peaicovišt (Randptad Eěployee Beand Repeaeich , 2017),
icož odpoví dá ptále početneší ěu zaptoupení  předptavitelů  geneeaice Y na teh u peáice
a eeeiich  očekáávání  ěí t ěožnopt eovnováh y v peaicovní ě a opobní ě život.
Třetna eeppondentů  v Eveop a peveení  Aěeeiice pe doění vá, že autoěatzaice bude peo
eeeiich  peáici peoppšná. V Latnpkáé Aěeeiice, Tiich oěoří  a Apii paká ví ice než polovina
eeppondentů  peoeevila na autoěatzaici pozitvní  názoe. Záeoveň pe 40 % všeich 
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peaicovní káů  doění vá, že autoěatzaice eeeiich  peáici neovlivní . Rekávaliikáaici, káteeá ee
p autoěatzaicí  čapto zěiňována, by uví talo přibližn 58 % peaicovní káů  (Randptad
Eěployee Beand Repeaeich , 2017).

3.2

Nové pří ptupy ká vybeanýě peeponální ě činnopteě

Pří ležitopt využit teich nologiickáéh o pokáeokáu v peeponální ich  činnopteich  a úkáoleich 
peeponální ich  oddlení  ee obeovpkáá a dá pe očekáávat, že teanpfooeěaice eednotlivýich 
peeponální ich  činnopt v pouviplopt pe zěnaěi, káteeé přináší  dů pledkáy čtveté peů ěyplové
eevoluice, bude v budouicnu ptále čapteší ě eeveě. Přepto lze u nkáteeýich  peeponální ich 
činnopt předpokáládat eyich leeší  a pnadneší  iěpleěentaici tich to zěn, a to vzh ledeě
ká ich aeakáteeu peaicovní ich  úkáolů , káteeé pe v eáěici eednotlivýich  peeponální ich  činnopt
vykáonávaeí  – u nkáteeýich  ee čáptečná či úplná digitalizaice a káoěputeeizaice téěř
nevyh nutelná. Záeoveň ee třeba připoěenout, že v této pouviplopt neěupí  být eednotlivé
peeponální  činnopt v peaxi taká eednoduše oddlitelné nebo pe oeganizaice ěoh ou
vnovat pouze nkáteeýě z niich .
Z toh o dů vodu ee taká peoptoe vnován pouze vybeanýě peeponální ě činnopteě,
u káteeýich  epou eiž v poučapné dob pří toěny velkáé peoěny, eeeiich ž pří káladeě ěů že být
využí vání  uělé inteligenice, vietuální  nebo eozší řené eeality, ěobilní ich  teich nologií  či
icloudovýich  řešení , a peavdpodobnopt další ich  a vtší ich  zěn ee u niich  vyšší  než u einýich 
peeponální ich  činnopt. To všaká nevylučuee, že i další  (eeppekátve veškáeeé) peeponální 
činnopt budou těito zěnaěi v budouicnu ovlivnny. Spí še pe lze doění vat, že tato
teanpfooeěaice naptane p uečitýě čapovýě odptupeě, až bude zabezpečena peoěna
tich  peeponální ich  činnopt, káteeýě oeganizaice v peaxi přikáládaeí  v poučapnopt vtší 
dů ležitopt; pří padn budou všeich ny peeponální  činnopt ví ice peopoeeny.

V toěto oh ledu bude neeppí še teich nologiickáýě pokáeokáeě eednou ze zapaženýich  oblapt
zí pkáávání , výbe a přieí ěání  peaicovní káů , icož epou peeponální  činnopt dotýkáaeí icí  pe velkáé
vtšiny oeganizaicí . V káontextu poučapnéh o teh u peáice a teendu (téěř nepřetežit)
pnižueí icí  pe nezaěptnanopt od eokáu 2013 ve Spoeenýich  ptáteich  aěeeiickáýich  či zeěí ich 
Eveoppkáé unie ee totž peo oeganizaice neepalčiveší  otázkáou peáv zí pkáávání  peaicovní káů .
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Napří kálad v Čepkáé eepubliice ee ěí ea nezaěptnanopt v eáěici zeěí  EU neenižší  – podle
Čepkáéh o ptatptickáéh o úřadu pe ve čtvetéě čtvetlet eokáu 2017 poh ybovala okáolo 2,4 %
(Čepkáý ptatptickáý úřad, 2017). Lze předpokáládat, že pokáud pe oeganizaicí ě nepodaří 
zí pkáat potřebnou lidpkáou peaicovní  pí lu, ěoh ou být otevřeneší  eyich leeší  eobotzaici
a káoěputeeizaici peaicovní ich  úkáolů , aby taká naplnily ptanovené icí le.
Jaká uvádí  napří kálad výpledkáy šetření  Revoluice dovednopt ppolečnopt ManpooeeGeoup,
poučapn ěů že být peo oeganizaice velěi podptatná oblapt vzdlávání  a eozvoee
zaěptnaniců , a to zeeěéna z dů vodu eiž zěiňované zěny poptávkáy po dovednopteich  a
nutnopt eekávaliikáaicí  peaicovní káů .
Steen taká bude p oh ledeě na ěí eu nezaěptnanopt peo oeganizaice dů ležité nov
zí pkáané zaěptnanice, do káteeýich  bylo inveptováno ve vzdlávaicí ich  a eozvoeovýich 
akátvitáich , v oeganizaici udežet a vytvořit takáové poděí nkáy, ve káteeýich  pe eiě bude
peaicovat pří eeěn. Z toh o dů vodu taká h eaeí  dů ležitou eoli i peaicovní  poděí nkáy v
oeganizaicí ich .
3.2.1 Nové pří ptupy ká zí pkáávání , výbeu a přieí ěání  peaicovní káů 
Zí pkáávání  či vyh ledávání  peaicovní káů  a na to navazueí icí  výbe patří  káe kálí čovýě
peeponální ě činnopteě. Jeeiich  h lavní ě úkáoleě ee zaeiptt odpoví daeí icí  kávalitu nov
naptupueí icí ich  peaicovní káů , přičeěž výbe peaicovní káů  pe eiž (na eozdí l od zí pkáávání  či
vyh ledávání  peaicovní káů ) pouptředí  na popuzování  předpokáladů  káandidátů  v pouviplopt
p náeokáy, káteeé obpazované ěí pto požaduee a káteeé ěů že oeganizaice v budouicnu využí t
pří padn na einé peaicovní  poziici, a na inální  eozh odnut o paěotnéě výbeu novéh o
peaicovní káa. Na to paká navazuee přieí ěání  peaicovní káů , káteeé pe týkáá peávní ich 
a aděinipteatvní ich  káeokáů  oh ledn náptupu novéh o zaěptnanice a takáé eeh o uvedení 
v oeganizaici (Koicianová, 2010, p. 79–128).
Při zí pkáávání  (vyh ledávání ) peaicovní káů  pe vyich ází  eednaká z popipu peaicovní h o ěí pta,
kávaliikáační h o peoilu a takáé z požadovanýich  pich opnopt a dovednopt peaicovní káa,
přičeěž pe zvažuee, zda bude daná peaicovní  poziice obpazena z inteení ich  či exteení ich 
zdeoeů  (v obou pří padeich  ale bývá daná peaicovní  pří ležitopt neakáýě způ pobeě
zveřeenna, inzeeována). Záeoveň ee káladen dů eaz i na to, zda ěaeí  káandidát uečitý

49

eozvoeový poteniciál nebo eaká pe identikáueí  p oeganizaicí  a eeeí  káultueou (Koicianová, 2010,
p. 79).
Peo oeganizaice předptavuee v eáěici této peeponální  činnopt velkáou pří ležitopt oblapt
peeponální h o ěaekáetngu, eeh ož úkáoleě ee utvářet dobeé eěéno oeganizaice a popilovat
taká eeh o ateakátvitu, a to eaká ěezi uich azeči o peáici, taká ěezi zaěptnanici (Koicianová,
2010, p. 89). V poučapnopt ee bžné, že oeganizaice napří kálad oeganizueí  dny otevřenýich 
dveří  (či další  veřeen pří ptupné akáice), účaptní  pe peaicovní ich  veleteh ů  nebo ěaeí  vlaptní 
káaeiéení  pteánkáy či peoily, káde peezentueí  pvou činnopt a peaicovní  pří ležitopt, káteeé
nabí zeeí  poteniciální ě uich azečů ě o peáici, p icí leě pozitvn ovlivnit eeeiich  povdoěí 
a záeeě o danou ppolečnopt. Součápt takáovýich  pteáneká bývaeí  i footogeaie, videa nebo
vietuální  peoh lí dkáy peaicovní h o peoptředí , ěedailonkáy zaěptnaniců  a vedouicí ich 
peaicovní káů , káteří  přibližueí  opobní  zkáušenopt, eaká daná oeganizaice founguee a eakáé vytváří 
peaicovní  poděí nkáy a peoptředí . Lze předpokáládat, že peáv tato oblapt ěů že být v
budouicnu ovlivnna teich nologiickáýě pokáeokáeě a káaniceláře oeganizaicí  taká bude ěožné
navštvit napří kálad v eáěici vietuální  eeality, tedy z einéh o ěí pta, než káde pe pí dlo
oeganizaice naich ází , a p poěoicí  beýlí  peo vietuální  eealitu. Jde taká vlaptn o noveší 
zobeazovaicí  teich nikáu eiž zěiňovanýich  vietuální ich  peoh lí deká, káteeá ěů že popkáytnout
uich azečů ě eeálneší  doeeě.
V pří pad obpazování  peaicovní  poziice bývá poučápt peoicepu zí pkáávání  peaicovní káů  takáé
fooeěulaice a uveřeenní  nabí dkáy zaěptnání  (Koicianová, 2010, p. 79–80). Bžnýě
ěí pteě uveřeenní  bývá inteenetová inzeeice, ěédia, poeadenpkáé agentuey, úřady peáice,
vzdlávaicí  inpttuice, dopoeučení  uich azečů  či eeeiich  pří ěé oplovení  (Koicianová, 2010,
p. 85). Spolu p eozvoeeě digitální ich  teich nologií  pe i oblapt zí pkáávání  peaicovní káů  přepunula
zeeěéna do onlline pvta a inzeeuee pe peoptředniictví ě inteenetu, káteeý icelý peoicep
ueyich lil a zefoekátvnil, či ěobilní ich  aplikáaicí . V budouicnu lze očekáávat, že pe popune vývoe
inteenetové inzeeice a bude bžné inzeeovat peaicovní  poziice přep poiciální  pí t, káteeé
peiěáen neplouží  ká oplovování  a zí pkáávání  peaicovní káů , a to např. ve fooeě káeátkáýich 
videí , nebo peoptředniictví ě ěobilní ich  aplikáaicí .

Výbe peaicovní káů , navazueí icí  na foázi zí pkáávání  či vyh ledávání , pe pnaží  o uich azečí ich  zí pkáat
ico neeví ice infooeěaicí , dí káy káteeýě lze předví dat peaicovní  výkáon, ich ování  na dané
50

peaicovní  poziici, přizpů pobivopt vů či peaicovní ěu peoptředí  oeganizaice a takáé zeiptt
eeálnou ěotvaici káandidáta a ěožnopt naplnní  eeh o peaicovní ich  očekáávání  (Koicianová,
2010, p. 94). K výbeu peaicovní káů  lze použí t eů zné ěetody, ěezi káteeé patří  napří kálad
analýza dokáuěentů  (životopip, ěotvační  dopip, ieeění  či opobní  dotazní ká), výbeový
eozh ovoe, tepty peaicovní  způ pobilopt (tepty pich opnopt a tepty opobnopt) a appeppěent
icentee (Koicianová, 2010, p. 98).
Teich nologiickáý pokáeoká lze využí t peáv v eáěici eů znýich  ěetod výbeu peaicovní káů . Již
dnep pe ěí pto opobní ich  výbeovýich  eozh ovoeů  upkáutečňueí  onlline poh ovoey
p káandidáty, v eáěici káteeýich  lze vyeapnit zákáladní  peaicovní  otázkáy a pří padn pe
i doěluvit na ppolupeáici. Další ě způ pobeě ěů že být začlenní  digitální ich  teich nologií  do
užší ich  foází ich  výbeu či appeppěent icentea a v eáěici eednotlivýich  akátvit taká uich azečů ě
napří kálad v eáěici vietuální  eeality uěožnit vyzkáoušet pi den v peáici na nečipto. To by
ěoh lo uěožnit vh led uich azeče do eeálnýich  peaicovní ich  pituaicí  a bylo by taká ěožné
pledovat, do eakáé ěí ey pe peaicovní  předptavy káandidáta a oeganizaice ph odueí .
Pří káladeě ěů že být něeickáá ppolečnopt Deutpich e Bah n, káteeá vietuální  eealitu využí vá
peo náboe talentovanýich  peaicovní káů , aby pi zaeiptla náptupice ptaeší ich  peaicovní káů 
odich ázeeí icí ich  do dů ich odu. Keoě icí lenýich  náboeovýich  káaěpaní  na poiciální  pí t
Faicebooká vyví eí  pyptéě peo uich azeče, káteeý pleduee eeeiich  žádopt o zaěptnání 
a zeednodušuee onlline náboeový peoicep tě, že peoptředniictví ě vietuální  eeality
uěožňuee káandidátů ě vyzkáoušet pi uečité peaicovní  úkáoly na eednotlivýich  poziicí ich  eešt
před tě, než na danou peaicovní  poziici zaeeagueí  (Sh ooká, Kniickáeeh ě, 2017, p. 12).
Dipkáutovanou novinkáou, ptoeí icí  na poěezí  ěezi zí pkáávání  peaicovní káů  a eeeiich  výbeeě, ee
využí vání  ich atbotů , tedy pofoaeové aplikáaice uěožňueí icí  napodobovat pich opnopt lidpkáé
káoěunikáaice, a to bh eě peoicepu zí pkáávání  a výbeu peaicovní káů . Podobn eakáo opobní 
apiptent (pří káladeě ěů že být Siei, Alexa nebo Google Noo) použí vaeí  náboeoví  ich atbot
uělou inteligenici, eakáo ee přieozené zpeaicování  eazykáa ká poeozuění  lidpkáýich  zpeáv
a pich opnopt na n odpovdt. Ch atbot ěoh ou být využí váni peoptředniictví ě SMS
zpeáv, elěailů , peoilů  na poiciální ich  pí tich  nebo aplikáaicí  peo zapí lání  zpeáv a popkáytnout
taká káandidátů ě odpovdi na eelevantní  dotazy v eeálnéě čape (Maee, 2018, p. 24).
Ch atbot taká ěoh ou upnadnit a ueyich lit peáici peeponaliptů  a napří kálad ph eoěažďovat
infooeěaice o káandidáteich , pokáládat zákáladní  otázkáy týkáaeí icí  pe napří kálad peofoepní 
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kávaliikáaice či nedávné peofoepní  akátvity v eáěici předvýbeu káandidátů , odpoví dat na
čapté dotazy týkáaeí icí  pe peaicovní ich  poziic či peaicovní ich  poděí neká a plánovat výbeové
eozh ovoey p lidpkáýě peeponaliptou (Maee, 2018, p 25). Dí káy ich atbotů ě taká ěů že být
čapov zkáeáicen icelý náboeový peoicep. Součapn ěoh ou ich atbot poěoici oeganizaicí ě
p čaptýě peobléěeě dnešní  doby, kády velkáé ěnožptví  káandidátů  nedoptane na pvou
žádopt o peaicovní  ěí pto žádnou odpovď (káeoě autoěatickáéh o potvezení  o přieet
eeeiich  žádopt), icož ěů že přippt ká icelkáové ateakátvit zaěptnavatele eakáožto
oeganizaice, káteeá pi váží  záeěu káandidátů  a káoěunikáuee p niěi.
Neočekáává pe všaká, že by ich atbot v tich to peeponální ich  činnopteich  ěli nah eadit fooeěu
lidpkáé peáice. Moh ou ale poěoici zeeěéna p ilteování ě vh odnýich  káandidátů  na zákálad
popipu peaicovní h o ěí pta (Aeuh a, Rath oee, 2018, p. 31). Steen taká ale ěů že být do uečité
ěí ey eole ich atbotů  nah eazena onlline ieeění ě dotazní káeě uží vanýě v poučapnopt,
káteeý káandidát vyplňueí  při žádopt o peaicovní  poziici a na zákálad káteeéh o lze nevh odné
káandidáty vyilteovat podle eozh odovaicí ich  káeitéeií . Ne káaždá oeganizaice ale takáový
fooeěulář využí vá.
Pevní ě náboeovýě ich atboteě byla Mya, káteeá dokááže odpovdt až na 75 % dotazů 
káandidátů , káteeé bývaeí  pokáládány v eáěici výbeovýich  ří zení . Další ě pří káladeě ich atbotů 
ěoh ou být Wade a Wendy: Wade poěáh á zaěptnaniců ě p plánování ě eeeiich  káaeiéey
a ukáazuee eiě peaicovní  pří ležitopt v oeganizaici. Wendy paká káoěunikáuee p káandidáty
a poěáh á eiě poeozuět ieeění  káultuře, peaicovní ě nabí dkááě a náboeovéěu peoicepu.
Nová aplikáaice v oblapt zí pkáávání  a výbeu peaicovní káů  Soitich  poěáh á káandidátů ě naeí t
novou peáici peoptředniictví ě h ledání  ph ody ěezi očekáávání ě káandidáta a peaicovní ěi
nabí dkáaěi na zákálad uživatelpkáýich  peefoeeenicí  káandidáta (Deloite, 2017, p. 90).

Přieí ěání  peaicovní káů  předptavuee náptup novéh o zaěptnanice a poptupy, káteeé pouvipí 
p eeh o uvedení ě do oeganizaice, icož zah enuee ěe. peávní  a aděinipteatvní  úkáony. Spolu
p touto foází  pe poeí  takáé adaptaice peaicovní káů , káteeá pe odeh eává v eovin káultuey
oeganizaice, dále v eovin paěotné peaicovní  činnopt a takáé na úeovni poiciální ich 
poděí neká (Koicianová, 2010, p. 128–131).
Mnoh o aděinipteatvní ich  káeokáů  ppadaeí icí ich  do této oblapt eiž bylo v ěinulopt
zeednodušeno. Jakáo pří kálad z čepkáéh o peoptředí  ěů že být uvedeno povinné škáolení 
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bezpečnopt oich eany zdeaví  při peáici a požáení  oich eany, káteeé eiž bžn peobí h á onlline
fooeěou elleaeningu. Steen taká ěnoh o ěateeiálů , káteeé bývaeí  nov naptupueí icí ě
zaěptnaniců ě popkáytovány, eiž bývaeí  předávány takáé v onlline fooeě. Lze
předpokáládat, že tento teend eešt poeopte a veškáeeé náptupní  ěateeiály budou novéěu
zaěptnanici zpeoptředkáovány ve fooeě icloudu.
Již zěiňovaná vietuální  eealita ěů že naeí t pvé uplatnní  takáé v onboaedingu
a zpeoptředkáovat nov naptupueí icí ěu zaěptnanici ieeění  peoptředí  a přiví tání  a káontakát
p káolegy (Čeevenkáová, 2018, p. 8–9).
Další ě pří káladeě využit vietuální  eeality bh eě přieí ěání  peaicovní káů  a nápledné
adaptaice ěů že být vietuální  h ea Th e Haed Way, káteeá byla uvedena v pepnu 2017 ve
ppolečnopt p eyich lýě občeeptvení ě KFC. Jde o onboaedingový a vzdlávaicí  peogeaě peo
nov přieaté káuich aře, kády zakáladatel ppolečnopt H. D. Sandeep pvýě h lapeě h eáčů ě
vypvtluee, eaká pe ěá ppeávn KFC káuře připeavovat (Haeaee, 2017).
S vietuální  eealitou uplatnnou v eáěici onboaedingu ěá dobeé zkáušenopt i auptealpkáá
poeadenpkáá ppolečnopt MYOB, ve káteeé pi noví  zaěptnanici h ned pevní  den napadí  beýle
peo vietuální  eealitu, a ěaeí  taká ěožnopt ph lédnout video obpah ueí icí  přiví tání  od CEO
ieěy, eí zdu eyich lýě závodní ě auteě a peoh lí dkáu teich nologiickáéh o a teich niickáéh o zázeěí 
oeganizaice (Keogh , 2016).
3.2.2 Nové pří ptupy káe vzdlávání  a eozvoei peaicovní káů 
Oeganizaice pe eiž dnep potýkáaeí  p ění icí ěi pe požadavkáy vneší h o i vnitřní h o peoptředí ,
v eeeiich ž dů pledkáu ěupí  pvé zaěptnanice na takáové zěny připeavit a přizpů pobit těto
zěnáě i dovednopt a pich opnopt zaěptnaniců . Jeeiich  eozvoe ee taká způ pobeě, eaká
oeganizaice zaeipt ptabilní  peaicovní  výkáon zaěptnaniců  a dokááže naplnit pvé icí le. Záeoveň
ee to ěožnopt peo zaěptnanice, eaká pi udežet a takáé popí lit zaeí ěavé poptavení  na
peaicovní ě teh u (Koicianová, 2010, p. 169).
Jaká naznačueí  zěiňované odboené peaěeny (např. Pieteepon, 2018; OECD Eěployěent
Outlooká, 2017; Kuh nová, 2017) či doptupné peů zkáuěy a šetření  (např. ptudie Revoluice
dovednopt ppolečnopt ManpooeeGeoup), očekáává pe, že pe v budouicnu v dů pledkáu
digitalizaice a káoěputeeizaice peáice peoění  požadavkáy na dovednopt uich azečů  a takáé
eyich lopt, p eakáou pe požadavkáy na nové dovednopt budou ěnit. Napří kálad eiž dnep pe
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ěupí  pofoaeoví  inženýři pvé dovednopt přeučovat káaždýich  12–18 ěpí iců . Podobn na
toě epou i peofoepionálové z oblapt ěaekáetngu, obich odu, výeoby, peáva, účetniictví  nebo
inanicí  (Deloite, 2017, p. 30).
V oeganizaicí ich  budou upřednoptňováni káandidát p teich nologiickáýěi káoěpeteniceěi
a analytickáýěi dovednoptěi (Čeevenkáová, 2018, p. 8–9). Steen taká budou oiceňováni
peaicovní ici p vypokáou kávaliikáaicí , eěpatí , káeeatvitou či pteategiickáýě ěyšlení ě (Kuh nová,
2017).
Lze totž předpokáládat, že všeich ny činnopt, káteeé pů ede autoěatzovat, budou
vykáonávány pteoei, a taká pe nutnopt eozvoee a vzdlávání  v dynaěiickáéě pvt plnéě
nepředví datelnýich  zěn popouvá do eoviny pich opnopt učit pe, přeučovat pe to, ico eiž
bylo naučeno, pich opnopt učit pe připeavenopt na zěny a adaptovat pe na n. Pokáud ee
ěožné autoěatzovat činnopt a úkáoly, eeeiich ž ich aeakáteeiptkáou ee nápledování  uečitéh o
opakáueí icí h o pe poptupu nebo ee lze do takáové pekávenice zapadit, a předat ee taká
ká vykáonávání  uělé inteligenici, ee třeba pe pouptředit na to, eakáé další  pich opnopt
a dovednopt epou unikáátn lidpkáé a nelze ee nah eadit pteoei. Mezi takáové dovednopt,
káteeé bude vh odné dále eozví eet, ěů že patřit káeitickáé ěyšlení , řešení  peobléěů , eěpate,
povdoěí  o eozdí lnopt káultue, eěoční  inteligenice nebo dovednopt naplouich ání 
(Deaeboen, 2017).
Role peofoepionálů  v oblapt vzdlávání  a eozvoee peaicovní káů  by paká ěoh la být ve fooeě
agentů  zěny a káonzultantů , káteří  oeganizaici uěožňueí  pe pe zěnaěi vyeovnávat
a napoěáh at inovaicí ě. Rovnž by ěli podpoeovat nové fooeěy a ěetody peáice, káteeé
podpoeueí  oeganizaici v eeeí  icept ptát pe agilní  a káteeé zvyšueí  eozvoeový poteniciál
oeganizaice. Pří káladeě ěoh ou být eů zné vietuální  nápteoee uěožňueí icí  být p káolegy
v neuptáléě onlline káontakátu. S nedoptatkáeě eelevantní ich  káoěpetenicí  zaěptnaniců 
paká ěoh ou záptupici vzdlávání  a eozvoee peaicovní káů  peaicovat v podob káeitickáéh o
zh odnoicení  obpah u a ěetod vzdlávání  ptávaeí icí ich  vzdlávaicí ich  a eozvoeovýich  akátvit
a dále uečení , eakáé dovednopt epou a budou neeví ice potřeba a eaká ěoh ou být ico
neeefoekátvnei eozví eeny (po ěetodologiickáé i didakátickáé pteánice). Speicialipté na
vzdlávání  a eozvoe zaěptnaniců  by taká káeoě kálí čovýich  úkáolů  týkáaeí icí  pe náveh u, vedení 
a h odnoicení  vzdlávaicí ich  a eozvoeovýich  akátvit ěli být takáé pich opni peofoepionáln
eednat v peoptředí  digitální h o vývoee, podpoeovat oeganizaici v období  nepřetežité
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teanpfooeěaice a akátvn utvářet káultueu vedouicí  ká šieší ěu a neuptáléěu učení  (Vey et al.,
2017, p. 27–30).
Pozoeovanou tendenicí  ee takáé náeů pt vypoice kávalitní h o obpah u, káteeý ee vtšinou zdaeěa
nebo za ěalý poplateká, icož uěožňuee oeganizaicí ě a zaěptnaniců ě pří ptup
ká nepřetežitéěu vzdlávání . Dí káy eozvoei nápteoeů , eakáo ee YouTube, Kh an Aicadeěy,
Udaicity, Udeěy, Couepeea, edX a další ich  ěapov otevřenýich  onlline káuezů , ee taká ěožné
učit novýě dovednopteě téěř kádykáoliv (Deloite, 2017, p. 30).
Napří kálad ppolečnopt IBM vypnula pvů e globální  pyptéě peo ří zení  vzdlávání  a nah eadila
h o novou digitální  vzdlávaicí  platoeěou, aby podpořila nepřetežité vzdlávání  a eozvoe.
Nový pyptéě uěožňuee zaěptnaniců ě publikáovat eakáýkáoliv obpah , káteeý oni paěi
považueí  za dů ležitý, dále oeganizuee a dopoeučuee vzdlávaicí  a eozvoeové akátvity na
zákálad peaicovní  poziice a zkáušenopt zaěptnanice a záeoveň integeuee exteení 
vzdlávaicí  a eozvoeové akátvity (Deloite, 2017, p. 90).
Peakátickáýě pří káladeě podpoey a využit teich nologiickáéh o pokáeokáu epou eiž zěiňovaní 
ich atbot, káteří  neěupí  být využí váni pouze v oblapt zí pkáávání  a výbeu peaicovní káů . Své
uplatnní  ěoh ou nalézt eovnž v oblapt eozvoee a vzdlávání , pří padn i v další ich 
peeponální ich  činnopteich , káde ěoh ou být využí váni třeba eakáo nápteoe odpoví daeí icí  na
čapto káladené otázkáy (a to napří kálad i v oblapt oděňování  a beneitů , peaicovní ich 
poděí neká nebo oeganizační  pteukátuey) (Deloite, 2017, p. 90–91).
Velkáou pří ležitopt předptavuee takáé zěiňovaná eozší řená eealita, káteeá ěů že být
v oeganizaicí ich  využí vána eakáo nápteoe při zaškáolování  peaicovní káů , pladní  poptupů 
v peaicovní ich  úkáoleich  v eáěici týěu nebo při eozvoeovýich  akátvitáich  (pří káladeě ěů že být
náicviká novýich  dovednopt či výicviká pilotů , káteeé taká ěoh ou peobí h at v eeálneší ě
peoptředí , než eakáé popkáytueí  poučapné piěulátoey) (Čeevenkáová, 2018, p. 8–9).
Liěity a baeiéey iěpleěentaice novýich  teich nologiickáýich  nápteoeů 
V teoeetickáé eovin ěoh ou nové pří ptupy a teich nologiickáé nápteoee přinášet oeganizaici
ěnoh o výh od, vylepšení  a uleh čení . V peaxi paká ale ěů že být eealita odlišná
a iěpleěentaice tich to novineká pložiteší . Z toh o dů vodu uvádí ě pří kálady nkáteeýich 
baeiée či liěitueí icí ich  pevkáů , káteeé ěoh ou peoicep iěpleěentaice v oeganizaicí ich  z ěéh o
poh ledu oh eozit.
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Velkáou eoli ěů že h eát eazykáové peoptředí , ve káteeéě epou nové nápteoee a aplikáaice
vyví eeny. Vzh ledeě ká toěu, že vtšina teich niickáýich  a teich nologiickáýich  novineká vznikáá
v tzv. západní ich  zeěí ich  či v ěezináeodní ě peoptředí , epou zpeavidla tyto nápteoee
a aplikáaice vytvářeny v angliickáéě eazyice. V pří pad uplatnní  tich to zěn epou paká dané
novinkáy doplňovány o další  eazykáové vaeianty, vtšinou pe všaká eedná o další  pvtové
eazykáy. Z toh o dů vodu pe lze doění vat, že využí vání  takáovýich  nápteoeů  a novineká neeppí še
nebude v blí zkáé budouicnopt ěožné v čepkáéě eazykáovéě eozh eaní , icož ěů že být peo
velkáé ěnožptví  oeganizaicí  liěitueí icí ě pevkáeě a ěů že to ovlivnit eyich lopt iěpleěentaice
v čepkáéě peoptředí . Vaeiantou paká ěů že být vývoe vlaptní h o nápteoee či aplikáaice v eáěici
eednotlivýich  oeganizaicí  v eazyice, káteeý eí  vyh ovuee. Tyto pkáutečnopt všaká neěupí  být
eizikáeě peo ěezináeodní  oeganizaice, ve káteeýich  peobí h á výh eadn v angliickáéě či einéě
icizí ě eazyice eaká inteení  káoěunikáaice pe zaěptnanici, taká exteení  káoěunikáaice
p dodavateli, kálienty či uich azeči o peáici.
Další  baeiéeou v iěpleěentaici ěoh ou být pevotní  nákálady a pořizovaicí  icena. Přeptože pe
napří kálad v eobotice dí káy teich nologiickáéěu pokáeokáu pořizovaicí  icena neuptále pnižuee,
ptále ede o eelatvn vypokáé nákálady, káteeé by pe oeganizaici ěupely vyplatt. V toěto
oh ledu ee paká na úvaze oeganizaice, zda by pří nop využí vání  novýich  nápteoeů  či aplikáaicí 
v poeovnání  p nákálady byl natoliká icitelný, že by pe oeganizaici tato inveptice vyplatla.
Součapn ěoh ou být tyto nové nápteoee využí vány ppí še v oeganizaicí ich , ve káteeýich  ee
znatelná vtší  oich ota vů či zěnáě. Stále ede o nové teich nologie, káteeýě neěupí  být
všeich ny oeganizaice nakálonny a vů či káteeýě ěoh ou ěnozí  peaicovní ici poiciťovat uečitou
nedů veu.
Pokáud oeganizaice překáonaeí  napří kálad zěí nné baeiéey, otázkáou zů ptává, eaká výh odné
ěoh ou být tyto teich nologiickáé novinkáy peo uživatele z deuh é pteany (tedy napří kálad
uich azeče o zaěptnání  či dodavatele plužeb). Do eakáé ěí ey ěů že být např. káoěunikáaice
peoptředniictví ě uělé inteligenice peo káandidáty pří eeěná, bude neeppí še ěožné
popoudit až v pří pad eozší řeneší h o využí vání  a vtší h o ěnožptví  uživatelů . Je ale
ěožné, že peo nkáteeé káandidáty ěů že být tento způ pob káoěunikáaice zdlouh avý či
neopobní  ve pěyplu nezáeěu zaěptnavatele, icož ee ěů že od dané peaicovní  pří ležitopt
a ppolupeáice takáé zicela odeadit.
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3.2.3 Možné teanpfooeěaice peaicovní ich  poděí neká
Peaicovní  poděí nkáy epou podptatnou poučápt peeponální ich  činnopt, káteeé ěaeí  na
zaěptnanice pří ěý dopad. Vlí dné peaicovní  poděí nkáy ěoh ou pozitvn ovlivňovat
peaicovní  ěotvaici, ppokáoeenopt peaicovní káů  a eeeiich  výpledkáy. Rovnž ěoh ou peaicovní káy
v oeganizaicí ich  ptabilizovat, pnižovat neěoicnopt, popilovat pounáležitopt p peaicovní ěi
úkáoly a icí li oeganizaice nebo pozitvn ovlivňovat ateakátvitu zaěptnavatele na teh u
peáice (Šikáýř, 2016, p. 146).

Jakáo poučápt peaicovní ich  poděí neká epou uvádny:


oeganizaice peaicovní  doby, týkáaeí icí  pe délkáy a způ pobu oeganizaice peaicovní  doby;



peaicovní  peoptředí  (zah enueí icí  peoptoeové a foyzikáální  poděí nkáy peáice), tedy
napří kálad peoptoeové řešení  peaicovišt, ěikáeokáliěatickáé poděí nkáy, opvtlení ,
baeevná úpeava peaicovišt, čiptota ovzduší  nebo h luká;



bezpečnopt a oich eana zdeaví  při peáici, zaeišťueí icí  oich eanu před poškáození ě zdeaví 
peaicovní káa;



poiciálnlppyich ologiickáé poděí nkáy peáice, týkáaeí icí  pe pkáutečnopt, zda človká
peaicuee v neuptáléě káontakátu p další ěi peaicovní káy, nebo izolovan (ede tedy
napří kálad

o

oblapt

peaicovní ich 

pkáupin,

vztah ů 

na

peaicovišt nebo

inteepeeponální ich  káonflikátů );


povinná péče o peaicovní káy, káteeá ee daná zákáony, předpipy a káolekátvní ěi
pělouvaěi vyšší  úeovn (Koicianová, 2010, p. 178–186).

Řada uvedenýich  peaicovní ich  poděí neká ee uzákáonna, napří kálad poděí nkáy peaicovní  doby
a doby odpočinkáu, bezpečnopt a oich eany zdeaví  při peáici nebo péče o zaěptnanice
(Koicianová, 2010, p. 178).
S oh ledeě na h lavní  teendy ění icí  poeet peáice lze očekáávat i nutnopt zěn v oblapt
peaicovní ich  poděí neká, káteeé epou p uvedenýěi tendeniceěi, káteeýěi epou digitalizaice
a káoěputeeizaice peáice, eeeí  flexibilizaice a tendenice ká pouladu peaicovní h o a opobní h o
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života, neeví ice ppoeené. Mezi těi lze uvépt zeeěéna peaicovní  poděí nkáy oh ledn
oeganizaice peaicovní  doby ve pěyplu flexibilneší  peáice a poiciálnlppyich ologiickáé
poděí nkáy peáice ve pěyplu zvyšueí icí  pe onlline káoěunikáaici ěezi peaicovní káy a pnižueí icí  pe
foeekávenicí  opobní h o káontakátu. Těto tendenicí ě by paká ěly odpoví dat i legiplatvní 
poděí nkáy týkáaeí icí  pe této peobleěatkáy.

Uečitou podobu flexibilneší ich  peaicovní ich  poděí neká ěá eiž v poučapné dob ěnoh o
oeganizaicí , vtšinou pe všaká eedná o eednoduich é uvolnní  peaicovní  doby např. ve pěyplu
peužné peaicovní  doby. Málokáteeé z niich  niicěén zaěptnaniců ě nabí zí  volneší  peaicovní 
poděí nkáy ve pěyplu oeganizaice peaicovní  doby.
Neteadiční  fooeěu flexibilní  peaicovní  doby uěožňuee napří kálad ppolečnopt DáěeJí dlo.icz,
káteeé zpeoptředkáovává a dováží  eí dla z eeptaueaicí  až ká zákáazní káů ě doěů . Peo káueýey, káteří 
eí dlo dovážeeí , exiptuee ěožnopt peaicovat i pouze bh eě polední ich  (11:00–14:00)
a večeení ich  (18:00–21:00) špičeká, kády přep aplikáaici obeednává neeví ice zákáazní káů  a počet
obeednáveká ee vyšší , než eakáý zvládne ptandaední  počet káueýeů  eozvézt (Ří h a, 2018).
Další ě pří káladeě alteenatvní h o poeet peaicovní  doby ee káonicept RepultplOnly Woeká

Envieoněent, v překáladu peaicovní  peoptředí  zaěřené pouze na výpledkáy, pe zaěřuee
pouze na výkáon, výptupy a výpledkáy zaěptnaniců  a neh odnot foyziickáou pří toěnopt
v káaniceláří ich  nebo počet odpeaicovanýich  h odin. Pří káladeě oeganizaice, káteeá takáový
způ pob peáice využí vá, ěů že být oeganizaice MindToolp zabývaeí icí  pe onlline vzdlávání ě
nebo Aěeeiickáá ppolečnopt káliniickáé onkáologie (Diab, 2016).
Nepří liš bžn uží vanýě naptavení ě peaicovní ich  poděí neká ee neoěezená dovolená,
káteeou oeganizaice zaěptnaniců ě popkáytuee. Jeeí  uplatnní  pe zpeavidla týkáá takáovéh o
ieeění h o peoptředí , káteeé ee založeno na dů vře a ve káteeéě pe předpokáládá, že
zaěptnanici eednaeí  v neelepší ě záeěu oeganizaice. Pří káladeě oeganizaicí , káteeé tuto
ěožnopt pvýě zaěptnaniců ě nabí zí , ěoh ou být LinkáedIn nebo Netlix (Diab, 2016).
Alteenatvní  způ poby peáice epou na vzeptupu a eopte takáé počet lidí  ppolupeaicueí icí ich 
p oeganizaiceěi eakáo dodavatelé pvýich  plužeb, foeeelaniceři (ve pěyplu opob paěoptatn
výdlečn činnýich ), dále pe předpokáládá náeů pt počtu peaicovní káů  vydlávaeí icí ich  pi
peoptředniictví ě pdí lené ekáonoěikáy nebo pkáupinovéh o zaěptnání  (Deloite, 2018,

58

p. 26). To pouvipí  takáé p náeů pteě digitální  káoěunikáaice a nižší  foeekávenicí  opobní h o
poiciální h o káontakátu.
Iěpleěentaice tich to způ pobů  peáice neěupí  být v peaxi vždy eednoduich á. Podptatnou
eoli bude h eát ieeění  káultuea a otevřenopt oeganizaici vů či takáovýě zěnáě. Saěotná
eealizaice alteenatvní ich  způ pobů  peáice paká ěů že naeazit na ěnoh á eizikáa. Jední ě z niich 
ěů že být poučapný peávní  eáěeic, ve káteeéě ěů že být peobleěatickáé vyěezení 
ěožnopt peáice na dálkáu v pouviplopt p úpeavou bezpečnopt a oich eany zdeaví  při peáici,
teich niickáéh o a teich nologiickáéh o vybavení , oich eany údaeů  a dat či nákáladů  ppoeenýich 
p káoěunikáaicí  zaěptnaniců  při výkáonu peáice.
Další ě liěitueí icí ě pevkáeě ěů že být předpokálad neuptáléh o onlline káontakátu a připoeení 
ze pteany zaěptnanice. V takáovéě pří pad paká neěupí  doich ázet ká (aleppoň
čáptečnéěu) oddlení  peaicovní h o a poukáeoěéh o života, icož ěů že ovlivňovat
ppyich iickáou poh odu peaicovní káů . Steen taká ee třeba beát v úvah u peávo zaěptnanice na
nedoptupnopt ěiěo peaicovní  dobu v eeh o volnéě čape.
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4

Kvalitatvní  eěpieiickáé šetření 

V období  od únoea do čeevna 2018, bh eě káteeéh o byla tato diploěová peáice
vypeaicovávána, eiž exiptovalo ěnoh o záveečnýich  vypokáoškáolpkáýich  peaicí  zabývaeí icí  pe
čtvetou peů ěyplovou eevoluicí . Jěenovat lze diploěovou peáici Gabeiely Kodeekáové

Součapné ěožnopt uplatnní  káonicepice Induptey 4.0 z eokáu 2016, bakáalářpkáou peáici Jiří h o
Kučeey Peů ěypl 4.0 z eokáu 2018, diploěovou peáici Zuzany Hykáešové Peů ěypl 4.0 ve

vybeanéě kálapteu z eokáu 2016 či diploěovou peáici Ondřeee Jedličkáy Peů ěypl 4.0 a eeh o vliv
na ekáonoěiickáé pubeekáty z eokáu 2018. Čápt z tich to peaicí  pe zaěřila i na to, eakáé dů pledkáy
bude ěí t či eiž ěá čtvetá peů ěyplová eevoluice na oblapt peáice. Pří káladeě ěů že být
diploěová

peáice

Baeboey

Kleineeové

Peů ěypl

4.0:

Spolupeáice

zaěptnaniců 

p káolaboeatvní ěi eoboty z eokáu 2017, diploěová peáice Alexandey Eeěolaevy Induptey 4.0
and HR in Logipticp z eokáu 2016, diploěová peáice Toěáše Buedí káa Ch aeakáteeiptkáa teh u
peáice v oblapt iceptovní h o euich u a ěožné zěny v eáěici peů ěyplu 4.0 z eokáu 2017 či
bakáalářpkáá peáice Maeie Ťupkáové Dopady Peů ěyplu 4.0 na teh  peáice v ČR v oblapt peů ěyplu

a výeoby z eokáu 2017. Rovnž byla zveřeenna řada výzkáuěnýich  šetření , peovedenýich 
paěotnýěi oeganizaiceěi, eelevantní ich  peo tuto peobleěatkáu, z niich ž čápt eiž byla uvedena
v eáěici třet káapitoly této peáice (ede o šetření  ppolečnopt ManpooeeGeoup, Deloite,
Peiiceoateeh oupeCoopeep, Aicicentuee, Dell a Intel, Randptad).
Přepto lze ří ici, že v eáěici zaěření  vypokáoškáolpkáýich  záveečnýich  peaicí  a další ich  ptudií 
exiptuee ppí še ěenší  počet peaicí , káteeé by pe pvýě téěateě či eěpieiickáýě šetření ě
výh eadn pouptředily na oblapt peáice ovlivnnou čtvetou peů ěyplovou eevoluicí  v pouviplopt
p identikáaicí  h lavní ich  teendů  ění icí ich  poeet peáice anticipueí icí ich  zěny ve fooeěáich  peáice
a očekáávání ich  peaicovní káů .
Eěpieiickáé šetření  pe zaěřuee na oeganizaice, káteeé peoich ázeeí  či v blí zkáé budouicnopt
budou v dů pledkáu čtveté peů ěyplové eevoluice peoich ázet eiptou teanpfooeěaicí . Hlavní ě icí leě
eěpieiickáéh o šetření  ee zeiptt, eakáé epou peoeevy dopadů  čtveté peů ěyplové eevoluice v oblapt
peáice v oeganizaicí ich . Šetření  pe zaěřuee na vybeané oblapt, káteeé byly deinovány či
poppány v předich ozí ich  káapitoláich  diploěové peáice (digitalizaice a káoěputeeizaice peáice,
individualizaice a flexibilizaice peáice, polaeizaice peáice, plaďování  peaicovní h o a opobní h o
života, peoěna peeponální ich  činnopt, peaicovní ich  poděí neká a očekáávání  peaicovní káů ).
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4.1

Steategie eěpieiickáéh o šetření 

Peo zaeištní  h lubší h o poeozuění  zkáouěané peobleěatkáy byl zvolen kávalitatvní  pří ptup,
káteeý pe, eaká uvádí  Reiich el (2009, p. 40), pnaží  zaich ytt daný foenoěén v autentickáéě
peoptředí  a uěožňuee taká vytvářet eeh o obeaz v ico neevtší  káoěplexit, a to peoptředniictví ě
h lubší h o a delší h o káontakátu. Jední ě z h lavní ich  peinicipů  kávalitatvní h o zkáouěání  ee eeh o
otevřenopt káe zkáouěané pituaici, připeavenopt na neočekáávané zěny, flexibilita eeakáicí  na
nové ěoěenty a přizpů pobování  poptupu zkáouěání . Peo zí pkáávání  infooeěaicí  pe
v kávalitatvní ě zkáouěání  uží vaeí  ppí še ěén ptandaedizované způ poby, káteeé přinášeeí 
eů znoeodé, nefooeěalizované a h ů ře ih ned poeovnatelné infooeěaice. Z toh o dů vodu epeě pe
v pouladu p obeicnýěi dopoeučení ěi, káteeé uvádí  např. Reiich el (2009, p. 65–66), eozh odla
zkáouěat pouze oěezený počet pubeekátů .
Jakáo káeitéeia kávality výzkáuěu pe vtšinou uvádí  platnopt (validita), ppoleh livopt (eeliabilita)
a zobeicnitelnopt (eepeezentatvita). Výptupy kávalitatvní h o zkáouěání  ěaeí  zpeavidla vyšší 
validitu, tedy ěí eu naplnní  ptanovenéh o icí le zkáouěání  a zí pkáání  venéh o obeazu
pkáutečnopt, než eakáou přináší  ěožnopt kávanttatvní h o šetření . Reliabilita ve pěyplu ptálopt
či ph ody zí pkáanýich  výpledkáů  kávalitatvní h o zkáouěání  bývá ppí še nižší  než u kávanttatvní h o
zkáouěání . Zobeicnitelnopt, tedy uplatnitelnopt výptupů  zkáouěání  na další  obeekáty, káteeé
nebyly předěteě zkáouěání , paká bývá v kávalitatvní ě pří ptupu ppí še nižší  než u pří ptupu
kávanttatvní h o (Reiich el, 2009, p. 67–69).
K zí pkáání  potřebnýich  infooeěaicí  byla zvolena teich nikáa polopteukátueovanéh o eozh ovoeu,
káteeá tazateli uěožňuee uečitou volnopt napří kálad v pořadí  káladení  eednotlivýich  otázeká či
popkáytuee peoptoe peo položení  doplňueí icí ich  otázeká nebo zodpovzení  neeapnopt (Reiich el,
2009, p. 111–112). Jakáo podkálad peo polopteukátueovaný eozh ovoe byl vytvořen
polopteukátueovaný dotazní ká (v diploěové peáici ee ká peočtení  eakáo pří loh a A). Foeěulaice
otázeká zařazenýich  do eěpieiickáéh o šetření  peobí h ala na zákálad ptudia odboenýich  zdeoeů .
Otázkáy eeflekátueí  eiž zěí nné oblapt diploěové peáice a p oh ledeě na n byly eozdleny do
icelkáeě pt teěatickáýich  káategoeií : digitalizaice a káoěputeeizaice peáice, individualizaice
a flexibilizaice peáice, polaeizaice peáice, plaďování  peaicovní h o a opobní h o života, peoěna
peeponální ich  činnopt, peaicovní ich  poděí neká a očekáávání  peaicovní káů . V peů bh u dotazování 
byly otázkáy káladeny ico neepeozuěitelnei a icizí  výeazy byly vypvtleny.
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4.2

Ch aeakáteeiptkáa eeppondentů  a etickáé appekáty šetření 

Zákáladní  pouboe eěpieiickáéh o šetření  tvořily oeganizaice v Čepkáé eepubliice, eeeiich ž h lavní 
zaěření  ee v oblapt výeoby a peů ěyplu (autoěobilovéh o, leteickáéh o, ich eěiickáéh o) či
pteoeí eenptví . Jde tedy o oeganizaice, káteeé epou pe čtvetou peů ěyplovou eevoluicí  neečaptei
ppoeovány, icož bylo h lavní  káeitéeiuě výbeu oeganizaice. Záeoveň pe eedná o oeganizaice,
káteeé epou eiž na teh u peáice zavedené a v pouviplopt p dopady čtveté peů ěyplové eevoluice pe
eů znýěi způ poby teanpfooeěueí .
Oploveno bylo icelkáeě 42 oeganizaicí , neečaptei elěaileě, káteeý byl nalezen na oebovýich 
pteánkááich  oeganizaicí , či peoptředniictví ě peofoepní  poiciální  pí t LinkáedIn (takáto bylo oploveno
5 eeppondentů  pů pobí icí ich  na poziicí ich  HR peofoepionálů  v oeganizaicí ich , a to poěoicí 
kálí čovýich  plov „čtvetá peů ěyplová eevoluice“ či „peů ěypl 4.0“). Z oplovenýich  oeganizaicí 
účapt v eěpieiickáéě šetření  oděí tlo 8 eeppondentů , a to neečaptei z dů vodu nedoptatkáu
čapu či einýich  peioeit (4 eeppondent), neakátuálnopt téěatu a z toh o vyplývaeí icí  neěožnopt
zí pkáat potřebná data (2 eeppondent) nebo nedoptatečnéh o zaptoupení  v Čepkáé eepubliice,
káteeé by pe toěuto téěatu vnovalo (2 eeppondent). Na nabí dkáu účapt v eěpieiickáéě
šetření  neeeagovalo icelkáeě 23 eeppondentů , a to i přep opakáované oplovení . S účapt
v eěpieiickáéě šetření  pouh lapilo icelkáeě 11 eeppondentů , niicěén dva z niich  p oh ledeě na
peaicovní  vytženopt pvou účapt nakáoneic odvolali. Konečný pouboe taká tvořil 9 eeppondentů 
(všiich ni tto eeppondent byli oploveni přep elěail).
Dů vodeě nižší h o počtu eeppondentů  ěů že být napří kálad fooeěa oplovení  elěaileě, káteeá
neuěožňuee bližší  předptavení  einýě než pí peěnýě způ pobeě. Jiná ěožnopt káontakátování 
oeganizaice všaká nebyla ěožná, eelikáož vtšina oeganizaicí  na pvýich  oebovýich  pteánkááich 
zveřeeňuee pouze elěailový káontakát (káteeý ee zpeavidla obeicný, nevázaeí icí  pe na káonkáeétní 
opobu). Další  ěožné dů vody neúčapt eiž byly předptaveny výše (napří kálad nedoptateká čapu
či neakátuálnopt téěatu).
Paeticipatvní  výbe paká lze eozčlenit podle oboeu zaěření  oeganizaice na autoěobilový
peů ěypl (5 eeppondentů ), leteickáý peů ěypl (2 eeppondent), pteoeí eenptví  (1 eeppondent)
a ich eěiickáý peů ěypl (1 eeppondent). Podle počtu zaěptnaniců  ěoh ou být oeganizaice
eozdleny do káategoeie do 1 000 zaěptnaniců  (3 eeppondent), od 1 001 do 2 000
zaěptnaniců  (2 eeppondent), od 2 001 do 5 000 zaěptnaniců  (2 eeppondentů ) a nad
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10 000 zaěptnaniců  (2 eeppondent). Reppondent, z čeh ož bylo icelkáeě 6 žen a 3 ěuži, byli
v eoli HR Speicialipty (6 eeppondentů ), HR Bupinepp Paetneea (1 eeppondent), Manažeea HR
oddlení  (1 eeppondent) a HR Countey Manažeea (1 eeppondent).
Eěpieiickáé šetření  pe káonalo v pí dleich  ppolečnopt eeppondentů  (3 eeppondent), v káaváenáich 
(2 eeppondent), peoptředniictví ě video h ovoeu onlline (2 eeppondent) nebo telefooniickáy
(2 eeppondent) p oh ledeě na čapové a ěí ptní  peefoeeenice eeppondentů , a to bh eě kávtna
a čeevna 2018. Bh eě eozh ovoeů  epeě všaká nevypozoeovala vliv peoptředí  na odpovdi
eeppondentů , a to ani v pří pad onlline petkáání  nebo telefooniickáýich  h ovoeů . Setkáání  byla
napů l fooeěální , nepla pe v přátelpkáé atěopfoéře. Reppondent vždy pouh lapili p nah eávání ě
eozh ovoeu a eeh o náplednýě přepipeě p tě, že bude zaeištna eeeiich  anonyěita a
nezveřeenní  (oeganizaice předptavované eednotlivýěi eeppondenty epou paká označovány
v nápledueí icí  čápt peáice eakáo oeganizaice A, oeganizaice B atp.). Z toh o dů vodu neepou
nah eávkáy, káteeé tevaeí  icelkáeě 275 ěinut, ani přepipy eozh ovoeů , tvoří icí  téěř 82 ptean,
poučápt diploěové peáice.
Peů ěená délkáa eednoh o eozh ovoeu byla 31 ěinut, neekáeatší  eozh ovoe teval 22 ěinut,
naopaká needelší  zabeal 45 ěinut. Přepto byly audio nah eávkáy a doplovná teanpkáeipice
eozh ovoeů  zvoleny, aby byly zaeištny autentickáé odpovdi eeppondentů . Jaká uvádí  např.
Hendl (2016, p. 212), dí káy toěu byla zabezpečena veoh odnopt šetření  a peeicizneší 
zaich ování  zí pkáanýich  dat a záeoveň byly zí pkáány podkálady peo podeobné vyh odnoicení .
Před paěotnýě eěpieiickáýě šetření ě bylo vždy eeppondentovi připoěenuto, za eakáýě
účeleě eozh ovoe peobh ne, že bude tevat přibližn 30 ěinut, bude anonyění  a ěů že být
na přání  eeppondenta kádykáoliv přeeušen či ukáončen. Steen taká epeě doplnila, že pe
eeppondent ěů že v pří pad neeapnopt na icokáoliv doptat či pvé odpovdi v peů bh u
eozh ovoeu nebo na eeh o káonici doplnit. Ueiptla epeě pe takáé, že eeppondentovi nebude vadit,
kádyž pi eozh ovoe nah eaei na dikátafoon a v peů bh u eozh ovoeu pi budu dlat pí peěné
poznáěkáy. Dí káy toěu epeě zvýšila etčnopt eěpieiickáéh o šetření .
V úvodu eozh ovoeu paká byl eeppondentovi znovu předptaven icí l diploěové peáice a téěata,
o eakáýich  pe budeěe bavit, přičeěž epeě pe pnažila o ěaxiěální  peozuěitelnopt
a eednoznačnopt. Poté epeě zařadila otázkáy týkáaeí icí  pe typu oeganizaice a peaicovní  poziice
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eeppondenta v ní . Dále nápledovaly h lavní  otázkáy peo šetření , káteeé byly káladeny
nepugeptvn, aby nenabí zely vaeianty odpovdí .

4.3

Výpledkáy eěpieiickáéh o šetření 

S oh ledeě na icí l eěpieiickáéh o šetření , káteeýě ee zeiptt, eakáé epou peoeevy dopadů  čtveté
peů ěyplové eevoluice v oblapt peáice v oeganizaicí ich , pe výpledkáy šetření  daeí  eozčlenit do
icelkáeě 5 zkáouěanýich  oblapt. Tyto oblapt eeflekátueí  teoeetickáá výich odipkáa a odboené
peaěeny poppané v předich ozí ich  čápteich  diploěové peáice.
4.3.1 Digitalizaice a káoěputeeizaice peáice
Otázkáy pe zaěřovaly na způ pob ovlivnní  nápln peáice zaěptnaniců  čtvetou peů ěyplovou
eevoluicí  a peoicepy digitalizaice a káoěputeeizaice, nah eazování  lidpkáé peáice eobotickáou či
vzniká novýich  peaicovní ich  poziic v této pouviplopt.
Nkáteří  eeppondent eobotickáou peáici zatě nevyuží vaeí  nebo pe téěatu vnueí  pouze
čáptečn:

„Peo náp to ěoic akátuální  zatě není , peo vtšinu našiich  činnopt ee zapotřebí  lidpkáý
appekát peáice.“ (oeganizaice F)
„Na podziě (2017) epěe začali ph ánt beigádní káa, aby náě poěoh l p peoeekáteě
„Peů ěypl 4.0“. Je to v začáteční  foázi, ěá za úkáol peoeí t všeich ny h aly a pteoee a zeiptt,
ico bude potřeba udlat peo to, aby to šlo napoeit na eeden pofoaee.“ (oeganizaice A)
„Použí váěe ve výeob CNC obeábicí  pteoee, káteeé v pob vlaptn ěaeí  počí tač, ale
není  to péeiová výeoba – vyeábí ěe na zakáázkáu, a taká ee káaždý peodukát einý. Api
byich oě tedy neěoh li činnopt pln eobotzovat, eelikáož ty činnopt epou pokáaždé
einé.“ (oeganizaice G)
„Čtvetá peů ěyplová eevoluice neovlivnila peáici našiich  zaěptnaniců  neaká výeazn.
V neebližší  dob není  v plánu neakáé výeazné nah eazování  lidpkáé peáice počí tačovýěi
či einýěi eoboty. V této dob pe ppí še zaěřueeěe na zavedení  infooeěační ich 
pyptéěů  peo ří zení  výeoby a ěonitoeování  pkáladů .“ (oeganizaice H)
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Naopaká deuh á čápt eeppondentů  uvedla, že eobotickáou peáici eiž v oeganizaici využí vaeí :

„Lidpkáá peáice ee ěnoh dy deažší  a ěáěe peobléě p obpazování ě poziic. Peoto
využí váěe eobotickáou peaicovní  pí lu napří kálad na pvařovn. Neepou to ale pteategiickáá
eozh odnut, ppí še ede o přieozenou flukátuaici lidí , eeeiich ž peáice ee paká nah eazena
eobotickáou, a v poučapnopt pe eedná pouze o nkáoliká takáovýich  pří padů .“ (oeganizaice
B)

„Na pvařovn už ěáěe ví ice eobotů  a digitální ich  zaří zení  než zaěptnaniců , vypadá
to taě eakáo v káopěiickáé lodi. Nebo u náp exiptueí  pituaice, kády eobot opeavueí  eoboty.
Snaží ěe pe to využí vat taě, káde eobot dopáh nou vyšší  kávanttatvní  i kávalitatvní 
efoekátvity, nebo třeba v peoptředí , káteeé ee náeočneší  na udežení  poděí neká peo
bezpečnou peáici. A pokáud to vztáh nu na náš peodukát, taká i taě ěů žeěe ěluvit
o teendu vyšší  káonekátvity p další ěi zaří zení ěi.“ (oeganizaice C)
„Máěe penzoey na výeobní ich  linkááich  a eobotickáou peáici využí váěe třeba na
výptupní  káonteoly kávality, ale i taká taě ptále ěáěe peo káonteolu zaěptnanice,
eeeiich ž eozlišovaicí  pich opnopt ěoh ou být v uečitýich  oh ledeich  ptále lepší . Pokáud
nah eazueeěe lidpkáou peáici na linkááich , vtšinou ede o agentuení  zaěptnanice, takáže
eenoě pní ží ěe káonteakát p agentueou, a pokáud epou to káěenoví  zaěptnanici,
zpeavidla ee převádí ěe na poziici peevipní h o teich nikáa.“ (oeganizaice D)
„Je to peo náp h odn akátuální  téěa, eakáo pří kálad ěů žu uvépt naši novinkáu –
káoopeeatvní h o eobota. Toh o využí váěe v ěontáži, káde ee téěř icelý peoicep
zautoěatzován, ale ptále taě ee potřeba lidpkáá peáice. A peáv tu lidpkáou peáici epěe
v toěto pří pad nah eadili těto eoboteě. Obeicn ale zatě eoboty použí váěe
pouze na páe opeeaicí  a eedná pe o eednotlivé činnopt, eobot zatě neuěeí 
vykáonávat káoěplexní  činnopt, eaká byich oě potřebovali.“ (oeganizaice E)
„Toh le téěa pe náp dotýkáá, zeišťueeěe, eaká pi upnadnit peáici. Robotickáou peáici
využí váěe ve výeob, káteeou neuptále zvyšueeěe, ale nah eazování  lidpkáé peáice
eobotickáou zatě neplánueeěe.“ (oeganizaice I)
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Nové peaicovní  poziice ale v této pouviplopt pokáaždé nevznikáaeí  (oeganizaice A, F, H) a agenda
odich ázeeí icí h o zaěptnanice pe eozdlí  ěezi další  zaěptnanice, pří padn pe čáptečn
nah eadí  eobotickáy (oeganizaice B).
V oeganizaicí ich  C, G a I nkáoliká novýich  poziic vznikáá, a to v pouviplopt p ovládání ě eobotickáé
peáice a údežby pteoeů . V oeganizaicí ich  D a E paká v toěto oh ledu vznikáaeí  tyto peaicovní 
poziice:

„Potřebueeěe teich nikáy a peogeaěátoey, káteří  eobotickáou peáici uěeí  ovládat, pteen
taká vznikáaeí  poziice, eeeiich ž úkáoleě ee vyěýšlet nová řešení .“ (oeganizaice D)
„Nové poziice u náp v toěto oh ledu vznikáaeí , eedná pe h lavn o peáici týkáaeí icí  pe
elekáteoteich nikáy a pofoaeu. A očekááváěe, že tento teend bude ptále pilneší . Takáy
ěáěe třeba ptudenta peaicueí icí h o na teainee poziici, káteeý pe zaěřuee na využit
vietuální  eeality ve výeobní ich  peoicepeich .“ (oeganizaice E)

V oblapt novýich  aplikáaicí  či teich nologií  ppoeovanýich  pe čtvetou peů ěyplovou eevoluicí  pe
odpovdi eeppondentů  týkáaly h lavn využí vání  3D tpkááeen. Vtšina z niich  p niěi eiž peaicuee,
a to napří kálad ve fooeě peozatění h o teptování  nebo ee využí vá i ká paěotné výeob:

„Oddlení  výzkáuěu zkáouší  nové teich nologie, akátuáln třeba 3D tpkááeny. Teptueí , eaká
lze těto způ pobeě vyeobit inteeiéeové peoptoey letadel.“ (oeganizaice A)
„Využí váěe 3D tpkááeny, a to eaká ty zákáladní , taká vyppleeší , a to h lavn na výeobu
a teptování  peototypů  (na péeiovou výeobu ee to peo náp zatě pří liš nákáladné). Takáé
použí váěe ěodeení  CNC obeábicí  pteoee, káteeé už peaicueí  vypoice autonoěn.“
(oeganizaice C)

„Třeba 3D tpkááeny zatě použí váěe ká vyeábní  peototypů  ve výeob.“
(oeganizaice E)

„V našeě inovační ě icenteu využí váěe 3D tpkááeny v eáěici vývoee, ee peo náp
levneší  a eyich leeší  pi peototypy vyeobit touto iceptou.“ (oeganizaice I)
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Jeden eeppondent uvedl, že začí naeí  káeoě 3D tpkááeen využí vat i big data: „Ve vývoeovéě

icenteu zkáouší ěe 3D tpkááeny, vyeábí ěe peototypy a dokáonice ěáěe už eednu poučáptkáu
z plaptu pří ěo ve výeob. Takáy pe pnaží ěe začí t peaicovat p big daty.“ (oeganizaice D)
Nkáteeé oeganizaice ale zatě ěožnopt novýich  aplikáaicí  či teich nologií  nevyuží vaeí 
(oeganizaice B, F, G, H).

Vietuální  či eozší řenou eealitu oeganizaice zatě ve velkáé ěí ře nevyuží vaeí , niicěén poěen
čapto icitovanou byla v oblapt zí pkáávání  peaicovní káů  a peeponální h o ěaekáetngu:

„Je to peo náp ppí š budouicnopt, ale napří kálad na peaicovní ě veleteh u budeěe ěí t
vietuální  eealitu na letadlo, aby pi záeeěici ěoh li vyzkáoušet peolett pe nebo
p letadleě připtát.“ (oeganizaice A)
„Zatě využí váěe vietuální  eealitu na peaicovní ich  veletezí ich , káde pe ěoh ou káandidát
peoeet v našiich  neenoveší ich  ěodeleich .“ (oeganizaice C)
Uplatnní  vietuální  eeality v další ich  oblapteich  popipueí  eeppondent na zatě ppí še
h ypotetickáé úeovni:

„Mli epěe i pich ů zkáu p dodavateleě vietuální  eeality, káteeou byich oě ěoh li použí vat
i ve vývoei – zaěptnanici by taká ěoh li třeba nové poučápt naěodelovat v eáěici
vietuální  eeality, káde by to záeoveň oteptovali. Takáy epěe zvažovali začlenní 
vietuální  eeality i do vzdlávání , ale ede zatě o h ypotetickáé dipkáuze.“ (oeganizaice A)
„Neví ě, na ico einéh o byich oě to akátuáln ěoh li využí t, zatě zvažueeěe edukáatvní 
účely.“ (oeganizaice C)
Dva eeppondent všaká uvedli, že vietuální  eealitu využí vaeí  ká piěulaici výeobní ich  peoicepů 
(oeganizaice E, I). V nkáteeýich  oeganizaicí ich  paká vietuální  eealitu či další  způ poby uělé
inteligenice zatě nevyuží vaeí  (oeganizaice B, G, H).
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Svoee uplatnní  v peaxi eiž naich ází  i eozší řená eealita:

„V poučapné dob použí váěe eozší řenou eealitu, káteeou použí váěe přep tablet
nebo notebooká na zobeazení  káalí eny, káde pledueeěe teplotu a eyich lopt ventlátoeů ,
aniž by pe káalí ena ěupela vypí nat. Tí ě ěů žeěe neuptále káonteolovat peoicep.“
(oeganizaice D)

„Rozší řenou eealitu využí váěe napří kálad v eáěici eozvoee. Zvažueeěe takáé o eeeí ě
zavedení  v eáěici výbeovéh o ří zení  peo ří zení  letovéh o peovozu.“ (oeganizaice F)

4.3.2 Individualizaice a flexibilizaice peáice
Otázkáy vztah ueí icí  pe ká této peobleěatice pe zaěřovaly na zeištní  využí vání  novýich 
(alteenatvní ich ) fooeeě peáice a naeů ptaeí icí h o onlline káontakátu eakáožto bžné fooeěy
káoěunikáaice ěezi zaěptnanici.
Alteenatvní  fooeěy zaěptnání  využí vaeí  všeich ny oeganizaice, a to v eů znýich  podobáich  a
v eů znéě ěří tkáu. Vtšinou pe ale eedná ppí še o bžné a eiž zavedené fooeěy peáice:

„Vtšina zaěptnaniců  peaicuee na h lavní  peaicovní  poěe na dobu neuečitou
(přibližn 70 %), ale ěáěe tu i ěaěinkáy a ptudenty na zkáeáicené úvazkáy nebo
doh ody ěiěo peaicovní  poěe a nkáoliká agentuení ich  zaěptnaniců . Další  fooeěy
neěáěe neaká oiiciáln zakáotveny, ale velkáá flexibilita ee ěožná po doh od
p nadří zenýě.“ (oeganizaice A)
„Jpěe teadiční  ieěa, takáže u náp plat ppí še ptandaední  fooeěy zaěptnání . Akátuáln
ale eednáěe o ěožnopt zkáeáicenýich  peaicovní ich  úvazkáů , nov ěů žeěe dvakáeát
ěpí čn využí vat h oěe ofice, ěáěe peužnou peaicovní  dobu peo zaěptnanice
baická ofice. Ve výeob paká ěáěe takáé agentuení  zaěptnanice.“ (oeganizaice B)
„Uěožňueeěe ppolupeáici na poloviční  úvazeká, pdí lení  peaicovní h o ěí pta nebo pdí lení 
zaěptnaniců . Takáy ppolupeaicueeěe pe ptudenty v eáěici doh od ěiěo peaicovní 
poěe a ěáěe ěožnopt h oěe ofice po doh od p nadří zenýě. Vtšina
zaěptnaniců  u náp ale peaicuee na h lavní  peaicovní  poěe.“ (oeganizaice C)
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„Máěe peužnou peaicovní  dobu, ěožnopt ptkáeát ěpí čn peaicovat z doěova,
nabí zí ěe zkáeáicené úvazkáy i ppolupeáice na zákálad doh od ěiěo peaicovní  poěe. Ve
výeob paká využí váěe agentuení  zaěptnanice. Celkáový počet takáovýich 
zaěptnaniců  odh aduei taká na 40 %.“ (oeganizaice D)
„Máěe peužnou peaicovní  dobu a pnaží ěe pe být flexibilní  i peo káandidáty ze
zah eaničí . Uěožňueeěe peáici z doěova, ppolupeaicueeěe pe ptudenty na zákálad
doh od ěiěo peaicovní  poěe, využí váěe agentuení  zaěptnanice. Okáolo 85 %
zaěptnaniců  ale peaicuee na h lavní  peaicovní  poěe.“ (oeganizaice E)
„U nkáteeýich  poziic (h lavn aděinipteatvní ich ) ěáěe ěožnopt peužné peaicovní 
doby, pe ptudenty ppolupeaicueeěe na zákálad doh od ěiěo peaicovní  poěe.
Vtšina zaěptnaniců  u náp ee na h lavní  peaicovní  poěe na dobu neuečitou.“
(oeganizaice F)

„Peo lidi v káaniceláří ich  plat peužná peaicovní  doba, peáice z doěova ee ěožná ppí še
ve výeiěečnýich  pituaicí ich . Pokáud ede o výeobu, nevyuží váěe agentuení  zaěptnanice
a peaicuee pe na pěny, takáže o flexibilit pe taě ěluvit pří liš nedá, ale to ani lidi
neočekáávaeí . U náp téěř všiich ni peaicueí  na h lavní  peaicovní  poěe na dobu
neuečitou.“ (oeganizaice G)
„Peo nkáteeé typy poziic nabí zí ěe ěožnopt h oěe ofice, zkáeáicenýich  úvazkáů ,
popří pad eeeiich  káoěbinaice. Jinaká využí váěe doh ody o peovedení  peáice peo
beigády, ptudiení  plaicené ptáže.“ (oeganizaice H)
„Peo bí lé lí ěečkáy ěáěe peužnou peaicovní  dobu od 9 do 14 h odin, ěožnopt h oěe
oficu ee po doěluv p nadří zenýě. Máěe tu zaěptnanice na zkáeáicené úvazkáy,
ptudenty ze ptřední ich  škáol eakáo neplaicené peakátkáanty, ale i plaicené ptážipty a
beigádní káy. Takáy využí váěe agentuení  zaěptnanice. Celkáov ale převažueí 
zaěptnanici na pělouvu na dobu neuečitou.“ (oeganizaice I)
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Co pe týkáá naeů ptaeí icí h o onlline káontakátu ěezi zaěptnanici, oeganizaice h o pří liš
nezaznaěenávaeí , icož zdů vodňueí  zpeavidla opobní  pří toěnopt v káaniceláří ich :

„Zaěptnanici ěezi pebou káoěunikáueí  h lavn opobn nebo přep elěaily. Takáy
využí váěe peo inteení  káoěunikáaici inteanet a vlaptní  tštné noviny.“ (oeganizaice A)
„Pokáud nkádo peaicuee z doěova, p káolegy pe ppoeí  buď po elěailu, eyich léě ich atu,
telefoonu nebo pří padn peoptředniictví ě videoh ovoeu.“ (oeganizaice B)
„Koěunikáueeěe h lavn po elěailu a eyich léě ich atu. Napří kálad neakáé videoh ovoey
ěoic nevyuží váěe.“ (oeganizaice C)
„Stále převažuee káoěunikáaice po elěaileich , ale bžný ee u náp i onlline videoh ovoe
přep Skáype.“ (oeganizaice D)
„Všiich ni zaěptnanici peaicueí  v káaniceláří ich , takáže ppolu káoěunikáueí  opobn, nebo
po elěaileich .“ (oeganizaice F)
„Jpěe vtšinou v káaniceláří ich  opobn, takáže ppolu káoěunikáueeěe přep elěaily,
pří padn využí váěe káonfoeeenční  h ovoey.“ (oeganizaice G)
„S našiěi káolegy na einýich  pobočkááich  u náp nebo p káolegy ze zah eaničí 
káoěunikáueeěe vtšinou přep elěaily, čáptečn využí váěe telefooniickáé nebo Skáype
h ovoey, ale nieaká výeazný náeů pt onlline káoěunikáaice ěezi zaěptnanici
nezaznaěenáváěe.“ (oeganizaice H)
„Všeich no řeší ěe přep ěaily a telefoon, pří padn využí váěe videokáonfoeeenice.“
(oeganizaice I)
V eedné oeganizaici ee ale onlline káontakát v eáěici videokáonfoeeenicí  a videoh ovoeů  bžnou
poučápt káoěunikáaice p káolegy a káandidáty (oeganizaice E).
4.3.3 Polaeizaice peáice
Pokáud ede o polaeizaici peáice, otázkáy vnueí icí  pe této oblapt pěřovaly káe zeišťování 
peoěňueí icí  pe žádouicí  kávaliikáaice či dovednopt u peaicovní káů , poiciťování  pnižueí icí  pe
poptávkáy po ptředn kávaliikáovanýich  peaicovní icí ich  a neeoiceňovaneší  dovednopt či
kávaliikáaice u peaicovní káů .
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V otázice polaeizaice peáice a peoěny požadovanýich  dovednopt či kávaliikáaice oeganizaice
velkáé zěny v pouviplopt pe čtvetou peů ěyplovou eevoluicí  zatě nepoiciťueí  (oeganizaice B,
C, G, H, I). Pokáud pe požadované dovednopt peoěňueí , taká ppí še v pouviplopt pe zěnou
einýich  vneší ich  foakátoeů : „Závipí  to na toě, p eakáýěi peogeaěy či dodavateli akátuáln

ppolupeaicueeěe či eaká pe ění  legiplatva v dané oblapt.“ (oeganizaice A)
U nkáolikáa oeganizaicí  pe ale požadavkáy na káandidáty leh ice peoěňueí :

„Je peo náp dů ležité, aby lidé ěli i neakáé povdoěí  o IT oblapt. Je taě tedy
peoěna v toě, že nepožadueeěe už een znalopt ze pteoeařiny.“ (oeganizaice D)
„Jpou peo náp ptžeení  teich niickáé dovednopt, přizpů pobivopt a otevřenopt vů či
zěnáě.“ (oeganizaice E)
„Celkáov pe peo náp ppí še požadované dovednopt eozšiřueí , než že by pe ěnily.
Keoě vzdlání  náp zaeí ěaeí  i životní  zkáušenopt a ppyich ologiickáá pteánkáa.“
(oeganizaice F)

Úbyteká poptávkáy po ptředn kávaliikáovanýich  peaicovní icí ich  pe dotazovanýich  oeganizaicí  F, G,
H a dále ní že uvedenýich  oeganizaicí  A, B, C, D, E, I dle výpovdí  eeppondentů  pří liš nedotýkáá
a pnaží  pe zí pkáat peaicovní káy p nižší , ptřední  i vyšší  kávaliikáaicí :

„U peaicovní káů  p ní zkáou kávaliikáaicí  ee needů ležiteší  ěanuální  zeučnopt. U ptřední ich 
a vyšší ich  poziic pe zaěřueeěe h lavn peaicovní  zkáušenopt. Niicěén ptále pe
pnaží ěe zí pkáat všeich ny typy peaicovní káů .“ (oeganizaice A)
„Stále h ledáěe peaicovní káy p ní zkáou kávaliikáaicí  a ěožná nabí eáěe teoich u ěén
ptředn kávaliikáovanýich  peaicovní káů , ale ne v dů pledkáu nah eazení  eeeiich  peáice
eobotickáou, ee to ppí š otázkáa inanční ich  nákáladů .“ (oeganizaice B)
„Možná poiciťueeěe teoich u ěenší  potřebu aděinipteatvní ich  peaicovní káů , ale
icelkáov pe ptále zaěřueeěe na všeich ny typy poziic.“ (oeganizaice C)
„Poplední  dobou h ledáěe čaptei h odn ppeicializované lidi, ale pořád potřebueeěe
všeich ny peaicovní káy.“ (oeganizaice D)
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„Jpěe ěezináeodní  oeganizaice, takáže nkáteeé činnopt, káteeé epou ppí še
aděinipteatvní h o a eutnní h o ich aeakáteeu, outpoueicueeěe do zah eaničí , ale i u náp
ptále h ledáěe všeich ny peaicovní káy.“ (oeganizaice E)
„Obpazueeěe všeich ny poziice, ěáě ale poicit, že ptředn kávaliikáovaní  peaicovní ici pe
ph áneí  podptatn h ů ře než dří v. Je eednodušší  naeí t vedouicí h o plánovačů  výeoby
než paěotnéh o plánovače.“ (oeganizaice I)

Neeicenneší  dovednopt u peaicovní káů  pe lišily v pouviplopt p eeeiich  peofoepí  – u ěén
kávaliikáovanýich  peaicovní káů  převládala ěanuální  zeučnopt (oeganizaice A) nebo foyziickáá
zdatnopt (oeganizaice B, C), u výše kávaliikáovanýich  peaicovní káů  paká převažovala odboenopt
a potřebné iceetikáaice (oeganizaice A, oeganizaice E) nebo teich niickáé vypokáoškáolpkáé vzdlání 
(oeganizaice D, E, F) a ká toěu i znalopt angličtny (oeganizaice B, C, E, F). Další  oiceňovanou
dovednopt byla připeavenopt vů či zěnáě, pich opnopt učit pe, peoakátvita (oeganizaice G, H)
nebo ěotvaice a ich uť ká peáici (oeganizaice I).
4.3.4 Slaďování  peaicovní h o a opobní h o života
Pokáud ede o ěožnopt pkáloubení  peaicovní h o a opobní h o života, otázkáy pe vnovaly
způ pobů ě a nápteoeů ě, káteeé oeganizaice zaěptnaniců ě nabí zeeí . Oeganizaice v toěto
oh ledu zaěptnaniců ě popkáytueí  icelou řadu eů znýich  pří ležitopt:

„Máěe káeatší  peaicovní  dobu (7,5 h odiny denn), peo zaěptnanice ee káaždý den od
6:00 do 18:00 ká dippoziici ieeění  škáolkáa. Takáy ěáěe p káeaeeě doěluvené popí lení 
autobupové dopeavy v eanní ich  a odpolední ich  špičkááich .“ (oeganizaice A)
„Ke plaďování  opobní h o a peaicovní h o života ěů že napoěoici peužná peaicovní  doba
u zaěptnaniců  z baická ofice. Takáé pořádáěe zábavná odpoledne peo dt našiich 
zaěptnaniců .“ (oeganizaice B)
„Máěe icelozávodní  dovolenou, ěiěo peaicovní  dobu paká ěů žeěe využí vat eů zné
ppoetovní , káultuení  nebo ppolečenpkáé akáice. V lét takáy oeganizueeěe táboey peo dt
zaěptnaniců .“ (oeganizaice C)
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„Máěe pt týdnů  dovolené, ěožnopt h oěe oficu a peužnou peaicovní  dobu peo
káanicelářpkáé poziice. U peaicovní káů  v závodeich , káde flexibilita pří liš ěožná není , to
paká káoěpenzueeěe ieeění  škáolkáaěi a čaptýěi akáiceěi peo eodiče p dtěi.“
(oeganizaice D)

„Je u náp peužná peaicovní  doěa, ěožnopt peáice z doěova, oeganizueeěe káultuení 
a ppoetovní  akáice peo zaěptnanice i veřeenopt. Peo dt zaěptnaniců  pořádáěe
pří ěptpkáé táboey a zapoeueeěe pe i do lokáální ich  peoeekátů . Minulý eoká epěe zavedli
bezplatné poeadenptví  ve inanční , peávní  a ppyich ologiickáé oblapt a zaěptnanici to
opeavdu využí vaeí .“ (oeganizaice E)
„Oeganizueeěe peo zaěptnanice a eeeiich  eodiny eů zné akáice a takáé třeba
uěožňueeěe zaěptnaniců ě využí vat eů zná zaří zení , káteeá vlaptní ěe. Dodežueeěe
peaicovní  dobu, přepčapy pe u náp ěoic nedlaeí .“ (oeganizaice F)
„Peo zaěptnanice a eeeiich  dt pořádáěe eednou eočn den peo eodinu, káde ee
připeavený peogeaě a dt ěaeí  ěožnopt poznat, káde eodiče peaicueí . Takáy
zaěptnaniců ě popkáytueeěe dovolenou naví ic za odpeaicované eokáy ve ieě.“
(oeganizaice G)

„Je u náp ěožnopt úpeavy peaicovní  doby, u nkáteeýich  typů  poziic zkáeáicenýich 
úvazkáů , ěožnopt h oěe ofice a využit peužné peaicovní  doby. Dále oeganizueeěe
eů zné akáice peo zaěptnanice.“ (oeganizaice H)
„Oeganizueeěe ppoetovní  akáice peo zaěptnanice, ěáěe CSR peogeaěy,
zpeoptředkáováváěe zaěptnaniců ě vptupenkáy na eů zné káultuení  a volnočapové
akáice.“ (oeganizaice I)

4.3.5 Peoěny peeponální ich  činnopt, peaicovní ich  poděí neká a očekáávání  peaicovní káů 
Otázkáy pe v této peobleěatice zaěřovaly na peoěnu peeponální ich  oddlení  či eeeiich 
agendy a využí vání  novýich  aplikáaicí  či teich nologií  v eáěici peeponální ich  činnopt, dále ěožné
teanpfooeěaice peaicovní ich  poděí neká a očekáávání  peaicovní káů , eeeiich  peaicovní ich  peefoeeenicí 
a h odnot.
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Peeponální  oddlení  či agenda zaeišťovaná těto oddlení ě pe v oeganizaicí ich  v pouviplopt
p teich nologiickáýě pokáeokáeě výeaznei nepeoěňuee. Uečité zěny ale popipovali všiich ni
eeppondent p oh ledeě na pituaici na teh u peáice, nedoptatkáu peaicovní káů  a vtší ich  inveptic
do peeponální h o ěaekáetngu a ppolupeaicí  p vypokáýěi škáolaěi (oeganizaice A, B, C, D, E, F, G,
H, I).
Další  zěny v toěto oh ledu zatě exiptueí  pouze ve foázi ěožné iěpleěentaice nebo dipkáuzí :

„Přišla náě nabí dkáa na iěpleěentaici náboeovýich  ich atbotů , ěáěe naplánovanou
pich ů zkáu na pří št týden, ale ee peo náp ppí še nepředptavitelné nico takáovéh o eeáln
iěpleěentovat.“ (oeganizaice A)
„Rozeí ždí ěe peeponální  akátvity na poiciální ich  pí tich , budeěe ěí t vlaptní  peoil peo
zveřeeňování  peaicovní ich  nabí deká. Budeěe ěí t nový ATS pyptéě, káteeý by náě ěl
odboueat teoich u aděinipteatvy v eáěici eeiceuitěentu.“ (oeganizaice D)
„Sledueeěe neenoveší  teendy a ee peavda, že epěe pe bavili o ěožnopt zavedení 
ich atbotů  v eeiceuitěentu. Zatě ale zaptáváěe názoe, že ich iceěe zaich ovat
v káontakátu p káandidáty lidpkáý foakátoe. Snaží ěe pe ale poěoicí  novýich  teich nologií 
zavépt gaěiikáaici v eáěici onboaedingu.“ (oeganizaice E)
„Řeší ěe zavádní  novýich  inteení ich  IT pyptéěů  na eů zné peeponální  činnopt.
Poplední  dobou takáy zavádí ěe digitalizaici.“ (oeganizaice F)
„Peo káoěunikáaici p káandidáty využí váěe ěodeení  káanály, budeěe ěí t nový ATS
pyptéě.“ (oeganizaice I)

Peaicovní  poděí nkáy pe v této pouviplopt zatě pří liš nepeoěňueí  (oeganizaice C, E, G, H, I),
icož pouvipí  i pe ppí še teadiční ě naptavení ě oeganizaice peaicovní  doby a fooeeě peáice:

„U náp převažueí  ppí še ptandaední  peaicovní  poděí nkáy, icož vyich ází  z toh o, že epěe
bývalý ptátní  podniká a výeazneší  zěny pe tu zatě neptaly. Možná to pouvipí  p tě,
že ěáěe h odn zaěptnaniců , káteří  tu peaicueí  i nkáoliká depí teká let a epou
p akátuální ěi poděí nkáaěi peáice ppokáoeení .“ (oeganizaice A)
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„Jpěe teadiční  ieěa a napří kálad ve výeob pi neěů žeěe dovolit peaicovní  dobu
zaěptnaniců  neaká upeavovat. Zaěptnanici ale ěaeí  ěožnopt pi paěi naveh nout
eegonoěiickáé peoptředí  peáice.“ (oeganizaice B)
„Peaicovní  poděí nkáy pe u náp ění  een p oh ledeě na odboey a zěny v káolekátvní ich 
pělouváich .“ (oeganizaice F)
V eedné oeganizaici pe ale čáptečn poděí nkáy peáice ění  ve výeob: „V eáěici výeoby pe

peaicovní  poděí nkáy peoěňueí  ppolu p pří ich odeě noveší ich  veezí  výeobní ich  lineká, káteeé ee
ěožné ovládat bez oich eannéh o odvu a třeba i pří ěo z káaniceláře.“ (oeganizaice D)

Očekáávání  peaicovní káů , eeeiich  peaicovní  peefoeeenice a h odnoty pe dle zkáušenopt oeganizaicí 
odlišueí  na zákálad peofoepí  a oblapt pů pobení  oeganizaice. Dů ležitou eoli h eaee i akátuální 
pituaice na teh u peáice a převažueí icí  poptávkáa nad nabí dkáou:

„Při eozh odování  o přieet nabí dkáy od káandidátů  ví ěe, že ee peo n needů ležiteší 
inanční  oděna. Na peáici a oeganizaici pi h odn icení  toh o, že vyeábí ěe letadla, peo
vtšinu z niich  ee to eeeiich  životní  káoní čeká.“ (oeganizaice A)
„U nkáteeýich  ěladší ich  káandidátů  převažuee potřeba flexibilní  peaicovní  doby,
ěožnopt eozví eet pe a vyiceptovat peaicovn do zah eaničí . Lidé pi ale icení  ptabilní h o
zaěptnání .“ (oeganizaice B)
„Kandidát náě ří káaeí , že neich teí  do peáice dlouh o doeí ždt a ee peo n dů ležitá
i náplň peáice. Steen taká ee peo n ateakátvní  náš peodukát a eeh o kávalita.
Zaěptnanici pi neeví ice icení  eiptoty zaěptnání , ěožnopt zěny peaicovní h o ěí pta a
káaeiéey nebo pí ly odboeů  – ěaeí  poicit, že h áeí  eeeiich  peáva.“ (oeganizaice C)
„Odlišné peefoeeenice ěaeí  předptavitelé geneeaice Y, káteří  ich teí  vtší  čapovou
i ěí ptní  flexibilitu, ěožnopt pladit peaicovní  a opobní  život a takáé ich teí , aby eeeiich 
peáice byla pěypluplná.“ (oeganizaice D)
„Je vidt, že káandidát pi ěaeí  z čeh o vybí eat a teh  peáice pe ění . Lidé ale oiceňueí , že
eakáo eediní  v eegionu pe zaěřueeěe na h igh lteich  peodukáty, využí váěe nové
teich nologie a inovueeěe.“ (oeganizaice E)
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„Lidé pi ěoh ou ví ice vybí eat, epou pebevdoěeší . Naši zaěptnanici ěaeí  eádi náš
oboe a takáy epěe ptabilní  zaěptnavatel.“ (oeganizaice F)
„Je očekáávána vtší  flexibilita, čapová i ěí ptní  (lidé do peáice neich teí  doeí ždt). Takáy
ee peo n dů ležité, aby eeeiich  peáice ěla pěypl a byla neaká pří nopná. Zaěptnanici pi
váží  ěožnopt káaeiéení h o poptupu a toh o, že eeeiich  peáice ee dů ležitá peo vzniká iceléh o
peodukátu.“ (oeganizaice G)
„Ví ice uich azeče zaeí ěá, v eakáéě peoptředí  budou peaicovat, v eakáéě káolekátvu, eakáý
pěypl bude ěí t eeeiich  peáice. Zaěptnanici pi paká icení  přátelpkáé až eodinné
atěopfoéey, ěožnopt peáice v bydlišt a pkáloubení  peaicovní h o a eodinnéh o života.“
(oeganizaice H)

„Mladí  lidé očekáávaeí  náeočné úkáoly, káe káteeýě ee budeěe ěotvovat. Ch teí  být
eovnoicennýě paetneeeě, ale nkády neepou připeaveni převzí t odpovdnopt.“
(oeganizaice I)
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5

Dipkáuze

Eěpieiickáé šetření  vnueí icí  pe peů ěyplovýě oeganizaicí ě, káteeé peoich ázeeí  teanpfooeěaicí ,
zeišťovalo, eakáé epou peoeevy dopadů  čtveté peů ěyplové eevoluice v oblapt peáice v
oeganizaicí ich . Šetření  bylo zaěřeno na vybeané oblapt: digitalizaice a káoěputeeizaice
peáice, individualizaice a flexibilizaice peáice, polaeizaice peáice, plaďování  peaicovní h o a
opobní h o života, peoěna peeponální ich  činnopt, peaicovní ich  poděí neká a očekáávání 
peaicovní káů . Tato téěata byla v předich ozí  čápt diploěové peáice identikáována eakáo
ptžeení , pokáud ede o peoěnu poeet peáice v oeganizaicí ich . Tato káapitola pe zabývá dipkáuzí 
nad zí pkáanýěi výpledkáy eěpieiickáéh o šetření  a eeeiich  káoěpaeaicí  a peopoeení ě p teoeetickáy
zaěřenýěi poznatkáy a uvedenýěi peů zkáuěy a ptudieěi v předich ázeeí icí  čápt diploěové
peáice.
Pevní  zkáouěanou peobleěatkáou bylo téěa digitalizaice a káoěputeeizaice peáice, káteeé
v pob zah enovalo otázkáu nah eazování  lidpkáé peáice eobotickáou a v té pouviplopt vzniká
novýich  peaicovní ich  poziic. Téěa digitalizaice a káoěputeeizaice peáice bylo peo eeppondenty
dle eeeiich  vyeádření  akátuální , ale zatě pe eiich  dotýkáá ppí še v eovin debat a dipkáuzí  než
eozší řeneší  iěpleěentaice. Na zákálad zeištní  eěpieiickáéh o šetření  lze tvedit, že
v oplovenýich  oeganizaicí ich  ká nah eazování  lidpkáé peáice eobotickáou přibližn u poloviny
eeppondentů  doich ází , niicěén zatě ve velěi ěalé ěí ře, a to napří kálad z dů vodu inanční 
nákáladnopt. Ke pteenýě záveů ě doich ází  i Pieteepon (2018, p. 7–8), káteeý předpokáládá, že
ká nah eazování  lidpkáé peáice eobotickáou bude doich ázet h lavn v pří padeich , kády pe to
oeganizaici inančn vyplat. Nižší  ěí ea využí vání  eobotickáé pí ly takáé káoeepponduee pe znní ě
ptudie ppolečnopt Peiiceoateeh oupeCoopeep, káteeá vypvtluee peoicep eobotzaice peáice ve
třeich  vlnáich , přičeěž v pevní  vln (ve káteeé pe akátuáln naich ází ěe) doede ká nah eazování 
lidpkáé peáice pouze okáeaeov (Haokápooeth , Beeeiěan, Saloni, 2018, p. 5–6). Neečaptei
nah eazovanýěi poziiceěi dle výpledkáů  eěpieiickáéh o šetření  byly poziice ich aeakáteeiptickáé
ěanuální ěi, eednoduich ýěi a opakáueí icí ěi pe úkáoly (neečaptei uvádnýě povolání ě byl
pvářeč). Jakáo neeoh eoženeší  poziice epou dle teoeetickáýich  poznatkáů  napří kálad uvádny
takáové, káteeé vyžadueí  ní zkáou kávaliikáaici a peaicovní  činnopt na niich  pe opakáueí  nebo epou
foyziickáy náeočné (Kuh nová, 2017). Jeden z eeppondentů  takáé uvedl zatě úzkáé zaěření 
činnopt eobotů  a eeeiich  nepich opnopt poeí ěat peaicovní  poziici káoěplexn, čí ěž ze pvé peaxe
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poeěenoval pří kálad tzv. Moeavicova paeadoxu uvádnéh o v předich ozí  čápt diploěové
peáice.
Pokáud ede o vzniká novýich  peaicovní ich  poziic, na zákálad výpledkáů  eěpieiickáéh o šetření 
ká něu vtšinov v uvedenýich  oeganizaicí ich  nedoich ází , icož odeáží  pkáutečnopt, že
ká eobotzaici a káoěputeeizaici peáice zatě doich ází  pouze u nkáolikáa eeppondentů  a ve velěi
ěalé ěí ře. Vaeiantu vznikáu novýich  peaicovní ich  poziic popipuee Pieteepon eakáo eednu
z ěožnýich  icept, káteeé eeagueí  na vliv autoěatzaice či eobotzaice peáice (eakáo další  ěožné
picénáře uvádí  nah eazování  lidpkáé peáice eobotickáou a flexibilizaice peáice a čapteší  využí vání 
alteenatvní ich  peaicovní ich  úvazkáů ) (Pieteepon, 2018, p. 7–8).
Další ě téěateě bylo využí vání  novýich  aplikáaicí  či teich nologií , káe káteeéěu dle výpledkáů 
eěpieiickáéh o šetření  doich ází , avšaká ne v takáové ší ři, eakáou čtvetá peů ěyplová eevoluice
nabí zí , icož ěů že být způ pobeno zaěření ě oeganizaicí  a eeeiich  oblapt pů pobení  (např.
oeganizaice v ich eěiickáéě peů ěyplu ěů že ěí t ěenší  ěožnopt eeálnéh o využit autonoění ich 
dopeavní ich  peoptředkáů ). Čapto uží vanýěi teich nologieěi byly 3D tpkááeny, vietuální  nebo
eozší řená eealita, big data.

Deuh á čápt šetření  pe zabývala individualizaicí  a flexibilizaicí  peáice, přičeěž bylo pledováno,
eakáé nové či alteenatvní  způ poby peáice oeganizaice nabí zí , a zda pe v eáěici káoěunikáaice
ěezi zaěptnanici navyšuee foeekávenice petkáávání  onlline fooeěou. Výpledkáy eěpieiickáéh o
šetření  předptavueí  ppí še dnep eiž zavedené způ poby alteenatvní  peáice eakáo epou zkáeáicené
(čáptečné) peaicovní  úvazkáy, doh ody ěiěo peaicovní  poěe, agentuení  zaěptnávání ,
peužná peaicovní  doba, h oěe ofice. Mén čapté bylo využí vání  pdí lení  peaicovní h o ěí pta
nebo pdí lení  zaěptnanice. Keoě tich to alteenatvní ich  fooeeě zaěptnání  ale exiptuee takáé
nulový káonteakát, neeovnoěené eozvežení  peaicovní  doby, pří ležitoptná peáice, inteeiě
ěanageěent, peáice na zákálad peaicovní h o poefolia, pkáupinové zaěptnání  nebo další 
ěožnopt (Spapova, Bouget, Gh ailani, Vanh eeickáe, 2017, p. 26–27). Opeot ěožnopteě
uvedenýě ve třet káapitole této peáice pe paká eedná o ppí še nepřekávapivé způ poby peáice.
S oh ledeě na ich aeakátee peovedenéh o eěpieiickáéh o šetření  paká nebylo ěožné zeiptt
využí vání  alteenatvní ich  způ pobů  peáice ěiěo bžné oeganizaice, eakáo ee pebezaěptnání 
nebo přivýdleká peoptředniictví ě aplikáaicí  pdí lené ekáonoěikáy.
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Další  pledovanou oblapt byl náeů pt využí vání  onlline petkáávání , káteeé vyich ází  napří kálad
z individualizaice peáice, vtší h o využí vání  digitální ich  teich nologií  v peáici a náeů pteě
pebezaěptnání  (Méda, 2016, p. 21) či přivýdlkáu v eáěici pdí lené ekáonoěikáy (Analýza
pdí lené ekáonoěikáy a digitální ich  platoeeě, 2017, p. 11). Výpledkáy eěpieiickáéh o šetření  všaká
tuto tendenici nepotvedily, eelikáož oeganizaice uěožňovaly ppí še bžné způ poby alteenatvní 
peáice, v eáěici káteeýich  není  nutné opobní  petkáávání  či elěailovou káoěunikáaici nah eazovat
onlline fooeěou, eelikáož vtšina zaěptnaniců  peavideln doich ází  peaicovat do pí dla
oeganizaice.

Třet čápt šetření  pe vnovala polaeizaici peáice a bylo zeišťováno, zda pe peoěňueí 
požadované kávaliikáaice či dovednopt u peaicovní káů , zda oeganizaice poiciťueí  pnižueí icí  pe
poptávkáu po ptředn kávaliikáovanýich  peaicovní icí ich  a eakáé dovednopt či kávaliikáaice
u peaicovní káů  neeví ice oiceňueí . Obeicn lze na zákálad výpledkáů  eěpieiickáéh o šetření 
káonptatovat, že ká polaeizaici peáice v danýich  oeganizaicí ich  ppí še nedoich ází  a pteen taká není 
výeaznei poiciťována pní žená poptávkáa po ptředn kávaliikáovanýich  poziicí ich . To ěů že být
zdů vodnno tě, že ee zatě pouze zloěeká peaicovní ich  ěí pt nah eazován eobotickáou peaicí 
a eedná pe o poziice ní zkáo kávaliikáované. Polaeizaice ee v odboenýich  zdeoeí ich  vypvtlována
eakáo

nah eazování 

ptředn

kávaliikáovanýich 

(plaicenýich )

zaěptnaniců 

ěodeení ěi

teich nologieěi nebo levneší  zah eaniční  peaicovní  pilou (PeetoldlGebiickáá, 2014, p. 145).
Další ě h ypotetickáýě zdů vodnní ě ěů že být exiptenice icentee pdí lenýich  plužeb v čepkáéě
peoptředí . Tato icentea čapto obptaeávaeí  aděinipteatvní  podpoeu velkáéěu ěnožptví  zeěí 
ěezináeodní ich  oeganizaicí , a taká ee ěožné, že v einýich  ptáteich  pvta ee polaeizaice peáice
poiciťována pilnei než u náp, eelikáož peáice ptředn kávaliikáovanýich  poziic ee ze zah eaničí 
outpoueicována do Čepkáé eepublikáy, káteeá ěá geogeaiickáy výh odnou poloh u a pvýě
ich aeakáteeeě pe řadí  ppí še ká západní ě zeěí ě a káde ee ale poěe kávality a iceny lidpkáé peáice
výh odneší  než napří kálad v západní ich  zeěí ich  (u náp taká ptředn kávaliikáované poziice
zů ptávaeí  a v zah eaniční ich  zeěí ich  ěoh ou být eušeny).
Steen taká pe v pouviplopt p dopady čtveté peů ěyplové eevoluice zatě pří liš nepeoěňueí 
požadované a icenné kávaliikáaice nebo dovednopt.
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Pokáud ede o neeví ice oiceňované dovednopt, u ěén kávaliikáovanýich  peaicovní káů  převládala
ěanuální  zeučnopt nebo foyziickáá zdatnopt, u výše kávaliikáovanýich  peaicovní káů  paká
převažovala odboenopt, potřebné iceetikáaice, teich niickáé vypokáoškáolpkáé vzdlání  nebo
znalopt angličtny. Ponkáud odlišné očekáávání  uvádeí  teoeetickáé peaěeny, káteeé
předpokáládaeí  dů ležitopt ěezioboeovýich  dovednopt, tedy káeoě teich niickáéh o vzdlání 
i ěkákáé dovednopt (Kuh nová, 2017). Tato neph oda ěů že být ovlivnna tě, že dané
oeganizaice zatě icitelneší  peoěnu potřebnýich  dovednopt a kávaliikáaicí  neeegipteueí .

V šetření  bylo dále pledováno, eakáé ěožnopt peo plaďování  peaicovní h o a opobní h o života
oeganizaice zaěptnaniců ě nabí zeeí . Dle výpledkáů  eěpieiickáéh o šetření  ede o oblapt, káteeé pe
oeganizaice vnueí , čeěuž odpoví dá i škáála opatření  a nápteoeů , káteeé zaěptnaniců ě
nabí zeeí . Čaptýě pří káladeě byla peužná peaicovní  doěa, ěožnopt peáice z doěova, akáice peo
dt a zaěptnanice, ppoetovní  a káultuení  akáice peo zaěptnanice. Mén čapto paká byla
uvádna ieeění  škáolkáa, káeatší  peaicovní  doba, podpoea veřeené dopeavy nebo poeadenptví .
Opeot těto ěožnopteě paká další  teoeetickáé zdeoee uvádeí  takáé vzdlávaicí  akátvity
zaěřené na pladní  peaicovní ich  a eodinnýich  povinnopt nebo inanční  pří ppvkáy
(Sviantekáová, 2011, p. 210). S eiptotou lze ří ici, že ede o oblapt, káteeá pe v poplední ich  leteich 
piln eozvinula a ee peo oeganizaice i zaěptnanice velěi dů ležitá.

Poplední  čápt šetření  pe zaěřovala na peoěnu peeponální ich  oddlení  či eeeiich  agendy
a využí vání  novýich  aplikáaicí  či teich nologií  v eáěici peeponální ich  činnopt, dále ěožnou
teanpfooeěaici peaicovní ich  poděí neká a očekáávání  peaicovní káů , eeeiich  peaicovní  peefoeeenice
a h odnoty. Pokáud ede o peoěnu peeponální ich  oddlení  nebo eeeiich  úkáolů , zěny by pe
daly ppoeovat ppí še p akátuální  pituaicí  na teh u peáice než p dů pledkáy čtveté peů ěyplové
eevoluice. Téěř všeich ny oeganizaice zvyšueí  pvoei činnopt v oblapt zí pkáávání  peaicovní káů 
a peeponální h o ěaekáetngu, einé zěny všaká nepoiciťueí . Teich nologiickáé novinkáy pouvipeeí icí 
pe čtvetou peů ěyplovou eevoluicí  v této oblapt neh eaeí  eozh odueí icí  eoli a oeganizaice ká niě
připtupueí  p uečitou opatenopt. Čáptečné využí vání  napří kálad vietuální  eeality ee patené
v oblapt zí pkáávání  peaicovní káu a peeponální h o ěaekáetngu, káteeé epou peo oeganizaice
v poučapnopt kálí čové, a oeganizaice pe taká pnaží  zaueěout ěožné káandidáty. Reálné
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využí vání  novýich  teich nologií  ve vtší ě ěří tkáu oeganizaice zatě pouze dipkáutueí .
Nevyuží vání  novýich  teich nologií  ěů že pouvipet p vyšší  zavádicí  icenou, nabí dkáou na zdeeší ě
teh u, pe ppí še káonzeevatvneší ě ich aeakáteeeě oeganizaicí  a zdeženliveší ě pří ptupeě nebo
p čapovýě odptupeě, pe káteeýě ěoh ou novinkáy ze zah eaničí  přiich ázet. Další  ěožné liěity
a baeiéey eiž byly poppány v pubkáapitole 3.2.2 této peáice.
Podobné výptupy lze poppat i v oblapt ěožné teanpfooeěaice peaicovní ich  poděí neká, kády
oeganizaice v pouviplopt p peů ěyplovou eevoluicí  poděí nkáy peáice neění , icož ěů že být
ovlivnno i neoich otou a eigiditou oeganizaicí  v čepkáéě peoptředí .
Očekáávání  peaicovní káů , eeeiich  peaicovní  peefoeeenice a h odnoty pe už na zákálad zkáušenopt
eeppondentů  peoěňueí  teoich u ví ice. Tato zěna ale ěů že být záviplá na poučapné pituaici
na peaicovní ě teh u a převažueí icí  poptávice po peaicovní  pí le, káteeá peaicovní káů ě nah eává káe
zvyšování  eeeiich  požadavkáů . Podle eeppondentů  pi lidé ěoh ou ví ice vybí eat ěezi
zaěptnavateli a ěezi neečaptei uvádnýěi peefoeeeniceěi bylo zaěření  oeganizaice
(oblapt, ve káteeé pů pobí ) a kávalita peodukátů , dále flexibilita peáice, pěypluplnopt peáice
a ptabilní  zaěptnání .
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6

Záve

Zěny, káteeé čtvetá peů ěyplová eevoluice přináší , v blí zkáé budouicnopt kálí čovýě způ pobeě
ovlivní  pvt peáice. Jde o začáteká nové doby, káteeá peoění  neeen oblapt výeoby a peáice, ale
takáy vdu a výzkáuě, vzdlávání , poiciální  pyptéě či legiplatvu. Již dnep pe těito zěnaěi
zabývaeí  na teoeetickáé úeovni ěezináeodní  a vládní  inpttuice a na peakátickáé úeovni epou
předěteě eěpieiickáýich  šetření  paěotnýich  oeganizaicí .
Poeet peáice pe v ěinulopt peoěňovalo a dá pe ří ict, že peů ěyplové eevoluice byly vždy
znatelnýě foakátoeeě ovlivňueí icí ě podobu a poděí nkáy peáice. Pevní  peů ěyplová eevoluice
předznaěenala pvt oeganizaicí  a navždy peoěnila podobu peáice. Další  peů ěyplové
eevoluice paká v toěto teendu pokáeačovaly a eovnž pvýěi vynálezy připply ká peoěnáě
peáice. Poplední  peů ěyplová eevoluice ee všaká odlišná v toě, že káeoě pvta peáice význaěn
ovlivní  i další  oblapt života ppolečnopt a eakáo pevní  uěožňuee vzáeeěné peopoeování 
a inteeakáici teich nologií  p okáolí ě.
Jakáo neevtší  zěny týkáaeí icí  pe peáice lze identikáovat káoěputeeizaici a digitalizaici peáice,
káteeé pe týkáaeí  nah eazování  lidpkáé peáice počí tači, eoboty a pofoaeovýěi peogeaěy při
použit pokáeočilýich  infooeěační ich  a káoěunikáační ich  teich nologií . Deinovat ší ři takáovéh o
nah eazení  ee všaká v dnešní  dob neěožné, odh ady pe liší  a pteen taká pe liší  i způ poby
výpočtu. Peoicepy káoěputeeizaice a digitalizaice všaká v eů zné podob znateln ovlivní  vtšinu
peaicovní ich  ěí pt, a to zeeěéna ve pěyplu zěn peaicovní ich  úkáolů , a neveatn taká naeuší 
poučapnou podobu peáice. Součapná ppolečnopt všaká není  na takáové zěny připeavena
v pouviplopt p převažueí icí ě poeetě peáice eakáo činnopt na plný úvazeká, h lavní  nápln života
nebo ukáazatele poiciální h o poptavení . Peoěny peáice ee třeba v toěto káontextu vní ěat
h oliptickáy, kády ěaeí  ěe. vliv na tvoebu veřeenýich  politká a plánů  a přináší  i poiciální  dů pledkáy.
Na tyto peoicepy paká navazueí  další  peoěny peáice, eakáo ee individualizaice a flexibilizaice
peáice, káteeé epou uěožnny zeeěéna dí káy eozvoei digitální ich  teich nologií . Lze předpokáládat,
že tato tendenice bude v blí zkáé budouicnopt ptále pí lit, a to ěe. i v dů pledkáu eozvoee pdí lené
ekáonoěikáy. I tyto peoicepy všaká p pebou přináší  eů zné poiciální  dopady eakáo ee ěožné pní žení 
foeekávenice opobní h o káontakátu p káolegy a ppolupeaicovní káy, zvýšení  onlline peaicovní h o
káontakátu a pní žení  poiciální ich  eiptot ppoeenýich  p peaicí  na plný úvazeká. Další  navazueí icí 
peoěnu teh u peáice lze poppat eakáo pní ženou poptávkáu po ptředn kávaliikáovanýich 
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peaicovní icí ich  v pouviplopt pe pnadnou káoěputeeizaicí  eeeiich  peaicovní ich  úkáolů  a záeoveň
zvýšenou poptávkáu po vypoice a ní zkáo kávaliikáovanýich  peaicovní icí ich . Steen taká lze
v pouviplopt p deěogeaiickáou zěnou a geneeační ěi peoěnaěi vypledovat zvyšueí icí  pe
tendenici peefoeeenice a potřeby eovnováh y ěezi peaicovní ě a opobní ě životeě, káteeá ee
podptatná peo ptále vtší  počet peaicovní káů , a teend káoěputeeizaice a digitalizaice peáice tuto
potřebu eešt popiluee.
Zěny pe budou týkáat oeganizaicí  v eů zné ěí ře, eů znýich  oblapteich  a v eů znéě čapovéě
období , a taká by p oh ledeě na eozpah  diploěové peáice nebylo ěožné popth nout všeich ny
ěožné pituaice a pří kálady. Detvá čápt oeganizaicí  všaká vnuee velkáou pozoenopt pvýě
zaěptnaniců ě

a

lidpkáéěu

káapitálu

eakáožto

pilnéěu

foakátoeu

ovlivňueí icí ěu

káonkáueenicepich opnopt oeganizaicí , a taká ee aleppoň čáptečn eeálné poppat ěožné peoěny
v peeponální ich  činnopteich  a poděí nkááich  peáice, eelikáož z poh ledu oeganizaicí  ede o kálí čové
oblapt uečueí icí  eeeiich  úppich . Z toh o dů vodu byly v diploěové peáici poppány a předptaveny
nové pří ptupy ká vybeanýě peeponální ě činnopteě a pří padná teanpfooeěaice peaicovní ich 
poděí neká, káteeé oeganizaice ěoh ou podpořit při eeeiich  přeěn v dů pledkáu dopadů  čtveté
peů ěyplové eevoluice.
Vlaptní  eěpieiickáé šetření  paká přináší  unikáátní  odeaz poučapné eeality vybeanýich  čepkáýich 
peů ěyplovýich  oeganizaicí , káteeýich  pe dopady čtveté peů ěyplové eevoluice dotýkáaeí  a káteeé
taká podnicueí  nutnou peoěnu oeganizaicí  v eů znýich  appekáteich . Šetření , eealizované
fooeěou polopteukátueovanéh o eozh ovoeu, pleduee v návaznopt na uvedená téěata
poučapnou pituaici peoěňueí icí ich  pe oeganizaicí  a zpeoptředkáovává taká pří ěé zkáušenopt
z čepkáéh o peoptředí , káteeé by neeppí še einýě způ pobeě nebyly v poeovnatelné podob
publikáovány. Šetření  pe účaptnilo icelkáeě 9 oeganizaicí  pů pobí icí  v oblapt autoěobilovéh o,
leteickáéh o, ich eěiickáéh o peů ěyplu a pteoeí eenptví .
Diploěová peáice paká pvýě zaěření ě přippí vá káe ptudiu a poeozuění  zěn peáice, káe
káteeýě v dů pledkáu čtveté peů ěyplové eevoluice doich ází  (a v blí zkáé budouicnopt lze
očekáávat, že tyto zěny budou eešt výeazneší ), a p oh ledeě na akátuálnopt téěatu ěů že
ěe. ploužit eakáo infooeěační  a inppieační  zdeoe oeganizaicí ě, káteeýich  pe tato peobleěatkáa
dotýkáá.
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Pří loh a A: Polopteukátueovaný dotazní ká

Podkálad peo polopteukátueovaný eozh ovoe v eáěici eěpieiickáéh o šetření 
Oeganizaice (odvtví , velikáopt):
Datuě:
Mí pto upkáutečnní  eozh ovoeu:
Poziice eeppondenta v oeganizaici:

ÚVOD
Předptavení , vypvtlení  dů vodu petkáání 

Téěa eozh ovoeu
Etickáé appekáty eozh ovoeu

Nápteoee

Diploěová peáice, pbe dat peo kávalitatvní  eěpieiickáé šetření 
Ueištní , že oeganizaice poiciťuee či očekáává, že pe eí  zěny ppoeené
pe čtvetou peů ěyplovou eevoluicí  dotkánou
Zěny v oblapt peáice, peeponální ich  činnopt a peaicovní ich 
poděí neká v pouviplopt p dopady čtveté peů ěyplové eevoluice
Anonyěizaice dat, dobeovolnopt, ěožnopt přeeušení  či ukáončení 
eozh ovoeu, pouh lap p nah eávání ě, pdí lení  výptupů  a inální  podoby
diploěové peáice
Zápip do ooedu, nah eávaicí  zaří zení 

ZKOUMANÉ OBLASTI
1. Digitalizaice a káoěputeeizaice peáice
Jakáýě způ pobeě ovlivnila čtvetá peů ěyplová eevoluice
náplň peáice Vašiich  zaěptnaniců n
Doich ází  ká nah eazování  lidpkáé peáice počí tačovýěi či
einýěi eobotyn Z eakáýich  dů vodů n Jakáýě způ pobeě (ico pe
paká dee p pů vodní ěi zaěptnanici)n

Poiciťované dopady čtveté peů ěyplové eevoluice

Vznikáaeí  u Váp nové peaicovní  poziicen / Očekááváte vzniká
novýich  poziicn
Máte (vlaptní ) peogeaě či aplikáaici, káteeou epte zavedli
v dů pledkáu peoěn ppoeenýich  pe čtvetou peů ěyplovou
eevoluicí n V eakáéě oddlení /oboeun

Nové aplikáaice/teich nologie

Jaká eeeí  zavedení  ovlivnilo peáici zaěptnaniců n
K eakáýě činnopteě využí váte v peaicovní ich  úkáoleich 
vietuální  či eozší řenou eealitun / V eakáýich  oblapteich 
uvažueete o eeeiich  zavedení n

Vietuální  a eozší řená eealita

2. Individualizaice a flexibilizaice peáice
Jakáé einé fooeěy zaěptnání /ppolupeáice (káeoě h lavní h o
peaicovní ich  poěeu na dobu uečitou či neuečitou)
peaicovní káů ě nabí zí ten Pří padn připoěenout, eakáé
nové fooeěy zaěptnání  exiptueí 

Nové fooeěy zaěptnání 
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V eakáéě poěeu epou tyto nové fooeěy zaěptnání 
uplatňovány v poeovnání  p bžnýěi fooeěaěi
zaěptnání n
Máte zaěptnanice, pe káteeýěi káoěunikáueete na dálkáu
(zah eaniční  pobočkáa, h oěe ofice, ...)n Pokáud ano, eakáýě
způ pobeě pe zaěptnanici petkáávaeí  ká řešení  peaicovní ich 
úkáolů n

Náeů pt onlline káoěunikáaice ěezi zaěptnanici

Zaznaěenáváte náeů pt digitální  káoěunikáaice a vyšší 
foeekávenici onlline káontakátu zaěptnaniců n

3. Polaeizaice peáice
Jaká pe ění  Vaše požadavkáy na kávaliikáaici peaicovní káů n
Zaznaěenáváte úbyteká potřeby ptředn kávaliikáovanýich 
(plaicenýich ) poziicn
Jakáýich  dovednopt pi u káandidátů /zaěptnaniců  neeví ice
icení ten

4. Slaďování  peaicovní h o a opobní h o života
Jakáýě způ pobeě ee zaěptnaniců ě uěožnno a
podpoeováno pkáloubení  peaicovní h o a opobní h o životan

Nápteoee ooekállifoe balanice

5. Peoěny peeponální ich  činnopt, peaicovní ich  poděí neká a očekáávání  peaicovní káů 
Jaká pe v dů pledkáu poučapnýich  teich nologiickáýich  zěn
peoěňuee Vaše HR oddlení /agendan Přibyl či ubyly
Váě neakáé úkáolyn Z eakáéh o dů vodun Pří padn eaká byly
nah eazenyn
Peoěna HR oddlení 

Na eakáé peeponální  činnopt káladete neevtší  dů eazn
Začali epte v HR využí vat neakáý nový
nápteoe/aplikáaice/teich nologiin
Mnili epte v poplední  dob v dů pledkáu čtveté
peů ěyplové eevoluice peaicovní  poděí nkáyn V eakáé oblaptn

Teanpfooeěaice peaicovní ich  poděí neká

Očekáávání  peaicovní káů , eeeiich  peaicovní  peefoeeenice a
h odnoty

ZÁVĚR
Doplňueí icí  poznáěkáy eeppondenta
Dotazy
Sh enut, podkáování 

94

Poiciťueete peoěnu očekáávání  a h odnot peaicovní káů n
Jakáé peefoeeenice peaicovní káů  převažueí n
Čeh o pi Vaši zaěptnanici na ieě neeví ice icení n

