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4. průmyslová revoluce
ve střední a východní Evropě
Inovace a přednost jsou motory úspěchu.
Použití kreativního a analytického psaní pro
vyjádření obchodního důvtipu a honby za úspěchem,
„Inovantage“ je čtvrtletník, který se věnuje
zaměstnávání, vzdělávání a ekonomice
ve střední a východní Evropě.

Poznámka vydavatele
Vážení čtenáři,
Jsme rádi, že vám můžeme představit naší čtvrtletní zprávu zaměřenou na trendy
ve střední a východní Evropě, která vám nyní bude každý rok pomáhat 3-4 krát!
Pokoušíme se v ní vyvrátit určité mýty a používat platná data a myšlenky
předních analytiků k zodpovězení důležitých otázek týkajících se zaměstnávání,
vzdělávání a ekonomiky.
Když jsme pro tuto zprávu hledali název, nedařilo se nám najít něco, co naznačuje
kreativitu a analytické psaní, ale zároveň vyjadřuje obchodní důvtip a honbu
za úspěchem. Ačkoliv se Inovantage primárně dotýká témat zaměstnávání,
vzdělávání a ekonomiky, nechtěli jsme, aby byl tento čtvrtletník omezen pouze
na toto. Pokud se v budoucnu ukáže, že je potřeba se věnovat tématům mimo
tento rozsah, jsme tomu otevření, jelikož se svět práce, který známe, neustále
vyvíjí.
Vybrali jsme si tedy dvě naše hlavní inspirace: Inovace (Innovation) a Advantage
(Přednost), které jsou motorem úspěchu. Doufáme, že si čtení tohoto čtvrtletníku
Manlio Ciralli
užijete stejně, jako jsme si my užili jeho tvorbu.
V době hojně diskutovaného tématu budoucnosti práce jsme se
rozhodli analyzovat, jak dovednosti ovlivňují budoucnost střední a východní Evropy v době nejistoty. Každý se snaží horlivě
mluvit o automatizaci a lidské augmentaci a my chceme objasnit některé tvrdé pravdy o těchto otázkách. Musí přestat
vnímání automatizace jako dichotomie utopie nebo dystopie – Budou pracovní místa ztracena? Ano. Budou pracovní místa
vytvořena? Ano.
Takže vhodná reakce? Vyvíjejte a posilujte váš talent.
Zrychlující se tempo technologického, demografického a socio-ekonomického
narušování při transformaci oborů a obchodních modelů zkracuje životnost
současných dovedností zaměstnanců. Dle Světového ekonomického fóra pracovní
síla nyní musí získat nové dovednosti každých 5 let, nikoliv každý 20-25 let, a my za
tím stojíme.
Najmutí týmu vědců v oblasti dat nebo jiné pracovní pozice s nejmodernějším názvem
není odpovědí. Pochopte důležitost zlepšování dovedností vaší celé pracovní síly –
použije UI a technologii hnanou těmito novými pracovními pozici, abyste posílili
dovednosti, které vaše současná pracovní síla má, to je nepřekonatelná hodnota.
Organizace potřebují rozmanitou pracovní sílu s „pravděpodobným myšlením“ – to
definuje budoucnost managementu. Manažeři se budou soustředit na management
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komplexní, měnící se multitasking technologie s účinnou a empatickou lidskou
interakcí.
Proč dovednosti? V regionu, kde je nezaměstnanost nízká a růst je rychlý, vidíme nedostatek specialistů a velkou nouzi
v oborech, které jsou podporovány největšími investicemi. Naše 3 volby se týkají některých z nejrychleji rostoucích oborů
ve střední a východní Evropě: ICT dovednosti jsou největším problémem se strmým tempem růstu v oboru, automobilový
průmysl je nejrychleji rostoucím oborem a inženýrské dovednosti jsou nejdůležitějším základem pro růst infrastruktury
střední a východní Evropy.
Věříme, že tento čtvrtletník použije pro vzdělání, posílení a osvětlení některých důležitých otázek, u kterých TAG doufá, že
má vaší podporu při jejich řešení.
S úctou,
Manlio Ciralli & Sandhya Sabapathy
Oddělení Branding & Innovation
(Itálie, střední a východní Evropa, Střední východ a severní Afrika)
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Předmluva
S přirozeným přechodem průmyslové revoluce nelze bojovat. Místo schovávání se před moderními trendy musíme být
otevření porozumění měnícímu se proudu. Vštěpovat důležitost digitální inteligence, neustálého učení nových dovedností
a změny dovedností současné pracovní síly. Analytické vzdělávání o tom, co nás čeká, a správná příprava a akceptace
budoucnosti neustálého učení jsou skvělými oblastmi, kde lze podniknout zásadní kroky – investovat do budoucnosti.
Střední a východní Evropa jsou v centru tohoto technologického návalu v Evropě. WEF
uvádí, že za posledních pět let tento region zaregistroval oslnivý růst informačních
a komunikačních technologií (ICT) v poměru k HDP (například v Bulharsku se jednalo
o nárůst z 1,3% v roce 2012 na 3,3% v roce 2016) a jedná se o lídra v automobilovém
průmyslu.
Zaměstnavatelé v tomto regionu musí pracovat na modernizace pracovního
prostředí, implementovat programy neustálého učení a rozvoje, vylepšovat
programy odměňování a benefitů, implementovat nové flexibilní způsoby práce
(mobilní a vzdálená práce), pracovat se vzdělávacími studiemi a občas přemístit své
aktivity blíže k dostupným zásobám talentů, aby zamezili vyčerpání mozků v rychle se
vyvíjejícím prostředí.
Střední a východní Evropa čelí zajímavé výzvě, kdy se zaměstnavatelé musí stát
„loajálnějšími“ a pěstovat pocit důvěry, čímž zvýší soudržnost ve společnosti.
Tento region musí pracovat na vytváření pohostinného prostředí, aby mohl růst
Sergio Picarelli
digitální talent, který je pro udržení a nárůst růstu průmyslu v regionu možná tím
nejdůležitějším.
Pracovní trhy po celém světě nepřetržitě ukazují různé druhy „nesouladů“, včetně
nesouladu mezi počtem uchazečů o práci a pracovních příležitostí, což se odráží v nezaměstnanosti.
Co je ale důležitější, z podobného pohledu – Hledají společnosti na lokálním trhu dovednosti, které tam nejsou? Proč
to vypadá, že střední a východní Evropa potřebuje importovat odborníky? Je to tak, že školení a investice do vzdělání
negarantují mladým práci? Čtěte dále a uvidíte.
Doporučení Adecco Group pro rozvoj dovedností ve střední a východní Evropě se
soustředí na růst, zaměstnatelnost a vzdělávání:
• 	Vzdělávání v práci, jako jsou stáže, ujistěte se, že „výstup“ ze vzdělání odpovídá
potřebám podniků, ale zároveň mladým lidem poskytuje cenné první zkušenosti
v realitě pracovního světa.
•	
Celoživotní vzdělávání je v dobách rychlých technologických, ekonomických
a demografických změn nenahraditelné.
•	Pracovní mobilita je pro podniky důležitým nástrojem, díky kterému mohou nalézt
potřebný talent navzdory nedostatkům na lokálním trhu práce.
•	Rozmanitost se stala klíčovým prvkem úspěchu společností, přičemž zahrnuje strategie
obstarávající rozmanitou pracovní sílu (z hlediska pohlaví, věku, geografického/
kulturního původu), ale i rozmanitost pracovních smluv a forem práce.
Úspěch nebude možná bez hlubší a odpovědné spolupráce mezi zaměstnavateli
a vzdělávacími institucemi. V tomto kontextu je především důležité vytvářet nové
Angelo Lo Vecchio
platformy spolupráce mezi univerzitami a podniky a uvědomit si výhody takové výměry
pro všechny zúčastněné strany.
Doufáme, že zahájíme takové rozhovory s některými váženými profesory z předních škol regionu, aby se s námi stali partnery
tohoto projektu. Jsme vždy k dispozici, pokud jde o další otázky ohledně tohoto důležitého témata Dovedností, a doufáme,
že budeme v kontaktu se všemi čtenáři této zprávy, co se týče jejich zpětné vazby, otázek a pokračující podpory.
Sergio Picarelli
Výkonný člen představenstva, Adecco Group
CEO pro Itálii, střední a východní Evropu, Střední východ & severní Afriku
Globální vedoucí trvalého umístění a Lee Hecht Harrison
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Angelo Lo Vecchio
Vedoucí střední a východní Evropy
Středního východu & severní Afriky

Ochutnávka
budoucnosti:
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V době narušování zaběhnutých pořádků a rychlých změn trhu je jedinou měnou
v této nové průmyslové revoluci: Talent. Ale co tím přesně myslíme?
Jaké jsou hlavní dovednosti, které talent musí mít, a proč jsou tyto dovednosti tak
atraktivní? TAG se to pokouší zjistit se zaměřením na střední a východní Evropu.
Člunkový tkací stroj byl vynalezen v roce 1810, ale trvalo
35 let, než začal být používán v textilním průmyslu:
Odborníci si všimli, že textil nepřitahoval inženýry, kteří
měli dovednosti s těmito stroji pracovat a cenný vynález
tak po téměř půlstoletí sbíral prach.
Mendelovy zákony dědičnosti – základ biologie –
objevené mladým rakouským uznávaným mnichem,
Gregorem Mendelem, byly jako základ genetiky
uznány po 100 letech: Odborníci říkají, že to bylo kvůli
nedostatečnému kreativnímu myšlení vědců.
Došlo již k dalšímu podstatnému narušení trhu? Mají
legislativci, vzdělávací instituce a podniky ty správné lidi,
kteří ho pochopí a postarají se o něj?
4. průmyslová revoluce
Dle indexu Global Talent Competitiveness skupiny
Adecco Group ve spolupráci s INSEAD z roku 2016
odhadem jedna ze dvou současných pracovních pozic
riskuje, že bude nahrazena stroji.
Automatizace, které se budeme dále věnovat v kapitole
2, nesmí být dále vnímána jako dichotomie utopie nebo
dystopie – Ztratí se pracovní pozice? Ano. Vytvoří se
pracovní pozice? Ano. Takže správná reakce?
„ROZŠIŘUJTE, NENAHRAZUJE.
TALENT JE NOVOU MĚNOU.“

S přirozeným přechodem průmyslové revoluce nelze
bojovat. Místo schovávání se před moderními trendy
musíme být otevření porozumění měnícímu se proudu.
Vštěpovat důležitost digitální inteligence, neustálého
učení nových dovedností a změny dovedností současné
pracovní síly. Analytické vzdělávání o tom, co nás čeká,
a správná příprava a akceptace budoucnosti neustálého
učení jsou skvělými oblastmi, kde lze podniknout zásadní
kroky – investovat do budoucnosti.
V době, kdy technická centra, jako je San Francisco, lákají
masivní globální fondy a některé z nejlepších talentů, se
obor technologií a digitalizace jeví jako jeden z předních
oborů dnešního věku. Lov na novou „Silicon Valley“ je
zajímavým tématem s masivními spekulacemi. Nemusí
to ale být tento případ, jelikož potřeba centralizovaného
kotle talentu se vzhledem k rychlému nárůstu takzvané
gig ekonomiky a osob pracujících na volné noze snižuje.
Mezinárodní mobilita je tématem této dekády, jelikož
mileniálové nechtějí zůstávat v jednom městě delší dobu,
což popohání potřebu silné interakce napříč lokalitami
a vznik mnohem menšího hyper-propojeného světa.
Střední a východní Evropa jsou v centru tohoto
technologického návalu v Evropě. WEF uvádí, že za
posledních pět let tento region zaregistroval oslnivý růst
informačních a komunikačních technologií (ICT) v poměru
k HDP (například v Bulharsku se jednalo o nárůst z 1,3 %
v roce 2012 na 3,3 % v roce 2016).

Kreativní a multimédia
Úředníci a zpracování dat
Prodej a marketingová podpora
Vývoj softwaru a technologií
Psaní a překlad
Odborné služby
Nedostatek dat
Online Labour Index, nejvyšší zaměstnanost
dle zemí (Evropa), 1.- 6. července 2017

Mnoho předních měst střední a východní Evropy, jako jsou Praha a Budapešť (profil v Kapitole 3), jsou na čele digitální
změny. Ale 62% výkonných ředitelů v tomto regionu tvrdí, že je „hodně“ nebo „celkem“ složité najít digitální talent, a to
ve srovnání s globálními 50%.3 Jak tuto změnu popíšeme?
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Změna talentového modelu
Talentové modely se během poslední dekády vyvíjely, což
bylo zrychleno i hospodářským poklesem – společnosti
už si nemohou dovolit luxus držet se současných talentových strategií. Pokud ve skutečnosti společnosti chtějí
nalákat, zapojit, rozvinout a udržet ten správný talent,
musí své talentové modely přepracovat. Příliš mnoho
z nich zabředlo do neúčinných postupů, které odrážejí
představy 20. století o tom, kdo, kde a jak danou práci
udělá. Tento starý model už pro vysoce výkonné společnosti nefunguje, ale ani nesplňuje potřeby velké většiny
současné pracovní síly. Společnosti zachováváním HR
programů, které nejsou v souladu s tím, jak se pracuje,
plýtvají zdroji – jak lidskými, tak finančními.

Pochopení diferenciovaných schopností: Mají společnosti dovednosti, vědomosti a schopnosti, které jsou vyžadované pro konkurenční výhodu? Talentové procesy
a programy vylepšují výkonnost pracovní síly a pohánějí
meritokratické rozhodování? 5 Rozvoj vedení: Jsou společnosti vedené správnými lídry a mají společnosti vystavěné schopné a účinné vedení? Talentová kultura: Maximalizuje pracovní prostředí tento příspěvek?

MODEL 20. STOLETÍ

MODEL 21. STOLETÍ

Severoamerický/západoevropský s dominancí mužů

Globální, rozmanitý, genderově vyvážený

Dlouhodobé zaměstnání s pravidelným povyšováním

Nepravidelný kariérní postup

Lineární a vertikální izolovaný kariérní postup

Nelineární kariérní cesta (laterální) Společnosti jsou seskupení
schopností, které mohou být využity kdekoli a kdykoli

Ceněny hluboké funkčně znalosti

Ceněna odbornost napříč obory.
Hodnota je jak v technických dovednostech, tak ve schopnosti vést.

Modely zaměstnání na plný úvazek

Flexibilní modely zaměstnání – částečný úvazek, stejný počet
hodin v méně dnech, volné léto

Osobní pracovní interakce

Virtuální pracoviště a osobní kontakt

Očekávání pouze jedné šance na postup v kariéře (30. léta)
-žádné druhé šance

Je možná kdykoli, pokud je udržena výkonnost

Práce, rodina a komunita oddělené

Propojená rodina-práce-komunita

Peněžní odměny a motivátory

Peněžní a nepeněžní odměny Nepeněžní mohou být větší
hodnotu

STABILNÍ A PŘEDVÍDATELNÉ PROSTŘEDÍ,
POSTUPNÁ ZMĚNA,
PEVNÉ HIERARCHIE

DYNAMICKÉ A NEPŘEDVÍDATELNÉ PROSTŘEDÍ,
STRMÁ ZMĚNA,
FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ

Střední a východní Evropa čelí zajímavé výzvě, kdy se zaměstnavatelé musí stát „loajálnějšími“ a pěstovat pocit důvěry,
čímž zvyšují soudržnost společnosti. 69% výkonných ředitelů v tomto regionu tvrdí, že se snaží měřit důvěru mezi jejich
pracovní silou a senior vedením jejich organizace, což je blízko globálnímu poměru 71%.3
Anna Wicha, Country Manager Adecco Polsko, zdůrazňuje, že válka o talent je v plném proudu, a které kompetence jsou
v ní nejcennější – to se neustále mění. Z tohoto důvodu je pro zaměstnance a uchazeče stěžejní implementovat principy
„celoživotního vzdělávání“. Technologie a v důsledku toho i podnikání a naše každodenní životy se mění příliš rychle na to,
aby jednou získané vědomosti stačily na celý život.
V tomto kontextu, jaká je role společností a HR oddělení? Za prvé, masivně roste. Vidím navyšující se potřebu přistupovat
k HR jako k širokému procesu, včetně komunikace – stavění mostů mezi zaměstnavatelem a uchazečem. Současně se čím
dále více stává úkolem HR rozvíjet talenty a budovat kompetence v organizacích, aby bylo předcházeno jejich případnému
nedostatku v budoucnosti.
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Vývoj vztahu zaměstnavatel - zaměstnanec

Celoživotní práce

Průmyslové práce

Kariérní občané

Decentralizovaná
práce

Malý nebo žádný pohyb mezi
společnostmi

Pohyb v rámci průmyslových
dovedností při hledání
osobního rozvoje

Hledají účel, plat, rozvoj

Pracovníci na volné noze,
digitální komunikátoři

Práce ne celý život
Závislí na výplatě, benefitech,
bydlení, zabezpečení
a sociálním zabezpečení

Spoléhají se na finanční
benefity, bydlení a zabezpečení

Nezávislí na platu a benefitech,
zaměřují se na projekty/na
zájem
Najímání na základě poptávky
a přístupu k talentu

Bloková řetězová technologie,
zajištění bezpečnosti, umístění
kanceláře již není prioritou
Kdo je organizace? Kdo je
zaměstnavatel?
Hranice se stírají.

Vývoj dovedností
Pohled na strukturu zaměstnávání dle povolání poskytuje přímočaré měření dovedností obsažených v poptávce po práci. Ve většině zemí střední a východní Evropy
se zaměstnávání otočilo z profesí s méně dovednostmi
na profese s více dovednostmi. Zejména došlo ke změně
z modrých na bílé límečky, ale je zde i nárůst dovedností
obsažených v zaměstnávání u obou typů práce.
Vzor změny:
• Podstatný pokles poptávky po zemědělských dovednostech,
• Pokles poptávky po manuální práci (s dovednostmi i bez),
• Nárůst poptávky po povoláních ze sektoru služeb,
• Nárůst poptávky pro odborných dovednostech.
Rumunsko a Turecko byly svědky nárůstu poptávky po
manuální práci (nikoliv poklesu), ale jednalo se o nárůst
kvalifikované manuální práce. Navýšená poptávka po
kvalifikované práci je evidentní i ve vzoru nezaměstnanosti a východu z nezaměstnanosti v regionu střední a východní Evropy. Je pravidlem – míra nezaměstnanosti je
nejvyšší mezi pracovníky s pouze základním vzděláním,
s výjimkou Turecka a Řecka. Relativně nízká nezaměstnanost mezi pracovníky
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s touto úrovní vzdělání může být přičítána skutečnosti, že
mnoho těchto pracovníků je zaměstnáno v zemědělství.
Ve střední a východní Evropě poptávka po práci bílých
límečků s průměrnými dovednostmi odpovídá nabídce,
nicméně poptávka po práci modrých límečků s průměrnými dovednostmi je vzhledem k nabídce vysoká. Pracovní možnosti jsou ale pro bílé límečky s průměrnými
dovednostmi omezené (např. úředníci, pracovníci ve službách, prodejci).
Změny v poptávce po dovednostech jsou zcela jistě reflektované v pohybu mezd. Vzhledem k nabídce dovedností se nárůst poptávky po určitých dovednostech projevuje jako nárůst relativních mezd pracovníků, kteří tyto
dovednosti mají. Ve většině střední a východní Evropy se
navrátilci do vzdělávání ostře navýšili a v současnosti jsou
srovnatelní s těmi, kteří jsou pozorovaní v rozvinutých
tržních ekonomikách. 4

Hodnocení vzdělávání založeném na dovednostech
Nedostatek údajů o výstupech vzdělávání a zaměstnávání studentů činí ze střední a východní Evropy obtížnou
oblast pro ministerstva školství, která se mají věnovat
centrálnímu plánování.
Ministerstva školství v tomto regionu nadále mikro-manažerují tento sektor prostřednictvím podrobných norem a regulací. Tento styl managementu orientovaný na
vstupy vede k neúčinnému využívání zdrojů a výsledkům
rigidního vzdělávacího sektoru, kdy tento region naopak
potřebuje flexibilní sektor, aby mohl vytvořit moderní
a kvalifikovanou pracovní sílu.
Sekundární vzdělávání a vysoké školy čelí obtížím při do-

dávání dovedností k řešení problémů. Hnaní odolností
vůči krizovým situacím, tito studenti čelí nebezpečí, že na
moderním konkurenčním trhu přijdou zkrátka.
Univerzity se musí zaměřit na důležitost rozdílných stupňů,
které zlepšují zaměstnatelnost studentů na současném
pracovním trhu. Zaměření se na rozdíl v dovednostech
směřováním studentů na základě osobnosti a posuzování
zájmů směrem k hodnotovým potřebám společnosti se
musí masivně zlepšit – současné tradiční stupně se zaměřují na teoretické procesy, které jsou v rychlém a neustále se měnícím konkurenčním světě nepraktické.4

Prof. Krzysztof Martyniak, eminentní sociolog z Univerzity ve Varšavě, nám sděluje svůj názor o tom, jak tato záležitost
v Polsku vypadá: Jedním z problémů moderního pracovního trhu je nesoulad mezi vzdělávacími programy / dovednostmi
mladých lidí vstupujících na pracovní trh a potřebami ekonomiky. Tento problém netrápí pouze Polsko, ale je globální.
Jaké jsou důvody? Za prvé je to vývoj technologie – je tak dynamický, že je obtížné připravit studijní plán na několik let
a brát přitom v potaz potenciální změny a nové požadavky.
Globální technologický závod má nicméně své lídry. Technologie se prozatím nevytváří sama. Je vyvíjena lidmi, kteří jsou
dobře připravení nikoli pouze vzdělávacími systémy, ale i všeobecnou společenskou podporou. Proto stojí za to, abychom
se sami sebe zeptali, jak učit a podporovat, aby byly vědomosti a dovednosti předávány tak „nadčasově“, jak jen je to
možné.
Existuje několik cest. Měli bychom začít ověřováním, do jaké míry jsou informace získané žáky nebo studenty (ne)
použitelnými informacemi. Lidé, kteří vidí, čeho mohou dosáhnout, nebo co mohou vytvořit díky získaným informacím,
budou sami takové vědomosti rozšiřovat – ve všech fázích jejich života – pokud jich budou mít nedostatek. Toto je základ
principu „celoživotního studia“.
Další výzvou ve vzdělávání je vývoj soft/společenských dovedností, týmové práce a kreativity, pokud jde o sociální
a kulturní kapitál mezi mladými lidmi. Na světě není mnoho vizionářů, ale mnoho fantastických úspěchů bylo výsledkem
účinné práce skupiny lidí (synergický efekt).
Úspěch nicméně nebude možný bez širší a hlubší spolupráce mezi zaměstnavateli a vzdělávacími institucemi. V tomto
kontextu je důležité především vytvořit nové platformy pro spolupráci mezi univerzitami a podniky a uvědomit si výhody
takových výměn pro všechny zúčastněné osoby.
Polské vzdělávání neodpovídá potřebám podniků. Optimisticky věřím, že teď je perfektní okamžik, kdy můžeme udělat
změnu v mnoha oblastech našich životů. Ekonomika produkuje dobré makroekonomické údaje a míra nezaměstnanosti
je rekordně nízká. Trh absorbuje pracovníky jako houba a v mnoha sektorech jsou zaměstnavatelé ochotní sami školit
téměř nezkušené osoby s potenciálem osvojit si dovednosti. Lepší okamžik pro změnu vzdělávání, než který je teď, už
nemusí nastat.
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Výsledky hodnocení vzdělávaní založeném
na dovednostech v regionu CEE (2000 – Současnost)

Žádné/velice brzké interní
a mezinárodní hodnocení

Počáteční zkoušení nástrojů
vlastního posuzování, částečná
účast v interních
a mezinárodních hodnoceních

TURECKO

CHORVATSKO
ČESKÁ REPUBLIKA
POLSKO
SLOVENSKO

Několik let zkušeností
s vlastním hodnocením
a pravidelnou účastí
v mezinárodním hodnocením

BULHASKO
MAĎARSKO
RUMUNSKO
SRBSKO
SLOVINSKO

Několik let zkušeností
s měřením, analýzou
a využíváním výsledků
vzdělávání ke zlepšování
systému vzdělávání

ŘECKO

Nejvyhledávanější práce na základě doporučených dovedností & růstu pracovního trhu
Zaměření na digitální dovednosti ve střední a východní Evropě
Než oznámíme top dovednosti dle TAH, dovolte nám podívat na digitální dovednosti pro tento region, na globální výzvu
pro rozvoj dovedností s dostatečným odůvodněním pro růst ve střední a východní Evropě.
Globální společnosti objevily hlubokou zásobu digitálního talentu v tomto regionu, a jelikož jsou digitální dovednosti
přenositelné, mnoho z nejbystřejších osob tohoto regionu je nalákáno ke globálním hráčům. Společnosti ve střední
a východní Evropě musí o přední digitální talent soutěžit s globálními značkami. 3
Když přemýšlíte o vaší strategii týkající se lidí pro digitální věk, jak jednoznačně souhlasíte nebo nesouhlasíte
s následujícími prohlášeními? (odpovědi „jednoznačně souhlasím“ a „souhlasím“)
V naší organizaci musíme posílit soft skills společně
s digitálními dovednostmi

97 %

Ohledně automatizace úkolů & pracovních pozic rozhodujeme
na základě toho, jak nejlépe naplnit účel naší společnosti
Očekáváme růst naší pracovní síly díky stážím & učňům
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90 %
76 %

Anna Wicha, Country Manager Adecco Polsko, zdůrazňuje specifičnost moderní ekonomiky – nadnárodní a čím dál
více založená na technologii – která přispívá k odtoku mozků – lovení specialistů nejvyšší úrovně zaměstnavateli ze zemí,
které nabízejí lepší podmínky pro život. Pro Polsko a další země v regionu se jedná o výzvu se dvěma dimenzemi. Na
jednu stranu musíme udělat vše, abychom omezili odtok specialistů z Polska. NA druhou stranu bychom se měli pokusit
přilákat specialisty ze zahraničí, například z Ukrajiny. Lze říct, že odtok mozků je mezinárodní hrou, ve které nejúčinnější
a nejefektivnější zaměstnavatelé tuto soutěž vyhrají. Jak se s těmito obtížemi popereme? Dle indexu společnosti Adecco,
který je nazvaný Global Talent Competitiveness Index, se Polsko nachází na 39. ze 119 zemí, které byly zkoumány
z hlediska atraktivity po rozvoj a lákání talentovaných zaměstnanců.
Válka o talent probíhá, a které kompetence jsou v ní nejcennější – to se neustále mění. Z tohoto důvodu je pro zaměstnance
a uchazeče zásadní, aby implementovali zásady „celoživotního vzdělávání“. Technologie a následně i podnikání a naše
každodenní životy se mění příliš rychle na to, aby jednou nabyté vědomosti stačily po zbytek života.
Country Manager Adecco Řecko, Konstantinos Milonas nám poskytuje jeho názor na stav v Řecku: V GTCI 2018 se
Řecko nachází na 42. místě mezi 119 zeměmi. V současnosti přicházejí i některá zajímavá čísla z letošního GTCI: Řecko
je č. 1 v zápisech do terciérního vzdělávání, ale č. 97, pokud jde o relevanci vzdělávacího systému pro ekonomiku, č. 51
v dovednostech, které odpovídají terciérnímu vzdělávání, a č. 89 v celoživotním vzdělávání.
Řecko má více než 20 škol filologie, filozofie, historie, archeologie atd., které jsou známé pro jejich malé pronikání na
pracovní trh a vysokou nezaměstnanost mezi jejich absolventy. Na druhou stranu má Řecko pouze 9 námořních škol
a 13 škol turismu, které jsou dvěma hlavními „těžkými průmysly“ v Řecku. Toto je něco, co odráží nedostatek relevance
vzdělávacího systému pro danou ekonomiku. Je nejvyšší čas, aby se vlády, vzdělávací instituce a podniky daly dohromady
a pracovaly na správných řešeních této velmi důležité otázky.
Prof. Cristian MARINAȘ, MA koordinátor v Managementu lidských zdrojů na Akademii ekonomických studií Fakulty
managementu v Bukurešti, se přidává a ukazuje, co společnosti používají, aby nalákaly a rozvinuly digitální talent:
modernizace pracovního prostředí, implementace programů neustálého vzdělávání a rozvoje, vylepšování programů
odměňování a benefitů, implementace nových flexibilních způsobů práce (mobilní a vzdálená práce), práce se vzdělávacími
studiemi a někdy i přemisťují své provozy blíže dostupným zásobám talentů.
Střední a východní Evropa potřebuje vytvářet pohostinné prostředí pro růst digitálního talentu, což je možná to
nejdůležitější než cokoliv jiného, pokud jde o udržení a zvýšení nárůstu digitalizace v regionu.
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Hlavní dovednosti,
které Adecco doporučuje (hard a soft)
Po analýze střední a východní Evropy společně s partnery WEF & OECD navrhujeme bez ohledu na pořadí:

HLAVNÍ HARD SKILLS V REGIONU

HLAVNÍ SOFT SKILLS V REGIONU

Management IT Strategií

Kreativita

Mechanický management

Vedení & Krizový management

Provoz vysokozdvižného vozíku

Odhodlání a odolnost

Provozní marketing a Propagace

Flexibilita a řešení problémů

Letecké inženýrství

Chápání různých kultur

Optimalizace pro vyhledávače (SEO)

Podnikání

Kyberbezpečnost

Datová gramotnost

Analýza dat

Agilita & Rychlé učení

Finanční analýza

CEO dovednosti
Co je potřeba k získání předního místa na rostoucím konkurenčním trhu střední a východní Evropy?
Zde je uvedeno, co TAG zjistil z našich dat a doporučení.

MĚSTA S NEJVÍCE CEO

SPOLEČNOSTI HLEDAJÍCÍ/LÁKAJÍCÍ NEJVÍCE CEO V CEE

Varšava, Mazovská oblast, Polsko

Apple 

Oblast Maďarska 

CEO 	

Istanbul, Turecko 

Siemens	

Praha, hlavní město, Česká republika 

OSVČ 		

Krakov, Dolní Polsko, Polsko

Koc Holding A.S.			

Bukurešť, Rumunsko 

Citi 			
Ford Motor Company 			
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ODKUD CEO PŘICHÁZEJÍ
SGH-Ekonomická škola Varšava 		

JAKÉ HLAVNÍ DOVEDNOSTI MAJÍ


Prodejní management

Univerzita Varšava

Obchodní plánování

Univerzita Anadolu

Marketing sociálních médií

Technologická univerzita Varšava

Startupy

Univerzita Záhřeb/Sveuciliste u Zagrebu

Online Marketing

Technologická a ekonomická univerzita Budapešť

Podnikání

Univerzita Istanbul

Vývoj produktů

Univerzita Bělehrad

Management Poradenství

Korvínova univerzita v Budapešti

Online Marketing

Vysoká škola ekonomická, Praha

Obchodní analýza

JAKÉ OBORY AKTIVNĚ NAJÍMAJÍ SENIOR MANAGEMENT?
Informační technologie & služby

Stavitelství 

Marketing & Reklama

Finanční služby 

Počítačový software

Management Poradenství 

Internet

Automotive 

Konstantinos Milonas, Country Manager Adecco Řecko, zdůrazňuje rysy vůdce. Vysoká důvěra mezi vedením
a zaměstnanci zvyšuje zapojení a oddanost pracovní síly a přináší vyšší výkonnost. A vyšší výkonnost znamená více
inovací a vyšší příjem. Vzhledem k tomu, že pro všechny podniky je zisk hlavní prioritou, je evidentní, proč se výkonní
ředitelé musí zaměřit na budování důvěry mezi vedením a zaměstnanci. Soutěž o talent na dnešním pracovním trhu
nikdy neslábne. V tomto vysoce konkurenčním prostředí musíme vytvořit pracoviště, kde si zaměstnanci vyberou
pracovat. V nedávném průzkumu, který Adecco Greece provedlo, jsme zjistili, že jedním z nejdůležitějších kritérií, které
zaměstnanci hodnotí, když si vybírají zaměstnavatele, je důvěryhodné a kompetentní vedení. Musíme se zaměřit na
vedení s autentickým, otevřeným a čestným stylem, abychom talentované zaměstnance inspirovali a získali jejich
podporu, která povede k úspěchu našeho podnikání.
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Doporučení TAG pro střední a východní Evropu
Abychom se pokusili zahájit rozhovory s hlavními dotčenými osobami, tak TAG doporučuje toto

VLÁDY &
LEGISLATIVCI

UNIVERZITY & VZDELÁVACÍ
INSTITUCE

Zvýšit pohled na otázky
zaměstnanosti v nejvyšších
politických patrech.

Zavést autonomii
a odpovědnost odděleních
na základě výsledků
zaměstnatelnosti, dovolit,
aby potřeby trhu ovlivňovaly
zájem studentů.

Získávání spolehlivých dat
o pracovním trhu, mapování
nedostatku a potřeb dovedností.
Rozpoznání a podpora role,
kterou subjekty, jako je Adecco
Group, mohou na pracovním trhu
hrát, především s ohledem na
dovednosti – a zrušit nepodložená
omezení, které brání soukromým
pracovním agenturám zvyšovat
zaměstnatelnost pracovníků.
Prosazovat vzdělávací zásady,
které propojují svět vzdělávání
se světem práce, a to se silným
zaměřením na školení přímo
v práci.
Podporovat soukromáveřejná
partnerství, které
propagují rozvoj příležitostí
školit se přímo v práci, jako
jsou stáže a možnosti pro učně.
Posílit otevřenost pracovního
trhu pro nalákání nejlepších
talentů a podporu kultury
rozmanitosti.

Zlepšit účinnost využívání
zdrojů prostřednictvím
financování dle výkonnosti.
Získávání spolehlivých dat
o pracovním trhu, mapování
nedostatku a potřeb
dovedností.
Struktura programů
na základě praktičnosti
pracovního trhu.
Aktivně se zapojovat do stáží
pro studenty, aby byl
posilován zájem
a sebehodnocení.
Stavět základy vzdělávacích
systémů pro dospělé – důležité
pro univerzity, aby se jako
první snažily ovlivnit vládu –
definované programy směrem
k dobře regulovanému trhu
soukromých a veřejných
poskytovatelů, kteří mohou
poskytnout školení jak
pracujícím, tak nezaměstnaným
dospělým.

SPOLEČNOSTI & PODNIKY

NEET – MLADÍ

Mapovat jejich pracovní sílu
a stanovit udržitelnou strategii
pro udržení současných
zaměstnanců.

Zvážit pracovní školení, jako
jsou stáže, pro vstup na
pracovní trh, kombinace cesty
„klasického“ vzdělání se
zkušenostmi s učením přímo
v práci.

Lákat budoucí talenty a zajistit,
že solidní poměr flexibilních
pracovníků přispívá k inovaci
a růstu společnosti, a to napříč
ekonomickými cykly.
Investovat do školeních v práci
buď přímo (nebo využitím
řešeních, jako jsou Smlouvy
o agenturních učních, které má
Adecco Group).
Uvědomit si, že
v současnosti pracují
společně 3-4 generace,
a tudíž posilovat rozmanitost.
Zavést flexibilní pracovní
schémata, která berou v potaz
různé věkové skupiny, podporují
schémata mentorování a umožňují
celoživotní vzdělávání.

Spoléhat se na podporu
a odpornost poskytovatelů HR
služeb, kteří se zaměřují na
poskytnutí startovního bodu pro
vstup na pracovní trh a zůstávají
„kariérními průvodci“ během
celého pracovního života.
Osvojit si myšlenku, že jistota,
že budete zaměstnáni,
podporovaná neustálým
rozvojem dovedností je
udržitelnější cestou pro
budování kariéry, než se spoléhat
na jistotu současné práce.
Zvažte dovednosti, které
nejsou považované za
„klasické“, abyste zvýšili své
šance na pracovním trhu.
Dívejte se na dovednosti jako na
heterogenní soubor zděděných,
získaných a ještě nenaučených
schopností, které jsou tak
technické a kulturní jako „soft
faktory“, které se dotýkají
aspektů jako profesionální
a precizní chování, vzhled,
motivace a zapojení.

Prof. Cristian MARINAȘ, MA koordinátor v Managementu lidských zdrojů na Akademii ekonomických studií Fakulty
managementu v Bukurešti, podporuje doporučení TAG díky svým hlubokým znalostem rumunského pracovního trhu
a vzdělávání: V současném obchodním prostředí musí společnosti neustále adaptovat své strategie pro lákání, udržení
a rozvoj talentu. Pro nové generace již koncept „tradiční“ práce není nadále relevantní, mladí lidé jsou motivovaní prací,
která nabízí rovnováhu mezi účelem té práce jako takové a osobním životem se zaměřením na horizontální komunikaci
a týmovou práci. Uznání jejich výsledků a potřeba kontaktu jsou důležitými motivačními faktory, mladí lidé se zajímají
o pracovní pozice, které zahrnují interakci s lidmi z odlišných kultur a geografických oblastí, a které zahrnují vysoký stupeň
mobility místo dlouhodobé a zajištěné pozice, která je založená na velmi jasných a monotónních pravidlech a postupech.
Emoční křehkost současných generací je hlavním problémem, jejich odolnost ve stresových a pracovních prostředích je
velmi malá. To je důvod, proč se zapojení zaměstnanců stává strategickou otázkou pro společnosti, jejich budoucnost
záleží na hledání nejlepšího řešení tohoto problému. V dlouhodobém horizontu získají konkurenční výhodu společnosti,
které tato chování pochopí, a které budou schopny se adaptovat a personalizovat strategie dlouhodobého udržení
zaměstnanců.
Vzdělávací systémy musí být přepracovány a adaptovány na požadavky tohoto nového ekosystému s důrazem na rozvoj
praktických dovedností, zejména těch průnikových. Zapojení odborníků do vzdělávacích aktivit a vytvoření dlouhodobých
partnerstvích s organizacemi z jiných oborů, v případě praktické výuky, by mělo být jakožto úspěšný faktor podporováno.
Propagace inovativních učebních metod a odstoupení od klasického přístupu, kdy učitel často vypadá pouze jako
hodnotitel, může být rozhodujícím příspěvkem k navýšení výkonnosti rumunského vzdělávání.
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Zlatý věk střední a východní Evropy
TAG věří, že tento čtvrtletník zaměřený na tento region přichází v příhodný okamžik. Současnost je věkem rozvíjejících
se trhů a střední a východní Evropa se posouvá do optimistické doby. Pojďme v krátkosti proniknout do současné ekonomické podoby tohoto regionu, aby bylo vidět, proč se jedná o jeho zlatý věk.
Německo bylo dlouhou dobu motorem, který poháněl ekonomický růst EU, ale v posledních několika letech bylo
předehnáno zeměmi trochu na východ – zejména Polskem, Rumunskem a Českou republikou. Tito tři největší východoevropské členské státy EU dle HDP jsou v současnosti na vrcholu ekonomického růstu, mají nízkou nezaměstnanost
a udržitelnou inflaci okolo 2%. MMF nyní předpovídá, že tyto „rostoucí a vyvíjející se evropské ekonomiky“ porostou
letos o 4,5%, čímž zvýšil svůj šest měsíců starý odhad o 1,5%. Tento zvýšený optimismus se opírá částečně o nárazový
růst v druhém čtvrtletí 2017, kdy ekonomika Rumunska narostla o 5,7% oproti předchozímu roku, ekonomika České
republiky o 4,7% a ta polská o 4,4%. Pro srovnání, průměrný růst v EU za stejné období byl 2,4%.

Evropský ekonomický růst v druhém kvartálu 2017
			

HDP vs. předchozí rok

5,7 %

Rumunsko

4,7 %

Česká republika

4,4 %

Polsko

2,4 %

Průměr EU

2,3 %

Průměr Eurozóny

Německo

Francie

2,1 %
1,7 %
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Klíčoví hráči
Všechny ekonomiky střední a východní Evropy se stále těžce spoléhají na výrobu, kdy velkou část své výroby
exportují do zbytku EU. Například Česká republika má
nejnižší míru nezaměstnanosti v EU a okolo 35% české
pracovní síly je zaměstnáno ve výrobě, největší poměr
ze všech zemí EU. Když Evropa roste, poptávka po věcech vyráběných v těchto ekonomikách roste. Často to
znamená auta: automobily jako Toyota, Volkswagen
a Peugeot mají v České republice továrny. Největším rumunským exportérem je pak Dacia, dceřiná společnost
francouzské automobilky Renault (dále prozkoumáno
v Kapitole 3).
Robustní ekonomický růst a nízká nezaměstnanost též
vedou ke zvýšeným daňovým příjmům, zlepšuje se zdraví
rozpočtů a tyto země jsou tak atraktivnější pro investory.
Současně mnoho východoevropských zemí začíná čerpat
peníze z nejnovějšího sedmiletého rozpočtového cyklu
EU, který začal v roce 2014, a jehož největším příjemcem je Polsko. Guvernér České národní banky nedávno
řekl, že cyklus vládních investic je úzce spojen s rozpočtovým cyklem EU. MMF poznamenal, že sjednané investice
v této zemi loni velmi poklesly, protože bylo málo čerpáno
z fondů EU.
Polsko také těží z přílivu pracovníků z Ukrajiny. Odhaduje
se, že v současnosti v Polsku pracuje až 1 milion Ukrajinců,
kteří přišli za vyššími mzdami a většími příležitostmi, zejména po nástupu recese po anexi Krymu Ruskem v roce
2014. Ukrajinští pracovníci pomohli řešit polské demografické problémy – stárnoucí populace a nízká porodnost – a zároveň byli protiváhou emigrace milionů Poláků
poté, co se země v roce 2004 připojila k EU.
Skepticismus?
Nedávný prudký růst v některých těchto zemích může
mít svou cenu. V Rumunsku jsou obavy, že ekonomický
růst je poháněn neudržitelným utrácením spotřebitelů,
čemuž pomáhá i vláda navyšováním mezd ve veřejném
sektoru. V srpnu Fitch Ratings varovalo, že tato politika
riskuje přehřátí ekonomiky. Mzdy rostou rychleji než produktivita a daňové škrty rozšířily rozpočtový deficit, jak
poznamenala analýza Fitch, ačkoliv tato agentura navýšila předpověď růstu rumunského HDP pro tento rok.
V současnosti stoupající mzdy začínají vytlačovat tovární
pozice do levnějších zemí. Japonská Yazaki Corp., například, převádí produkci kabeláží pro automobily z oblasti
Plzně do Srbska, kde jsou v oboru mzdy o téměř 60% nižší.
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Miro Smrekar, vedoucí Adecco pro jaderskou zónu dodává: Vzhledem k tomu, že ekonomika roste, a v důsledku
demografických trendů se dostáváme k přirozené úrovni
nezaměstnanosti a právě proto je čas začít přijímat opatření, která dostanou na pracovní trh více lidí. Musíme společně vytvořit podmínky, aby společnosti mohly zaměstnávat lidi, které potřebují, aby lidi byli podporování být
dříve ekonomicky aktivnější a neaktivní v pozdějším věku,
aby společnosti byly schopné zahrnout do svých procesů
mladé lidi prostřednictvím programů stáží a učňů, protože takové osoby budou následně mít použitelné znalosti
a pracovní praxi, a budou most upravit pracovní prostředí
tak, aby byla atraktivní pro uchazeče, a vytvořit atraktivní
prostředí pro zahraniční lidské zdroje, ale i mladé lidi, kteří
hledají příležitosti v zahraničí. Všichni hlavní hráči na pracovním trhu v tomto mají důležitou roli: stát, společnosti
a personální agentury, kdy každý z nich musí přijmout
osobní odpovědnost za svou vlastní zaměstnatelnost.
S jednou z nejlépe vzdělaných populacích v regionu prosazovala česká vláda rozvojové programy, které přilákaly
německou automobilku BMW, aby investovala více než
200 milionů Euro do výzkumného zařízení vyvíjejícího digitální technologii a autonomní řízení. V Rumunsku daňové úlevy nalákaly společnosti jako Oracle Corp. a IBM.
V Polsku společnosti jako Amazon, JPMorgan a IMB vystavily uzly a distribuční centra, kdy přímé zahraniční investice v roce 2016 přinesly rekordních 10 miliard dolarů.
Částečně je to z důvodu, že polská pracovní síla nabízí
vyšší úroveň dovedností ve vztahu k úrovni mzdy, než jak
je tomu v jiných částech východní Evropy.
Country Manager pro Českou republiku a Slovensko,
Ondřej Wysoglad komentuje: Začala revoluce, to je jasné, jak to uvádí i Inovantage. Čtvrtá průmyslová revoluce
se týká všech oblastí, včetně trhu práce. Během dvaceti
let mnoho profesí, které dnes známe, zmizí. Ale objeví se
i nové profese, které si dnes ještě neumíme představit. To
vše jde ruku v ruce s lákáním talentů ze zahraničí a jejich
udržení, Česká republika není schopna soutěžit s vůdčími
zeměmi ve smyslu lákání talentu ze zahraničí, takže
v tomto ohledu se Česká republika může učit ze zkušeností těch, kteří v Evropě v tomto ohledu vedou. Revoluce má tento význam4. Týká se všech oblastí, včetně
trhu práce. Během dvaceti let mnoho profesí, které dnes
známe, zmizí. Ale objeví se i nové profese, které si dnes
ještě neumíme představit. To vše jde ruku v ruce s lákáním talentů ze zahraničí a jejich udržení, Česká republika
není schopna soutěžit s vůdčími zeměmi ve smyslu lákání
talentu ze zahraničí, takže s i kapacita dovedností týkajících se globálních znalostí může zlepšovat.

Aby mohla být tato revoluce úspěšná a úspěšná na trhu
práce, je zásadní jedna věc: schopnost učit se. V budoucnosti nebudou lidé pracovat na základě jejich vzdělání, ale
toho, jak budou schopní a ochotní se nadále učit. Jen pro
zajímavost: Světové ekonomické fórum sestavilo tabulku
dovedností, které budou pro současné desetileté potřebné, aby v budoucnosti dominovali na pracovním trhu. Patří mezi ně, například, řešení problémů, kritické myšlení,
kreativita, emoční inteligence, interakce s ostatními lidmi
a vyjednávací schopnosti.
Největší obavu, asi, budí politika. O víkendu miliardář Andrej Babiš a jeho populistické hnutí ANO vyhrálo největším počtem hlasů sněmovní volby v České republice.
Vypadá to, že tento antisystémový kandidát bude dalším
premiérem této země, ačkoliv je vyšetřován pro zneužití
fondů EU. Slibuje, že prosadí podstatné ústavní změny,
kdy jeho volba byla další prohrou pro tradiční strany,
které v Evropě držely moc po desetiletí.
Mezitím je polská strana Právo a spravedlnost zapojena
do pokračující bitvy s Bruselem, pokud jde o snahy reformovat soudní systém země, o čemž Evropská komise
prohlásila,

že to není v souladu se standardy EU. To a zvyšující se
autoritářské tendence vlády vcelku děsí investory.
Pokud se vztah mezi vládami střední a východní Evropy a
Bruselu zhoršuje, pak je nejasné, co se s EU stane během
jejího dalšího rozpočtového cyklu. Objevily se návrhy, aby
bylo omezeno financování do zemí, které nesplňují určité
standardy EU.
A ještě dále do budoucnosti, tyto ekonomiky budou muset změnit pracovní pozice z výroby na služby, pokud
se chtějí vyhnout očekávanému zrušení továrních pozic
v důsledku automatizace.
V současnosti to vypadá, že výhody jejich ekonomických
modelů převažují rizika, takže ekonomiky na východě EU
pravděpodobně nadále porostou. Fondy EU zde budou
investovány, centrální banky mají podporující monetární
politiky a politické napětí ještě není na bodu zlomu.
S tímto pozitivním závěrem se TAG posouvá k naléhavější
otázce v kapitole 2, Nesoulad dovedností a rekvalifikace.

Odkazy:
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Dostupné na: https://www.weforum.org/agenda/2017/11/eastern-europe-s-major-economies-are-having-agoldilocks-moment.
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Když vaříte sladké nebo slané jídlo, tím nejdůležitějším prvkem je najít ty správné
ingredience. V dnešní době ve střední a východní Evropě, kde má většina zemí nízkou míru
nezaměstnanosti, existuje potřeba odborníků. Proč školy v regionu neprodukují uchazeče,
které bychom mohli využít? Jak můžeme neustále zlepšovat dovednosti současné pracovní
síly, abychom zvýšili její potenciál?
Zrychlující tempo technologického, demografického
a socioekonomického narušování přetváří obory a obchodní modely a zároveň zkracuje životnost současných
dovedností zaměstnanců.
Například, technologický pokrok, jako jsou robotika
a učení strojů – místo úplného nahrazení současných
profesí a pracovních kategorií – pravděpodobně nahradí
konkrétní úkoly, které byly dříve v rámci těchto pozic plněny, čímž poskytne pracovníkům prostor zaměřit se na
nové úkoly, což povede k rychlé změně klíčových souborů
dovedností potřebných pro tyto profese.

I ty pozice, které budou technologickou změnou méně
přímo zasaženy, a které mají stabilnější výhled, vyžadují
čerstvý pohled na dovednosti – pracovní síla se nyní musí
rekvalifikovat každých 5 let místo každých 20-25 let.
Pokusme se to rozebrat: Proč je to důležité?
Pracovní trhy po celém světě neustále ukazují různé druhy „nesouladu“, a to včetně nesouladu mezi počtem osob
hledajících práci a pracovních příležitostí, což se odráží
v nezaměstnanosti.

Ale co je důležitější z jednodušší perspektivy – Hledají společnosti na lokálním trhu dovednosti, které tam nejsou? Proč to
vypadá, že střední a východní Evropa musí odborníky dovážet? Učí se mladí a investují do vzdělání, které jim nezajistí práci?

KONTEXTOVÉ FAKTORY
Ekonomická úroveň a struktura
Technologie
Demografie
Organizace práce
Zdraví matek a dětí
Instituctionální nastavení

POŽADAVKY NA DOVEDNOSTI
Zaměstnání dle vzdělání
Zaměstnání dle profese
Měření dovedností dle pracovních úkolů

ZÍSKÁVÁNÍ DOVEDNOSTÍ
Výsledky vzdělávání
Úroveň kognitivních dovedností
Tvorba dovedností

PŘIŘAZENÍ
Nesoulad vzdělání
Dovednosti a neformální práce
Nelze naplnit mezery
Mezery v dovednostech

VÝSLEDKY
Růst a produktivita
Úroveň kognitivních dovedností
Tvorba dovedností

Existuje mnoho faktorů, které ovlivňují dovednosti, které jsou propojené s ekonomickou produktovou a individuálním
růstem. Pro lépe kognitivně rozvinutý národ a pyramidový růst dovedností se solidní horní řadou.
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Co je nesoulad dovedností?
Nesoulad dovedností je definován jako mezera mezi pracovními schopnostmi jednotlivce a poptávkou pracovního trhu;
toto se stalo hlavní výzvou střední a východní Evropy, která ovlivňuje všechny vrstvy společnosti od produktivity a účinnosti
podniků až po současnou a budoucí spokojenost mládeže.
Zde jsou některé často diskutované druhy nesouladů.
Často diskutované druhy nesouladů dovedností
Nedostatek (přebytek) dovedností

Poptávka (nabídka) konkrétních typů dovedností převyšuje nabídku (poptávku) jednotlivců s těmito dovednostmi.

Nedostatek dovedností

Typ nebo úroveň dovedností se liší od toho požadovaného k odpovídajícímu výkonu práce

Vertikální nesoulad

Úroveň vzdělání nebo kvalifikace je nižší nebo vyšší než je požadováno

Horizontální nesoulad

Typ/oblast vzdělání nebo dovedností jsou nevhodné pro danou práci

Příliš vysoká (nízká) úroveň vzdělání

Pracovníci absolvovali více (méně) let vzdělání než práce vyžaduje

Příliš vysoká (nízká) úroveň kvalifikace Pracovníci jsou více (méně) kvalifikování, než je potřeba k práci
Zastarávání dovedností

Dovedností dříve používané k práci již nejsou potřebné a/nebo se dovedností časem zhoršují

Rozvoj dovedností, aktivace a soulad
Vyměření rozvoje dovedností ve státě je klíčové k pochopení nutných kroků, podívejme se na střední a východní Evropu:
Rozvoj dovedností

Stát

Získání vyššího
středoškolského vzdělání

Účast na vzdělávání nad
Účast na programech
rámec povinného vzdělání
odborného vzdělávání
(posledních 12 měsíců)

Státní výdaje na vzdělání
v % of HDP (%)

Polsko

0.15

-0.01

-0.01

8.26

Rumunsko

0.08

-0.07

0.04

5.98

Česká republika

0.23

0.06

0.08

5.83

Řecko

-0.05

-0.04

-0.06

4.4

Maďarsko

0.12

-0.03

-0.08

7.89

Slovinsko

0.10

0.00

0.05

6.7

Slovensko

0.21

0.02

0.07

5.9

Chorvatsko

0.15

-0.02

0.07

6.12

Bulharsko

0.08

-0.06

NA

8.26
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Aktivace dovedností
Stát

Míra zaměstnanosti
čerstvých
absolventů

Mládež/NEET

Polsko

-0.01

0.01

Rumunsko

-0.14

-0.04

Česká republika

0.07

0.16

Řecko

-0.46

-0.27

Maďarsko

0.03

-0.03

Slovinsko

0.09

0.12

Slovensko

-0.05

-0.01

Chorvatsko

-0.20

-0.25

Bulharsko

-0.15

-0.22

Stát

Absolventi
vysokošloských
programů v
zaměstnání
vyžadujícím nižší
kvalifikaci

Zaměstnavatelé
očekávající
zastarávání
dovedností
za pět let

Podzaměstnaní
Zaměstnaní na
částečný úvazek

Strukturální
volná místa

Dlouhodobá míra
nezaměstnanosti

Polsko

-0.10

-0.04

0.17

0.43

0.06

Rumunsko

0.08

0.14

-0.47

0.39

0.10

Česká republika

0.26

-0.27

0.31

0.11

0.37

Řecko

-0.25

0.02

-0.08

0.14

-0.54

Maďarsko

0.23

0.11

0.21

0.24

0.06

Slovinsko

0.19

-0.32

0.14

0.31

-0.01

Slovensko

0.04

-0.13

0.22

0.17

-0.18

Chorvatsko

0.10

-0.14

0.21

0.04

-0.22

Bulharsko

-0.26

0.42

0.28

0.31

-0.08

Soulad dovedností

Česká republika vede s nejvyššími výsledky napříč celou EU v celoživotním vzdělávání, programech odborného vzdělávání a
má nadprůměrné výsledky ve všech třech měřených pilířích. Dále má nejsilnější výsledky ve vyšším středoškolském vzdělávání,
s účasti a dosaženým vzdělání dosahujícími nejvyšších pozic v žebříčcích obecně napříč Evropou. Klíčovými otázkami, co se
týče Čechů a dovedností, jsou odliv mozků a zapojení vysokoškoláků do aktivit rozvíjejících dovednosti k budování kariéry.
Česká republika je velmi dobrá ve veřejném dokumentování dovedností a pracovních trendů, což poskytuje detailní analýzu
změn v dovednostech a toho, jak jednotlivec může zlepšit svůj potenciál na trhu práce dle jednotlivých profesí. Obrázek
budoucnostprofesi, online portálu pro Czech Future Skills na téma doporučení TAG k dovednostem pro střední a východní
Evropu a nejvíce se rozvíjející typ dovedností pro Českou republiku IS/IT Management3
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Shrnutí současných a budoucích požadavků:

ICT

Prodejní marketing, právo

Management procesů,
organizace

Soft skills

Jazyky

Mezioborové znalosti

Speciální
technické znalosti

Obecné
technické znalosti

Současná relevance dovedností
Budoucí relevance dovedností

Současná relevance dovedností
Budoucí relevance dovedností

Polsko následuje Česko v mnoha oblastech se skvělými
výsledky napříč tabulkou a zaostává za průměrem EU jen
v oblasti aktivace dovedností. To ukazuje, že mladí absolventi
nejsou nezbytně vybaveni správnými dovednostmi
a přestože jsou celkem dobře zaměstnáni na polském
pracovním trhu hned zpočátku, stále potřebují školení za
účelem zlepšení produktivity se zaměřením na specializaci.

Slovinsko je dalším silným soutěžícím se skvělými výsledky
programů odborného vzdělávání a vyššího středoškolského
vzdělávání. Slovinsko zaostává v aktivaci stárnoucí populace
od 50 let výš a jejím zapojování před dosažením důchodu.
Dalším faktorem je, že Slovinsko má velice vysokou míru
zastarávání dovedností, kdy mnoho dovedností je zcela
nahrazováno novými.

Dr Ioannis Nikolaou, organizační a pracovní prycholog, docent v oboru organizačního chování a ředitel v oblasti managementu lidských zdrojů na Athénské univerzitě ekonomie a obchodu, uvádí, že by vlády měly více investovat do vzdělávání. Státy východní Evropy by měly následovat příklady takových států, jako jsou Polsko, Bulharsko a Maďarsko, které
zvýšily rozpočty na vzdělání v poměru ke svému HDP. Vzdělání je nejlepší reakcí pro úspěšné řešení nesouladu dovedností.
Dále by vlády měly podporovat propojení mezi vzděláváním (zvláště univerzitním) a průmyslem, a to za účelem snížení nedostatku ve specifických oborech a též zajistit rekvalifikaci do profesí, které trpí zvýšeným nedostatkem a vysokou mírou
nezaměstnanosti.
Řecko jako celek zaujímá nejnižší příčku mezi 28 členskými státy EU s výsledky mnohem nižšími, než je průměr EU pro
všechny pilíře, zvláště nízké je skóre pro dlouhodobou nezaměstnanost.
Konstantinos Milonas, Country Manager Adecco Group Řecko, uvádí: podle nedávného průzkumu provedeného Adecco
Group Greece, 80% zaměstnavatelů v Řecku konstatuje, že dle jejich názoru systém vzdělání v Řecku nevybavuje absolventy potřebnými dovednostmi požadovanými trhem práce. Ve stejném průzkumu najdeme, že měkké dovednosti nejvíce
vyhledávané společnostmi v Řecku jsou obchodní etika, týmová práce, flexibilita a adaptibilita a komunikační schopnosti.
Při odpovědi na otázku, zda tyto dovednosti nacházejí u uchazečů, které hodnotí pro obsazení pozic ve společnosti, uvádí,
že je jednoduše nenachází do té míry, aby uspokojili potřebu. Většina respondentů si myslí, že nejvíce efektivní způsob, jak
vyřešit nesoulad dovedností, je pomocí systémů pracovních stáží a učňovství, které mohou připravovat mládež na vstup
do světa práce. Je též důležité, aby školy a univerzity obeznámily své studenty s obchodní praxí. Aby je naučily pracovat
v týmech, poskytly možnost procvičovat vystupování na veřejnosti, zlepšovat jejich dovednosti v prezentaci a komunikaci
atd. Je pravdou, že v Řecku máme velký počet vysoce vzdělaných uchazečů, co se týká jejich akademického pozadí. Na
co se ale potřebujeme soustředit, to je vybavit je potřebnými měkkými dovednostmi, které jim pomohou prosperovat
v současném světě práce.
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Zaměření na nedostatky podle států
Nesoulad prioritních povolání určuje zaměření vzdělání založeného na potřebě, a my se podíváme na některé největší
nesoulady. V následujíc kapitole se podrobněji podíváme na 3 obory a pokusíme se zodpovědět některé podstatné otázky:

Bulharsko
Nedostatková povolání

Přebytková povolání

ICT profesionálové

Terénní pracovníci

Učitelé

Pracovníci v důlním průmyslu, výrobě a dopravě

Zdravotní profesionálové

Popeláři

Finanční a matematičtí profesionálové

Pracovníci v zemědělství, lesnictví, rybářské oblasti

Obchodní zástupci a makléři

Uklízeči a pomocníci

Profesionálové administrativních a obchodních služeb

Řecko
Nedostatková povolání

Přebytková povolání

Manažeři obchodních služeb a administrátoři

Lešenáři a pracovníci v souvisejících povoláních

Technici provozu ICT a uživatelské podpory

Pracovníci v důlním průmyslu a stavební dělníci

Obchodní zástupci, pracovníci marketingu a vývoje

Pilaři, truhláři a související povolání
Malíř pokojů, stavební uklízeči a související povolání

Croatia
Nedostatková povolání

Přebytková povolání

Profesionálové ICT

Politologové

Inženýři mechaniky

Novináři

Lékaři

Filozofové

Profesionální ošetřovatelé
Středoškolští učitelé (matematika)
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Česká republika
Nedostatková povolání

Přebytková povolání

Inženýři a jiní techničtí profesionálové

Pracovníci v pohostinství a gastronomii

Zdravotní sestry a porodní asistenti

Projektoví manažeři

Lékaři a jiní zdravotníci

Úředníci a administrativní pracovníci

Profesionálové ICT

Architekti a urbanisti, projektanti měst

Učitelé

Slovinsko
Nedostatková

Přebytková povolání

Profesionálové ICT

Pracovníci ve stavitelství a souvisejících oborech

Zdravotní personál

Spolupracující odborníci v oblasti vědy a inženýrství

Profesionálové v oblasti vědy a inženýrství

Spolupracující odborníci v kovovýrobě, strojírenství
a souvisejících oborech
Pracovníci v řemeslné výrobě a tiskařství
Řidiči a obsluha pojízdných zařízení
Spolupracující odborníci v obchodní, administrativní
a souvisejících oblastech
Obsluha stacionárních strojů a zařízení
Pracovníci sektoru služeb
Úředníci a administrativní pracovníci

Rumunsko
Nedostatková povolání

Přebytková povolání

Profesionálové ICT

Tržně orientovaní kvalifikovaní pracovníci v zemědělství

Zdravotní personál

Pracovníci informačních služeb

Učitelé

Úředníci

Profesionálové v oblasti marketingu, PR a obchodu

Obchodní manažer pro malo- i velkoobchod

Profesionálové v oblasti financí a legislativy
a vyšší úředníci

Pouliční prodavači (vyjma jídla)

Profesionální manažeři služeb
Pracovníci v lesnictví a souvisejících oblastech
Profesionálové v oblasti administrativních služeb
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Správci staveb a domácností

Polsko
Nedostatková povolání

Přebytková povolání

Specialisté ICT
Zdravotní personál

Tržně orientovaní kvalifikovaní pracovníci v lesnictví
a rybářství

Manažeři

Pracovníci potravinářského průmyslu

Profesionálové v oblasti vědy a inženýrství

Zpracovatelé dřeva

Kvalifikovaní dělníci

Pracovníci oděvního průmyslu a jiných řemeslných
a obchodních průmyslů

Profesionálové v učitelství

Spolupracující odborníci v sociálních, kulturních a jiných
spojených oborech

Maďarsko
Nedostatková povolání

Přebytková povolání

Profesionálové ICT

Pouliční prodavači

Profesionálové v oblasti vědy a inženýrství

Manažeři hotelů a restaurací

Zdravotní personál

Pracovníci důlního průmyslu a stavební dělníci

Finanční a hospodářští manažeři a profesionálové

Administrativní pracovníci
Úředníci
Pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství
Obsluha strojů ke zpracování výrobků z textilu,
kožešin a kůže
Pracovníci oděvního průmyslu a souvisejících
obchodních oblastí
Asistenti v přípravě pokrmů, pokladní a prodejci lístků
Prodejci v obchodech
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Doporučení Adecco Group
Adecco Group k současnému nedostatku dovedností a nesouladu dovedností přidává tato doporučení:
• Vzdělávání přímo v práci, například učňovství, zajistí, že „výstup“ vzdělávání odpovídá potřebám podniků, ale
také mladým lidem poskytne cennou první zkušenost s realitou pracovního života.
• Celoživotní vzdělávání je v době rychlých technologických, ekonomických a demografických změn nenahraditelné.
•
Pracovní mobilita je pro podniky důležitým nástrojem, aby mohly najít talent, který potřebují, navzdory
nedostatku na lokálním pracovním trhu.
• Rozmanitost se stala klíčovým prvkem pro úspěch společností, podpora strategií, které mají za cíl rozmanitou
pracovní sílu (dle pohlaví, věku, geografického/kulturního původu), ale i rozmanitost v pracovních smlouvách
a formách práce.
Zůstaňte s TAG a prozkoumejte podrobně 3 obory – automobily, IT a strojírenství, v Kapitole 3.

Odkazy:
1.	Skillspanorama.cedefop.europa.eu. (2018). Skills Panorama. [online]
Dostupné na: http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en.
2.	The Future of Jobs - World Economic Forum. (n.d.).
Dostupné na http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf
3.	[http://www.praguebest.cz], P. S. (n.d.). 3. Budoucnost profesí.
Dostupné na http://budoucnostprofesi.cz/en/index.html
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IT, automobily & strojírenství

Zrychlující tempo technologických, demografických
a socio-ekonomických změn přetváří obory a obchodní
modely a současně zkracuje životnost současných dovedností zaměstnanců.
Například, technologické změny, jako jsou robotika
a učení strojů spíše – než aby zcela nahrazovaly existující
profese a kategorie pracovních pozic – nahrazují konkrétní úkoly, které byly dříve

Dopad je již cítit

vykonávány jako součást těchto pozic, díky čemuž se pracovníci mohou zaměřit na nové úkoly, což vede k rychlé
změně hlavních dovedností potřebných na těchto pozicích. I ty pozice, které jsou méně přímo ovlivněny technologickou změnou a pro zaměstnance představují stabilnější budoucnost, vyžadují nový přístup k dovednostem
– pracovní síla se nyní musí rekvalifikovat každých 5 let,
a nikoliv každých 20-25.
Pojďme to zkusit rozebrat: Proč je to důležité?

2015–2017

2018–2020

• Roste geopolitická volatilita

•N
 ové energetické zdroje a technologie

• Pokročilá robotika a autonomní přeprava

• Mobilní internet a technologie cloudu

• Internet věcí

• Umělá inteligence a učení strojů

• Pokroky ve výpočetní síle a velká data

• Pokročilá výroba a 3D tisk

•C
 rowdsourcing, sdílená ekonomika
a peer-to-peer platformy

• Dlouhověkost a stárnoucí společnost

• Pokročilé materiály, biotechnologie
a genomika

• Nárůst střední třídy na rostoucích trzích

•N
 ové spotřebitelské obavy o etiku
a soukromí

• Rychlá urbanizace

• Rostoucí ambice a ekonomická síla žen

• Měnící se pracovní prostředí a uspořádání
flexibilní práce
• Změna klimatu, omezení přírodních
zdrojů a přechod na zelenější ekonomiku

Negativní výhled
stab. dovednosti

100
90

Zdravotní
PRŮMĚR

Energie

Spotřebitel

Odborné
služby

70
Základ
a infrastruktura

Stabilita dovedností,
2015–2020. %
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Finanční služby
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40
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80
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Pozitivní výhled
stab.dovednosti

-0,5

Pozitivní výhled
nestab. dovednosti

10
0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

Očekávané změny v zaměstnání, 2015–2020. %

Zdroj: Analýza Světového ekonomického fóra
Najmutí vědců v oblasti analýzy dat nebo jinou moderní pracovní pozici není odpovědí, integrace pracovní síly pomocí
UI a technologie poháněné těmito novými pracovními pozicemi pro posílení dovedností současné pracovní síly, to má
nepřekonatelnou hodnotu.
Organizace potřebují rozmanitou pracovní sílu s „pravděpodobným myšlením“ – to definuje budoucnost managementu,
manažeři se budou soustředit na management komplexnosti, měnící se multitasking technologii s účinnou empatickou
lidskou interakcí.
TAG se nyní pokusí věnovat 3 klíčovým průmyslům – IT, automobily a letecké inženýrství, a zmapovat změny dovedností
u těchto hlavních průmyslů v regionu, které získávají největší FDI investice.
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Informační technologie
Vzhledem k tomu, že ICT dovednosti jsou tím největším nedostatkem, pokud se bavíme o dovednostech ve střední a východní
Evropě, chceme hluboce porozumět tomu, kde je problém, a jaké jsou skutečné motory personálu s účinnými IT dovednostmi.
Účinné IT dovednosti
1

2

3

4

Média, zábava
a informace

Digitální insourcing

Nové způsoby práce

Komoditizace

RPA a UI snižující objem
lidské práce

Firmy vyžadující kritické
dovednosti, jako jsou vědci
v oboru dat a analytici
uživatelských zkušeností

Agilní tranformace
a DevOps vytvářející
chytré procesy

Outsourcing dávek,
nahrazení personálu pro
získání flexibility a rozsahu

Digitalizace, měnící se
provozní a obchodní modely

5

6

Regulatorní vývoj

Změna konkurenčního
prostředí

Protekcionismus a právní
nejistota způsobené
exekutivou (US) a odbory
(Německo)

Konsolidace trhu, větší
potřeba růstu
Noví účastníci, (tj. Cloud, UI),
z různých míst

Jaká je největší skupina dovedností, která je dnes rychle potřeba?

Vývojáři softwaru / programátoři jsou stále největší skupinou
Skillset
Projektový
manažer

Vývoj softwaru/
programátor

Data/cloud
architect/scientist

Kyber/data
bezpečnost

Software QA/
testování

Help desk/IT
infrastruktura

Popis

100 %

• Kvalifikovaní interní projektoví manažeři s širokými zkušenostmi se těžko hledají,
• Ext. projektoví lídři jsou tudíž vzácní, výsledkem je vysoká poptávka
• Prodejci soutěží s osobami na volné noze bez SG&A (tudíž levnější)

12 %

• Vývoj je ovlivňován ostrou mezinárodní konkurencí (např. Tata, Infosys, Wipro),
• Vývoj zásadně závisí na úkolech,
- Pokud Java, C++, atd. jsou komoditou (outsourcing do Indie atd.),
- Pokud je potřeba pochopení interakce s klientem, (re) design koncového ERP systému, žádný offshoring

26 %

• Data architekti/vědci nabývají na důležitosti díky trendům,
jako jsou Big Data, Robotika a Ul

• Kyberbezpečnost má vysokou prioritu u CIO, zejména po posledních datových únicích
• Prodejci mohou klientům, kteří nemají talent, poskytnout odbornost
• Požadované dovednosti jsou často specifické v kontextu (znalost systémů,
odkaz datových úniků a útoky)
• Software QA/testování je hnáno objemem pod zvyšujícím se tlakem
komoditizace díky pokročilé technologii, jako je Agile devOps,
• Zejména pro testování uživatelského přijetí
(výkonnostní testování není takovou komoditou)
• Helpdesk je často téměř/úplně offshore, pouze činnosti vyžadující interní podporu jsou onshore,
• Často jasný model vrstev pro podporu (Úroveň 1,2 a 3)

Poznámka: „Ostatní“ skillsety nejsou předmětem bližšího zkoumání; Rozdělení dovedností je dle
US rozpisu Zdroj: Expert interviews; BCG
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9%
1%
6%
13 %

33 %
Ostatní

Celkem trh

Dovednosti jsou ve většině použitelné po vertikálách
Tech/Telco

Banking/FS/
Pojištění

Maloobchod

HC/Pharma/
Biotech/Med
dev..

Veřejný sektor

Výroba

Zároveň pohání závislost
strojírenství
a IT dovednostech

Projekt
Manažer
Software vývoj./
Programátor
Data/cloud
Architect/
Vědec
Kyber/data
bezpečnost
Software
QA/testování
Help desk/
IT infrastruktura

Pohon této změny, jak je to uvedeno na počátku této kapitoly, je hnán UI a RPA a rychlými změnami obchodních
a talentových modelů, jak to bylo popsáno v Kapitole 1.

Popis
• RPA a Ul snižují objem lidské práce
• Digitalizace mění provozní & obchodní modely
• Firmy vyžadují kritické dovednosti, jako jsou vědci v oboru dat a analytici zákaznické zkušenosti
• Agilní transformace a DevOps vytvářejí chytré procesy onshore
• Outsourcing neklíčových procesů, jako jsou dodávky, nahrazuje personál pro zisk flexibility a rozsahu

Popis
• Urgentní poptávka po účinných řešeních
• Nedostatek klientských nástrojů, licencí a zařízení
• Staré technologie se stávají „vedlejšími“
• Nedostatek interního know-how procesů se dostává do centra nebo nabývá důležitosti
• Obchodní hodnota a IP klíčových procesů
• Malá schopnost nebo nedostatek zkušeností použít nejlepší postupy nebo DevOps, ale potřeba účinnosti,
kvality a výhodných nákladů
• Technologický vývoj a globalizace mají za následek globálně dostupný skillset vytvářející potenciál pro arbitráž
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Country Manager Adecco Group Řecko, Konstantinos Milonas, nás provádí pohledem na digitalizaci a ICT dovednosti
v Řecku: Technologické pokroky jsou implementovány tak rychle, že mapování strategie získávání talentů je výzvou, které
HR sektor musí čelit. Lákání a udržení klíčového digitálního talentu může v dnešním obchodním světě odlišit vítěze od
poražených. V Řecku to vypadá, že se nám v digitální evoluci stále nedaří držet tempo s ostatními evropskými zeměmi.
Zpráva Europe’s Digital Progress Report (EDPR, 2017) sleduje postup členských států, pokud jde o jejich digitalizaci. Řecko
je 26. z 28 členských států EU. Celkově se Řecko nevyvíjí tak rychle jako zbytek členských států EU. Z hlediska lidského
kapitálu je řecká výkonnost hodně pod průměrem EU, ačkoliv se lehce zvedá. V roce 2016 bylo procento řecké populace
používající pravidelně internet (66%) jedním z nejnižších mezi evropskými zeměmi (průměr EU je 79%). Nicméně vidíme, že
počet jednotlivců, kteří mají alespoň základní úroveň digitálních dovedností, v roce 2016 vzrostl na 46% oproti 44% v roce
2015. Poměr STEM absolventů zůstává relativně vysoký, což je pro řeckou digitální budoucnost slibné. V současnosti má
nicméně Řecko stále nejnižší poměr ICT specialistů mezi pracovní silou (1,2%) v EU, což ukazuje zpráva EDPR 2017.
Vzhledem k tomu, že Řecko v poslední době trpí „odlivem mozků“, lákání a udržování ICT specialistů zůstává stěžejní pro
podporu digitální transformace této země. S ohledem na nedávné technologické pokroky a rychlé změny, které ovlivňují
způsob, jakým pracujeme, jsou digitální dovednosti a schopnosti potřeba téměř pro všechny pracovní pozice. Pokud je zde
neschopnost vyhovět potřebě vyřešit nedostatek digitálního talentu, může to mít za následek růst bariér pro ekonomický
rozvoj země.
Tibet Egriglou, ředitel pro zónu MENA a Turecko přidává komentář ohledně potřeby rozvoje ICT dovedností v Turecku.
Technologie, umělá inteligence a roboti jsou nevyhnutelným faktem, který musí být v obchodním světě adaptován. Na
nové technologie se musíte adaptovat. Ve všech oborech lze pozorovat technologický vývoj. Nejdůležitější je otevřené
myšlení jednotlivců, kteří budou pokračovat v celoživotním vzdělávání.
Na umělou inteligenci ještě nejsme připraveni, ani společnost, ale ani jednotlivci. Na druhou stranu se jí snažíme získat.
Vzhledem k vysoké míře nezaměstnanosti u mladých v Turecku to není pouze odpovědnost, ale i velká investice do
budoucnosti. Z toho důvodu je investování do digitální oblasti a zlepšován dovedností současných pracovníků nutností.
Technologické změny, větší využívání robotů a umělá inteligence i přinášejí do oboru lidských zdrojů zásadní změnu. Lidské
zdroje si nesmí být pouze vědomé této změny, aby jejich společnosti připravily pro budoucnost, ale zároveň musí tyto
změny předvídat. Zároveň by měly vést na cestě k lepšímu vzdělávání odborníků, pokud jde o jejich dovednosti.
Jelikož se rychlost vývoje technologií zvyšuje, neměli bychom přehlížet, že nové dovednosti budou potřeba. Pro společnosti
je velice důležité tyto dovednosti předvídat a neustále je rozvíjet.
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Další pohled na IT v některých zemích díky Modis, Adecco Group:

MAĎARSKO – ITO MARKET 2016
Offshore/Nearshore komparativní rating
Návrh maďarské hodnoty je založen na
Jazyk
konkurenceschopnosti nákladů, geografické a časové
Vládní
blízkosti evropským zemím, vzdělané pracovní síle, politické Data/IP bezpečnost
a soukromí
Podpora
7
5
a ekonomické stabilitě díky členství v EU, kulturní blízkosti
6
západní Evropě a USA a vládní podpoře příchozích
Globální a právní
Zásoby práce
7
vyspělost
investic. Zhruba 42.000 pracovníků dodává exportní
4
obchodní služby, které jsou především v Budapešti, kdy
6,0
mnohem menší pracovní síla je v městech Debrecín,
Kulturní 8
7 Infrastruktura
Székesfehérvár, Pécs, Békéscsaba a Szeged.
kompatibilita
4
5

Politické a ekonomické 7
prostředí

Indikátory země
Minimální mzda

2,3 € / h

Nezaměstnanost

4,5 %

Růst HDP

+2,2 %

Populace

10 milionů

Offshore lokace

Ano

Vzdělávací
systém

Náklady

IT Outsourcing trh 2016

ITO Market 2016 – rozdíl po vertikále
Velkoobchod: 0,93%
Služby: 4,83%
Přeprava: 4,45%
Retail: 6,23%
Výroba & přírodní zdroje: 24,98%
Pojištění: 5,35%
Zdravotní péče: 3,75%
Vláda: 15,65%
Vzdělávání: 1,48%
Komunikace, média a služby: 18,56%
Banky a cenné papíry: 13,90%

Service Desk Outsourcing: 0,01
Infrastruktura jako služba (IaaS): 0,02
Outsourcing podnikových sítí: 0,05
Outsourcing koncových zařízení: 0,03
Služby datových center: 0,14
Outsourcing vlastních aplikací: 0,01
Outsourcing komerčních aplikací: 0,01

Top 10 prodejců – Tržní podíl 2016
Canon: 0,92%
Samsung SDS: 1,23%
Teleperformance: 1,48%
Accenture: 1,72%
Capgemini: 1,94%
TCS: 2,09%
Atos: 5,30%
IBM:10,42%
Getronics: 11,64%
HPE: 26,17%

MAĎARSKO – Tržní předpověď

Tržní předpověď pro IT outsourcing 2016-2021

1. H odnota Maďarska je postavena na jeho stabilní ekonomice, vzdělané pracovní síle, atraktivním
pracovním sazbám a vládním podporám pro příchozí investice.

0,4

CAGR
+3,9 %

0,4
0,3

EUR

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,2

2. Centra dodávek jsou intenzivně centralizována okolo Budapešti, která dodává více než 80% kapacity
pro nearshore služby. Přibližně 42.000 pracovníků dodává exportní obchodní služby, především
v Budapešti.
3. M aďarská vláda má pokračující program pro lákání přímých zahraničních investic, který začal v roce
2014. Nabízí regionální granty, dotace na školení a různé daňové úlevy.

0,2

4. Z nalost cizích jazyků je nižší než na mnoha jiných místech v Evropě a ačkoliv většina mladých
absolventů nyní mluví anglicky, příliš se tímto jazykem nemluví. Další používané jazyky v Maďarsku
zahrnují němčinu a francouzštinu, ale ještě jednou, nejsou příliš rozšířené.

0,1
0,1
0,0

Hlavní aspekty trhu

2016

2017

2018

2019

2020
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2021

5. D aňový systém se postupně posouvá ze systému příjmových daní na systém spotřebních daní.
V současnosti je zde systém jedné rovné daně, konkrétně daně 16% pro příjmy fyzických osob a 10%
pro příjmy právnických osob (do 500 milionů forintů).

Další pohled na IT v některých zemích díky Modis, Adecco Group:

BULHARSKO – ITO MARKET 2016

Staví na svém odkazu klíčového dodavatele
hardwaru a softwaru do Ruska, a tak je Bulharsko
předním poskytovatelem technických dovedností
v jihovýchodní Evropě, kdy export služeb nyní
přispívá ekonomice státu více než 3%. Navzdory
relativně malému počtu personálu průmysl exportu
bulharských služeb díky zdravé ekonomice, politické
stabilitě a silné nabídce zahraničních jazyků roste.
Podporuje ho pro podniky přívětivé prostředí
a legislativní základ odvozený z členství v EU. Bulharsko
je využíváno jako outsourcingová destinace čím dál
větším počtem evropských a severoamerických podniků.

IT Outsourcing trh 2016

Offshore/Nearshore komparativní rating
Jazyk
Data/IP bezpečnost
a soukromí
Globální a právní
vyspělost

5

5

Indikátory země
Vládní
Podpora

Minimální mzda

5
Zásoby práce

6

4
5,6
6

Kulturní 8
kompatibilita
Politické a ekonomické
prostředí

6

Infrastruktura

1 ,4 € / h

Nezaměstnanost

7,1 %

Růst HDP

+7,0 %

Populace

7 milionů

Offshore lokace

Ano

5
6

Vzdělávací
systém

Náklady

ITO Market 2016 – rozdíl po vertikále
Farmacie: 1%

Kvalifikované služby: 0,0

Výroba: 4,6%

Aplikační služby: 0,1

Veřejný sektor: 7,10%

Služby IT infrastruktury: 0,4

Další: 16,50%

Kontaktní centra & transakční služby: 1,0

Malo a velkobchod: 14,30%
Vývoj softwaru: 15,60%
Telekomunikace: 19,70%

Top 10 prodejců – Tržní podíl 2016
Euroccor: 3,42%
Taxback: 3,50%
Sutherland: 4,26%
IBM: 4,56%
SITEL: 4,56%
Teletech: 5,71%
Call Point New Europe: 7,51%
Coca cola HBC: 9,51%
Adecco: 10,65%
HPE: 30,43%

Finanční služby: 21,20%

BULHARSKO – Tržní předpověď
Tržní předpověď pro IT outsourcing 2016-2021

1. Předpovídaný stabilní růst průmyslu outsourcingu v Bulharsku

1,2

CAGR
+13,7 %

1,0

1,1
1,0

0,7

0,6

2.	
Očekává se, že bulharský průmysl outsourcingu (vč. BPO) dosáhne více než 2,7 mld. EUR a na HDP
země bude přispívat více než 6,0% v roce 2020.
3. Jazyková znalost a IT dovednosti zůstávají pro outsourcingové společností klíčové

0,9

0,8

EUR

Hlavní aspekty trhu

4.	
Očekává se, že ITO/BPO sektor bude čím dále více přispívat národní ekonomice v období 2016-2020

0,8

5. Průmysl outsourcingu se stává čím dále důležitějším daňovým poplatníkem

0,6
0,4

6.	
D iferenciace mezi ITO a BPO postupně upadá, jelikož roste komplexnost procesů a překrývají se
činností společností

0,2

7.

0,0

8.	
O dchod VB z EU může podpořit bulharský průmysl outcourcingu, jelikož společnosti fungující
v Británii budou muset pro Brexitu více snižovat náklady
2016

2017

2018

2019

2020

2021

Nevíce perspektivními podsektory outsourcingu jsou očištěná centra služeb a cloud služby

9.	
B ulharský offshoring průmysl roste se složenou roční mírou růstu 13% díky kombinaci nízké
ceny práce a stabilnímu ekonomickému prostředí
10.	B ulharská vláda podporuje export služeb nízkou korporátní daní (10%), fixní sazbou daně z příjmů
fyzických osob a dvouletým vynětím z DPH při importu high-tech vybavení.
11. Náklady v Bulharsku (práce, RE, infrastruktura) jsou nižší než jinde v regionu.
12. Č. 1 v Evropě, pokud jde o certifikované IT specialisty na hlavu.
13. Č. 3 v počtu certifikovaných IT odborníků na celém světě.
14.	OCENĚNÍ:
Ofshooring destinace roku 2015 (European Outsourcing Association) AT Kerney’s 2016 Global
Service Index
		
• 2. nejvíce preferovaná destinace v Evropě (po Polsku),
		
• 12. nejvíce preferovaná destinace na světě
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Další pohled na IT v některých zemích díky Modis, Adecco Group:

POLSKO – ITO MARKET 2016
Offshore/Nearshore komparativní rating

Polsko bylo jednou z prvních zemí východní
Evropy, která vybudovala nearshore kapacitu
služeb a zůstává jednou z nejúspěšnějších.
Více než 900 doručovacích center operuje ze země,
kdy 140.000 lidí pracuje pro poskytovatele služeb
a dále 70.000 pracuje v centralizovaných
a sdílených centrech provozovaných multinárodními
korporacemi. Zhruba 60% zásob práce je v Krakově,
Varšavě a Wroclavy.

Jazyk
Data/IP bezpečnost
a soukromí
7

Indikátory země

7
6

Globální a právní
7
vyspělost

Vládní
Podpora

Minimální mzda

Zásoby práce

6
6,6

Kulturní 8
kompatibilita

7 Infrastruktura

Politické a ekonomické
prostředí

7

5

6

5 ,0 € / h

Nezaměstnanost

7,4 %

Růst HDP

-1,1 %

Populace

39 milionů

Offshore lokace

Ano

Vzdělávací
systém

Náklady

IT Outsourcing trh 2016

ITO Market 2016 – rozdíl po vertikále
Velkoobchod: 1,23%
Služby: 5,99%
Přeprava: 4,56%
Retail: 7,27%
Výroba & přírodní zdroje: 18,02%
Pojištění: 6,37%
Zdravotní péče: 3,66%
Vláda: 15,00%
Vzdělání: 1,60%
Komunikace, média a služby: 18,04%
Banky a cenné papíry: 18,27%

Service Desk Outsourcing: 0,01
Infrastruktura jako služba (IaaS): 0,03
Outsourcing podnikových sítí: 0,11
Outsourcing koncových zařízení: 0,07
Služby datových center: 0,35
Outsourcing vlastních aplikací: 0,02
Outsourcing komerčních aplikací: 0,04

Top 10 prodejců – Tržní podíl 2016
T-systems: 1,19%
CGI: 1,21%
Xerox: 1,59%
Econocom: 1,81%
Deloitte: 1,87%
TCS: 2,79%
Atos: 5,21%
Accenture: 9,41%
HPE: 10,05%
IBM: 23,56%

POLSKO – Tržní předpověď

Tržní předpověď pro IT outsourcing 2016-2021
0,9

CAGR
+4,2 %

0,8
0,7

EUR

0,6

0,6

0,7

0,7

0,7

0,8

0,8

1. Ze země operuje 900 doručovacích center, kdy 140.000 lidí pracuje pro poskytovatele služeb a
dále 70.000 pracuje v centralizovaných a sdílených centrech služeb provozovaných nadnárodními
korporacemi.
2. V íce než 450 společností nyní v Polsku má doručovací centra a ekonomika exportu služeb
rostla o 18% CAGR od roku 2009.

0,5

3. Krakov je největším uzlem doručovacích center s 30.000 pracovníky, Varšava a Vratislav nabízejí
obě okolo 20.000 pracovníků a Lodž má dalších 10.000. Menší sekundární města zahrnují Katovice,
Lublin, Bydhošť, Poznaň a Štětín.

0,4
0,3

4. Dostupnost zdrojů s velkou znalostí cizích jazyků je pro Polsko velice dobrá.

0,2

5. Polská vláda vytvořila 14 zvláštních ekonomických zón, ve kterých mohou podniky požadovat vynětí
z daně z příjmů právnických osob.

0,1
0,0

Hlavní aspekty trhu

2016

2017

2018

2019

2020

2021

6. G artner odhaduje zásoby práce 198.000 FTE (30% IT, 21% obchodní služby, 14% výzkum a vývoj
a 35% sdílená centra služeb).
7. AT Kerney’s 2016 Global Service Index
• 1. nejvíce preferovaná destinace v Evropě
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Další pohled na IT v některých zemích díky Modis, Adecco Group:

RUMUNSKO – ITO MARKET 2016
Dle Association of Business Service Leaders
v Rumunsku (ABSL), průmysl IT služeb země má
hodnotu více než $2,5 miliard a očekává se, že
nadále poroste vzhledem k nákladům práce
a technickým a jazykovým dovednostem. Rumunsko
zásadně investovalo do technologických parků
s 2,25 miliony čtverečních metrů kancelářských
prostor dostupných v Bukurešti a zvětšujícími se
možnostmi v levnějších sekundárních městech,
jako jsou Kluž, Jasy a Temešvár.

Offshore/Nearshore komparativní rating
Jazyk
Data/IP bezpečnost
a soukromí
5

Globální a právní
vyspělost

Indikátory země
Vládní
Podpora

6
4

6

Zásoby práce

5
5,6
6

Kulturní 8
kompatibilita
Politické a ekonomické
prostředí

6

5

Infrastruktura

Minimální mzda

1,8 € / h

Nezaměstnanost

5,4 %

Růst HDP

+5,3 %

Populace

19 milionů

Offshore lokace

Ano

5
Vzdělávací
systém

Náklady

IT Outsourcing trh 2016

ITO Market 2016 – rozdíl po vertikále
Přeprava: 7,00%

Výzkum a vývoj: 0,03

Veřejný sektor: 5,00%

Kvalifikované služby: 0,1

Zdravotní: 8,00%

Kontaktní centra, transakční služby: 0,6

Energie a služby: 11,00%
Spotřebitelské služby: 11,00%

Aplikační služby: 0,1 IT

Obchodní a odborné služby: 13,00%

Služby infrastruktury: 1,4

Průmyslové a spotřeb. zboží: 14,00%
Technologie a Telekom: 15,00%
BFSI: 16,00%

Hlavní hráči:
Oracle
Microsoft
IBM
HPE
Orange
Vodafone
BRD
P&G
Emerson
Bosch

RUMUNSKO – Tržní předpověď

Hlavní aspekty trhu

IT outsourcing market forecast 2016-2021

1. Průmysl IT služeb v zemi má hodnotu více než $2,5 miliard a je očekáván jeho růst v důsledku nákladů
práce a technických a jazykových dovedností.

8,0
7,0

CAGR
+13,7 %

6,0

6,1
5,5

EUR

5,0
4,0
3,0

6,7

4,2

3. Poptávka po kvalifikované práci vytváří výzvy při lákání a udržování toho nejlepšího talentu.

4,8

4. Rumunsko zásadně investovalo do technologických parků s 2,25 miliony čtverečních metrů
kancelářských prostor dostupných v Bukurešti a zvětšujícími se možnostmi v levnějších sekundárních
městech, jako jsou Kluž, Jasy a Temešvár.

3,6

2,0
1,0
0,0

2016

2017

2018

2. Rumunská politická stabilita se zlepšila vzhledem k tomu, že se jedná o etablovaného člena EU
a export služeb pokračuje s růstem přes 10% ročně.

2019

2020

2021

5. Vedle anglických jazykových dovedností je Rumunsko zajímavou možností pro zákazníky, kteří
potřebují další evropské jazyky: 27% IT pracovníků mluví francouzsky a celkově Rumunsko nabízí
2,7 milionů francouzsky mluvících, přičemž osoby mluvící německy, italsky a španělsky jsou také
velice dostupné.
6. R
 umunská politická stabilita se zlepšila vzhledem k tomu, že se jedná o etablovaného člena EU
a export služeb pokračuje s růstem přes 10% ročně. Rumunsko je nyní domovem doručovacích center
pro více než 50 známých nadnárodních značek.
7. G artner odhaduje zásoby práce přibližně 60,000 FTEs24 (30% IT služby a 70% služby
obchodních procesů).
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Další pohled na IT v některých zemích díky Modis, Adecco Group:

ČR – ITO MARKET 2016
Offshore/Nearshore komparativní rating

Česká republika je zavedenou nearshore
lokalitou pro obchodní činnosti v EMEA,
a to jak pro poskytovatele obchodních
procesů, tak stále více IT outsourcingu. Jako
člen EU se stabilní politickou situací poskytuje
vyspělé obchodní prostředí pro outsourcingové
služby. Je umístěna v centru Evropy, má velmi
vyvinutou infrastrukturu, což jí dává dobrou
konektivitu pro zbytek kontinentu, kdy tradice
kvalitního vyššího vzdělávání produkuje více než
80,000 velice vzdělaných absolventů každý
rok, mnoho z nich má schopnost mluvit
druhým jazykem.

Jazyk
Data/IP bezpečnost
a soukromí
7

6

Indikátory země
Vládní
Podpora

6

Globální a právní
7
vyspělost

5

Minimální mzda

Zásoby práce

6,5
Kulturní 8
kompatibilita
Politické a ekonomické 7
prostředí

7 Infrastruktura
5

7

3,7 € / h

Nezaměstnanost

4,0 %

Růst HDP

+6,1 %

Populace

11 milionů

Offshore lokace

Ano

Vzdělávací
systém

Náklady

IT Outsourcing trh 2016

ITO Market 2016 – rozdíl po vertikále
Velkoobchod: 0,84%
Služby: 5,41%
Přeprava: 3,71%
Retail: 7,98%
Výroba & přírodní zdroje: 19,93%
Pojištění: 6,71%
Zdravotní péče: 4,01%
Vláda: 13,75%
Vzdělání: 2,13%
Komunikace, média a služby: 18,04%
Banky a cenné papíry: 17,49%

Service Desk Outsourcing: 0,01
Infrastruktura jako služba (IaaS): 0,02
Outsourcing podnikových sítí: 0,11
Outsourcing koncových zařízení: 0,07
Služby data center: 0,32
Outsourcing vlastních aplikací: 0,02
Outsourcing komerčních aplikací: 0,04

Top 10 prodejců – Tržní podíl 2016
Econocom: 0,79%
Microsoft: 0,96%
Fujitsu: 1,51%
Deloitte: 1,56%
Infosys: 2,15%
TCS: 4,47%
Accenture: 8,34%
HPE: 8,50%
IBM: 10,20%
Telefonica: 25,11%

ČR – Tržní předpověď

IT outsourcing market forecast 2016-2021

Hlavní aspekty trhu
1. Česká republika je velice zavedenou nearshore lokalitou pro obchodní činnosti v EMEA, a to jak pro
procesní služby, tak stále více pro IT outsourcing.
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3. V íce než 200 podniků využívá Českou republiku jako nearshore lokalitu a zaměstnává zde více než
75.000 pracovníků.
4. S ektor outsourcingových služeb v České republice rostl v roce 2016 o 19%. Ve výsledku se navýšila
konkurence o zdroje, což vedlo ke zvýšení provozních nákladů.
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5. Česká republika je velmi dobře napojena na tranzitní koridory (vzduch, silnice a železnice) všech
hlavních evropských zemí a ve vztahu k ostatním hlavním evropským ekonomikám je pozitivně
hodnocena kvalita její letecké přepravy. Její IT infrastruktura je též relativně velice dobře rozvinutá.
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2. J ako člen EU se stabilní politickou situací poskytuje vyspělé obchodní prostředí
pro outsourcingové služby.
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6. V
 elký rozsah IT dovedností je neustále napájen a podporován silným vzdělávacím systémem.
7. Osmdesát pět procent absolventů mluví anglicky. Menší množství (méně než 5% populace) též mluví
německy, francouzsky, španělsky a italsky.
8. Hlavními geografickými uzly pro IT provozy jsou Praha, Brno a Ostrava. Praha má nicméně nižší úroveň
nezaměstnanosti a vyšší náklady pro život. To přispělo zvyšujícím se nákladům kapitálu a donutilo vládu
odklonit finanční podporu odloučenějším lokalitám. Inflace práce je 13% ročně a roční míra úbytku 14%.
9. B rno bylo dlouho tradiční oblastí pro offshore provozy díky silné konkurenci IT dovedností a následně
zvyšujícími se náklay- Příležitosti k založení nových center jsou omezeny na Ostravu.
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Dr Ioannis Nikolaou, pracovní a organizační psycholog, docent organizačního chování a ředitel MSc na managementu
lidských zdrojů na Aténské univerzitě ekonomie a obchodu, připomíná, abychom nebrali nedostatek soft skills na
lehkou váhu, zejména na tomto místě: Soft skills se nyní u zaměstnanců staly vysoce vyhledávanou charakteristikou
mezi zaměstnavateli v Evropě. Důležitost interpersonálních schopností, jako jsou týmová práce, adaptabilita, odolnost,
flexibilita a rozhodnost se na úsvitu 21. století radikálně zvýšila, a to i mezi profesemi, jako jsou softwarový vývojáři,
inženýři mechaniky a elektrotechniky a vědci v oblasti dat, u kterých byly v minulosti soft skills považované za příjemný
doplněk.

Automobily
Střední a východní Evropa se stala hlavním výrobním centrem automobilů, která se svými západními protějšky sousedí na
regionálním trhu, který se vyrovnal. Ačkoliv původním záměrem možná nebylo uzavřít továrny na západě, realita evropské
výroby se přesunula východně.
Klíčové překážky tohoto průmyslu ve střední a východní Evropě jsou přehnaná byrokracie a slabá infrastruktura. Většina
společností v tomto regionu ví, že uspokojit se s faktem, že další růst a ekonomický rozvoj budou automatické, není
správným přístupem k tomuto průmyslu.
Box 1: Rumunsko, kde mikroekonomika tvoří makroekonomiku
Příklad Rumunska (a dceřiné společnosti Renaultu, automobilky Dacia) stojí za zmínku, jelikož částečně ilustruje proces,
ke kterému ve střední a východní Evropě dochází. Když Renault poprvé spustil akvizici Dacie v roce 1998 (dokončeno
v roce 1999), cílem bylo mít nástroj, který společnosti umožní vytvořit auto, které bude „moderní, spolehlivé a k dispozici
za cenu $6,000” (Jullien, Lung, Midler, 2013, str.9). Projekt Logan tento cíl splnil, stejně jako tvorba autentických vstupních
vozidel, jako jsou Logan MCV (2006), Logan pick-up (2007), Sandero (2008) a Duster (2010), kdy následovaly Lodgy a
Dokker (2012, když byly vyrobené v marockém Tangeru). Úspěch Dacie změnil Mioveni – Pitesti na hlavní výrobní oblast
automobilů. Původní plány cílily na další země regionu, ale prodeje se nikdy neujaly. Naopak je vedle domácího trhu
nejvíce prodejů realizováno v západní Evropě a severní Africe.
Prodeje Dacia (v jednotkách)
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Masivní růst produkce automobilového průmyslů v posledních letech
2012 celkové výstupy, variace v letech 2000-2012 (jednotky, %)
ZEMĚ

2000-2012

Produkce v 2012 (jednotky)

Německo

2,2%

5,649,269

Španělsko

-34,7%

1,979,179

Francie

-41,2%

1,967,765

VB

-13,1%

1,576,945

Česká republika

158,8%

1,178,938

Turecko

148,8%

1,072,339

Slovensko

395,1%

900,000

Itálie

-61,4%

671,768

Polsko

28,3%

647,803

Belgie

-47,6%

541,874

Rumunsko

332,1%

337,765

Maďarsko

58,5%

217,840

Portugalsko

-33,7%

163,561

Švédsko

-46,0%

162,814

Rakousko

1,2%

142,662

Slovinsko

6,5%

130,949

Nizozemsko

-81,0%

50,862

Srbsko

-13,4%

11,032

Finsko

-92,5%

2 900

Evropa celkem

-10,3%

17, 406, 265

Bilaterální sazba pokrytí motorových vozidel: vzorek zemí střední a východní Evropy vis-à-vis Německo a Francie
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Klíčové vlivy na průmysl, které ovlivní dovednosti:
• Hnané sdílenou mobilitou, službami konektivity a aktualizacemi funkcí by mohly nové obchodní modely
expandovat příjmy automobilového průmyslu o zhruba 30 procent, což je až $1.5 bilionu.
• Navzdory přesunu ke sdílené mobilitě, jednotkové prodeje vozidel nadále porostou, ale pravděpodobně s nižší
mírou okolo 2 procent ročně.
• Město nahradí zemi nebo region jako ty nejvíce relevantní rozměry segmentace, které určují chování v rámci
mobility, a tudíž rychlost a rozsah automobilové revoluce.
• Jakmile budou technologické a regulatorní otázky vyřešeny, může být až 15 procent nových vozů prodaných
v roce 2030 zcela autonomních.
• Noví hráči na trhu budou nejspíše nejprve cílit pouze na specifické a ekonomicky atraktivní segmenty a aktivity
hodnotového řetězce před tím, než se potenciálně vrhnou do dalších oborů.

Kolik aut bude v roce 2030 zcela autonomních?
Podíl autonomních vozidel
na nových vozidlech, %

Scénář vysokého
ovlivnění
Podmíněně
autonomní 1
Zcela
autonomní 2
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modelech
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Komerční uvedení
novými tech. hráči
a prémiovými OEM 3

Technické/regulatorní
bariéry pro komerční
uvedení

20
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autonomní

10
0
2020

Scénář nízkého
ovlivnění
Podmíněně
autonomní

2025
Postupný
růst výrobní
kapacity

2030

2035

Komerční uvedení
masovými
lídry trhu

Faktory scénářů ovlivnění:
Regulatorní změna,
Bezpečná, spolehlivá technická řešení,
Akceptace spotřebiteli, ochota zaplatit

Nízká vnímaná hodnota nebo
negativní publicita po kritických
incidentech, následné pomalé
vstřebávání spotřebiteli
Velké ovlivnění:
Rychlé,
Komplexní,
Nadšené

Podmíněně autonomní vozidlo: řidič může občas převzít kontrolu
Zcela autonomní vozidlo: vůz má naprostou kontrolu.
3
Výrobci originálního vybavení.
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2040

Nízké ovlivnění:
Postupné,
Neúplné, Omezené

Jaké jsou hlavní dovednosti, které automobilový průmysl momentálně hledá?
Top 10 „nyní kritických“ pozic
1. Konstruktér
2. Produkční inženýr
3. Nákupčí
4. Senior konstruktér/vedoucí
5. Technik údržby
6. Programový manažer
7.Inženýr provozu v oblasti kvality
8. Týmový lídr ve výrobě
9. Programový inženýr
10. Technik provozu v oblasti kvality

Top 10 „budoucích“ pozic
1. Konstruktér
2. Produkční inženýr
3. Technik údržby
4. Technik výroby
5. Výrobce nástrojů
6. Týmový lídr ve výrobě
7.Inženýr údržby
8. Inženýr dodavatelské kvality
9. Technik designu a vývoje
10. Nákupčí

Existuje i zvýšená poptávka po počtu specializovaných dovedností, které jsou potřeba vzhledem k technologickému
pokroku v oblastech, jako jsou strojírenství, mechatronika a robotika atd. Tato potřeba vzniká z nedostatku v současnosti
kvalifikovaných a zkušených profesionálních inženýrů, kteří jsou na trhu dostupní k tomu, aby tyto role plnili.
Úspěch v roce 2030 bude vyžadovat, aby automobiloví hráči přešli na kontinuální proces vnímání nových tržních trendů,
prozkoumávali alternativy a doplňovali tradiční obchodní model, ale i prozkoumávali nové obchodní modely spojené
s mobilitou a jejich ekonomickou a spotřebitelskou použitelností. To bude vyžadovat sofistikovaný stupeň plánování
scénářů a schopnost identifikovat a využít nové atraktivní obchodní modely.

Letecké inženýrství
Nedávná zpráva ICAO uvedla, že v následujících 20 letech budou muset aerolinky přidat 25.000 nových letadel, aby držely
krok s navyšujícími se požadavky pasažérů. Ale nedostatek kvalifikovaných inženýrů pro údržbu těchto letadel neohrožuje
pouze zisky aerolinek, ale i leteckou bezpečnost. Blížící se odchody do důchodů, nedostatek nově proškolených inženýrů
a požadavky na pokročilé dovednosti vytvářejí v tomto průmyslu předpověď plnou výzev, a pokud nedojde k drastickým
změnám, bude jen hůře.
Nové technologie by mohly být k tomuto klíčem. Velký současný hit ve světě spotřebitelů, rozšířená realita, má potenciál
pomoct překonat nedostatek kvalifikovaných inženýrů, zjednodušit procesy údržby a nabídnout odbornou pomoc nově
kvalifikovaným technikům, kteří jsou stovky mil daleko. Narůstající požadavky pasažérů na leteckou přepravu mají za
následek globální expanzi aerolinek, ale odbornost údržby jen těžko drží krok.
Trvá to zhruba 5 let získat B1 nebo B2 EASA licenci kvalifikovaného leteckého inženýra. V mnoha zemích jednoduše ještě
neexistuje školící infrastruktura, která by toto řešila.
Zatímco generální ředitelé vědí o narůstajících problémech způsobených nedostatky, u funkčních lídrů to vypadá, že si
to tolik neuvědomují. U nízkonákladových a regionálních aerolinek to obecně nevypadá, že by nabízely interní školení,
zatímco jejich tradičnější rivalové své inženýrské týmy neustále posilují o nové informace.
Největším problémem je najít inženýry, kteří jsou tomuto oboru dlouhodobě oddaní, jelikož většina inženýrů to vnímá
tak, že jejich jediná kariérní cesta je skrz management a obohacování jejich komerčních, finančních nebo podnikatelských
dovedností. Pouze málo z nich, pokud vůbec nějací, se chce dostat na pozici viceprezidentů v inženýrských funkcích a
místo toho se posouvají na pozice orientované na prodej, čímž zanechávají velkou mezeru, pokud jde o inženýry v senior
managementu.
Kompetence výkonných inženýrských pozic se také mění. K hlubokým funkčním dovednostem musí být přidaný obchodní
důvtip a strategické myšlení. Převažující většina respondentů v průzkumu říká, že budoucí lídři budou potřebovat vysokou
úroveň obchodního cítění, kdy 65% jasně souhlasí, že tyto dovednosti budou potřeba, a 27% „trochu“ souhlasí. Celkově
vzato, třetina respondentů poukazuje na nedostatky a obtíže při náboru špičkového talentu. Výrobci letadel, aerolinky,
výrobci školícího vybavení, vzdělávací organizace, regulatorní úřady a vzdělávací instituce musí udělat krok vpřed, aby
vyhověli zvyšující se potřebě vyškolených a certifikovaných pilotů a techniků.“ Po Asii a Tichomoří byla Severní Amerika
druhá, pokud jde o potřebu nového technického leteckého personálu, a to s počtem 113.000, kdy jí následuje Evropa
(+101,000), Střední Východ (+66,000), Latinská Amerika (+47,000) a Afrika a Rusko/SNS (oba +22,000).4
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Závěry
Investujte do zaměstnatelnosti, abyste navýšili zaměstnanost mladých, růst podniků a konkurenceschopnost
Florin Godean, Country Manager Adecco Rumunsko, pozoruje, že první čtvrtletní iniciativa Adecco zaměřená na střední
a východní Evropu jasně ukazuje, že se věci, které se ve škole naučíme, stávají irelevantními vzhledem k rychlým změnám,
které přináší 4. průmyslová revoluce. V Rumunsku budeme brzy potřebovat rekvalifikaci ne každých 20 let, jako je tomu
v současnosti, ale každých 5 let. To znamená, že zaměstnanci se musí účastnit nových školicích kurzů „za pochodu“, kdy jsou
aktivní na pracovním trhu, pokud chtějí zůstat relevantní pro budoucí pracovní místa. Současně musejí zaměstnavatelé do
takových školicích kurzů investovat, pokud si chtějí své zaměstnance udržet a zajistit růst jejich podniků v budoucnu. Bez
rozhodných kroků směrem k rekvalifikaci Rumunsko riskuje, že ztratí investory a příležitosti pracovních míst s vysokými
platy.
Stefano Longo, Country Manager Adecco Maďarsko, zdůrazňuje, že tato zpráva směřuje naší pozornost na potřeby
měnícího se pracovního trhu, které lze v Maďarsku pociťovat každý den. Doba celoživotních pracovních pozic je pryč
a místo „pouze“ jedné profese si musí nové generace osvojit další dovednosti, jako je schopnost rozvíjet se, učit se nové
věci a schopnost začít v odlišném oboru. Toto není pravdivé pouze v případě profesí bílých límečků, ale i u těch modrých.
Potřeba pracovního trhu by měla pohánět rozsah vzdělávacího systému a nemělo by to být naopak. V současnosti se
musíme zaměřit na to, abychom zpopularizovali duální školení a kvalifikovaná školení nabízená zaměstnavateli pro skupinu
mládeže. Adecco Hungary, jakožto jedna z největších personálních společností, bere vytváření skutečné přidané hodnoty
pro nadcházející generace a Maďarsko jako jednu ze svých hlavních výzev.

Dnes je globálně okolo 73 milionů mladých bez práce, zatímco 40% zaměstnavatelů říká, že nemohou
najít lidi se správnými dovednostmi. TAG se zde snaží tuto nevyrovnanost, která má za následek
nedostatek příležitostí pro miliony lidí a snižuje růst pro všechny, řešit. V příliš velkém počtu zemí je
nedostatek dovedností výsledkem nesouladu mezi vzděláváním mladých lidí ve školách a potřebami
zaměstnavatelů.
Se zvyšující se digitalizací a automatizací práce narůstá i tlak na mladé lidi, kteří chtějí vstoupit na pracovní trh. Pozitivní
je, že výzkum též ukazuje, že technologie povede k vytvoření milionů nových pracovních míst za předpokladu, že
pracovníci budou mít ty správné dovednosti, aby je mohli obsadit. Vzhledem k tomu, že v mnoha společnostech dochází
k demografickými změnám, je otázka dovedností relevantní pro pracovníky všech věkových skupin.
TAG je vždy k dispozici pro další otázky ohledně tohoto důležitého tématu dovedností a doufá, že bude v kontaktu
se všemi čtenáři této zprávy pro jejich zpětnou vazbu, nová a pokračující partnerství a progresivní myšlení
o společném růstu.
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Zvláštní poděkování
Spolupracující profesoři:
Dr Ioannis Nikolaou
Dr Ioannis Nikolaou je pracovním a organizačním psychologem, docent organizačního chování a ředitel MSc na managementu
lidských zdrojů na Aténské univerzitě ekonomie a obchodu.
Dr. Nikolaou získal celosvětové zkušenosti jako pomocný manažer v PricewaterhouseCoopers v Řecku, konkrétně v oddělení
Globálních řešení lidských zdrojů, a jako vedoucí Školícího oddělení v Egnatia Bank před tím, než začal svojí akademickou dráhu. Napsal
knihy „Organizational Psychology & Behaviour” a „Managing Human Capital – Greek Case Studies” (v řečtině) a společně s Janneke
Oostrom editoval knihu Employee Recruitment, Selection, and Assessment.
Contemporary Issues for Theory and Practice. (Routledge/Psychology Press). Zároveň publikoval v mezinárodních peer-rewied
akademických časopisech, přičemž jeho výzkumný zájem spočívá v oboru organizačního chování a managementu lidských zdrojů,
přesněji v náboru, výběru a hodnocení zaměstnanců.
Vyučuje kurzy na magisterské (organizační psychologie a rozvoj osobních schopností) a doktorské (výběr zaměstnanců, oceňování
výkonnosti a rozvoj, organizační chování a management lidských zdrojů, rozvoj osobních schopností) úrovni na Aténské univerzitě
ekonomie a obchodu, zatímco si udržuje aktivní kontakty na daný obor díky poradenským projektům ohledně lidských zdrojů (Řecká
národní banka, Emporiki Bank, Kantor Management Consulting, Attika Bank) a školením managementu. Jeho poslední spolupráce
v rámci školení managementu a poradenství zahrnovala společnosti, jako jsou Metro, OTE Academy, EFG Eurobank, Ethniki Asfalistiki,
Misko-Barilla, Lion Hellas, Pfizer, SEAT, Infote, Dodoni, OSE, Metaxas Diagnostics, Intracom, AB Vasilopoulos, atd.
Připojená univerzita
Aténská univerzita ekonomie a obchodu (AUEB) byla založena v roce 1920 pod názvem Aténská škola obchodních studií. V roce 1926
byla přejmenována na Aténskou školu ekonomie a obchodu, přičemž tento název jí zůstal až do roku 1989, kdy převzala svůj současný
název, Aténská univerzita ekonomie a obchodu.[1]
Je nejstarší univerzitou v Řecku, pokud jde o obor ekonomie a obchodu, přičemž její kořeny směřují
až k založení Obchodní akademie v Aténách. Do roku 1955 tato škola nabízela pouze jeden stupeň
v obecné ekonomii a obchodu. V roce 1955 se trvání studia na této škole prodloužilo ze tří na tyři roky
a dva studijní cykly vedly ke dvěma samostatným stupňům – jeden v ekonomii a jeden v obchodní
správě. V roce 1984 byla škola rozdělena na tři oddělení, konkrétní oddělení ekonomie, oddělení
obchodní správy a oddělení statistiky a obchodní informatiky, přičemž to poslední bylo v roce 1955
přejmenováno na oddělení informatiky. V roce 1989 se univerzita rozšířila na šest oddělení. Od roku
1999 se univerzita nadále rozvíjela a dnes zahrnuje osm akademických oddělení, které nabízejí osm
vysokoškolských stupňů, 28 magisterských stupňů a ekvivalentní počet doktorských programů.
Prof Krzysztof Martyniak
Sociolog, absolvent fakulty sociálních věd Univerzity v Gdaňsku a doktorských studií na Univerzitě ve Varšavě. Člen týmu Laboratoře
teorie společenských změn a Výzkumného centra solidarity a společenského pohybu na Institutu sociologie Univerzity ve Varšavě.
Specializuje se na sociální analýzy, hodnocení, výzkum veřejné politiky a městské sociologie.
Účastnil se a je spoluautorem mnoha prestižních výzkumných projektů. Lektor, školitel, komentátor společenských jevů pro národní
a regionální média (včetně TVP1, TVP2, TVP Info, TVP Warszawa, PR 4).
Expert a poradce ohledně sociálních konzultací, ale i tvorby strategických dokumentů v místních samosprávných celcích (strategie
pro řešení sociálních problémů, programy pro rozvoj pěstounské péče, prevenci domácího násilí a podpory rodiny). Pracoval mimo jiné
s Regionálním centrem ESF ve Varšavě a Úřadem Mazovského vojvodství.
Byl též pouličním pracovníkem, provozoval komunitní centrum v oblasti Praga ve Varšavě. Absolvent postgraduálu „Kurz pro lektory
a aktivisty – Lidská práva a svobody“ Helsinské nadace pro lidská práva. Prezident rady Mazovské nadace pro rozvoj a inovaci.
Od roku 2014 je vlastníkem společnosti EGO DIRECTION.
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Připojená univerzita
Univerzita ve Varšavě (Uniwersytet Warszawski) (polsky: Uniwersytet Warszawski, latinsky: Universitas
Varsoviensis) založená v roce 1816 je největší polskou univerzitou. Zaměstnává více než 6000 členů
personálu, včetně více než 3.100 akademiků. Poskytuje vysokoškolské kurzy 53.000 studentů (a dále 9.200
postgraduálním a doktorským uchazečům). Univerzita nabízí 37 různých studijních oborů na 18 fakultách
a více než 100 specializací v humanitních vědách, ale i v těch technických, jako jsou například přírodní vědy.
V současnosti se Univerzita ve Varšavě skládá ze 126 budov a vzdělávacích komplexů s 18 fakultami: biologie,
chemie, žurnalistika a politologie, filozofie a sociologie, fyzika, geografie a regionální studia, geologie, historie,
aplikovaný lingvistika a slovanská filologie, ekonomie, filologie, pedagogika, polský jazyk, právo a veřejná
správa, psychologie, aplikované společenské vědy, management a matematika, počítačové vědy a mechanika.
Univerzita ve Varšavě je jednou z předních polských univerzit.
Magazín Perspektywy jí v letech 2010, 2011, 2014 a 2016 vyhlásil nejlepší polskou univerzitou. Na seznamu 100 nejlepších evropských
univerzit dle University Web Ranking se Univerzita ve Varšavě umístila na 61. místě. Žebříček QS World University umístil Univerzitu
ve Varšavě na mezi 400 nejlepších světových institucí vyššího vzdělávání.
Dr Cristian Marinaş
Dr Cristian Marinaş je profesorem na fakultě managementu a od roku 2004 koordinuje program Magistr managementu lidských
zdrojů (MASTER_MRU) na Akademii ekonomických studií v Bukurešti.
Cristian Marinaş je též ředitelem postgraduálních studií: Management lidských zdrojů, Kariérní rozvoj a rozvoj a školení lidských zdrojů.
Jeho profesní zkušenosti v oboru lidských zdrojů spojují jak didaktickou, tak praktickou práci poradce a školitele pro mnoho organizací.
Cristian Marinaş je certifikován pro používání nástrojů HOGAN (HPI, MVPI & HDS) a Human Synergistics (LSI1, LSI2, GSI & OCI). V jeho
kariéře byl členem nebo koordinátorem několika vědeckých a/nebo evropských výzkumných projektů. Nejvíce relevantním projektem,
který koordinoval, byl projekt Praxe v oboru lidských zdrojů – PREUS, který financoval Evropský sociální fond, a který byl navržen
v rámci Dobrých postupů v HR, což je projekt zaměřený na ty nejlepší postup v oblasti lidských zdrojů. Zároveň koordinoval důležitý
HR projekt Návrh a analýza pracovních pozic na Univerzitě ekonomických studií v Bukurešti – FPASE. Cristian Marinaş publikoval 16
knih a více než 55 specializovaných článků.
Připojená univerzita
Univerzita ekonomických studií v Bukurešti (rumunsky: Academia de Studii Economice din București, zkratka ASE) je veřejnou univerzitou
v rumunské Bukurešti. Založena byla v roce 1913 a nyní je lídrem mezi rumunskými vysokoškolskými institucemi v oblasti ekonomických
věd a veřejné správy. Univerzita ekonomických studií v Bukurešti je Ministerstvem školství klasifikována jako univerzita pokročilého
výzkumu a vzdělávání. Univerzita má pozici výzkumné instituce, která má 13 výzkumných center uznaných a podporovaných Národní
radou pro vědecký výzkum v rámci vyššího vzdělávání.
Univerzita ekonomických studií v Bukurešti má více než 22.000 studentů (studentů a doktorandů) na
dvanácti fakultách, kde jsou organizované studijní programy a vědecký výzkum v oborech ekonomických
věd, správních věd, sociologie a humanitních věd.
Studentům je nabídnuta příležitost kompletní akademické dráhy účastí ve studijních programech
v rumunštině, angličtině, francouzštině a němčině, a to následovně: 24 bakalářských programů, více než
80 magisterských programů, doktorská studia v 10 oborech a více než 145 navazujících postgraduálních
vzdělávacích programů.
Dále ASE organizuje přípravný rok rumunského jazyka pro cizince,
navazující školící programy, programy pro školení učitelů, postgraduální programy, stejně jako studijní programy MBA a EMBA. Na
regionální úrovni ASE plní komplexní roli vzdělávacího centra střední a jihovýchodní Evropy a pokročilého vědeckého výzkumu.
Na mezinárodní úrovni se ASE nachází na pozici 151-200 v žebříčku Top Shanghai 2017 v oboru ekonomie – to je nejlepší pozice
rumunské univerzity v Šanghajském globálním hodnocení akademických subjektů v roce 2017. Dále je ASE dle žebříčku QS World
University Rankings pro rok 2018 nejlepší rumunskou univerzitou z hlediska její reputace jako budoucího zaměstnavatele, což je
potvrzeno vlastními absolventskými průzkumy ASE, dle kterých 81,35% absolventů najde zaměstnání během 3 měsíců od ukončení studia.
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Dr. Robert Kaše
Dr. Robert Kaše je docentem managementu na fakultě ekonomie Univerzity v Lublani, oddělení managementu a organizace, kde
vyučuje různé lekce studentů, absolventů a v MBA a PhD. Oborech.
Jeho současný výzkumný zájem zahrnuje společenské sítě (vztahy v práci), strategické a mezinárodní HRM, kariéry a týmovou práci/
vzestup. Jeho disertační práce byla mezi uznávanými pracemi EDAMBA a vyhrála cenu Emerald/EFMD Outstanding Doctoral
Research Award v HRM kategorii.
Jeho práce byla publikována v periodicích, jako jsou Organization Science, Human Resource Management, International Journal
of Human Resource Management. Je bývalým editorem Human Resource Management (Wiley) a v poradních/redakčních radách
Journal of Organizational Effectiveness: People and Performance (Emerald), Human Resource Management Review (Elsevier)
a Economic & Business Review. Často je zapojován do organizace akademických konferencí, workshopů a skupin.
Podporuje interakci mezi výzkumem a praxí, je aktivním členem slovinské HR Asociace, pravidelným řečníkem na odborných
konferencích, lektorem na školeních, a pokud mu čas dovolí, věnuje se práci na aplikovaných projektech, kde šíří znalosti a učí se od
zajímavých organizací a talentů.
Připojená univerzita
Univerzita v Lublani (slovinsky Univerza v Ljubljani, latinsky Universitas Labacensis) v Lublani. Je řazena mezi předních 500 nebo přední
tři procenta top světových univerzit dle Šanghajského hodnocení. S více než 63.000 zapsanými studenty a doktorandy patří mezi
jednu z největších univerzit v Evropě. Univerzita v Lublani byla založena v roce 1919
v centru tohoto města.
Už na počátku 17. století existovaly v Lublani humanitní a teologické akademie
a v roce 1810 byla pod francouzskou nadvládou založena první univerzita, ale neměla
dlouhého trvání. Dnes zaměstnává okolo 3.500 profesorů a vědeckých asistentů, ale
i téměř 900 členů technického a administrativního personálu. Až do založení univerzit
v Mariboru (Univerzita v Mariboru – 1978) a v Koperu (University of Primorska –
2001) zůstávala po dobu téměř 50 let jedinou univerzitou ve Slovinsku. Roli univerzitní
knihovny vykonává Slovinská národní a univerzitní knihovna.
Partnerské univerzity
Univerzita Adama Mickiewicze v Poznani (UAM)
Tato univerzita byla slavnostně otevřena 7. května 1919 (400. výroční založení Akademie Lubraňski
v Poznani). Prvních 20 let vzdělávala studenty v právu, ekonomii, medicíně, humanitních vědách,
matematice, přírodních vědách a lesnictví. V roce 1920 slavný sociolog Florian Znaniecki založil
na univerzitě první polskou fakultu sociologie, což byla jedna z prvních takových fakult v Evropě.
V tomto období historie univerzity botanik Józef Paczoski založil ve světe první institut fytosociologie.
Tato univerzita se často řadí mezi tři hlavní univerzity v zemi.
Academia de Studii Economice din București (ASE)
Univerzita ekonomických studií v Bukurešti (rumunsky: Academia de Studii Economice din București, zkratka ASE) je veřejnou
univerzitou v rumunské Bukurešti. Založena byla v roce 1913 jako Akademie vyšších obchodních a průmyslových studií (Academia de
Înalte Studii Comerciale și Industriale (AISCI) a stala se jednou z největších ekonomických vysokoškolských institucí jak v Rumunsku,
tak v jihovýchodní Evropě.
Univerzita ekonomických studií v Bukurešti je Ministerstvem školství klasifikována jako univerzita
pokročilého výzkumu a vzdělávání. Je jedním z pěti členů takzvaného Universitaria Consortium (skupina
elitních rumunských univerzit)
Univerzita ekonomických studií v Budapešti má 22.684 studentů (studenti a doktorandi) na jedenácti fakultách.
Univerzita má pozici výzkumné instituce, která má 13 výzkumných center uznaných a podporovaných
Národní radou pro vědecký výzkum v rámci vyššího vzdělávání.
Důležitá je přítomnost fakulty obchodních informačních technologií v rámci ASE (rumunsky: Informatică
Economică) , což je subjekt, který propaguje vzdělávací filozofii kombinující ekonomiku a vývoj softwaru
jakožto způsob vytváření odborníků vhodných pro Informační věk.
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Představuje přední světovou
multi-brand platformu v oboru
HR a pracovních řešení,
která v jedinečném ekosystému
spojuje různé víceoborové
služby s úmyslem hovořit
k institucím, organizacím,
vládám a společnostem.
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CEE&
MENA
zóny

Co je CEE&MENA…
z geografického pohledu?

BULHARSKO
CHORVATSKO
ČESKÁ
REPUBLIKA
ŘECKO
MAĎARSKO

MAROKO
POLSKO
KATAR
RUMUNSKO
SRBSKO

e
g
a
t
n
a
v
o
In

SLOVENSKO
SLOVINSKO
TUNISKO
TURECKO
SAE

CEE&
MENA
zone

Hlavní čísla

POBOČKY

155

POSKYTNUTÝCH DOČASNÝCH PRACOVNÍKŮ DENNĚ

57.000

UCHAZEČŮ V DATABÁZI

4.200.200
ZAMĚSTNANCI

1.380
DENNĚ OBSLOUŽENO KLIENTŮ

4.500
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