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Abstrakt 

Text pojednává o dopadech zavádění nových technologií na poměr úkolů zajišťovaných 

člověkem a úkolů zajišťovaných strojem, zaměřuje se rovněž na charakter možných 
změn, jejich rozsah nebo rychlost aplikace. Cílem textu je podat, pokud možno, ucelený 
přehled změn a scénářů očekávaného vývoje v souvislosti s intenzitou zavádění 
digitálních technologií, automatizace a robotizace, které byly publikovány odborníky 
v doposud publikovaných významných analytických studiích zaměřených primárně na 
Českou republiku. 

 

Klíčová slova: automatizace; digitalizace; flexibilní formy práce; nové formy 
zaměstnanosti; robotizace; sociální systémy; trh práce; vzdělávání.  

  

 

Abstract 

This text discusses the impacts of the implementation of new technologies on the ration 
of tasks provided by employees and tasks provided by those technologies, it also focuses 
on the possible changes nature, their scope and speed of application. The aim of the 
text is to provide a comprehensive overview of changes and possible scenarios of 
expected development in the light with the intensity of the digital technologies, 

automatization and robotics introduction. This overview is provided on the basis of 
previously published major analytical studies focused primarily on the Czech Republic.  

 

Key words: automatization; digitalization; flexible forms of work; new forms of 
employment; robotization; social systems; labour market; education.  
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Úvod 

Studie přibližuje výsledky z realizace první etapy výzkumného úkolu „Komplexní 
řešení dopadů procesů digitalizace a automatizace na trh práce a konsekventně do 
oblasti sociální a vzdělávání“, jehož zadavatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí 
ČR a jeho nositelem Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. (VÚPSV, v. v. i.).  

Uvedený výzkumný úkol je zaměřen na studium možných, resp. předpokládaných 
dopadů probíhající čtvrté průmyslové revoluce (Průmysl 4.0), přesněji dopadů prohlubo-
vání zavádění automatizace a robotizace a probíhající digitalizace a dopadů zavádění 
a využívání umělé inteligence na trh práce a v souvislosti s ním i do oblasti vzdělávání 
(s důrazem na další vzdělávání). Nedílnou součástí řešené aktivity je i monitoring 
možných dopadů do oblasti sociálních systémů.  

Dosažené výsledky se stanou podkladem pro tvorbu konkrétně rozpracovaných 
opatření a doporučení pro zadavatele, tedy pro resort práce a sociálních věcí, které 
umožní zadavateli potřebným způsobem pružně reagovat na přicházející změny, měnící 
se situaci na trhu práce, v oblasti zaměstnanosti a sociální oblasti. 

Koncipování výzkumného záměru vychází ze skutečnosti, že v rámci zemí 
Evropské unie i v dalších vyspělých zemích probíhá (s různou intenzitou i načasováním) 
již zmíněná čtvrtá průmyslová revoluce. Ta s sebou nese nezanedbatelné změny a nové 
trendy, které mají (či v blízké budoucnosti budou mít) vliv na život nejen jednotlivců, 
ale i celé společnosti. Předpokladem pro nastavení metodologie výzkumné aktivity byl 
fakt, že směřování k využití digitalizace, automatizace, robotizace a umělé inteligence 
je chápáno jako nový koncept přinášející celospolečenskou změnu zasahující nejen 
samotnou výrobní sféru, ale vyvíjející tlak na změnu v chápání dalších systémů a institucí 
- systému vzdělávání, pracovněprávních rámců (včetně bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci), vědy a výzkumu až po samotný trh práce a sociální systémy.  

Základním kamenem architektury řešení výzkumného úkolu, v souladu se 
stávajícími zjištěními, je očekávání, že nové technologie budou posouvat poměr úkolů 
zajišťovaných člověkem a úkolů zajišťovaných stroji, přičemž charakter změn bude 
rozdílný jak do jejich rozsahu, tak do rychlosti jejich aplikace. Povaha dopadu těchto 
změn se přitom bude odvíjet do značné míry od toho, jak bude k samotným technologic-

kým změnám přistupováno, jak na ně budou klíčoví aktéři připraveni a jak včasně na ně 
budou reagovat.  Vysoce pravděpodobné je, že ve stejnou chvíli bude docházet na straně 
jedné k poklesu některých pracovních míst a na straně druhé k rozsáhlému rozvoji 
nových služeb a profesí, povolání, které budou zaváděním nových technologií podpořeny. 
Vedle toho je potřeba si uvědomit, že uvedené změny budou mít v konečném důsledku 
dopad na funkčnost sociálních systémů.  

Vyvolané změny nelze hodnotit pouze optikou dobré – špatné, je nutné je vnímat 
v celé jejich šíři, kdy dopady mohou být jak pozitivní (například při vytváření nových 
pracovních míst a zlepšení kvality života), tak i problematické (regionální důsledky 
rušení míst), či dokonce negativní (zvětšení sociálních nerovností).  

Průběžná výzkumná zpráva shrnuje doposud dosažené poznatky v oblasti 
problematiky čtvrté průmyslové revoluce (Průmysl 4.0), zejména pak dopadů na oblast 
trhu práce, zaměstnanosti, vzdělávání a sociální ochrany. S využitím metody obsahové 

analýzy, důsledné aplikace metody desk-research strategických materiálů i výsledků 
výzkumných studií a využitím fokus group, brainstormingu a hloubkových rozhovorů byl 
získán rozsáhlý výchozí materiál popisující jak současné trendy ve sledovaných 
oblastech, tak i predikce trendů nadcházejících. Získané výstupy nejen sumarizují hlavní 
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zjištění, ale i reflektují názorovou různorodost v dané oblasti, zejména pak z pohledu 

budoucího vývoje.  

První část studie je věnována použité terminologii a uplatněné metodologii.  

Další kapitoly studie jsou zaměřeny tematicky a věnují se interpretaci získaných 
poznatků pro jednotlivé segmenty. Jde tak o přiblížení odhadovaných dopadů sledova-
ných procesů do segmentu trhu práce, oblasti vzdělávání a také o vystihnutí předpoklá-

daných sociálních aspektů procesu digitalizace, automatizace a robotizace a také 
o sociální aspekty spojené s využíváním umělé inteligence.   

Závěrečná část studie přináší přehled využitých dokumentů a informačních 
zdrojů, které byly při tvorbě studie využity, či z nich bylo čerpáno nebo je na ně 
odkazováno. 

Studie tak v sobě zahrnuje ucelený přehled odborníky předpokládaných změn 

a odhadovaného vývoje, které lze do budoucna očekávat v závislosti na intenzitě 
zavádění principů spojených s nástupem čtvrté průmyslové revoluce. Získané poznatky 
budou sloužit jako jeden z výchozích podkladů pro tvorbu doporučení, která umožní včas 
a vhodným způsobem reflektovat započatý vývoj tak, aby nedošlo k ohrožení stability 
společnosti.  
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1. Terminologie 

Automatizace 

Použití samočinných řídicích systémů k řízení technologických 
zařízení a procesů. Z pohledu industrializace jde o krok následující 
po mechanizaci. Zatímco mechanizace poskytuje lidem k práci 
zařízení, které jim usnadňuje práci, automatizace snižuje potřebu 
přítomnosti člověka při vykonávání určité činnosti. Při splnění 
ideálního předpokladu tzv. komplexní automatizace by teoreticky 
mohlo dojít až k vyřazení člověka z příslušného výrobního procesu. 
V praxi se jeví tato možnost jako neuskutečnitelná. Moderní pojetí 
výrobní automatizace staví člověka a automatizační techniku do role 
partnerů: automatizační technika pomáhá lidem udržovat technolo-

gické procesy efektivní a bezpečné.  

Wikipedie 

Čtvrtá 
průmyslová 
revoluce 

Rozvoj digitálních technologií v průmyslu, logistice a dalších odvět-
vích. Předznamenává celospolečenský rozvoj a propojení digitálních, 
fyzických a biologických technologií. Přestože je tato revoluce 

označována za průmyslovou, její předpokládané dopady není možné 
omezit pouze na oblast průmyslu. Očekávané změny budou mít vliv 
na způsob výroby, distribuce a spotřeby produktů a služeb, dále na 
mobilizaci a nahrazování pracovní síly, na vzdělávání a sociální 
systémy či nové typy gramotnosti. Anticipace změn forem práce 
s očekáváním pracovníků spojených s procesy digitalizace a kompu-
terizace v organizacích (Kebzová, 2018); v českém prostředí se pak 
jako synonymum pro čtvrtou průmyslovou revoluci používá také 
pojem Průmysl 4.0, který kopíruje německý výraz Industrie 4.0. 
V případě zdůraznění dopadů této revoluce na oblast práce se 
používá termín Práce 4.0; s ohledem na komplexnost je někdy 
revoluce popisována jako Společnost 4.0. 

Data mining 

Získávání, resp. dobývání znalostí z databází.  

Chápe se jako proces hledání vzorů v datech, vzor znamená určitý 
platný vztah na konkrétním souboru dat vyjádřený ve srozumitelné 
podobě. Podoba zahrnuje některé z forem modelů dat např. rozho-
dovací stromy, asociační pravidla, shlukové analýzy apod. Data 
mining se používá pro zjišťování nových poznatků a hypotéz 
v protikladu ke klasické statistické analýze, která má za cíl je potvrdit 

nebo vyvrátit. Důvodem pro to je velké množství různých druhů dat, 
se kterými operuje většina organizací a ve kterých se mohou ukrývat 
dosud neznámá zajímavá zjištění.  

Wikisofia 

Digitalizace 

Používán v souvislosti se zrychlenou automatizací a nahrazením 

práce při pokročilých informačních a komunikačních technologiích. 

Chmelař et al., 2015, s. 5 

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADdic%C3%AD_syst%C3%A9m
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADstroj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Proces
https://cs.wikipedia.org/wiki/Industrializace
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mechanizace&action=edit&redlink=1
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Robotizace  

Souhrnný proces zavádění průmyslových a nověji i neprůmyslových 
robotů a jeho sociální i technologické důsledky Robot představuje 
integraci mechanických, elektrických a elektronických prvků na bázi 
informační technologie Existuje řada definic robotu. Jedna z často 
používaných jej charakterizuje jako počítač vybavený specifickým 
periferním zařízením.  

Vzhledem k základní funkci robota – nahrazovat lidskou práci – je 
zde zřejmá souvislost s úrovní zaměstnanosti (1 robot nahradí 
v průměru 2,5 pracovníka). V budoucnosti je možné očekávat nejen 
růst počtu robotů, ale i nové aplikace, včetně využití v drobném 
hospodářství, službách, ve volném čase i v domácnosti.  

Sociologická encyklopedie   

 

Důsledkem zavádění robotizace by mělo být zvýšení produktivity 
a konkurenceschopnosti, a to jak v oblasti průmyslu, tak v dalších 
sektorech 

MPO, Iniciativa Průmysl 4.0, s. 56 

Strojové 
učení 
/Machine 

learning 

Podoblast umělé inteligence, zabývající se algoritmy, které umožňují 
počítačovému systému „učit se“. V daném kontextu „učením se“ 
rozumíme změnu vnitřního stavu systému, která zefektivní schop-
nost přizpůsobit se změnám okolního prostředí. Strojové učení se 
značně prolíná s oblastmi statistiky a data mining, má široké uplat-
nění. Jeho techniky se využívají např. v biomedicínské informatice 
(tzv. systémy pro podporu rozhodování), rozlišení nelegálního užití 

kreditních karet, rozpoznávání řeči a psaného textu, či mnohé další. 
Nově se strojové učení promítá také do mobilní elektroniky v podobě 
dopočtu již pořízených fotografií. 

Wikipedie 

Umělá 
inteligence / 

Artificial 
Inteligence / 
AI 

Obor informatiky zabývající se tvorbou učících se systémů řešících 

komplexní úlohy například z oblastí logistiky, robotiky, zpracování 
přirozeného jazyka, či zpracování velkých objemů dat.  

Většina výzkumu v umělé inteligenci je zaměřena na řešení konkrét-
ních problémů, rozvoj jednotlivých přístupů a hledání dalších aplikací 
již vyvinutých technik. Navzdory běžnému přesvědčení je snaha 
o vytvoření "skutečně inteligentního stroje" záležitostí okrajovou 

a většina zájmu je soustředěna jinam.  

Wikipedie 

 

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Statistika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Data_mining
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Biomedic%C3%ADnsk%C3%A1_informatika&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A9my_pro_podporu_rozhodov%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rozpozn%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD_%C5%99e%C4%8Di
https://cs.wikipedia.org/wiki/Informatika
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2. Cíle a metody 

2.1 Cíle 

Hlavním cílem první etapy řešení výzkumného úkolu „Komplexní řešení dopadů 

procesů digitalizace a automatizace na trh práce a konsekventně do oblasti sociální 
a vzdělávání“ bylo zmapování dostupných domácích i zahraničních dokumentů, podkladů 
a dalších informačních zdrojů, zabývajících se problematikou Průmyslu 4.0 včetně 
následných dopadů na trh práce, na nastavení politiky zaměstnanosti, vzdělávací politiky 
a nastavení daňových a sociálních systémů. Navazujícím cílem pak byla analýza 
získaných informací, která se stala východiskem pro tvorbu doporučení pro Českou 
republiku přispívajících ke zvýšení schopnosti dokázat se s probíhajícími změnami 
vyrovnat tak, že pozitivní dopady na společnost bude možné maximalizovat, a naopak 
ztráty minimalizovat.   

2.2 Metody 

Pro dosažení stanoveného cíle této etapy výzkumného úkolu byly zvoleny 
kvalitativní metody sociologického výzkumu.  

Využita byla metoda desk-research pro zmapování strategických materiálů i 
výsledků výzkumných studií se vztahem k řešené problematice. Dalšími využitými 
metodami byla aplikace metody focus group a metody hloubkového individuálního 
rozhovoru. K relevantnosti nastavených metod sběru kvalitativních dat a vědecké 
oponentury nastavených procesů řešení výzkumného úkolu byly realizovány workshopy/ 
odborné semináře.  

2.2.1 Sběr dat 

Metoda desk-research 

Do sekundární analýzy bylo zařazeno 60 výchozích dokumentů a informačních zdrojů.  

Období realizace sekundární analýzy: říjen 2018 až květen 2019.  

 

Workshopy/Odborné semináře 

V rámci řešení výzkumného úkolu byly realizovány dva workshopy, kterých se zúčastnilo 
49 osob odborné veřejnosti z akademické sféry, odborníci z praxe, zástupci sociálních 
partnerů i představitelé decizní sféry.   

 

Období realizace:  

1. workshop – prosinec 2018 
 

2. workshop – květen 2019 
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Individuální rozhovory 

V daném období realizace výzkumného úkolu proběhlo 9 individuálních hloubkových 
rozhovorů s experty na danou problematiku. 

Období realizace: říjen 2018 – květen 2019 

Celkem se této fáze šetření zúčastnilo 58 odborníků, kteří se danou problematikou 
zabývají a kteří byli ochotni se podílet na dané fázi realizace výzkumného úkolu, ať již 

v pozici respondentů či oponentů nastavených procesů výzkumu.   
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3. Dopady automatizace, robotizace a digitalizace 

na trh práce 

Na úvod této kapitoly je třeba poznamenat, že velká řada studií představila 
výsledky jako ODHADY samotných technologických možností pro automatizaci, 
robotizaci a digitalizaci práce v horizontu jedné až dvou dekád (výjimečně v horizontu 
30 let, např. zpráva ÚV, Výzkum potenciálu rozvoje umělé inteligence v České 
republice). Současně je nezbytné uvést, že i ohledně směru odhadovaného vývoje, 
jeho intenzity či jeho dopadů do oblasti zaměstnanosti se jednotlivé studie liší – od 
názorů, že v příštích dvou dekádách Českou republiku žádné velké změny v oblasti 
zaměstnanosti v souvislosti s dopady aplikace digitalizace nezasáhnou či jejich dopad 
nebude mít celospolečenský rozměr, po názor, že dopady procesu digitalizace, automa-

tizace a robotizace (dále též DAR) budou mít v ČR nebývalý rozměr, který naprosto 
změní charakter práce a kdy možné dopady do společnosti, zejména do oblasti sociální, 
budou nabývat značných rozměrů.  

Ve všech sledovaných studiích a dalších materiálech se tak projevuje fakt, že 
odhady predikce ohledně ztráty pracovních míst a vzniku nových v důsledku zavádění 
digitalizace, automatizace a robotizace jsou velmi nesnadné a nejednotné. K hlavním 

příčinám této obtížnosti patří zejména skutečnost, že jde o predikce sekundární, které 
vycházejí z odhadování rozšíření procesu digitalizace a robotizace. Nejsou tedy vysta-
věny na dnešní situaci a jejím promítnutí do budoucnosti za určitých podmínek, ale jsou 
tvořeny na základě odhadů rychlosti a masivnosti robotizace a digitalizace výroby 
a služeb. Teprve na základě těchto odhadů jsou následně prognózovány dopady výše 
uvedených jevů na sektor zaměstnanosti a souvisejících oblastí. Další příčinou obtížnosti 
odhadování změn vývoje na trhu práce v důsledku zavádění nových digitálních 
technologií je také to, že zaměstnanost je vždy (a bude to tak i nadále) ovlivňována i 
dalšími faktory, než pouze technologickým pokrokem a jeho aplikací ve výrobě či 
službách. K hlavním faktorům patří zejména cena práce, kdy právě její nízká hodnota 
v ČR představuje jeden z hlavních faktorů motivace pro zavádění robotizace a digitali-
zace. Dále jde také o strukturu pracovních míst a složitost vykonávaných prací, 
vzájemnou komplementaritu, o již zmiňovanou cenu práce a kapitálu, pružnost trhu 
práce, možnosti a motivace pro rekvalifikaci, resp. vzdělávání a doplňování kvalifikace, 

fáze ekonomického cyklu, možnost zaměstnavatelů autonomně rozhodovat o strategic-
kém směřování. Nelze opomenout ani objem investic vynaložených do oblasti digitalizace 
ekonomiky, strukturu národní ekonomiky (míra zaměření na výrobky a služby s vysokou 
přidanou hodnotou), či objem investic do vzdělání (země s vysokou dosaženou 
vzdělanostní úrovní lidí a se zaměřením na vysoce kvalifikované pracovníky mají menší 
podíl pracovníků vysoce ohrožených automatizací). Na konec (ne však významem) nelze 
nezmínit značný vliv politických rozhodnutí, kdy zejména přesah zaměstnanosti do 
oblasti sociální hraje velkou roli při vstupování státu (respektive jeho představitelů) do 
procesů odehrávajících se na trhu práce, včetně ovlivňování podoby, rozsahu a síly 
dopadů procesu digitalizace a robotizace.   

Co je však ze všech studií zřejmé a kde lze vypozorovat shodu, je následující: 
změny na trhu práce v důsledku procesu automatizace, robotizace a digitalizace 
proběhnou (dříve či později, rychle či v delším časovém období), nebudou probíhat 

rovnoměrně, ale zasáhnou některá odvětví a profese více, jiných se dotknou v menší 
míře. Určité skupiny pracovníků a určité segmenty ekonomiky tak budou vystaveny 
většímu tlaku souvisejícímu se zaváděním digitalizace, automatizace a robotizace než 
jiné. To, bez odpovídajících opatření ze strany odpovědných orgánů, může vést 
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k prohlubujícím se sociálním nerovnostem a nárůstu napětí ve společnosti. Současně je 

však tento proces i nebývalou příležitostí pro nastavení vhodných funkcionalit ve 
společnosti a ke změně vnímání nejen práce, ale dalších atributů vnímání člověka jako 
jedince i člena společnosti.    

3.1 Postavení ČR z pohledu zavádění digitalizace, 

automatizace a robotizace 

Na otázku, jak je Česká republika připravena na éru digitalizace, automatizace a 
robotizace uvádí své názory mnoho fundovaných expertů. Jejich stanovisko lze celkově 
vystihnout vyjádřením profesora Maříka: 

„Já si myslím, že Česká republika je poměrně dobře připravená ve srovnání 

s dalšími státy Evropské unie. Je to dáno tím, že jsme nejen těsně napojeni na německou 
ekonomiku, ale máme i blízkou kulturu a obdobné technické myšlení. Dlouhodobě navíc 
s Německem v tomto oboru spolupracujeme. Národní iniciativa Průmysl 4.0 má ukázat, 
kam směřuje perspektiva integrálního propojování komunikace a virtuálního světa, 
výroby a obchodu, a měla by sjednotit politiky jednotlivých resortů tak, aby společnost 
na to byla skutečně připravena. Úspěch revoluce v našich podmínkách bude zajištěný 
tehdy, pokud společnost bude adekvátně připravována a bude odpovídajícím způsobem 

reagovat. A to je hlavní úkol. Jsem přesvědčený, že hlavní překážkou nebudou případné 
technické problémy a překážky, nýbrž komplikace spojené se vzděláním a trhem práce. 
Problémy mohou nastat s rozprostřením myšlenek 4. průmyslové revoluce do služeb 
a do dalších odvětví, jako jsou energetika, elektromobilita či doprava. Je proto nesmírně 
důležité, aby stát jasně deklaroval, že myšlenky Průmyslu 4.0 jsou nosné, že se jimi 
budeme řídit a chceme pro jejich zdárnou aplikaci udělat jasná a rázná opatření. 
Nejdůležitější bude zlomit myšlení lidí a připravit je na akceptaci myšlenky 4. průmyslové 
revoluce.“ 

Aleš Chmelař ve studii Dopady digitalizace na trh práce v ČR a EU uvádí: 
„Ač je digitalizace činitelem destrukce pracovních míst skrze substituci kapitálem, tento 
fyzický kapitál je vytvářen jinými profesemi, přičemž vznikají nová pracovní místa 
vázaná na vznik a obsluhu dané technologie. Kromě těchto pozitivních dopadů (které 
studie kvantifikuje) dochází rovněž k návratu ušetřených nákladů jako zdrojů investic, 

zdanění (a následná vládní spotřeba) či individuální spotřeby kapitálových výnosů. Tyto 
aktivity na sebe budou vázat další pracovní místa nepřímo související s procesem 
digitalizace a v obecné rovnováze by neměly vést k výrazným výkyvům zaměstnanosti 
v celkové, tedy globální ekonomice.“ 

Jedním z aspektů, kterým je možné sledovat připravenost ČR na zavádění 
digitalizace, automatizace a robotizace, je saturace ekonomiky informačními a kyber-

netickými odborníky. Tu lze nejlépe interpretovat prostřednictvím vývoje zaměstnanosti 
v ICT sektoru služeb1 a ve specifických profesích tak, jak vymezuje statistická 
klasifikace2. Sektor ICT služeb se vyznačoval stabilním růstem zaměstnanosti ve všech 
zemích EU, situace se však mezi jednotlivými zeměmi lišila. Podíl tohoto sektoru na 
celkové zaměstnanosti3 se pohybuje od 0,2 % v Rumunsku po 2,4 % ve skandinávských 

                                         
1  Klasifikace NACE: 72 – Činnosti v oblasti výpočetní techniky 

2  Klasifikace CZ – ISCO: 133 Řídící pracovníci v oblasti informačních a komunikačních technologií; 250 

Specialisté v oblasti informačních a komunikačních technologií; 251 Analytici a vývojáři softwaru a počíta-
čových aplikací; 252 Specialisté v oblasti databází a počítačových sítí; 351 Technici provozu a uživatelské 

podpory informačních a komunikačních technologií a příbuzní pracovníci. 
3  Následující data jsou vypočtena z databáze EUROSTAT 
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zemích, které patří k evropským lídrům. V České republice se rozsah zaměstnanosti 

v ICT sektoru udržuje na evropském průměru, avšak z pohledu dynamiky jejího vývoje 
se ČR řadí mezi nejrychleji rostoucí země. Růst je však způsoben mj. i outsourcováním 
nižších a středně kvalifikačně náročných ICT aktivit, jako je např. programování, údržba 
databází apod. Aktivity s nejvyšší přidanou hodnotou, jako je vývoj aplikací, vývoj 
informačních, kybernetických a automatizačních systémů apod. obvykle zůstávají 
v centrále mateřské společnosti (viz též kapitola 3.2.1). Důsledkem toho je skutečnost, 

že počet odborníků v ICT sektoru je v ČR sice na relativně slušné úrovni, avšak značná 
část z nich je vázána v méně kvalifikačně náročných činnostech. (Zdroj: Iniciativa 
Průmysl 4.0, MPO) 

Jiným aspektem zkoumání vybavenosti odborníky potřebnými pro Průmysl 4.0 je 
sledování výskytu ICT profesí napříč celou ekonomikou bez ohledu na odvětví, v nichž 
pracují. V roce 2013 byl v EU-28 podíl ICT profesí na celkové zaměstnanosti 2,3 %. 
Česká republika dosahující hodnotu 2,2 % se řadila do druhé skupiny zemí a je společně 

s Estonskem na špici zemí střední a východní Evropy a má tedy v jejich rámci výhodnou 
pozici. Nicméně za nejvyspělejšími skandinávskými zeměmi (3,2 % - 3,7 %) ČR stále 
zaostává. Navíc potřeba ICT odborníků v uživatelských odvětvích (mimo sektor ICT) 
stále roste, nicméně je možné sledovat určité zpoždění digitalizace a komputerizace 
ekonomiky v ČR v porovnání zejména se skandinávskými zeměmi. (Zdroj: Iniciativa 
Průmysl 4.0, MPO) 

Jednou z důležitých komponent pro všeobecnou akceptaci a využívání nových 
technologií a forem poskytování služeb je samotná počítačová gramotnost obyvatelstva. 
Ta sehrává rovněž pozitivní roli při zvládání nových profesních nároků, které se objevují 
v souvislosti se zaváděním digitalizace, automatizace a robotizace. V ČR je z tohto 
pohledu stále reletivně vysoký podíl počítačově negramotných lidí, a to zejména ve 
vyšším věku. Výraznější posun lze v ČR sledovat zejména v podílu populace s vysokou 
úrovní počítačových dovedností, která se v roce 2014 na věkové skupině 16-74 let 
podílela 27 %, zatímco v roce 2006 pouze 14 %. Přesto ČR v tomto ohledu zaostává. 
Napříkad oproti Finsku (46 %). Svou roli v akceptaci a schopnosti využívat nové techno-
logie může sehrávat rovněž dostupnost počítačového vybavení, kvalita internetového 
připojení, ale i rozšíření internetových služeb a internetové veřejné správy nebo cena 
dat. ČR vůči vyspělým zemím EU zaostává (i když v různých aspektech různou měrou). 
(Zdroj: Iniciativa Průmysl 4.0, MPO) 

3.2 Bariéry nahrazování práce technikou 

3.2.1 Vlastnická struktura firem  

„Velmi významnou roli hraje v ekonomice ČR zahraniční kapitál. Silné zastoupení 
zahraničních investorů v ekonomice má své kladné, ale i záporné stránky. Zahraniční 
investice do určité míry pomohly české ekonomice k rychlému růstu po roce 2000 
(vyrostla řada podniků tzv. na zelené louce, obnovila se a modernizovala výroba v již 
existujících firmách). Často jsou spojeny se zaváděním moderních technologií do výroby, 
čímž se zvyšuje produktivita a výkonnost celého hospodářství. Potud pozitivní vliv. 
K negativním důsledkům zahraničních investic patří zejména skutečnost, že si majitelé 
stahují část zisku k sobě. A právě to je problém České republiky, která patří k zemím 
s vůbec největším odlivem peněz do zahraničí. Recese české ekonomiky 2008–2013 
byla do značné míry způsobena tím, že zahraniční vlastníci skokově změnili poměry 
rozdělení zisku ve prospěch dividend – reinvestice, které tvořily cca 50 % zisku, poklesly 



3. Dopady automatizace, robotizace a digitalizace na trh práce 
 

 

16 

na cca 25–30 %. Důvodem byla patrně potřeba doplňování kapitálu do mateřských 

firem. Jen za období leden až září 2015 přišla ČR v důsledku přerozdělování se 
zahraničím o 285 mld. Kč (to odpovídá cca 8,6 % HDP), které mohly být reinvestovány 
do podniků a využity ke zvýšení mezd. Česká ekonomika tak uvízla v tzv. pasti středního 
příjmu.“ (Zdroj: Studie Dopady digitalizace na zaměstnanost a sociální zabezpečení 
zaměstnanců“, Pavel Kohout, Marcela Palíšková, Praha 2017) 

 

Tabulka č. 1 Vlastnická struktura českých firem (2011-2019) 

základní kapitál 

(mld. Kč) 2019 
2019 

podíl 

na celku 
2018 

podíl 

na celku 
2017 

podíl 

na celku 

český kapitál 1 431,20 57,01 % 1 482,01 54,42 % 1 489,42 54,77 % 

zahraniční kapitál 

celkem 
894,94 35,65 % 1 047,52 38,46 % 1 014,59 37,08 % 

daňové ráje 323,40 12,88 % 353,44 12,98 % 374,81 13,70 % 

neznámý vlastník 184,26 7,34 % 193,86 7,12 % 222,91 8,15 % 

nákladní kapitál 
celkem 

2 510,41 100,00 % 2 723,39 100,00 % 2 735,92 100,00 % 

Zdroj: Databáze Bisnode a výpočty Bisnode na základě dat aktuálních v dubnu – květnu daného roku; 

https://www.investujeme.cz/tiskove-zpravy/objem-zahranicniho-kapitalu-v-ceskych-firmach-je-nejnizsi-od-

roku-2011/ 

 

„Zahraniční subjekty aktuálně ovládají necelých 36 % z celkového základního 
kapitálu českých společností. Naproti tomu objem českého kapitálu upsaného 
v základním jmění tuzemských firem se ve sledovaném období snížil o necelých 51 
miliard korun, aktuálně je nejnižší od roku 2016, přesto celkový podíl českého kapitálu 
na podnikatelské základně dosáhl 57 %, což je nejvyšší podíl od roku 2011.“ (Zdroj: 
Bisnode: https://www.investujeme.cz/tiskove-zpravy/objem-zahranicniho-kapitalu-v-

ceskych-firmach-je-nejnizsi-od-roku-2011/) 

Realitou tedy je, že podniky se zahraničními vlastníky jsou na českém trhu práce 
významnými zaměstnavateli. „Za zmínku stojí skutečnost, že pokud jde o počet, tvoří 
podniky se zahraničními vlastníky jen přibližně 2 % všech podnikatelských subjektů na 
území České republiky. Jejich ekonomický význam je však nesrovnatelně větší. Podle 
údajů ČSÚ za rok 20124 dosáhly podniky pod zahraniční kontrolou v průmyslu (CZ-NACE 

B až E)5 58,9 % celkových tržeb (tj. 3 020 mld. Kč). Přidaná hodnota vytvořená těmito 
podniky, která dokládá význam z hlediska ekonomického výkonu, dosáhla 50 %! (tj. 
501 mld. Kč) a pro zahraničního vlastníka pracovalo 45,1 % z celkového počtu zaměst-
nanců, tj. přibližně 546 tisíc osob (ČSÚ, 2014)“. (Zdroj: Studie Dopady digitalizace na 
zaměstnanost a sociální zabezpečení zaměstnanců, Pavel Kohout, Marcela Palíšková, 
Praha 2017) 

Pokud se zaměříme na to, ve kterých zemích sídlí zahraniční vlastníci, kteří 
kontrolují české podniky anebo jakou přidanou hodnotu tyto podniky vytváří, kolik mají 
zaměstnanců a kolik popřípadě v ČR investují, zjistíme, že největší zahraniční vlastnické 
zastoupení v ČR mají německé firmy. 

                                         
4  Novější údaje zatím nejsou k dispozici. 

5  CZ-NACE: B – Těžba a dobývání, C – Zpracovatelský průmysl, D – Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla 
a klimatizovaného vzduchu, E – Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady 

a sanacemi. 

https://www.investujeme.cz/tiskove-zpravy/objem-zahranicniho-kapitalu-v-ceskych-firmach-je-nejnizsi-od-roku-2011/
https://www.investujeme.cz/tiskove-zpravy/objem-zahranicniho-kapitalu-v-ceskych-firmach-je-nejnizsi-od-roku-2011/
https://www.investujeme.cz/tiskove-zpravy/objem-zahranicniho-kapitalu-v-ceskych-firmach-je-nejnizsi-od-roku-2011/
https://www.investujeme.cz/tiskove-zpravy/objem-zahranicniho-kapitalu-v-ceskych-firmach-je-nejnizsi-od-roku-2011/
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Obrázek č. 1 Top 10 zemí původu zahraničních vlastníků podle objemu investic 

do hmotných aktiv (v mld. Kč, 2012) 

 

Zdroj: https://www.statistikaamy.cz/2015/03/kdo-taha-za-nitky-ceske-ekonomiky/ 

 

„Pokud se na zahraniční vlastníky podíváme prostřednictvím zaměstnanosti, 
zjistíme, že v podnicích kontrolovaných zahraničními vlastníky pracuje více než 900 tis., 
tedy třetina z celkového počtu zaměstnanců pracujících v podnikové ekonomice. A při 
srovnání přidané hodnoty vyprodukované podniky pod zahraniční kontrolou (880 mld. 
Kč) se už dostáváme k podílu téměř 42 % celkové přidané hodnoty. Nelze tedy vůbec 
pochybovat o tom, že zahraniční kapitál hraje v české ekonomice více než významnou 
roli.“ (Zdroj: https://www.statistikaamy.cz/2015/03/kdo-taha-za-nitky-ceske-ekonomiky) 

„Plošné investiční pobídky a absence strategie rozvoje české ekonomiky vedly 
v minulosti k tomu, že se rozvíjela především ta odvětví, kam byli zahraniční investoři 
ochotni investovat. Struktura české ekonomiky je proto do určité míry deformovaná; je 
zde vysoký podíl tzv. procyklických oborů (obory závislé na ekonomickém cyklu, typicky 
automobilový průmysl) a současně vysoký podíl podniků pod zahraniční kontrolou. Oba 
faktory jsou pro českou ekonomiku rizikové“. (Zdroj: Studie Dopady digitalizace na 
zaměstnanost a sociální zabezpečení zaměstnanců“, Pavel Kohout, Marcela Palíšková, 

Praha 2017) 

Na druhou stranu je nutné zmínit i rozměr, který představují zahraniční podniky 
pro český výzkum. Podle dat ČSÚ z roku 2019 výdaje na výzkum a vývoj na území 
České republiky meziročně vzrostly o deset miliard a o rekordní čísla se největší měrou 
zasloužily podniky právě pod zahraniční kontrolou. Ty jsou hlavním tahounem českého 
výzkumu z hlediska výše výdajů na výzkum a vývoj (VaV). V roce 2017 zaznamenaly 
více než pětimiliardový meziroční nárůst, dosáhly hodnoty 36,9 mld. Kč a překonaly 
40% podíl na celkových výdajích na VaV. (Zdroj: https://www.statistikaamy.cz) 

Výdaje na VaV v těchto podnicích tak nerostou pouze v absolutních číslech, ale 
roste i jejich podíl na celkových výdajích na VaV. Druhým rokem po sobě se v této 

https://www.statistikaamy.cz/2015/03/kdo-taha-za-nitky-ceske-ekonomiky/
https://www.statistikaamy.cz/2015/03/kdo-taha-za-nitky-ceske-ekonomiky
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oblasti v zahraničních podnicích vynaložilo více prostředků než na vysokých školách a ve 

veřejných výzkumných institucích dohromady. Navíc se rozevírají i nůžky mezi soukro-
mými zahraničními a domácími podniky, na čemž se do značné míry podepisuje stagnace 
výdajů na VaV soukromých domácích podniků. Ty mezi lety 2012 a 2017 vzrostly jen 
o 8 %. Zahraniční podniky investovaly méně v letech 2009 a 2010 v souvislosti s ekono-
mickou krizí. Počínaje rokem 2011 však dochází ke každoročnímu výraznému růstu, 
přičemž výdaje zahraničních podniků vzrostly od roku 2012 o výrazných 80 %. Celkem 

86 podniků v Česku vynaložilo na VaV v roce 2017 více než 100 mil. Kč, zahraničního 
vlastníka mělo 69 z nich. Dohromady se v těchto 69 podnicích vynaložilo na výzkum 
28,8 mld. Kč, téměř 80 % celkových výdajů na VaV zahraničních podniků a více než 
1,5násobek výdajů na VaV všech 1 925 soukromých domácích podniků provádějících 
výzkumnou činnost na našem území v roce 2017. (Zdroj: https://www.statistikaamy.cz) 

Zahraniční podniky tvoří asi čtvrtinu podniků provádějících VaV v Česku, v roce 
2017 jich bylo přes 600. Tyto firmy zaměstnávaly více než polovinu pracovníků VaV 

podnikového sektoru. V ukazateli přepočtených osob, který udává počet pracovníků 
přepočtený na plný roční úvazek strávený VaV činností, se jednalo o 22 tis. osob. 
S ohledem na zaměření většiny zahraničních podniků (zpracovatelský průmysl, 
informační a komunikační služby) nepřekvapí, že v těchto firmách nalezneme velkou 
početní převahu mužů. Podíl žen se pohybuje okolo 15 % a v průběhu let toto procento 
nenarůstá. (Zdroj: https://www.statistikaamy.cz) 

 

Graf č. 1 Výdaje na VaV v podnicích pod zahraniční kontrolou 2008-2017 (mld. 
Kč) 

 

Zdroj: ČSÚ, https://www.statistikaamy.cz/2019/01/motorem-ceskeho-vyzkumu-jsou-zahranicni-podniky/ 
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„Více než 60 % zahraničních firem provádějících u nás VaV působí ve zpracova-

telském průmyslu. Nejvýznamnějším odvětvím je automobilový průmysl s téměř 
desetimiliardovými výdaji na VaV v roce 2017. Mezi další důležitá průmyslová odvětví 
patřily elektrotechnický průmysl a strojírenství. 

Za zmínku stojí, že mnoho firem z různých průmyslových odvětví provádí VaV 
pro potřeby automobilového průmyslu. V Česku působí společnosti zabývající se 
například vývojem osvětlení automobilů, autoskel, automobilové elektroniky, zámků do 

aut nebo textilií autosedadel. Vyjma zpracovatelského průmyslu vynakládají největší 
částky na VaV zahraniční podniky v informačních a komunikačních technologiích. Během 
posledních pěti let rostou výdaje na VaV v tomto odvětví každoročně o více než 15 %. 
V roce 2017 dosáhly celkové částky 7,2 mld. Kč.“ (Zdroj: https://www.statistikaamy.cz) 

 

Graf č. 2 Výdaje na VaV v podnicích pod zahraniční kontrolou podle odvětví 

ekonomické činnosti 2015-2017 (mld. Kč) 

 

Zdroj: ČSÚ, https://www.statistikaamy.cz/2019/01/motorem-ceskeho-vyzkumu-jsou-zahranicni-podniky/ 

 
Téměř polovina zahraničních podniků provádějících VaV má svá výzkumná 

pracoviště v Praze a dále v krajích Středočeském a Jihomoravském. V těchto třech 
regionech se vynaloží dvě třetiny výdajů na VaV zahraničních podniků. Nejvíce to bylo 
v roce 2017 v Praze, celkem 9,6 mld. Kč, na druhém místě byl Středočeský kraj 
s 8,5 mld. Kč a na třetím Jihomoravský kraj s 6,4 mld. Kč. Zpracovatelský průmysl má 
silnou pozici ve Středočeském kraji, a to především zásluhou automobilového průmyslu. 
Naopak v Praze a v Jihomoravském kraji jsou z hlediska výše výdajů na VaV důležitější 
informační a komunikační technologie než průmyslový výzkum. Zahraniční společnosti 

vyvíjející software to nejvíce táhne právě do Prahy a do Brna. (Zdroj: https://www. 
statistikaamy.cz) 

https://www.statistikaamy.cz/
https://www/
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3.2.2 Struktura ekonomiky ČR 

Každá ekonomika, každá země má charakteristickou strukturu pracovníků, a to 
v závislosti na celkové struktuře ekonomiky. V ČR pracuje v sektoru průmyslu cca 38 % 
všech zaměstnanců, což je ve srovnání s ostatními zeměmi EU nejvíce. Z toho ve 
zpracovatelském průmyslu pracuje téměř čtvrtina z celkového počtu pracovníků (24 % 
v roce 2014), přestože z dlouhodobého hlediska se jeho podíl na celkové zaměstnanosti 

snižuje. Přitom většina zaměstnanců zpracovatelského průmyslu působí v technologicky 
nenáročných odvětvích (55 % v roce 2014) a odvětvích s vysokým podílem fyzické 
práce, tedy práce snadno nahraditelné moderními technologiemi. Tato skutečnost je do 
značné míry ovlivněna vlastnickou strukturou podniků (blíže viz kapitola 3.2.1). (Zdroj: 
Dopady průmyslu 4.0 na trh práce, NVF, s. 4) 

„I když z hlediska rozdělení pracovní síly mezi odvětví technologicky vysoce 

a technologicky středně náročná je situace v ČR srovnatelná s malými vyspělými 
ekonomikami, ze zastoupení terciárně vzdělané pracovní síly na celkové zaměstnanosti 
v těchto odvětvích je patrné, že v ČR jsou soustředěna spíše nižší patra těchto výrob. O 
určitém posunu směrem k náročnosti na znalosti a dovednosti pracovní síly svědčí 
postupně narůstající podíl terciárně vzdělané pracovní síly, který je umožněn rostoucím 
zastoupením terciárně vzdělaných mezi mladou populací. Tento trend je však společný 
všem členským zemím EU a odstup ČR od vyspělých států EU se tak snižuje velmi 
pomalu, např. ve srovnání s Finskem se naopak prohlubuje.“ (Zdroj: Dopady průmyslu 
4.0 na trh práce, NVF, s. 4) 

O nižší vyspělosti technologicky vysoce a středně náročného průmyslu v ČR 
svědčí i podíl kvalifikačně náročných profesí, podíl specialistů a technických a odborných 
pracovníků, který byl nižší než v jiných zemích s malou vyspělou ekonomikou a současně 
byly tyto profese ve větší míře zastávány osobami s pouze středoškolským vzděláním. 
To vytváří relativně velký prostor pro uplatnění zejména technicky vzdělané pracovní 
síly. Rovněž zaměstnavatelé očekávají, že příliv vysokoškoláků bude postupně nahrazo-
vat odcházející starší generaci středoškolsky vzdělaných praktiků. Současné bakalářské 
programy vysokých škol však v mnoha případech nevychovávají dostatečně připravené 
bakalářské absolventy pro praxi. (Zdroj: Dopady průmyslu 4.0 na trh práce, NVF, s. 4) 

Z hlediska postupného přechodu na platformu Průmyslu 4.0 je důležitý rozvoj 

služeb náročných na znalosti, z nich pak především služeb technologicky náročných6 
(např. činnosti v oblasti telekomunikací, informačních, automatizačních a kybernetických 
technologií). 

                                         
6  Mezi technologicky náročné služby spadají dle klasifikace NACE, která je používaná v rámci EU, tato odvětví: 

64 – Spoje, 72 – Činnosti v oblasti výpočetní techniky, 73 – Výzkum a vývoj. 
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Graf č. 3 Podíl pracovníků ve službách náročných na znalosti na celkové 

zaměstnanosti v zemích EU (2016, v %) 

 

Poznámka: SE – Švédsko, LU – Lucembursko, UK – Velká Británie, BE – Belgie, DK – Dánsko, FR – Francie, 

NL – Nizozemsko, MT – Malta, FI – Finsko, IE – Irsko, DE – Německo, EU – EU-28, CY – Kypr, AT – Rakousko, 
EL – Řecko, LV – Litva, HU – Maďarsko, ES – Španělsko, PT – Portugalsko, EE – Estonsko, SI – Slovinsko, IT 

– Itálie, LT – Litva, HR – Chorvatsko, SK – Slovensko, CZ – Česká republika, BG – Bulharsko, PL – Polsko, RO 

– Rumunsko. 

Zdroj: Eurostat, vlastní zpracování, Studie Dopady digitalizace na zaměstnanost a sociální zabezpečení 

zaměstnanců, Pavel Kohout, Marcela Palíšková, Praha 2017, s. 40. 

 

Lídry v oblasti služeb náročných na znalosti jsou Švédsko a Lucembursko, 
následované dalšími zeměmi západní Evropy. S výjimkou Malty se nové členské země 
pohybují pod průměrem EU. Z původních zemí (EU-15) je tato oblast služeb nejméně 

rozvinuta v Itálii. V České republice je podíl služeb náročných na znalosti jeden 
z nejnižších (32,9 %), nicméně po určitém propadu v roce 2015 zaznamenal 
v následujícím roce nárůst o téměř 1 %. Jak již bylo naznačeno výše, jedná se o oblast 
s velkým potenciálem tvorby nových pracovních míst. (Zdroj: Studie Dopady digitalizace 
na zaměstnanost a sociální zabezpečení zaměstnanců, Pavel Kohout, Marcela Palíšková, 
Praha 2017) 

3.2.3 Demografická situace 

V souvislosti se zaváděním nových technologií a jejich dopadu na trh práce je 
třeba uvažovat rovněž o vývoji demografické situace v České republice. Na základě 
projekce Českého statistického úřadu by v roce 2029 mělo být ve věkové skupině 20-
64 let, tvořící rozhodující část pracovní síly, 6 019 222 osob. Ne všichni z této kategorie 
se však na trhu práce z různých důvodů reálně pohybují – v roce 2015 bylo z této 
skupiny zaměstnáno 75 % osob. Pokud by se tento podíl zaměstnaných v roce 2029 
nezměnil, na trhu práce bude nabídka pracovníků v dané věkové kategorii přibližně o 
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400 000 osob nižší než v roce 2015. V současné době se tedy předpokládá, že úbytek 

pracovních míst bude téměř stejný či lehce vyšší, než jaký se očekává úbytek 
pracovníků. (Dopady Průmyslu 4.0 na trh práce ČR, Kolektiv NVF-NOZV, Praha, 2017 s. 
12). Podle výsledku nejnovější demografické projekce z února 2019 by k největší redukci 
obyvatel ČR ve věku 15-64 let mělo docházet na přelomu 30. a 40. let tohoto století. 
Na konci roku 2050 by do této věkové kategorie mělo patřit 56 % obyvatel ČR. 
K zastavené poklesu by mělo dojít až na sklonku 50. let. Počet obyvatel ve věku 15-64 

let se sníží do roku 2045 na 6,2 mil., do poloviny století pak na 6,1 mil. Vůbec nejnižší 
početní stav se očekává na konci 50. let, a to 5,9 mil. Po celé období přitom bude 
probíhat výrazná proměna věkové struktury obyvatel.  

Těžiště populace v ekonomicky aktivním věku, které reprezentují silné ročníky 
narozených v 70. letech 20. století, se bude v důsledku stárnutí jednotlivých generací 
postupně posouvat do vyššího věku a tím přirozeně měnit věkovou skladbu populace. 
Od roku 2022 bude těžiště populace představovat věková skupina 45-49, od roku 2027 

pak věková skupina 50-54 atd. Roku 2037 by měli pozici početně nejsilnější pětileté 
věkové skupiny převzít 60-64letí, tedy lidé předdůchodového věku, a do poloviny století 
si tuto pozici udržet. Obdobným způsobem se bude, tentokrát s generacemi „devadesá-
tek“, přesouvat ve věkové struktuře zářez ve směru lokálního minima. 

Projekce z února 2019 předpokládá také každoroční kladné saldo migrace, které 
bude posilovat počet obyvatel zejména v produktivním věku. Nejvyšší přírůstky 

zahraniční migrace se očekávají u 20-34letých mužů i žen. Migrace zároveň podpoří sílu 
nových generací, neboť (díky migraci) vyšší počet žen v reprodukčním věku generuje 
vyšší očekávaný počet narozených dětí, které dále zůstávají v populaci a ovlivňují tak 
postupně v čase početnost všech ostatních vyšších věkových skupin. Přesto je vhodné 
sílu migračního salda z demografického hlediska nepřeceňovat. Pro zvrácení probíhají-
cího trendu demografického stárnutí a pro potlačení očekávaných změn věkové 
struktury by byl třeba nesrovnatelně vyšší přísun obyvatel ze zahraničí než doposud. 

(Zdroj: https://www.statistikaamy.cz/2019/02/lidi-v-produktivnim-veku-bude-ubyvat) 

3.2.4 Mzdová úroveň  

ČR dlouhodobě prezentuje nízkou mzdovou úroveň jako jistou konkurenční 
výhodu. Z pohledu dlouhodobého vývoje a rovněž s přihlédnutím na skutečnost technol-
ogických změn a postupující digitalizaci, automatizaci a robotizaci, je nanejvýš vhodné 
tuto strategii přehodnotit. Snahu o změnu této filozofie deklaruje rovněž materiál MPO, 
Iniciativa Průmysl 4.0, který potvrzuje, že nelze zakládat dlouhodobou strategii ČR na 
cenové (nákladové) konkurenční schopnosti, tj. na nízkých mzdách (a dále také na nízké 
míře pracovněprávní a sociální ochrany, na nízkých daních a na nízkém kursu koruny). 
Velmi levná pracovní síla dlouhodobě a významně formuje strukturu ekonomiky ve 

směru posilování výrob založených na levné práci, a tedy i na nízké kvalifikaci a konec 
konců vede až k technickému a technologickému zaostávání, což je v přímém rozporu 
s myšlenkami zavedení pokročilých technologií do průmyslové praxe. 

Cenová konkurence, která se opírá o nízké mzdy a náklady práce, jen zvyšuje 
ekonomickou neefektivnost, neboť navozuje prostředí, v němž se ekonomicky nevyplatí 
investovat do nových (a s vysokou pravděpodobností finančně náročnějších) technologií. 

(Zdroj: Iniciativa průmysl 4.0, MPO) 

Cíl by měl být však opačný, tj. přesun k aktivitám s vyšší přidanou hodnotou, 
využívání technologicky náročných výrobních řetězců a k produkci sofistikovaných 
výrobků. Je nutné si v tomto kontextu uvědomit, že konkurenceschopnost ekonomiky 

https://www.statistikaamy.cz/2019/02/lidi-v-produktivnim-veku-bude-ubyvat/
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není možné stavět na nízkých mzdových nákladech, ale na prosazování inovací na 

základě výzkumu a vývoje, na kvalitním vzdělávání a kvalifikaci pracovní síly, na 
investicích do restrukturalizace a modernizace výrobních kapacit při osvojení moderních 
technologií. (Zdroj: Iniciativa průmysl 4.0, MPO, s. 21) 

3.3 Zánik a tvorba nových pracovních míst (pracovní 

pozice, činnosti, sektory, charakter práce, regiony, 

časové odhady) 

Digitalizace, automatizace, robotizace se projeví změnou pracovních míst ve třech 
hlavních směrech, které budou mít vždy reflexi v poptávce a nabídce znalostí a které 
dopadnou na samotné zaměstnance: 

• Nové technologie budou mít vliv na transformaci jednotlivých zaměstnání. Některé 
úkoly budou automatizované, v některých případech bude technologie doplňovat 
zaměstnance při dosahování jejich pracovních úkolů. Celkově, úkoly zajišťované 
v rámci jednotlivých pracovních pozic se změní, změní se i poptávka po pracovních 
dovednostech. Nejvíce budou zasaženi ti zaměstnanci, kteří budou muset přizpůsobit 
celou řadu svých dovedností. 
 

• Nové technologie způsobí, že některá povolání nebudou v ekonomice země potřebná. 
V některých povoláních může být většina úkolů zautomatizována a jejich setrvání na 
trhu práce bude pouze dočasné. Zaměstnanci v těchto povoláních budou velmi 
pravděpodobně muset své profesní zaměření změnit, pokud budou chtít setrvat na 
trhu práce. To bude vyžadovat změny jejich znalostí a dovedností. Přestože se 
vyhodnocení ohrožení automatizací liší, stejně tak jako konkrétní čísla, musí být 
připravena strategie, která připraví zaměstnance na možnost tohoto rizika. 
 

• Nové technologie vytvoří nové pracovní příležitosti a nové cesty, jak získávat potřebné 
dovednosti. V důsledku zavádění nových technologií přímo vzniknou nová pracovní 
místa (např. big data specialista). Pravděpodobně se změní preference v oblasti 
volného času a jeho trávení, což povede k expanzi dalších povolání (např. sportovní 
trenéři). Objeví se nové formy práce, jako třeba online platformy, ze kterých se lidé 
ještě budou muset naučit profitovat. 

K maximálnímu využití digitální transformace musí být zajištěno, že zaměstnanci 
mají nebo dosáhnou znalostí a dovedností pro adaptaci na změny v rámci své pracovní 
pozice a zároveň se dokáží orientovat v nabídce a požadavcích mezi jednotlivými 
pracovními pozicemi. Jinak řečeno, lidé potřebují takové dovednosti, které jim umožní 
pružnost a mobilitu. (Zdroj: OECD, Skills Outlook 2019, s. 38) 

Pokud se tedy zaměříme na dopady digitalizace, automatizace a roboti-
zace na trh práce, konkrétně na počet vytvořených a nově vzniklých pracovních 
míst, jednotlivé studie se poměrně významně liší v odhadech. Tento rozdíl je 
dán zejména rozdílnou metodikou výpočtu, ty buď pracují s profesemi, nebo 
s pracovními úkoly (někdy též uváděno jako úkony, např. Výzkum potenciálu 
rozvoje umělé inteligence v České republice, Analýza očekávaných socioekono-
mických dopadů rozvoje AI v ČR, ÚV, 2018) a také odlišným časovým 

horizontem, jenž je při výpočtech uvažován, a celkovými vstupními parametry.  

„Při kvantifikaci založené na profesích je nutné si uvědomit, že profese označené 
jako vysoce ohrožené digitalizací mohou obsahovat řadu pracovních úkonů, které není 
možné automatizací nahradit. Většina profesí nezanikne zcela, ale změní se provádění 
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pracovních úkolů. Řada studií je poměrně dost skeptická a ve svých odhadech uvádí, že 

v příštích 15 letech zanikne 40–50 % pracovních míst (např. Frey a Osborne, 2013). 
Podle Chmelaře a kol. (2015, s. 3) poměr zaniklých a nově vzniklých pracovních míst 
bude 5:2. Na druhé straně existují také odhady, podle kterých digitalizace umožní růst 
produktivity práce až o 30 % (Korbel, 2015); to vytvoří předpoklady pro další zvyšování 
odbytu, dojde k růstu obratu podniku a k přijímání nových zaměstnanců. V první fázi 
digitalizace sice některá místa zaniknou, poté však budou vznikat nová. Na jedno zaniklé 

pracovní místo by mělo připadnout až 2,5 nových pracovních míst (MPO, 2016, s. 19). 
Kvalifikované odhady se tedy pohybují od pesimistických až po optimistické vize. Je 
proto nutné přistupovat k nim velmi rezervovaně“. (Zdroj: Studie Dopady digitalizace 
na zaměstnanost a sociální zabezpečení zaměstnanců, Pavel Kohout, Marcela Palíšková, 
Praha 2017) 

Různorodost odhadů, které jsou součástí jednotlivých zpráv, ilustruje rovněž 
tabulka níže. 

 

Tabulka č. 2 Přehled uváděných dopadů na pracovní místa   

zpráva tvrzení 

Deloitte, Automatizace práce  
v ČR 

V ekonomice jako celku bude 51 % pracovních míst vystaveno 
vysokému riziku automatizace, 21 % střednímu a 28 % nízkému 

riziku automatizace. 

Manpowergroup, Zpráva 2019 
Ze 41 %, které budou v následujících 2 letech automatizovat 

některé činnosti, 24 % vytvoří nová pracovní místa. 

Souhrnná zpráva ÚV 

Do 5 let - v 11 % povolání bude nahrazeno 50 % dovedností 

požadovaných pro výkon povolání. 
Do 15 let - technologie nahradí 50 % dovedností v téměř 70 % 

povolání. 
Do 30 let - nahradí technologie více než 50 % dovedností u téměř 

všech povolání. 
Poměr zaniklých a nově vzniklých pracovních míst bude 5 : 2 (s. 3). 

Iniciativa Průmysl 4.0 
Na jedno zaniklé pracovní místo by mělo připadnout až 2,5 nových 
pracovních míst (s. 19). 

Zpráva OECD 

V průběhu následujících 20 let bude vysoce ohroženo automatizací 

10 % pracovních míst a dalších 35 % pracovních míst projde 
podstatnými změnami. V absolutních číslech to znamená, že 

ohroženo bude cca 408 tisíc pracovních míst a k podstatné změně 
dojde přibližně u 1,4 mil. pracovních míst. 

To je jedna z optimističtějších prognóz, která ovšem i tak může 
představovat vyšší zátěž pro sociální systémy, které budou muset 

zabezpečit větší procento populace bez práce, a to než se 
vzdělanostní struktura obyvatelstva přizpůsobí novým nárokům  

a stabilizují se nově vzniklá odvětví. 

OECD Employment Outlook 

2019 

Středně kvalifikovaná pracovní místa jsou stále více vystavena 

podstatné transformaci. Odhaduje se, že až 14 % stávajících 
pracovních míst by mohlo v důsledku automatizace v příštích  

15-20 letech zmizet. Dalších 32 % pracovních míst by se mohlo 
radikálně změnit, a to v důsledku automatizace jednotlivých 

činností.  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Chmelař a kol. (2015, s. 8) uvádí, že ve srovnání s vyspělými ekonomikami jen 
relativně malá část profesí v české ekonomice nebude digitalizací ohrožena vůbec. Autoři 

navázali na studii Freye a Osborna (2013), když výsledky týkající se pravděpodobnosti 
ohrožení digitalizací převedli z americké klasifikace povolání (SOC) na mezinárodní 
klasifikaci CZ-ISCO používanou v České republice.  
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Tabulka č. 3 Profese s nejvyšším indexem ohrožení digitalizací 

ISCO-3 
kód 

název profese 
index ohrožení 

digitalizací 

431 úředníci pro zpracování číselných údajů 0,98 

411 všeobecní administrativní pracovníci 0,98 

832 řidiči motocyklů a automobilů (kromě nákladních) 0,98 

523 pokladníci a prodavači vstupenek a jízdenek 0,97 

621 kvalifikovaní pracovníci v lesnictví a příbuzných oblastech 0,97 

722 kováři, nástrojáři a příbuzní pracovníci 0,97 

441 ostatní úředníci 0,96 

412 sekretáři (všeobecní) 0,96 

834 obsluha pojízdných zařízení 0,96 

612 chovatelé zvířat pro trh 0,95 

921 pomocní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství 0,95 

811 obsluha zařízení na těžbu a zpracování nerostných surovin 0,94 

814 obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže, plastu a papíru 0,94 

432 úředníci v logistice 0,94 

821 montážní dělníci výrobků a zařízení 0,93 

816 obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků 0,93 

961 pracovníci s odpady 0,93 

421 
pokladníci ve finančních institucích, bookmakeři, půjčovatelé peněz, 

inkasisté pohledávek a pracovníci v příbuzných oborech 
0,93 

831 strojvedoucí a pracovníci zabezpečující sestavování a jízdu vlaků 0,92 

818 ostatní obsluha stacionárních strojů a zařízení 0,92 

Poznámka: Index nabývá hodnot od 0 do 1. Vyšší hodnota indexu znamená větší ohrožení profese procesem 
digitalizace. 

Zdroj: Chmelař a kol. (2015) na základě Frey a Osborne (2013). 

 

Tabulka č. 4 Profese s nejnižším indexem ohrožení digitalizací 

ISCO-3 

kód 
název profese 

index ohrožení  

digitalizací 

142 řídící pracovníci v maloobchodě a velkoobchodě 0,000 

221 lékaři (kromě zubních lékařů) 0,001 

222 všeobecné sestry a porodní asistentky se specializací 0,002 

134 
řídící pracovníci v oblasti vzdělávání, zdravotnictví, v sociálních 
a jiných oblastech 

0,002 

122 
řídící pracovníci v oblasti obchodu, marketingu, výzkumu, vývoje, 

reklamy a styku s veřejností 
0,005 

231 učitelé na vysokých a vyšších odborných školách 0,008 

133 řídící pracovníci v oblasti informačních a komunikačních technologií 0,008 

141 řídící pracovníci v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb 0,010 

131 
řídící pracovníci v oblasti zemědělství, lesnictví, rybářství a v oblasti 
životního prostředí 

0,011 

226 ostatní specialisté v oblasti zdravotnictví 0,011 

215 
specialisté v oblasti elektrotechniky, elektroniky a elektronických 

komunikací 
0,015 

252 specialisté v oblasti databází a počítačových sítí 0,021 

143 ostatní řídící pracovníci 0,021 

312 mistři a příbuzní pracovníci v oblasti těžby, výroby a stavebnictví 0,022 

214 specialisté ve výrobě, stavebnictví a příbuzných oborech 0,044 



3. Dopady automatizace, robotizace a digitalizace na trh práce 
 

 

26 

pokračování tabulky 

ISCO-3 
kód 

název profese 
index ohrožení  

digitalizací 

111 
zákonodárci a nejvyšší úředníci veřejné správy, politických a zájmových 
organizací  

0,048 

213 specialisté v biologických a příbuzných oborech 0,050 

263 specialisté v oblasti sociální, církevní a příbuzných oblastech 0,054 

132 
řídící pracovníci v průmyslové výrobě, těžbě, stavebnictví, dopravě 

a v příbuzných oborech 
0,054 

242 specialisté v oblasti strategie a personálního řízení 0,056 

264 spisovatelé, novináři a jazykovědci 0,058 

Zdroj: Chmelař a kol. (2015) na základě Frey a Osborne (2013) 

 

Studie zaměřená na český trh práce (Chmelař a kol., 2015) předpokládá, že 
v období následujících patnácti let budou důsledky digitalizace nejvíce zasaženi techničtí 
a odborní pracovníci (ISCO-3), jejichž počet se významně sníží. Naopak vzroste počet 
pracovníků zabývajících se obsluhou strojů a zařízení (ISCO-8) a pracovníků ve službách 
a prodeji (ISCO-5). Uvedená studie došla k závěru, že v roce 2029 bude na trhu 
práce o cca 420 tisíc pracovních míst méně (ve srovnání s rokem 2015). Tento 
velký propad poptávky po pracovní síle ale není třeba hodnotit nijak pesimis-

ticky, neboť bude současně doprovázen poklesem nabídky pracovní síly. 
Demografické projekce ČSÚ předpokládají významný pokles osob v produktiv-
ním věku o cca 400 tisíc osob ve srovnání s rokem 2015 (podrobněji viz 
kapitola 3.2.3 Demografická situace). Lze se také domnívat, že do situace na 
trhu práce se bude i nadále promítat strukturální nezaměstnanost, nesoulad 
poptávky a nabídky co do požadovaných znalostí a dovedností a také 
prodlužující se doba přípravy na povolání, popř. další faktory.  

Studie „Dopady digitalizace na zaměstnanost a sociální zabezpečení 
zaměstnanců“ (Kohout a Palíšková, 2017) uvádí, že již z dnešních trendů na pracovních 
trzích lze dovodit, že úspěšnější bude na trhu práce jedinec, který bude disponovat 
komplexnějšími znalostmi a dovednostmi, bude schopen uvažovat a rozhodovat se 
v širších souvislostech a bude ochoten se neustále vzdělávat. A dále tato studie uvádí: 

„Je možné předpokládat, že v budoucnu budou vyžadovány především tyto 

znalosti a dovednosti: 

• Digitální gramotnost jako součást základního vzdělání každého jedince. Zejména 
schopnost umět technologie používat k efektivnímu řešení problémů a schopnost 
efektivně pracovat s informacemi. S tím souvisí schopnost průběžně si osvojovat nové 
trendy v technologiích a neustále rozvíjet své IT znalosti a dovednosti. 
 

• Úzká specializace v jednom oboru ustoupí a budou vyžadovány tzv. T-shaped 
professional, neboli profesionální znalosti ve tvaru T, tzn. současně hluboké a široké 
znalosti. Depth of Expertise, tedy odborné hluboké znalosti v jednom oboru, 
a současně Breadth of Knowledge, tedy široké znalostí napříč mnoha disciplínami, ale 
také schopnosti komunikace, kritického myšlení apod. Tato schopnost uvažovat 
interdisciplinárně je nezbytným předpokladem inovací. Vzhledem k propojenosti 
technologií, výrobních procesů a celého hodnotového (též hodnototvorného) řetězce 

bude nezbytně nutné orientovat se v celém systému. 
 

• Kromě hard skills (tj. tvrdé dovednosti; odborné, technické, jazykové apod.) bude 
dále narůstat význam soft skills (tedy měkkých dovedností). Jedná se zejména o 
komunikační schopnosti, koncepční myšlení, schopnost vedení týmu a spolupráce, 
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odolnost vůči stresu, schopnost rychle reagovat a rozhodovat se, schopnost sdílet 

informace, schopnost tolerance, sebeřízení atd. Měkké dovednosti jsou nezbytným 
předpokladem efektivní práce v týmech a virtuálních týmech, v rámci platforem 
spolupráce apod.“ 

„Nová pracovní místa budou vznikat na obou pólech povolání, zejména ale na té 
vyšší úrovni. Přitom „nová generace“ pracovních míst bude vznikat pomaleji, zatímco 
úbytek pracovních míst „staré generace“ bude rychlejší – alespoň v počátečních fázích 

budování platformy Průmysl 4.0. Proces, kdy dochází k úbytku pracovních míst střední 
kvalifikační a příjmové úrovně, a to v důsledku automatizace pracovních činností, je 
označován jako polarizace zaměstnanosti (Frey a Osborne, 2013). Tento proces v sobě 
obsahuje určitá rizika (hrozby); může způsobit sestup části pracovníků ze střední 
kvalifikační úrovně na pracovní místa spojená s nižší kvalifikací, a tedy i nižšími výdělky, 
popř. přesun pracovníků ze sektoru průmyslu do sektoru služeb, kde i při zachování 
kvalifikační úrovně pracovních míst lze předpokládat snížení příjmů. Polarizace zaměst-

nání je proto spojována s růstem příjmové diferenciace. Je ale nutno konstatovat, že 
v ČR rostou příjmové nerovnosti daleko pomaleji než v zemích západní Evropy. 
Současná situace na trhu práce – nedostatek pracovníků téměř ve všech profesích, na 
obou pólech zaměstnání – významně tlačí na růst mezd. Z dlouhodobého hlediska je ale 
nutné větší polarizaci a diferenciaci mezd i na českém trhu práce předpokládat.“ (Zdroj: 
Studie „Dopady digitalizace na zaměstnanost a sociální zabezpečení zaměstnanců“, 

Pavel Kohout, Marcela Palíšková, Praha 2017) 

Dalším pohledem, kterým lze přistoupit k odhadu dopadu digitalizace, automati-
zace a robotizace na pracovní pozice, přinášejí autoři Brynjolfsson a McAfee, Druhý věk 
strojů, Práce, pokrok a prosperita v éře špičkových technologií, 2015, s. 138. Ten se 
zaměřuje na jednotlivé pracovní činnosti (úkoly/úkony), které rozděluje do matice se 
čtyřmi poli na kognitivní a manuální činnosti a činnosti rutinní a nerutinní. 

 

Obrázek č. 2 Kategorizace pracovních úkonů 
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korektura textu a dat 

měření délky/váhy/teploty 
kontrola kvality 

 

výzkum, analyzování 
zhodnocování a plánování 

tvorba designu 
konstrukce pravidel a postupů 

užívání a interpretace pravidel 
vyjednávání, lobbying, 

organizování 
učení a trénování 

vedení lidí 
bavení a prezentování 

 

 

Zdroj: Automatizace práce v ČR, Proč se (ne)bát robotů, Deloitte, 2018 
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Nejsnadněji automatizovatelnou prací je kategorie rutinní manuální práce, která 

je založena na sérii jednoduchých úkonů, které jsou prováděny v předvídatelném 
prostředí. Další kategorie nerutinní manuální práce je již na automatizaci náročnější, 
a to z následujících důvodů: prostředí, ve kterém se práce odehrává, je zpravidla špatně 
předvídatelné a zahrnuje činnosti, které vyžadují situační přizpůsobivost, vizuální 
a jazykové rozpoznávání a kontakt s lidmi. Jedná se typicky o oblast osobní péče 
(například kadeřník). Třetí kategorií je rutinní znalostní práce, kam spadá značný podíl 

kancelářských činností. Čtvrtou kategorií je nerutinní znalostní práce, zde se jedná o 
práci, která vyžaduje všeobecné, interdisciplinární znalosti, kreativity, interpretaci 
a kritický úsudek. Takovou práci zastávají hlavně specialisté a pracovníci v řídících 
funkcích. Tento charakter činnosti je možné automatizovat nejhůře. (Zdroj: Automati-
zace práce v ČR, Proč se (ne)bát robotů, Deloitte, 2018. 

Je to tedy jednoznačná kodifikovatelnost rutinní manuální a kognitivní práce, 
která umožňuje její automatizovatelnost. V případě manuální práce lze vyrobit takového 

robota, který přesně napodobí sekvenci pohybů lidského pracovníka, jež je pak schopen 
bez ustání opakovat. Stejně je tomu u rutinní kognitivní práce, kterou lze kodifikovat 
v rámci softwarového programu. (Zdroj: Automatizace práce v ČR, Proč se (ne)bát 
robotů, Deloitte, 2018) 

Na druhé straně spektra obtížnosti automatizace činností stojí nerutinní úkoly, 
které vyžadují flexibilitu, úvahu, úsudek, popřípadě i zkušenost a imaginaci. Pro tyto 

činnosti nejsme schopni kodifikovat seznam úkonů a pravidel, podle kterých by se měl 
robot řídit. Často se jedná o hledání odpovědí na otázky po smyslu, často neznáme 
pravidla, podle kterých postupovat, naše chápání těchto činností je podvědomé. Přesto 
platí, že proces prohlubování technických dovedností robotů postupuje, a to prostřednic-
tvím využívání výpočetní techniky, statistických metod k indukci pravidel a vztahů 
v rámci velkých datových souborů, jejichž prostřednictvím dochází k autotréninku robotů 
a odhadu komplikovaných vztahů obsažených v datech. Postupně jsou tak automatizo-
vány i procesy, které nejsou rutinní, přitom ještě v nedávné době nepřipadalo v úvahu, 
aby je vykonával stroj místo člověka. (Zdroj: Automatizace práce v ČR, Proč se (ne)bát 
robotů, Deloitte, 2018) 

Souhrnná zpráva Úřadu vlády Výzkum potenciálu rozvoje umělé 
inteligence v České republice, z 10. prosince 2018 odhaduje časový horizont 
technologické nahraditelnosti klíčových dovedností ve čtyřech časových intervalech (do 
5 let, do 15 let, do 30 let a nad 30 let). Technologickou nahraditelnost přitom sleduje 
na výběru dovedností, klíčových pro výkon jednotlivých povolání, které jsou čerpány 
z databáze O*Net, která obsahuje detailnější členění dovedností. 

 

Tabulka č. 5 Časový horizont technologické nahraditelnosti klíčových dovedností 

do 5 let 6-15 let 16-30 let nad 30 let 

• optimalizace  
a plánování 

• rozpoznání známých 
kategorií 

• získávání informací 
• navigace 

• hrubá motorika 

• jemná motorika 

• vytváření nových 
kategorií 

• prezentace výsledků 
• sensorika 

• mobilita 

• interakce a koordina-
ce ve skupině 

• tvorba přirozeného 
jazyka 

• logika a schopnost 
řešení problémů 

• kreativita 
• porozumění 

přirozenému jazyku 
• sociální a emoční 

dovednosti 

Zdroj: Souhrnná zpráva Úřadu vlády Výzkum potenciálu rozvoje umělé inteligence v České republice, 2018 
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Pro interpretaci výsledků z hlediska dopadů na trh práce je nicméně nutné 

zdůraznit, že tento model zohledňuje pouze jeden z faktorů, které určují potenciál pro 
automatizaci práce. V obecné rovině můžeme stanovit tři základní determinanty 
potenciálu pro automatizaci práce. Prvním je technická vyspělost technologií, které musí 
být schopny dosahovat minimálně takové úrovně dovedností, jaké dosahují lidé. Navíc, 
pro vykonávání těchto dovedností musí existovat reálné řešení (aplikace) a tyto 
dovednosti musí být technologie schopny vykonávat spolehlivě. Druhým faktorem je 

nákladová efektivnost, která poměřuje náklady na uplatnění výrobní technologie 
a náklady práce. I v případě, že existuje reálné technické řešení pro uplatnění technolo-
gie v ekonomických činnostech, reálně lze očekávat, že budou nasazeny teprve tehdy, 
až náklady na jejich zavedení a provoz budou nižší než náklady práce. Třetím faktorem 
ovlivňujícím potenciál pro automatizaci práce je existence funkčního regulatorního rámce 
a připravenost společnosti akceptovat technologie v reálných ekonomických činnostech. 
Tento faktor souvisí především s otázkou bezpečnosti a odpovědnosti spojené se 

zavedením technologií a dále s etickými a morálními aspekty, které určují připravenost 
společnosti akceptovat technologie v ekonomických činnostech namísto lidí. Nezane-
dbatelnou roli zde hraje i dosažení dostatečné úrovně digitální gramotnosti v rámci celé 
společnosti.  

Model v Souhrnné zprávě Úřadu vlády zohledňuje pouze první z výše 
uvedených faktorů determinujících potenciál pro automatizaci práce, tedy technologické 

vyspělosti/připravenosti. Z toho lze obecně usuzovat, že časový horizont pro reálné 
uplatnění technologií v ekonomických činnostech na místo lidské práce bude pravděpo-
dobně delší než v Souhrnné zprávě nastíněné horizonty. Souhrnná zpráva po tomto 
časovém vymezení dále pracovala z praktických důvodů podrobněji pouze s nejkratším 
zkoumaným časovým horizontem, tedy potenciální nahraditelností dovedností v jednot-
livých profesích dosažitelné z technologického hlediska do 5 let. Podrobnosti pro delší 
horizonty jsou detailně rozebrány ve specializované podkladové studii věnované 

socioekonomickým dopadům AI.  
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Graf č. 4 Podíl nahraditelných dovedností v horizontu 5 let 

 

Zdroj: TC AV ČR 

 

Souhrnná zpráva Úřadu vlády předpokládá, že s ohledem na současný vývoj 
technologické úrovně v oblasti umělé inteligence lze v nejkratším horizontu do 5 let 
očekávat, že technologie budou v 11 % povolání schopny nahradit více než 50 % 
dovedností požadovaných pro výkon povolání. Mezi povolání s nejvyšším podílem nahra-

ditelných dovedností v nejkratším horizontu patří pracovníci pouličního prodeje a posky-
tování služeb, všeobecní administrativní pracovníci, sekretáři a pracovníci pro zadávání 
dat a zpracování textů, pracovníci informačních služeb, na přepážkách a v příbuzných 
oborech, pracovníci osobní péče v oblasti vzdělávání, zdravotnictví7 a v příbuzných 
oblastech a pomocní pracovníci při přípravě jídla (jedná se o kategorie povolání na 
úrovni 2místných CZ-ISCO kódů, viz graf výše.  

                                         
7  Zpráva pracuje s pojmy „Pracovníci osobní péče v oblasti vzdělávání“, „Specialisté v oblasti zdravotnictví“, 

„lékaři“. U každé s této kategorií (jinak nespecifikované, uvádí různý dopad technologií na nahrazování 

dovedností.  
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Z uvedeného výčtu je zřejmé, že se vysoký potenciál pro nahrazení dovedností 

netýká pouze manuálních zaměstnání, ale postupné zavádění technologií do ekonomic-
kých činností může ovlivnit jak manuální profese, tak i administrativní profese spojené 
se správou dat.  

Naopak, nejnižší podíl nahraditelných dovedností v horizontu do 5 let vykazují 
specialisté v oblasti zdravotnictví, specialisté v oblasti vědy a techniky, pracovníci 
v oblasti ochrany a ostrahy a techničtí a odborní pracovníci v oblasti vědy a techniky.  

V detailnějším členění povolání patří mezi profese s nejvyšším podílem 
nahraditelných dovedností v časovém horizontu do 5 let například úředníci v oblasti 
účetnictví, pokladníci, knihovníci či pracovníci evidence dat a archivů. Naopak nejméně 
nahraditelných dovedností vykazují pracovníci ve vědě a technologiích (fyzici, chemici, 
biologové aj.), lékaři, stavební inženýři architekti či hasiči. 

 

Obrázek č. 3 Profese s nejvyšším a nejnižším podílem nahraditelných 
dovedností v horizontu do 5 let 

Profese s nejvyšším podílem nahraditelných 
dovedností v časovém horizontu do 5 let: 

• Kvalitáři a testovači výrobků, laboranti 
(kromě potravin a nápojů) 

• Pracovníci pro zpracování textů, písaři 
• Odbytoví a přepravní agenti, celní 

deklaranti 
• Úředníci v oblasti účetnictví 
• Odborní pracovníci úřadů práce  

a pracovních agentur 
• Pracovníci evidence dat a archivů 
• Technici pro lékařské záznamy  

a informace o zdravotním stavu 
• Pokladníci a prodavači vstupenek  

a jízdenek 
• Úředníci jinde neuvedení 
• Pracovníci informačních služeb jinde 

neuvedení 
• Knihovníci 

 Profese s nejnižším podílem nahraditelných 
dovedností v časovém horizontu do 5 let: 

• Zubní lékaři 
• Biologové, botanici, zoologové a příbuzní 

specialisté 
• Veterinární lékaři 
• Stavební inženýři 
• Geologové, geofyzici a příbuzní 

pracovníci 
• Specialisté v oblasti oční optiky  

a optometrie 
• Příslušníci Hasičského záchranného sboru 

ČR a hasiči ostatních jednotek požární 
ochrany 

• Chemičtí inženýři a specialisté 
v příbuzných oborech 

• Stavební architekti 
• Piloti, navigátoři a palubní technici 
• Fyzici a astronomové 

Zdroj: TC AV ČR 

 

Ve střednědobém období s časovým horizontem do 15 let lze na základě 
očekávaného technologického rozvoje v oblasti AI předpokládat, že technologie budou 
schopny nahradit více než 50 % dovedností v téměř 70 % povolání. Významný podíl na 
tom bude mít zejména technologický rozvoj v oblasti sensoriky a jemné fyzické motoriky. 
Z tohoto důvodu lze ve střednědobém horizontu očekávat, že technologie budou schopny 
nahradit dovednosti potřebné v současnosti pro výkon některých řemeslníků a pracov-
níků v oblasti elektroniky a elektrotechniky. Významný podíl dovedností nahraditelných 
technologiemi lze v horizontu 6–15 let očekávat u povolání, jako jsou úředníci, montážní 
dělníci, uklízeči nebo všeobecní administrativní pracovníci. (Zdroj: Souhrnná zpráva 

Úřadu vlády Výzkum potenciálu rozvoje umělé inteligence v České republice, z 10. 
prosince 2018) 

V dlouhém období s časovým horizontem do 30 let pak lze očekávat, že 
technologie budou na takové úrovni, aby byly schopny nahradit více než 50 % 
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dovedností v naprosté většině povolání. (Zdroj: Souhrnná zpráva Úřadu vlády Výzkum 

potenciálu rozvoje umělé inteligence v České republice, z 10. prosince 2018) 

ManpowerGroup, Zpráva 2019 uvádí, že poptávka po technologických a digitál-
ních dovednostech roste napříč všemi pracovními pozicemi, ale firmy se zaváděním 
automatizace především rutinních činností čím dál více oceňují typicky lidské měkké 
dovednosti. 

ManpowerGroup, Zpráva 2019 uvádí, že v ČR automatizuje pouze 22 % firem 
a odhaduje se, že 3 % z těchto firem vytvoří nová místa (globálně se čísla pohybují 
výše, a sice ze 41 % firem, které budou v následujících 2 letech automatizovat některé 
činnosti, 24 % vytvoří nová pracovní místa). Automatizace je v ČR zatím zaměřena 
primárně na nahrazování rutinní práce ve výrobě, a tak růst počtu zaměstnanců 
očekávají pouze 3 % firem, ale pokles v příštích dvou letech plánuje 10 % firem, které 
automatizují. Mírně převyšuje počet firem, které budou snižovat počty zaměstnanců v 
důsledku automatizace a digitalizace, především kvůli velkému zastoupení zpracovatel-
ského průmyslu v ekonomice, nicméně hned v závěsu ve snižování míst je sektor 
Finance, pojištění, nemovitosti a služby podnikům. 

Lze očekávat, že citelnějším dopadům automatizace budou vystaveny regiony 
s nepříznivější strukturou pracovní síly (zejména Ústecký a Karlovarský kraj), kterým 
by měla být poskytnuta pomoc pro eliminaci negativních sociálních dopadů. V různých 
regionech a odvětvích přitom bude docházet k nahrazování lidské práce různou rychlostí 
v závislosti na lokálních podmínkách. (Zdroj: Výzkum potenciálu rozvoje umělé 
inteligence v České republice Analýza očekávaných socioekonomických dopadů rozvoje 
AI v ČR, ÚV, 10. prosince 2018) 

3.3.1 Sektorový pohled 

Dopady digitalizace v rámci jednotlivých sektorů českého hospodářství je možné 
vyjádřit indexem, který vyjadřuje, jaká vnitřní transformace bude pro jednotlivé sektory 
žádoucí, a to v závislosti na počtu zaměstnanců na pozicích s vysokým indexem 
ohrožení digitalizací.  

Lze předpokládat, že v sektorech s vyšší mírou digitalizace se projeví důsledky 

změn globální ekonomické struktury intenzivněji. Větší napojení na globální ekonomiku 
znamená nejen větší příležitosti, ale i více konkurenční prostředí. Nahrazování práce 
kapitálem zde bude probíhat proto rychleji a přinese vyšší efektivitu. V konečném 
důsledku bude mít tento proces zřejmě pozitivní dopad na globální konkurenceschopnost 
uvedených sektorů. V omezených případech, u některých sektorů se může projevit 
jejich relativní ohrožení, kdy může docházet k substituci aktivitami jiných sektorů. Toto 
riziko je ale relativně malé, neboť k substituci dochází především na nižší úrovni (u 
blízkých oborů), nikoli na úrovni sektorů. (Zdroj: Studie Dopady digitalizace na 
zaměstnanost a sociální zabezpečení zaměstnanců, Pavel Kohout, Marcela Palíšková, 
Praha 2017) 

K odhadu, jaké budou dopady technologického rozvoje v oblasti nahrazení 
konkrétních dovedností v povoláních vykonávaných v jednotlivých odvětvích českého 
hospodářství, může pomoci přepočet podle počtu zaměstnanců v jednotlivých profesích.  

Studie Úřadu vlády Výzkum potenciálu rozvoje umělé inteligence v České 
republice, Analýza očekávaných socioekonomických dopadů rozvoje AI v ČR 
pracuje s profesemi v 18 skupinách odvětví ekonomické činnosti v ČR, který převzala 
za studie společnosti Deloitte Advisory. 
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Graf č. 5 Podíl nahraditelných dovedností v jednotlivých odvětvích a horizontech 

 

Poznámka: Přehled kódů skupin odvětví klasifikace ekonomických činnosti CZ-NACE viz příloha. 

Zdroj: TC AV ČR 

 

„V krátkém období do 5 let bude díky technologickému rozvoji v oblasti AI 
potenciálně možné částečně nahradit dovednosti vykonávané v ČR 1,3 miliony zaměst-
nanců. V souladu s naším koncepčním přístupem tento údaj nevypovídá o potenciálu 
pro nahrazení počtu zaměstnanců, nýbrž vypovídá o počtu zaměstnanců, jejichž 
dovednosti potřebné pro výkon svých povolání budou vývojem v oblasti AI dotčeny, 
respektive, v kterých povoláních lze očekávat nejvyšší potenciál pro uplatnění AI.  

Nejvyšší podíl nahraditelných dovedností lze v nejbližším období očekávat ve 
skupině ekonomických činností spojených s ubytováním, stravováním a pohostinstvím 
(sekce I) a v administrativních a podpůrných činnostech (sekce N). V obou těchto 
skupinách činí podíl nahraditelných dovedností více než 40 %.  

Ve střednědobém horizontu 6–15 let se počet zaměstnanců, jejichž dovednosti 
budou technologie schopné částečně nahradit, zvýší na téměř 2,2 milionu. V průměru 
se jedná o téměř 60 % všech zaměstnanců. Nejvýznamnější podíl dovedností nahradi-

telných technologiemi lze na základě našich propočtů očekávat stále ve skupinách 
činností spojených s ubytováním, stravováním a pohostinstvím (sekce I) a v adminis-
trativních a podpůrných činnostech (sekce N), nejvýznamnější nárůst oproti krátkému 
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období pak lze očekávat ve stavebnictví (sekce F) a zpracovatelském průmyslu (sekce 

C).  

V dlouhém období lze očekávat, že rozvoj AI a s ní spojená automatizace 
ekonomických činností ovlivní dovednosti ve více než 90 % zaměstnání, tj. téměř 3,4 
mil. zaměstnanců. Nejvíce nahraditelných dovedností lze předpokládat v zemědělství, 
lesnictví a rybářství (sekce A), těžbě a dobývání (sekce B) a v dopravě a skladování 
(sekce H). Naopak, nejnižší podíl nahraditelných dovedností můžeme v dlouhém období 

sledovat v informačních a komunikačních činnostech (sekce J) a činnostech v oblasti 
vzdělávání (sekce P).“ (Zdroj: Studie Úřadu vlády Výzkum potenciálu rozvoje umělé 
inteligence v České republice, Analýza očekávaných socioekonomických dopadů rozvoje 
AI v ČR, s. 52) 

Dopadem automatizace na jednotlivá odvětví se zabývá již zmiňovaná společnost 
Delloitte ve své studii Automatizace práce v ČR, Proč se (ne)bát robotů rozebírá 

podrobněji dopady na jednotlivé sektory. 

Provedla tak na základě údajů z Eurostatu o složení zaměstnanosti v rámci 
jednotlivých odvětví v členění NACE odhady podílů pracovníků s různými mírami rizika 
automatizace. V ekonomice jako celku je 51 % pracovních míst vystaveno vysokému 
riziku automatizace, 21 % střednímu a 28 % nízkému riziku automatizace. 

Mezi odvětví nejvíce vystavených automatizaci patří doprava a skladování; těžba 
a dobývání; ubytování, stravování a pohostinství; zpracovatelský průmysl a velkoobchod 
a maloobchod. Odvětvím s nejnižší mírou rizika jsou vzdělání; informační a komunikační 
činnosti; profesní, vědecké a technické činnosti; peněžnictví a pojišťovnictví a zdravotní 
a sociální péče. Zemědělství, lesnictví a rybářství se v odhadech společnosti Deloitte 
na žebříčku míry rizika řadí relativně nízko, což je dáno převážně velkou částí 
pracovníků, která spadá těsně pod hranici 70 % ohrožení. Lze tedy tvrdit, že potenciál 
pro automatizaci je relativně vysoký také v zemědělství.  

Odvětví s nejvyšší mírou rizika automatizace nemusí být v konečném důsledku 
zásadní pro ekonomiku jako celek, a tak je nutné zvážit absolutní počty zaměstnaných 
v jednotlivých odvětvích. V grafu níže jsou odvětví seřazena podle absolutního počtu 
pracovníků s vysokým rizikem automatizace. Například v odvětví těžby a dobývání je 
velký podíl zaměstnaných s vysokým rizikem, ale vzhledem k tomu, že se toto odvětví 
na zaměstnanosti podílí méně jak 1 %, tak jeho relevantní dopad na pracovní trh vychází 

jako druhý nejmenší. Oproti tomu zpracovatelský průmysl vystoupá z pomyslné čtvrté 
příčky na příčku první. Společně s velkoobchodem a maloobchodem a dopravou a skla-
dováním tak automatizace ve zpracovatelském průmyslu v české ekonomice dominuje. 
Důsledky automatizace právě v těchto odvětvích budou na trhu práce nejzásadnější.  
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Graf č. 6 Zaměstnanost a riziko automatizace podle odvětví v r. 2016 (tis. osob) 

 

 

Označení vysoké riziko automatizace evokuje negativní konotace. V realitě se 
však jedná o potenciál růstu. Automatizace s sebou přináší růst produktivity práce, který 
v konečném důsledku vede k růstu mezd a růstu produktu. Zpracovatelský průmysl a 

odvětví velkoobchodu a maloobchodu; oprav a údržby motorových vozidel se na HDP 
České republiky podílejí 38 % (26 % + 12 %). Relativně vysoký potenciál pro automati-
zaci v těchto významných sektorech je příslibem budoucího růstu produktu, pokud 
dokážeme automatizaci náležitě využít. Zpracovatelský průmysl se velkou měrou podílí 
na exportu Česka. Automatizace v tomto odvětví je tudíž zásadní pro zajištění 
konkurenceschopnosti české ekonomiky na mezinárodním trhu. (Zdroj: Deloitte, 
Automatizace práce v ČR, Proč se (ne)bát robotů) 

 

Podrobněji ze studie Deloitte, Automatizace práce v ČR, Proč se nebát robotů: 
 

... velmi mechanizovaným odvětvím je již nyní zemědělství a robotizace a autonomní řízení tomuto trendu 
dodá nový rozměr. Řada úkolů, které nyní v zemědělství provádějí lidé, bude v budoucnosti automatizovaná. 

Například řízení zemědělských strojů (kombajnů, traktorů) je snáze automatizovatelné než nákladní 
doprava na silnicích. Lze očekávat, že automatizace zemědělských strojů proběhne rychleji než 

automatizace automobilové dopravy.  

Robotizovány budou rovněž činnosti, které jsou dnes prováděny především manuálně jako sklízení ovoce 

ze stromů, česání vinic či chmelnic, prořez stromů a další. Roboti a inteligentní systémy budou pravděpo-
dobně pomáhat i s přesnější aplikací hnojiva, sběrem a vyhodnocováním dat o úrodnosti půdy a s dalšími 

souvisejícími činnostmi. 

Ve zpracovatelském průmyslu bude pokračovat tendence k většímu zapojení industriálních robotů a k 

větší digitalizaci výroby. V Česku a v řadě jiných zemí by větší zapojení robotů mohlo omezit nedostatek 

zaměstnanců, kterým aktuálně český průmysl trpí. 

Progres v automatizaci práce bude v různých odvětvích zpracovatelského průmyslu různý. Nejsnáze půjde 
automatizovat automobilový průmysl a podobná odvětví. V těchto oblastech jsou totiž přesně definované 

pracovní úkony jako sváření či lakování a výskyt náhodných jevů je malý. 
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Na druhou stranu se díky robotizaci začne vyplácet také výroba diferencovaného zboží v malých objemech. 

Příkladem může být vysoká míra personalizace ve výrobě oděvů a obuvi. S rozšiřováním trojrozměrného 
tisku ve zpracovatelském průmyslu bychom se jednoho dne mohli dočkat vysoce personalizované produkce 

v masovém měřítku. Trojrozměrný tisk by tak například mohl umožnit výrobu bot, které by přesně 
odpovídaly preferencím konkrétního atleta a technice jeho běhu. Tato technologie také umožní tisk 

náhradních dílů pro výrobky, jejichž produkce byla dávno ukončena, což prodlouží jejich životní cyklus.  

I ve výrobě a rozvodu elektrické energie najde robotizace své využití, například u stále rozšířenějších 

obnovitelných zdrojů energie. V solárních elektrárnách mohou roboti zastávat natáčení solárních panelů za 
sluncem nebo čištění panelů od sněhu a prachu. Drony zase mohou kontrolovat stav rotorů větrných 

elektráren a nemusejí tam tak šplhat lidští pracovníci. Pro výrobu a distribuci elektrické energie ze solárních 
a větrných elektráren je stěžejní znát dopředu vývoj počasí. S predikcí počasí pak může pomoci umělá 

inteligence a strojové učení. 

Výroba elektřiny z konvenčních zdrojů (jádro, uhlí, zemní plyn) je již dnes velmi automatizovaná a často i 

robotizovaná. Roboti jsou v jaderných elektrárnách ovládáni na dálku lidským personálem. 

Roboti či drony mohou být také využíváni k inspekci potrubí plynovodů a ropovodů. 

Stavebnictví nadále zůstává odvětvím, kde je podstatná část pracovních úkonů vykonávána manuálně. 
Jednou z možností, jak automatizovat práci v tomto odvětví je skrze kontrolu pracovního prostředí. 

Příkladem je stavba prefabrikovaných domů, která je populární především v Japonsku. Jednotlivé díly jsou 
vyrobeny ve vysoce mechanizované továrně a teprve poté je stavební dělníci montují dohromady. Na 

evropském trhu se však zděné stavby těší stále velké oblibě. Zde se nabízí využití robotů, kteří jsou schopni 
zdít rychleji a s vyšší přesností než lidští dělníci. Technologií, která se může prosadit i zde, je 3D tisk betonu 

a jiných materiálů přímo na místě stavby. 

V rámci velkoobchodu jsou částečně robotizované sklady realitou již dnes. Fyzicky náročnou práci, která 

nevyžaduje manuální zručnost, již nyní nahrazují roboti – například převoz těžkého nákladu po skladu. 
Naopak kompletaci finální zásilky nadále zastávají lidé. Postup automatizace u tohoto druhu práce brzdí 

šíře sortimentu prodejců, která znesnadňuje standardizaci těchto procesů. V maloobchodu probíhají snahy 
o odbourání potřeby tradičních kas. Po samoobslužných pokladnách a výdejních boxech přišla např. 

společnost Amazon s konceptem „bezpokladního“ obchodu. Zákazník jednoduše vejde do obchodu, vybere 
si potřebné zboží a z obchodu opět odejde. Amazon pomocí kamer a senzorů zaznamená, jaké zboží si 

zákazník vybral a odečte mu odpovídající částku z účtu. Celý proces výpočtu útraty a platby je tak 
automatizován. Pokud by se tento koncept rozšířil, mohla by být uvolněná pracovní síla využita v rámci 

rozšiřující se nabídky služeb a zážitků v nákupních centrech nebo v odvětví přepravy, protože více a více 

zboží bude lidem doručováno. 

V odvětví dopravy má automatizace pochopitelně obrovský potenciál a může nahradit mnoho pracovních 

míst. Zároveň může dopravu zlevnit, zrychlit a v ideálním případě také snížit nehodovost. 

Stupně autonomního řízení: 
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Osobní doprava – pokud bude dosažen stupeň automatizace pět a umožní to legislativa, tak automobily, 

autobusy, tramvaje a vozy metra řízené lidmi nahradí robotické dopravní prostředky různé kapacity pro 
různé vzdálenosti a rychlosti přepravy. Koneckonců – například soupravy metra bez řidičů již v některých 

městech jezdí a pro plánovanou linku D pražského metra se rovněž počítá se soupravami bez řidičů. 

Nákladní doprava – v nákladní dopravě pravděpodobně již v blízké budoucnosti uvidíme trend tzv. 

seskupování vozidel, kdy skupina nákladních vozidel jede v krátkém rozestupu za sebou. Odstup mezi 
vozidly se bude řídit elektronicky pomocí autonomního řízení. V první fázi budou ještě za volanty nákladních 

vozidel lidé, ale později bude řidič jen za volantem prvního vozidla, a ještě později pravděpodobně pojede 
celá skupina autonomně. Cílem je snížit spotřebu skupiny vozidel oproti situaci, kdy by jelo každé vozidlo 

ze skupiny samostatně tím, že druhé a další vozidlo pojede v aerodynamickém stínu za vozidlem před ním. 
V železniční dopravě dojde k automatizaci pravděpodobně dříve než v dopravě silniční, protože na kolejích 

je výskyt náhodných jevů méně častý než v silniční dopravě. 

Letecká doprava – o letecké dopravě platí do velké míry to, co bylo napsáno o železniční dopravě. 

Automatizace v tomto odvětví bude snazší než v silniční dopravě. Ostatně již nyní pilotům do velké míry 

pomáhají autopiloti, byť celý let dopravního letadla zatím ještě není automatizovaný. 

Lodní doprava – také v této oblasti je patrná snaha o automatizaci řízení či alespoň tendence k dálkovému 

řízení. 

V oblasti stravování a pohostinství vidíme trend automatizace, který bude pokračovat i v budoucnu. 
V restauracích s rychlým občerstvením nejdříve došlo ke standardizaci přípravy pokrmů a k přenosu 

některých úkonů na zákazníka, který si dnes běžně čepuje nápoje sám. Dále se rozšiřuje automatizace 
příjmu objednávek a platby útraty, což dále šetří náklady a zvyšuje množství zákazníků, které jsou restau-

race schopny obsloužit. Stejně tak bude do velké míry automatizována příprava jednoduchých pokrmů 
v zařízeních rychlého občerstvení, kterou lze rozdělit na sérií jednoduchých úkonů. Vzhledem k nákladnosti 

investic do takového kapitálu se ale bude jednat o postupný proces. Přes nízkou pravděpodobnost nahra-
zení špičkových kuchařů se otevírají nové možnosti pro užití kolaborativních robotů jakožto jejich pomoc-

níků. Míra, s jakou se automatizace v tomto odvětví rozšíří, záleží na preferencích strávníků. Automatizo-
vaná restaurační zařízení mají svá specifika, která jim nemusí odpovídat. Lze očekávat vznik diferenciace 

na trhu, kde restaurace konkurující nízkými cenami budou automatizovat ve větším měřítku než restaurace 

se zaměřením na péči o zákazníky a osobní přístup. 

V mediálním odvětví dominuje znalostní práce a již dnes díky pokroku v oblasti geneze lidského jazyka 
probíhá její automatizace. Zprávy zaměřené na data, např. sportovní a finanční zprávy, jsou generovány 

v masivním měřítku. Není tomu tak, že by novináři a komentátoři přišli o práci. Mnohdy jsou takto 
generovány zprávy o utkáních na příliš lokální úrovni, kde se dřív ani nevyplatilo zaměstnat člověka, nebo 

zprávy o výsledcích firem, které dřív zůstaly nepovšimnuty. Tato práce vyžaduje vysokou míru přesnosti 
a rychlosti. Dnes jsou kvartální reporty finančních výsledků analyzovány automaticky a zprávy generované 

na tomto základě před vlastním zveřejněním již ani nepodléhají kontrole lidí. Reportéři tak mají více času 
na komentáře výsledků firem o větším významu. Přitom se automatické komentáře netýkají pouze sportu 

a financí ale také volebních výsledků. S rostoucími schopnostmi umělé inteligence v této oblasti bude 

narůstat komplexita takto generovaných článků. Konečným stavem může být tvorba vysoce personalizova-

ného obsahu pro jednotlivé čtenáře. Pokud dojde např. ke změně daňového zákona, bude umělá inteligence 

s přístupem k potřebným informacím schopna konkrétnímu člověku popsat, jak daná změna ovlivní jeho 

disponibilní příjem. To je mimo možnosti lidských novinářů. 

Automatizace proniká i do oblasti tvorby softwaru např. do psaní softwarových kódů. Microsoft ve 
spolupráci s University of Cambridge vyvinul algoritmus nazvaný DeepCoder, který je za pomoci strojového 

učení schopen psát softwarový kód tak, že vybírá řádky z již existujících kódů. Díky tomuto vynálezu by v 
budoucnu mohli programovat i ti, kteří neumějí žádné programovací jazyky, což by mohlo ohrozit pracovní 

místa současných programátorů. Za potenciál automatizace, kterou přináší umělá inteligence, vděčíme 
jejím vývojářům a programátorům. Přesto i jejich práce bude v budoucnu do určité míry automatizována. 

Google již vytvořil umělou inteligenci, která dokáže navrhnout lepší neuronovou síť než člověk8. Umělá 

inteligence tvořící umělou inteligenci tak otevírá možnosti pro akceleraci vývoje v této oblasti. 

V oblasti peněžnictví a pojišťovnictví, konkrétně v bankách a jiných finančních institucích se roboti 
a umělá inteligence využívají a ve stále větší míře budou využívat při poskytování úvěrů, obchodování na 

finančních trzích, správě portfolia a dalších činnostech. Při správě portfolia například ke skenování 
a vyhodnocování informací v médiích, které by mohly ovlivnit strukturu vlastněných aktiv, k nalezení 

strategií a relací mezi cenami aktiv, jež lidským správcům portfolia unikly, a k dalším účelům. Při poskyto-

vání úvěrů zase může AI pomoci spočítat pravděpodobnost nesplacení úvěru dlužníkem a podle toho upravit 

úrokovou mírů z úvěru či doporučit zamítnutí žádosti o úvěr. Roboti a umělá inteligence se dále využívají i 
při algoritmickém a vysokofrekvenčním obchodování na finančních trzích. Algoritmické obchodování 

zajišťuje rychlou a automatickou exekuci nákupních či prodejních příkazů na základě předem daných 

kritérií. Automatizace  výrazně ulehčuje například „market making“ (dodávání likvidity na trh), či arbitráž,  
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která odstraňuje neefektivity na trhu. Ve výsledku algoritmické a vysokofrekvenční obchodování zlepšuje 

fungování a efektivitu trhů. 

V rámci odvětví profesní, vědecké a technické činnosti tkví největší potenciál v automatizaci relativně 

rutinní práce, kterou vykonávají např. advokátní koncipienti a účetní. Stěží však půjde automatizovat práci 
advokátů, manažerů, architektů či vědců. V případě oboru práva již dnes algoritmy strojového učení 

postavené na technologii rozpoznávání lidského jazyka, kterou společnost IBM vyvinula při tvorbě programu 
Watson, automatizují rešerši právních dokumentů. Počítačový software je schopen z tisíců právních 

dokumentů vybrat ty relevantní za zlomek času, který by to zabralo lidskému týmu, co však nedokáže, to 
je interpretovat právní normy a pomocí argumentace vyhrát soudní při. Také ostatní uvedené profese jsou 

postaveny na práci s informacemi a vyžadují kreativitu a kritický úsudek. Umělá inteligence těmto pracovní-
kům nabízí vhled do relevantních dat a bude tak využita hlavně jako podpůrný nástroj v rozhodovacím 

a tvůrčím procesu. 

V oblasti obrany se roboti v budoucnu uplatní v předních liniích armád, kde je pro lidské vojáky vysoké 

riziko ztráty života či vážného zranění. V blízké budoucnosti tedy uvidíme robotizované tanky či jiná obrněná 
vozidla, zařízení na vyhledávání a odstraňování min, drony a další bojové prostředky. Je otázkou, nakolik 

budeme ochotní svěřit rozhodování v bojových situacích umělé inteligenci, jak velkou budou mít bojoví 

roboti autonomii. Ochota delegovat rozhodování o lidských životech bude pravděpodobně nízká. Preference 

absolutní kontroly by vedla spíše k používání na dálku řízených strojů než k autonomním robotům. Mimo 
řízení fyzických robotů bude umělá inteligence pomáhat při strategickém rozhodování. Armáda USA již dnes 

při svém globálním působení používá umělou inteligenci pro optimalizaci logistických procesů. 

V odvětví vzdělávání se nabízí možnost hromadných online kurzů, kdy jednoho vyučujícího mohou 

najednou sledovat tisíce studentů najednou. Strop na počet studentů, kteří sledují online přednášky, přitom 
prakticky neexistuje. Co v těchto kurzech při masové účasti ale chybí, je osobní přístup, kdy vedoucí kurzu 

kapacitně nezvládají odpovídat na konkrétní otázky. Možným řešením je použití umělé inteligence. Na 
univerzitě Georgia Tech v jednom z kurzů používají asistenta, který není z masa a kostí, ale z jedniček 

a nul. Spolu s ostatními asistenty odpovídá na běžné otázky studentů, přičemž ty originálnější a důvtipnější 
jsou směřovány na vedoucí kurzu. Studenti přitom nejsou schopni rozpoznat odpovědi umělé inteligence 

a odpovědi lidských asistentů. Studenti tak dostávají odpovědi na své otázky dříve a vyučující se mohou 
soustředit na méně rutinní úkony. Samotný tvůrce ovšem dodává, že umělá inteligence má ještě velice 

daleko do úplného nahrazení lidských asistentů, natožpak učitelů. 

Ve zdravotnictví a v oblasti sociální péče stojí před vývojáři výzva automatizace vysoce kvalifikované 

práce. Lékaři se při diagnostice opírají o rozsáhlé znalosti a zkušenosti a chirurgové spoléhají na jemnou 
motoriku a schopnost rychlého rozhodování v kritických situacích. V současné době jsou testovány možnosti 

použití strojového učení pro lékařskou diagnostiku. Umělá inteligence se tak na základě historických případů 
učí odhalovat rakovinu plic, riziko srdečního infarktu nebo rakoviny kůže. Ukazuje se, že v těchto oblastech 

může předčít tu lidskou. Chirurgové dnes používají špičkové roboty s nulovou nebo velice nízkou mírou 
autonomie. Tito roboti zvyšují přesnost lidské ruky a dovolují snížit invazivnost operací, čímž snižují riziko 

během operace a zkracují dobu rekonvalescence. Po celou dobu, nebo většinu doby jsou ale tito roboti řízení 

chirurgem. Na autonomních schopnostech chirurgických robotů se nicméně neustále pracuje. Ve specific-
kých úkonech, jako jsou například sešití tenkého střeva nebo provedení přesného řezu, dosahují dokonce 

lepších výsledků než chirurgové. Stejně jako autonomní prvky postupně pronikají do řízení vozidel, 
i autonomním robotům budou svěřovány větší a větší části operativních zákroků. O operacích bez dozoru 

lékaře se ale nemluví. Přes technologický pokrok zůstává ve zdravotnictví stále mnoho pracovních míst 
vyžadujících komunikaci s lidmi a empatii, které půjde jen těžko automatizovat. Navíc kvůli stárnutí 

populace bude poptávka po pracovní síle v tomto odvětví dále růst. Automatizace a robotizace by tak mohly 

ulehčit přetíženým systémům zdravotnictví. 

3.4 Změny ve formách zaměstnávání a dopady do 

pracovněprávní legislativy 

Rozšíření moderních technologií vytváří daleko širší prostor pro využití flexibilních 
forem zaměstnávání. V České republice nejsou zatím flexibilní a netradiční formy 

zaměstnávání příliš časté, nicméně s velkým potenciálem do budoucna. 

Jak uvádí analytická studie Dopady digitalizace na zaměstnanost a sociální 
zabezpečení zaměstnanců, autorů Pavla Kohouta a Marcely Palíškové, v České 
republice je velikost sdílené ekonomiky zatím poměrně malá; její podíl na HDP se 
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pohybuje kolem 0,1 %, nicméně expertní odhady předpokládají nárůst na úroveň 0,5 

% do roku 2020 a až na 2 % do roku 2025. Sdílená ekonomika se v českém prostředí 
prosazuje především v osobní přepravě (místní, meziměstské), ubytování, na realitním 
P2P trhu (zprostředkování prodeje a pronájmu nemovitosti, zprostředkování spolu-
bydlení), v crowdfundingovém financování (dluhový či podílový crowdfunding) 
a carsharingu. Začíná se rozvíjet také zprostředkování práce na sdíleném trhu. 

Sdílená ekonomika umožňuje uživatelům šetřit čas i peníze a poskytuje větší 

flexibilitu. Představuje také možný zdroj příjmů a přivýdělků. Češi považují sdílenou 
ekonomiku za možnost, jak si přivydělat, a jako hlavní výhodu uvádějí větší svobodu 
v organizaci svého času. 

Z hlediska zaměstnávání ve sdílené ekonomice je klíčovým problémem 
nepřítomnost standardních pracovněprávních vztahů, s tím pak souvisí problematika 
nastolení rovných pracovních podmínek a sociálního zabezpečení. To, jaký vliv bude mít 
sdílená ekonomika na zaměstnanost a trhy práce, zatím nelze přesněji určit. Jde o zcela 
nový a zatím okrajový fenomén. Do budoucna bude nutné upravit pracovněprávní 
legislativu – např. tradiční rozlišení mezi OSVČ a pracovníky v kontextu sdílené 
ekonomiky. Již dnešní praxe ukazuje, že oblast sdílené ekonomiky představuje velký 
potenciál zaměstnávání, ale vzhledem k tomu, že je to vysoce flexibilní prostředí, také 
potenciál prekarizace práce. Kromě pracovněprávní problematiky bude nutné právně 
ošetřit také ochranu spotřebitele služeb sdílené ekonomiky. 

V důsledku čtvrté průmyslové revoluce lze očekávat i významné změny v oblasti 
zaměstnanosti a sociální oblasti (Akční plán pro Společnost 4.0, ÚV ČR srpen 2017). 
Nové formy pracovních úvazků (práce na dálku, homeoffice, crowdemployment) nebo 
způsoby zprostředkování práce (online platformy v rámci sdílené ekonomiky) budou mít 
významný dopad z hlediska sociálního zabezpečení, zdanění, vztahů mezi zaměstnava-
teli a zaměstnanci, ochrany zdraví či souladu rodinného a pracovního života. I z tohoto 

pohledu je role státu jakožto aktéra zajištujícího soulad jednotlivých politik důležitá.    

Studie společnosti Deloitte Automatizace práce v ČR, Proč se (ne)bát 
robotů, 2018, se zastavuje nad myšlenkou, zda bude mít technologický pokrok v 21. 
století na společnost jiné dopady než ve stoletích předcházejících. To zajisté mít bude. 
Stále více a více se nám daří posouvat hranice automatizace hlouběji do teritoria 
kognitivní a nerutinní práce, a to tam, kde jsme si dřív dovedli nahrazení člověka strojem 
jen stěží představit. Zdali se bude lišit dopad na zaměstnanost, to už záleží na 
nás. Mobilita pracovní síly, flexibilita pracovních trhů a schopnost a ochota lidí 
učit se stále novým znalostem a dovednostem budou zásadní pro udržení nízké 
nezaměstnanosti. Pokud budou tyto tři podmínky splněny, s velkou pravděpo-
dobností se technologické nezaměstnanosti vyhneme a budeme těžit z růstu 
produktivity, který nám přinese. 

Iniciativa 4.0 potvrzuje mj., že tradiční organizace práce se pod vlivem nových 

procesů, které budou navzájem více propojené a kontinuální, přemění ve striktně 
oddělené dělby mezi profesemi a činnostmi do struktury, která bude výrazně plošná 
s decentralizovaným rozhodováním. Výkon práce bude kromě běžných pracovních 
činností vyžadovat samostatné rozhodování, které bude podporováno aplikací automa-
tických, monitorovacích a optimalizačních systémů, a dále bude zahrnovat i koordinaci, 
kontrolu a návazné aktivity. To přinese zcela nové uspořádání na pracovištích a nový 
rytmus práce. 

Pracovní týmy budou vykazovat amorfnější strukturu, budou vznikat ad hoc týmy 
zaměřené na splnění určitého úkolu nebo řešení určitého problému. S využitím 
komunikačních technologií se bude často jednat o týmy založené na virtuálních vazbách, 
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kdy mezi sebou mohou komunikovat a spolupracovat odborníci nejen v rámci jedné 

firmy či jejích regionálních poboček, ale i odborníci z jiných firem či samostatní specia-
listé. Velmi důležitou složkou kvalifikace se stane nejen schopnost pracovat v týmu 
a projektové myšlení, ale i schopnost zvládat jazykové a kulturní bariéry. (Zdroj: 
Iniciativa 4.0) 

Rozšíří se značně možnosti práce na dálku a v některých profesích se stanou 
běžnými. Otevřou se možnosti pro pracovní uplatnění osob, které by jinak měly problémy 

s dojížďkou do zaměstnání ať z důvodu bydlení v odlehlejších lokalitách, zdravotní 
situace či z důvodu péče o rodinné příslušníky. Více budou využívány další flexibilní formy 
práce (pružná pracovní doba, nepravidelná pracovní doba, částečné úvazky atp.). 
Kombinace využívání těchto flexibilních forem práce může přispět k řešení problémů 
tzv. sendvičové generace, která je na vrcholu svého aktivního věku, ale je na ni kladena 
zátěž péče o nedospělé osoby a zároveň starší rodiče. (Zdroj. Iniciativa 4.0) 

Vedle toho se stále častější možností pracovního uplatnění stane sebezaměstná-
vání, které bude s využitím IT technologií jednodušší, a budou jej využívat pracovníci 
ve stále větší škále profesí. Pracovník bude moci nabídnout své schopnosti většímu 
počtu zaměstnavatelů, to mu přinese větší možnost zefektivnění práce, zvýšení příjmů 
a v neposlední řadě získá větší spektrum zkušeností. 

Nové technologie přinesou odstranění fyzicky namáhavé práce a rutinní práce, 
práce, která je zdraví nebo život ohrožující. Přinesou také možnost kvalitativního 
obohacení práce, jejího výkonu v zajímavějším pracovním prostředí, větší autonomii 
a více příležitostí pro pracovní rozvoj a prostor pro inovativní myšlení. 

Nové technologie budou mít rovněž vliv na usnadnění přímé komunikace výrobců 
se zákazníky a zvýšení přístupu nových/malých firem na trh. To přinese možnost se 
pracovně a podnikatelsky realizovat bez ohledu na lokalitu.  

Dojde k individualizaci poptávky a tlak na výrobu menších sérií a k zavádění 
specializované výroby podle požadavků zákazníka. (Zdroj: Iniciativa 4.0) 

Na druhé straně, jak uvádí studie Budoucnost práce, autorů R. Hejduk, K. 
Smejkalová, V. Špidla, možnost přizpůsobit čas a výkon práce specifickým potřebám 
může obecně přispět ke zvýšení kvality života, nicméně může také docházet ke stírání 
hranice mezi pracovní dobou a soukromým životem, vzniku neplacených přesčasů, 
nedodržování doby stanovené pro odpočinek a dostavit se mohou návazné dopady na 

psychické a fyzické zdraví lidí. Změna charakteru místa výkonu práce, respektive 
přechod na platformovou práci, je zároveň výzvou pro odborovou organizovanost. 
Současný systém je založen na podnikových organizacích, naproti tomu systém práce 
z domova a mnohostranná zaměstnání, kdy je vykonáváno několik povolání najednou, 
pozbývá tato forma odborové činnosti smysl a také atraktivitu. Vzniká tak prostor pro 
jinou formu sdružování zaměstnanců, například po vzoru profesních komor. 

Tvrzení o existujících negativních aspektech nových forem zaměstnávání 
potvrzuje rovněž analytická studie Dopady digitalizace na zaměstnanost a sociální 
zabezpečení zaměstnanců, autorů Pavla Kohouta a Marcely Palíškové. „Vývoj 
na pracovních trzích v posledních letech ukazuje, že dochází k ústupu tradiční formy 
zaměstnávání – pracovního poměru na dobu neurčitou – ve prospěch široké škály 
atypických pracovních poměrů. Ty se na jedné straně vyznačují vyšší flexibilitou, na 
straně druhé menší jistotou pro zaměstnance, často až hrozbou prekarizace práce. Ta 

je nejčastěji spojována s příležitostnou prací (dohoda o provedení práce, jednorázový 
nákup služby), agenturním zaměstnáváním či částečnými pracovními úvazky; zejména 
s nejméně kvalifikovanými, často dělnickými profesemi.“  
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Nové formy zaměstnávání jsou také spojeny s novými dopady na pracovní trhy, 

které zatím nebyly podrobněji prozkoumány. Nicméně již dnes lze vysledovat určité 
charakteristiky:  

• Sdílení pracovního místa, sdílení zaměstnanců a dočasné řízení poskytují pracovníkům 
dobrou úroveň jistoty zaměstnání a současně větší flexibilitu.  
 

• Práce vykonávaná prostřednictvím ICT nezávisle na místě a výkonu práce poskytuje 
vysokou míru flexibility, větší autonomii, ovšem s rizikem vyšší intenzity práce, 
většího stresu a stírání hranic mezi pracovním a soukromým životem.  
 

• Portfoliová práce, skupinové zaměstnání a zaměstnání založené na spolupráci 
umožňují vysokou míru diverzifikace, a tedy obohacení práce, ta se tak stává 
zajímavější a více motivující.  
 

• Práce založená na voucherech je spojena s vyšší nejistotou zaměstnání, omezeným 

přístupem ke kariérnímu růstu, s určitou profesní a sociální izolací, nicméně umožňuje 
pracovat legálně (nikoli v neformální zóně).  

3.5 Shrnutí  

1) Na trhu práce dochází k neustálým změnám, ke vzniku a zániku pracovních 
míst a povolání.  

Přitom příčiny těchto změn jsou velmi různorodé – ekonomický cyklus, úspory ve 
veřejné správě, snaha podniků posílit svou pozici vůči konkurenci cestou efektivnější 
organizace práce, technologický pokrok, změny ve struktuře ekonomiky (přesun 
pracovních příležitostí z primárního a sekundárního sektoru do oblasti služeb, 
vzdělávání, vědy a výzkumu) atd. Je proto velmi složité přesněji predikovat vývoj 

pracovních míst pouze v souvislosti s nástupem Průmyslu 4.0. 

Narůstá míra zániku a vzniku nových pracovních míst a růst nároků na 
pracovníky.  

Kromě posunu ve formách zaměstnávání budou v důsledku digitalizace probíhat na 
pracovních trzích minimálně dvě další zásadní změny. Zaprvé, bude ve zvýšené míře 

docházet k zániku a vzniku pracovních míst a profesí, popř. k jejich transformaci. 
Zadruhé, významně vzrostou nároky na kvalifikace a dovednosti pracovníků, a to na 
všech úrovních zaměstnání.  

2) Zvyšuje se rychlost transformace profesí, pracovních míst.  
 

V současnosti je však velmi obtížné přesně určit, jak se budou jednotlivé profese 
měnit, popř. zanikat či vznikat zcela nové a jaké konkrétní znalosti a dovednosti 

budou s nimi spojeny; lze identifikovat jen určité obecné trendy. S jistotou však lze 
říci, že získané znalosti a dovednosti budou zastarávat mnohem rychleji, než je tomu 
nyní. Z uvedeného důvodu vzroste význam celoživotního vzdělávání, včetně 
podnikového vzdělávání.  

 

3) Zvyšuje se tlak na pracovníky, je vyšší míra nejistoty a vyšší tlak na 
dynamiku pracovníků. 
 

Zdá se, že pracovníci jsou v 21. století vystaveni vyšší míře tlaku a nejistotě 
s ohledem na udržení zaměstnání. Kvůli rostoucím schopnostem počítačů a robotů 
lze předpokládat větší dynamiku ve změně výkonu jednotlivých pracovních pozic/ 
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činností i ve změně samotných forem práce. Doposud, kdy jsou počítače i roboti do 

výroby nasazovány, však data tento pohled nepotvrzují.  
 

4) Roste význam mobility pracovní síly, flexibility a ochoty učit se. 

Klíčovými faktory, které budou rozhodovat o úspěšnosti jednotlivců na trhu práce, 
se ve výraznější míře, nežli dosud stanou mobilita pracovní síly, flexibilita pracovních 
trhů a schopnost a ochota učit se stále novým znalostem a dovednostem. Pokud 
budou tyto tři podmínky splněny, s velkou pravděpodobností lze předejít technolo-
gické nezaměstnanosti a bude možné těžit z růstu produktivity.  

Podobně pozitivně lze vnímat rovněž tvrzení obsažené v analytické studii Dopady 
digitalizace na zaměstnanost a sociální zabezpečení zaměstnanců, autorů 
Pavla Kohouta a Marcely Palíškové. „Proces digitalizace otevírá ohromný 
potenciál pro další ekonomický růst a tvorbu nových pracovních míst, zvyšování 
životní úrovně i zlepšování kvality života. Abychom ale mohli těžit z pozitivních 

dopadů digitalizace, je nutné vytvořit odpovídající profesní strukturu a také digitální 
infrastrukturu.“ 

5) Vzniká ohrožení v důsledku neznalosti přicházejících změn a jejich dopadů.  

Na změny, které nelze přesně definovat, pouze rámcově vymezit se musí budoucí 
společnost připravit, například prostřednictvím nezbytného koncepčního iniciování 

a vymezení žádoucích směrů.  

„Nepochybně to bude znamenat přijít se změnou přístupů (ať již jde o systémové 
vzdělávání, jinou kvalitu tripartitního jednání, nutnou podporu státu třeba v podobě 
aktualizovaných akčních plánů implementace digitální agendy, vtažení a nikoliv 
ignorování odborů do tohoto procesu). První obrysy tohoto přístupu se již rýsují 
z některých materiálů, které jsou připravovány českou vládou, aby bylo vytvořeno 
vhodné prostředí pro inovace nezbytné pro odstartování nové průmyslové revoluce 

v České republice a pro udržení si konkurenceschopnosti.“  

6) Snaha o navýšení úrovně mezd v ČR.  

V této souvislosti je rovněž vhodné zmínit snahu zaměstnaneckých sociálních 
partnerů, kteří se dlouhodobě snaží o vytvoření podmínek pro zvyšování mezd, které 
jsou v ČR ve srovnání s jinými rozvinutými zeměmi na relativně nízké úrovni8. 

Tuto snahu potvrzuje i dosavadní vývoj České republiky, který naprosto jasně ukázal, 
že dlouhodobou strategii ČR nelze zakládat na cenové (nákladové) konkurenční 
schopnosti, tj. na nízkých mzdách, nízké míře pracovněprávní a sociální ochrany, na 
nízkých daních a na nízkém kursu koruny. Velmi levná pracovní síla nejenže omezuje 
nutnou náhradu živé práce prací zpředmětněnou, ale především dlouhodobě formuje 
strukturu ekonomiky ve směru posilování výrob založených na levné práci, a tedy 
i na nízké kvalifikaci a konec konců vede až k technickému a technologickému 

zaostávání.  

3.6 Doporučení 

Ze sledovaných studií je zřejmé, že dopady zavádění automatizace, robotizace 
a digitalizace zejména do průmyslových odvětví, ale i do dalších sektorů ekonomiky, 
budou mít (a v některých souvislostech již mají) komplexní charakter, tedy že se 

                                         
8  Viz „Vize změny hospodářské strategie České republiky“ (M. Fassmann, J. Ungerman, ČMKOS, prosinec 

2015) 
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promítnou do všech oblastí života jednotlivce a společnosti. Z tohoto důvodu se jako 

velmi důležité jeví, v obecné / politické rovině, respektive na národní úrovni věnovat 
pozornost následujícím oblastem:  

1) Vytvořit a přijmout funkční strategie pro nastavení rozvoje společnosti 
v dalším období, zejména pak strategii digitalizace na národní úrovni.  
 

Existence strategických materiálů a jejich důsledné naplňování (včetně průběžné 
kontroly plnění) je vnímána jako nezbytný předpoklad pro rozvoj společnosti jako 
celku, Díky vytvořeným dlouhodobým, ale flexibilním strategiím je možné cílit na 
všechny skupiny obyvatelstva a je možné přijímat nástroje a opatření, která 
minimalizují ztráty, a naopak maximalizují zisky z probíhajícího technologického 
vývoje.  

 

2) Přijmout opatření na dlouhodobé průběžné sledování informací a skuteč-

ností mající vliv na rozvoj procesu digitalizace, automatizace a robotizace, 
a to jak v ČR, tak v mezinárodním kontextu.  
 

Pro úspěšné nastavování opatření pro řešení dopadů procesu automatizace, roboti-
zace a digitalizace do oblasti zaměstnanosti a trhu práce je nezbytným předpokladem 
znát aktuální stav, a pokud možno i blízkou budoucnost, zavádění principů 
automatizace, robotizace a digitalizace do národního hospodářství. Nelze přijímat 

opatření na řešení dopadů Průmyslu 4.0, pokud nebude znám reálný stav zavádění 
Průmyslu 4.0 a reálný odhad jeho dalšího zaměření.  

   

3) Investice do výzkumu a vývoje s důrazem na rozvoj procesu digitalizace.  
 

Investice do výzkumu a vývoje jsou nezbytnou součástí rozvoje společnosti, která 
nechce ustrnout a stát se pouze druhořadou zemí, která bude neustále vzdálená 
současnému vývoji. Země bez investic do vědy a výzkumu se stane pouze zemí, 
která se zpožděním přijímá trendy, které určuje někdo jiný. Zejména pro země, jako 
je Česká republika je současný vývoj výjimečnou příležitostí stát se jedením z lídrů 
vývoje v oblasti automatizace, robotizace a digitalizace, neboť struktura národního 
hospodářství je tomuto procesu nastavena a současně získání jedné z vůdčích pozic 
není závislé ani na přírodních zdrojích, ani na velikosti země, ale spíše se odvíjí od 
úrovně vzdělanosti obyvatelstva, od kvality vzdělávacího systému a od inovativního 
prostředí vytvářejícího příležitosti pro uplatňování nových myšlenek a přístupů. 

   

4) Flexibilní, kvalitní a funkční systém vzdělávání s důrazem na další 
vzdělávání. 
 

Jako velký problém je vnímána situace, kdy kvalifikační nároky zanikajících profesí 
a kvalifikační nároky profesí nově vznikajících jsou odlišné, a ne vždy bude možné 
panující rozpor vyřešit rekvalifikací, ale bude nutné mít zajištěn flexibilní a plně 

funkční systém vzdělávání včetně dalšího vzdělávání. Nutnost fungujícího a kvalitního 
vzdělávacího systému uvádí například i Iniciativa Průmysl 4.0:  
 

Dopady Průmyslu 4.0 na trh práce budou nejen komplexní, ale také protichůdné 
a dotknou se bezesporu tvorby pracovních míst v důsledku samotné digitalizace, 
podoby pracovních míst, podoby pracovních úvazků a možnosti realokace pracovních 
zdrojů. Průmysl 4.0 umožní zvýšit produktivitu práce, přičemž může dojít k význam-

ným posunům na trhu práce, zejména pak k ohrožení méně kvalifikovaných profesí. 
Lze předpokládat, že současně přinese i nová pracovní místa, která budou převážně 
spojena s vyššími nároky na kvalifikaci pracovní síly, zejména z oblasti digitálních 
a inženýrských dovedností, nebo budou záviset na včasné a kvalitní rekvalifikaci. 
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Ukazuje se tedy, že kritickým faktorem úspěchu pro zvládnutí dopadů na zaměstna-

nost bude v konečném důsledku především kvalita a fungování vzdělávacího systému 
včetně celoživotního učení. 

  
5) Definování nových forem práce a stanovení forem ochrany před prekarizací 

práce.  
 

Významným znakem procesu automatizace, robotizace, ale zejména digitalizace je, 

že jeho důsledky nejsou a nebudou jednoznačné, ale mají spíše ambivalentní 
charakter. Na jedné straně vytváří nová pracovní místa, ulevují zejména ve fyzicky 
náročných profesích a celkově zjednodušují značnou část vykonávaných prací, na 
straně druhé značný počet pracovních míst zaniká jejich vlivem bez náhrady, může 
docházet k sociální izolaci, vznikají nové formy prekarizované práce úzce navázané 
na moderní technologie apod. Na tento problém upozorňuje i studie Dopady 
digitalizace na zaměstnanost a sociální zabezpečení zaměstnanců:  

 

V souvislosti s novými formami zaměstnávání bude vhodné přesně definovat jednot-
livé nové formy, aby bylo jasné, co přesně znamenají, co je pro ně charakteristické, 
jaký je poměr mezi flexibilitou a jistotou, respektive, jaká je obsažena míra nejistoty 
pro zaměstnance (zejména příležitostná práce) a určit správnou reakci systému 
ochrany (legislativa, kolektivní smlouvy, sociální a zdravotní systémy). Eventuální 
budoucí regulace nových forem zaměstnávání by měla být činěna s rozvahou, na 

základě hlubšího poznání důsledků. Regulace, která je vhodná jako forma určité 
ochrany před polarizací zaměstnání, nebude zcela jistě vhodná pro takové flexibilní 
formy zaměstnání jako např. ICT-based mobile work.  
 

Z provedené analýzy vyplynuly i další dvě výrazné oblasti trhu práce, které jsou 
částečně zmíněny již v předchozích bodech, ale na které je vhodné zaměřit v souvislosti 
s dopady Průmyslu 4.0 samostatnou pozornost:  

6) Dostatek kvalifikovaných pracovníků ve společnosti, snížení nesouladu mezi 
poptávkou a nabídkou na trhu práce s ohledem na požadované znalosti a dovednosti, 
což rovněž souvisí s efektivní využitím mladé i staré generace (viz kapitola č. 5) 
a správným nastavením vzdělávacího systému (viz bod 3) s důrazem na znalosti 
a dovednosti nezbytné pro nové technologie (viz kapitola č. 4). 
 

7) Úpravu právního rámce tak, aby nezaostával za technologickým vývojem (např. 

pracovněprávní úprava, úprava právní odpovědnosti např. v případě samořídících 
automobilů) nebo nové formy zaměstnávání, viz bod 4. 

Neopominutelnou oblastí, které je nezbytné věnovat pozornost, je zdraví, kdy 
jak fyzické, tak psychické zdraví pracujících je v souvislosti s nárůstem digitalizace 
a robotizace vystaveno novým formám ohrožení či důsledků vyplývajících z nových 
forem práce či nově nastavených pracovních procesů a úkonů. Opět zde lze odkázat na 

studii Dopady digitalizace na zaměstnanost a sociální zabezpečení zaměst-
nanců, která věnuje této otázce pozornost:  

Otevřené zůstávají otázky související s nárůstem stresu a zdravotními dopady 
procesu digitalizace na pracovníky a samostatně lze vnímat rovněž otázky spojené 
s etickou rovinou, například nastavení vhodné a obecně přijatelné hranice procesu 
digitalizace ve službách - zdravotnictví, sociální péče, školství tak, aby nedošlo 

k odosobnění procesu. 
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4. Dopady automatizace, robotizace a digitalizace 

na oblast vzdělávání 

Příprava lidí na život a práci v digitálním světě se týká všech generací, od dětí 
v předškolním věku po aktivní seniory. Digitalizace zasahuje do všech oblastí života 
a všichni jsou vystaveni tlaku neustále se učit ovládání nových technologií, produktů 
a softwarových řešení; změny se intenzifikují a zrychlují.  

Uspět v takovém světě ve zdraví, spokojení a sebevědomí vyžaduje neustálé 
osvojování nových dovedností a znalostí, a to jak z hlediska odborného, tak z hlediska 
měkkých, osobnostních kompetencí. Zároveň je třeba se věnovat vzdělávání pro 
jednotlivé typy aktivit (pracovní, soukromé, v rodinném životě, volnočasové apod.) i pro 
různé etapy života (předškolní a školní výchova, příprava na povolání, aktivní pracovní 
život, seniorský věk). Je nezbytné se naučit rozpoznávat příležitosti i ohrožení v osobním 
i pracovním životě, a to jak s nimi nakládat, a to při zachování vyváženého rozvoje 
osobnosti z hlediska duchovního a kulturního rozvoje, společenského povědomí, rozvoje 
zdravého jedince, platného člena společnosti.  

Nedílnou součástí vnímání dopadů procesu automatizace, robotizace a digitalizace 
na trh práce je bezesporu také oblast počátečního i dalšího vzdělávání. Je nezbytné zde 

věnovat pozornost rozdílným charakteristikám změn v počátečním a dalším vzdělávání, 
kdy v počátečním vzdělávání tráví lidé 13–18 let přípravou na život, včetně profesního, 
zatímco další vzdělávání lze podstupovat opakovaně, v různé délce, v různých formách, 
v různých časových intervalech a většinou se zaměřuje právě na profesní život, na 
přípravu na konkrétní pracovní pozici či na reakci na aktuální změny na trhu práce. Další 
vzdělávání je rozloženo v průměru do 40–45 let a je naprosto nezbytné pro vyrovnání 
se s technologickými i společenskými změnami.  

Připravit zodpovědně doporučení pro ovlivňování budoucího vývoje počátečního 
i dalšího vzdělávání je o to těžší, že budoucnost není lehce predikovatelná, a ti, kteří se 
touto otázkou intenzivně zabývají, vytvářejí nejrůznější, mnohdy protichůdné scénáře 
toho, jakým způsobem a jak rychle bude svět digitalizace, automatizace a robotizace 
ovlivňovat náš život, požadavky trhu práce a k tomu potřebné kompetence a vzdělání. 
Stejně tak jako v případě dopadů automatizace, robotizace a digitalizace do sféry 

zaměstnanosti, tak také ve sféře vzdělávání hraje roli mnoho rozličných faktorů, které 
samotný vliv uvedených dopadů různým způsobem deformují, a to jak v pozitivním, tak 
i v negativním smyslu slova.  

Rychlost a rozsah technologických změn, a tedy i tlak na novou podobu a obsah 
vzdělávání, tak závisí na mnoha faktorech, ať již na ekonomickém cyklu, struktuře 
národní ekonomiky, ochotě firem investovat do nákladných technologických zařízení 

a školení zaměstnanců, úrovni mezd, volné a flexibilní pracovní síle či na připravenosti 
a ochotě společnosti takové změny akceptovat a aktivně je přijímat.   

Pro analýzu studií i dalších materiálů (strategické dokumenty, české i meziná-
rodní studie, komentáře odborníků, výstupy z konferencí a seminářů) ohledně dopadů 
procesů digitalizace a robotizace do oblasti vzdělávání bylo primárním faktorem hledání 
pragmatických návrhů řešení a potřebných opatření, a to z pohledu potřeb (či využití) 

pro současný i budoucí trh práce.  
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4.1 Strategický rámec přístupu ke vzdělávání 

Koncipováním vzdělávání a jeho rolí v probíhajícím procesu změn a jeho dalšího 
vývoje podmíněného využíváním nových technologií a pozměněnou společenskou 
poptávkou po očekávaných kompetencích novými se zabývalo několik strategických 
dokumentů zaměřených na digitalizaci a s ní spojené vzdělávání. Řada materiálů byla 

koncipována již v letech 2015–2017, avšak samostatný dokument nebyl pro oblast 
počátečního vzdělávání dosud zpracován. Na vzdělávání je tak vždy nahlíženo 
perspektivou zaměření na oblasti z pohledu, kterých byl daný materiál zpracován.   

Jedním z dokumentů, které se ke vzdělávání vyjadřují, je Iniciativa Průmysl 4.0, 
kde je však oblast vzdělávání zmiňována pouze okrajově ve dvou vybraných oblastech 
– regionální školství a vysoké školy. Zmiňovány jsou výstupy workshopu National 
Academies of USA „Hodnocení dovedností pro 21. století“, které se zaměřují na 

kognitivní dovednosti, interpersonální a intrapersonální dovednosti a definují okruhy, na 
které je třeba se zaměřit v obou vybraných sektorech vzdělávací soustavy. Pro oblast 
vzdělávání identifikují několik výzev, které směřují jak do oblasti regionálního 
vzdělávání, tak do oblasti vysokého školství.  

 

Pro oblast regionálního vzdělávání definuje jako prioritní potřebu:    

• cíleně dbát o maximální rozvoj každého žáka, 

• podporovat cílené a účelné využívání technologií ve výuce, 

• umožnit žákům více experimentovat a tvořit, podporovat podnikavost, 

• u SOŠ (zejména u nematuritních oborů) zvýšit kvalitu a relevanci všeobecného 

vzdělávání, propojit odborné vzdělávání s praxí, 

• posílit spolupráci škol a firem, 

• v gymnaziálním vzdělávání klást větší důraz na rozvoj kompetencí k vědecké práci, 

• zavést povinnou maturitu z matematiky a zároveň pečlivě monitorovat dopady tohoto 
opatření. 

V rámci vysokého školství iniciativa klade důraz na:  

• zavedení nových studijních programů pro Průmysl 4.0 na některých fakultách, 

• zavedení, pro netechnické obory, přehledových předmětů o aktuálním stavu komuni-
kačních, informačních a výpočetních technologií, v oblasti kybernetiky a umělé 
inteligence, nových materiálů a biotechnologií a dopadů do oblasti sociální, právní, 
ekonomické a environmentální, 

• zajištění financování výzkumu pro Průmysl 4.0, 

• vybavení škol laboratořemi a adekvátním zařízením, 

• podporu spolupráce škol s průmyslem pro vznik laboratoří Průmyslu 4.0, 

• podporu praxe ve výuce studentů, 

• podporu rozvoje celoživotního učení ve vazbě na Průmysl 4.0 pro průmyslové podniky, 

• získávání většího počtu studentů technických oborů, 

• zvýšení atraktivity a efektivnosti výuky matematiky a fyziky, 
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• přehodnocení dosavadního stylu technického vzdělávání založeného na posloupnosti. 

(Zdroj: Iniciativa Průmysl 4.0, MPO 2016) 

 

Lze konstatovat, že formulace opatření je velmi obecná a není následována 
žádným prováděcím dokumentem. Dokument zcela pomíjí nutnost změn v základním 
vzdělávání i v podpoře dalšího vzdělávání.   

Pod vedením předsedy vlády byla v lednu 2017 založena Aliance Společnost 4.0, 
a v návaznosti na ní zpracována agenda Společnost 4.0, která integruje požadavky 
rezortních iniciativ a vymezuje tak strategický rámec pro řešené oblasti. V agendě 
Společnost 4.0 a samostatně zpracované Iniciativě Práce 4.0 jsou řešené okruhy 
popsány na obecné úrovni, proto pro oba dokumenty byly následně rozpracovány akční 
plány, termíny plnění mnohých opatření jsou však již překonány. Vzdělávání má 
v těchto akčních plánech také vymezený prostor, přičemž je na něj nahlíženo především 
optikou uplatnění na trhu práce: „Investice do vzdělávání a zajištění potřebných 
dovedností obyvatelstva souvisejících s digitální transformací společnosti jsou jednou 
z našich hlavních priorit. Již dnes je na českém trhu práce nedostatek kvalifikovaných 
pracovníků a tento trend bude pokračovat. Měli bychom usilovat o výchovu generace, 
která není jen pasivním konzumentem IT zboží a služeb, ale naopak jedinců, kteří jsou 
také inovátory, aktivními podnikateli a občany, kteří si jsou plně vědomi jak obrovských 

příležitostí, tak i možných nebezpečí, která digitalizace přináší. ČR bude rovněž 
podporovat rozvoj podnikatelských dovedností a využívání on-line nástrojů pro 
podnikání.“ (Zdroj: Kapitola Akčního plánu Společnost 4.0, věnovaná trhu práce 
a vzdělávání, Úřad vlády srpen 2017) 

Pro oblast vzdělávání je jak v akčním plánu Společnost 4.0, tak v akčním 
plánu Práce 4.0 zdůrazňována především digitální gramotnost a kompetence s ní 
související, a to zejména v rámci počátečního vzdělávání, kdy je zmiňována:   

• veřejná osvěta vysvětlující klíčový vliv digitálních technologií, 
 

• nastavení principu otevřenosti ve vzdělávání, 
 

• rozvoj digitálních technologií ve školách, 
 

• podpora inovací ve vzdělávání a činnost České národní koalice pro digitální pracovní 

místa, 
 

• rozvoj digitálních kompetencí a informatického myšlení žáků, 
 

• rozvoj digitálních kompetencí a informatického myšlení učitelů. 

V oblasti dalšího vzdělávání je již záběr doporučení a plánovaných úkonů širší, i 
když i zde je digitální gramotnosti věnován značný prostor:  

• zmapování projektů, kurzů a seminářů v oblasti digitálního vzdělávání, 
 

• podpora vzdělávání státních úředníků v oblasti digitálních kompetencí, využití e-
kurzů, 
 

• podpora fyzického přístupu k digitálním technologiím, 
 

• podpora osob ohrožených nezaměstnaností na praxích a odborných stážích, 
 

• podpora vzdělávání zaměstnanců MSP a OSVČ v oblasti specifických a nepřenositel-
ných digitálních kompetencí, 
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• zavedení mezigeneračních programů a komunitního učení pro zlepšení dostupnosti 

digitálního vzdělávání, 
 

• podpora individuálního vzdělávání zaměstnaných a nezaměstnaných osob v oblasti 
přenositelných a specifických kompetencí – pořádání doplňkových rekvalifikačních 
kurzů, 
 

• zajištění ekonomických nástrojů na podporu fyzického přístupu osob s nízkým 

sociálním statusem k digitálním technologiím, 
 

• podpora využívání stávajících elektronických služeb veřejného sektoru s důrazem na 
zvyšování informovanosti veřejnosti, 
 

• návrh prvků nefinanční stimulace po dalším vzdělávání, 
 

• systémový přístup, partnerství. 

Podpora dalšího vzdělávání, nových forem a individualizace cílí především na:  

• rozšíření nabídky dalšího profesního vzdělávání a rekvalifikací, 
 

• zvyšování povědomí a propagace, příprava na změny, informační podpora, 
 

• rozvoj nových modelů a individualizace v dalším vzdělávání 

 

V rámci přípravy na dopady zavádění automatizace, robotizace a digitalizace se 
pozornost upírá také směrem k vytváření platforem a podpoře pro tripartitní dialog o 
dalším vzdělávání na národní i regionální úrovni, kdy akční plány stanovily tato opatření:  

• Tripartitní dialog o podpoře dalšího vzdělávání 
 

• Propojování regionálních aktérů v oblasti vzdělávání 

(Zdroj: Akční plán Společnost 4.0 a Akční plán Práce 4.0, trh práce a vzdělávání, Úřad vlády, srpen 2017) 

 

Podporu rozvoje systému vzdělávání a celoživotního učení prostřednictvím 
digitálních technologií přináší také Strategie digitální gramotnosti ČR na období 
2015 až 2020 a na ní navazující Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020. 

Ve svém akčním plánu se Strategie digitální zaměřuje na podporu:  

• zavedení nástrojů a podpora využitelnosti stávajících nástrojů pro stanovování 
vzdělávacích cílů v oblasti digitálních kompetencí a jejich ověřování, 
  

• podpora pro stanovování cílů a obsahu aktivit v oblasti rozvoje motivační a strategické 
dimenze digitální gramotnosti, 
  

• návrh a pilotní ověření řešení pro informální učení dospělých, které využije prvky 
systému dalšího vzdělávání a umožní komplexní rozvoj kompetencí potřebných pro 
uplatnění v oblasti digital jobs. 

(Zdroj: Akční plán Strategie digitální gramotnosti, Úřad vlády, srpen 2017) 

 

Na počáteční vzdělávání je pak zaměřena Strategie digitálního vzdělávání, 

která klade důraz především na přístup k digitálním technologiím, na jejich využití a na 
podporu rozvoje inovačních přístupů. Opatření na rozvoj digitálního vzdělávání pro 
počáteční vzdělávání mají 7 základních oblastí:   

• zajistit nediskriminační přístup k digitálním vzdělávacím zdrojům, 
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• zajistit podmínky pro rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení žáků,  
 

• zajistit podmínky pro rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení učitelů, 
 

• zajistit budování a obnovu vzdělávací infrastruktury, 
 

• podpořit inovační postupy, sledování, hodnocení a šíření jejich výsledků, 
  

• zajistit systém podporující rozvoj škol v oblasti integrace digitálních technologií do 

výuky a do života školy, 
 

• zvýšit porozumění veřejnosti cílům a procesům integrace technologií do vzdělávání. 

(Zdroj: Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020, MŠMT, 2014) 

  

Strategie digitálního vzdělávání obsahuje konkrétní opatření i harmonogram 
plnění a také zde probíhá hodnocení plnění opatření. Bohužel u ostatních dokumentů je 
harmonogram plnění opatření akčních plánů posouván.  

Jak vyplývá z kontrolní zprávy NKÚ, zaměřené na plnění digitalizace vzdělávání 
mezi roky 2011–2018, založené na dotazníkovém šetření mezi základními a středními 
školami, MŠMT neplní své úkoly v této oblasti: 

NKÚ také v rámci kontroly provedl pro dokreslení situace dotazníkové šetření 

mezi školami a analýzu statistických dat MŠMT. I z nich vyplynulo, že hlavní překážkou 
pro rozvoj digitalizace na základních a středních školách je nedostatek prostředků na 
výměnu, správu i nákup nové techniky, na kterou školy obtížně hledají zdroje. 

Analýza dat pak ukázala, že zatímco na středních školách je celkově v průměru 
dostatek počítačů, na základních školách je situace horší. Na jeden počítač zde připadá 
6,5 žáka, na středních školách jde o čtyři žáky. To je optimální počet žáků na jeden 

počítač i podle MŠMT. Průzkum také ukázal, že 80 % počítačů na školách je starších tří 

let. (Zdroj: Tisková zpráva NKÚ, 12. 8. 2019) 

4.2 Oblast počátečního vzdělávání  

Jako úvodní motto k tomu, jak změnit oblast počátečního vzdělávání žáků, kteří 
na pracovní trh vstoupí za 10–15 let, může zaznít apel prof. Šebka z katedry Řídící 
techniky ČVUT:  

„Přichází robotizace a naše školy se nemění, učí informatiku 19. století. Všechno 
se mění a zrychluje. Netušíme, co nás čeká. Digitalizace mění společnost. Umělá 
inteligence je stále chytřejší, roboti stále šikovnější. Stroje nás překonávají a nahrazují. 
Všechno je globální a ovlivňuje se navzájem. Máme moc informací a nevyznáme se v 
nich. Lidí přibývá a nerozumějí si. A ještě další průmyslové revoluce, stěhování lidstva 
do kyberprostoru a kolonizace Marsu.  

Nestraším, já se na to těším. Ale chci ukázat, že budoucnost už není, co bývala. 
Dělat proti tomu nemůžete nic. Zvykněte si, že změny jsou normální. Připravte se 
a dopadne to dobře. Roboti nás nahradí, ale vzniknou profese nové. Jenže to nemusí 
stačit. Když byli před sto lety zemědělští dělníci hromadně propouštěni kvůli strojům, 
na novou práci v továrnách nebyli připraveni. Muselo se změnit vzdělání. A TO MUSÍME 
UDĚLAT I DNES!  

Všechno se rychle mění, jenom naše školy ne. Stále učí informatiku hlavně 
devatenáctého století. Číst, ale ne rozumět. Krasopisně psát a počítat jako stroje ve 
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věku strojů. To dneska nestačí, svět už je jiný. Nepomůže ani vzdělávat pro současnost, 

reagovat na potřeby firem. Děti totiž budou žít v budoucnosti. Proto potřebují vzdělání 
pro budoucnost! A jak vzdělávat pro budoucnost, o které víme jenom to, že je nejistá a 
bude se pořád měnit? Vždyť je to jednoduché: Soustřeďme se na to, co se hodí v každé 
budoucnosti – při každé změně. Trénujme mozek, myšlení kritické a logické.  Škola musí 
být fitkem pro mozek. Rozvíjejme kreativitu a šikovnost všeho druhu. Lepší je 
budoucnost tvořit, než se jí přizpůsobovat. Pěstujme samostatnost a flexibilitu. Ochotu 

a umění se měnit, učit a pracovat na sobě celý život. Cvičme komunikaci a spolupráci s 
lidmi, roboty i umělou inteligencí. Učme porozumět světu. Chápat základní principy, ale 
v mnoha oborech. To vše má škola učit. Rozvinout každého trochu ve všem a hodně v 
něčem. Tohle je přece dobrá příprava na neznámou budoucnost. Na každou budoucnost.“ 
(Zdroj: APEL DVTV, profesor kybernetiky Michael Šebek vedoucí katedry řídicí techniky 
na ČVUT FEL, 19. 3. 2019)    

Na základě pravidelného mezinárodního hodnocení funkčních gramotností 

15letých PISA (Programme for International Students Assessment) jsou uváděny 
informace o tom, jak obstáli žáci posledních ročníků základních škol či prvních ročníků 
středních škol v porovnání s vrstevníky v ostatních OECD zemích. Šetření se zaměřuje 
na přírodovědné, čtenářské a matematické gramotnosti patnáctiletých žáků. 

Ze šetření, provedeného v roce 2015, vychází nepříliš lichotivé hodnocení úrovně 
našich žáků, škol i vzdělávacího systému, a co je hlavní, výsledky ukazují na zhoršující 

se tendenci v čase: 

Výsledky českých patnáctiletých žáků byly ve sledovaných gramotnostech 
víceméně srovnatelné s průměrem zemí OECD a z hlavních šetření lze pozorovat, že se 
postupně zhoršují. Ve čtenářské gramotnosti je zhoršování pozvolnější. Ve všech druzích 
českých škol se snižuje podíl žáků s velmi dobrými výsledky a zvyšuje se podíl žáků 
s nedostatečnými výsledky. Selektivita českého vzdělávacího systému přispívá k prohlu-

bování rozdílů mezi žáky a mezi školami. Ovšem i navzdory nízkým vynaloženým 
nákladům na vzdělávání žáků a nižšímu dosaženému vzdělání jejich rodičů je výsledek 
českých žáků lepší, než by odpovídalo stavu v zemích OECD. Uvedená zjištění jak 
z hlediska mezinárodního kontextu, tak z pohledu uplynulých let ukazují, že se kvalita 
českého školství dlouhodobě snižuje.  

Studie OECD ukazují, že země, v nichž žáci dosahují velmi dobrých výsledků, 
investují účelně a spravedlivě do vzdělávání tyto zdroje:  

• finanční – výdaje na vzdělávání a platy učitelů,  
 

• lidské – příprava a vzdělávání učitelů,  
 

• materiální – pomůcky, technologie a metodické materiály,  
 

• časové – hodinová dotace, mimoškolní vzdělávání.  

Ke zlepšení školství vede dlouhodobá podpora učitelů, neustálý zájem o jejich 
práci i potřeby, jejich další vzdělávání, konstruktivní zpětná vazba a ovšem také důraz 
na jejich kvalitní práci. Ukázalo se, že čeští učitelé upřednostňují obsahovou znalost 
předmětů. Proto je potřeba se zaměřit na hledání a rozvíjení takových metodických 
a didaktických postupů v předmětech, které budou využívat nejen nabytých znalostí, 
vědomostí žáků, ale budou také rozvíjet jejich badatelské a experimentální dovednosti 

a schopnosti řešit problémy vycházející z reálných životních situací. Tím je možné žáky 
přesvědčit o důležitosti a významu vyučovacích předmětů pro jejich život, o smyslupl-
nosti výuky, a tím lze zdůvodňovat nezbytnost a výhodnost vzdělání. Je velmi účelné 
a výhodné podporovat vznik a fungování neformálních oborových nebo předmětových 
skupin učitelů, které sdílejí zkušenosti jak při osobním kontaktu, tak i na sociálních 
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sítích. Někteří čeští učitelé se už vyrovnali se ztrátou monopolu na informace a kladou 

důraz na to, aby naučili své žáky, jak je získávat, třídit a hodnotit. Kvalitnímu vzdělávání 
se daří tam, kde jsou pozitivní emoční sociální faktory motivace žáků, jako je radost, 
zvídavost, dobré pocity, radostné očekávání a kde je cílená laskavá zpětná vazba, 
ocenění, pochvala, sdílení vzdělávacích úspěchů a kladné osobnostní vzory. (Zdroj: 
Mezinárodní šetření PISA 2015, Národní zpráva, přírodovědná gramotnost, ČŠI) 

 

Graf č. 7 Změny ve výsledcích českých žáků v oblastech sledovaných 
gramotností od roku 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Mezinárodní šetření PISA 2015 Národní zpráva, Přírodovědná gramotnost, ČŠI 2016 

 

Ke kvalitě výstupů českého školství se vyjádřilo i 202 klíčových představitelů 
vybraných průmyslových společností: 

 

Hodnocení systému školství 
 

Současný systém českého vzdělávání pouze částečně reflektuje nové trendy 
a nároky, které s sebou přináší tzv. Průmysl 4.0 (potvrzuje to 62 procent ředitelů firem). 
Více než třetina společností (38 procent) se dokonce domnívá, že vzdělávací systém 
nové trendy nereflektuje vůbec. Optimističtější jsou přitom velké firmy. 

 

Kvalita absolventů 
 

Kvalitu vzdělání čerstvých absolventů škol, pokud jde o jejich teoretickou znalost 
trendů digitalizace průmyslu a jejich schopnost využít tyto znalosti v praxi, hodnotí 
ředitelé jako spíše průměrnou. Lépe je hodnocena úroveň teoretických znalostí, avšak 
zaostává schopnost implementace v praxi. Nejlépe vycházejí ze srovnání absolventi s 
vysokoškolským vzděláním pro svoji nejvyšší úroveň teoretických znalostí, zároveň však 
s nejvyšším rozdílem u schopnosti implementovat získané teoretické znalosti ve výrobní 
praxi. Rozdíly s ohledem na velikost firmy nebyly zaznamenány. 

Více než polovina (54 procent) ředitelů strojírenských společností pozoruje 
v současné době ve svém kraji větší podporu technického vzdělávání. Pouze čtvrtina 
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(25 procent) z nich však již v praxi zaznamenala trend otevírání více tříd technických 

oborů. 

Mnohem horší je situace z pohledu malých strojírenských firem, které trend 
otevírání nových tříd technických oborů zaznamenaly jen v 16 procentech případů. 
(Zdroj: Studie českého průmyslu, H1/2017, CEEC research, Aplis) 

 

Míra investic do vzdělávacího systému  
 

ČR selhává. Podle Harryho A. Patrinose, ekonoma Světové banky, jenž se zabývá 
poměrem mezi investicemi do vzdělávacího systému a jejich návratností, znamená 
každý rok vzdělání navíc zvýšení příjmů o 10 %. Investice do vzdělávání mohou svou 
efektivností převýšit jakoukoliv jinou investiční oblast, akcie, dluhopisy i bytovou 
výstavbu. Návratnost investic do vzdělávacího systému není samozřejmostí, rozdíl mezi 
výdajem a investicí spočívá v tom, jak jsme schopni vložené prostředky zužitkovat. V ČR 

však doposud chybí základní předpoklad, a to je samotná míra investic, či – za daných 
okolností – spíše výdajů. ČR stále patří k zemím s absolutně nejnižší mírou veřejných 
prostředků vložených do vzdělávání. Takto vypadá srovnání zemí v rámci OECD, kde je 
parametrem procento HDP dané země vynaložené na vzdělávání (data v níže uvedeném 
grafu jsou z roku 2014, mezitím se změnila míra investic v ČR jen nepatrně). 

 

Graf č. 8 Procenta HDP vynaložená na vzdělávání (2014) 

 

Zdroj: Výroční konference Aspen Institute CE: Kam kráčíš Česko 2018? 

 

Směr, kterým se aktuálně ubírají změny v počátečním vzdělávání, je důraz na 
zaměření na technické a vědní obory studia (STEM) na středních a vysokých školách 
a postupné zavádění polytechnické výchovy na základních školách. Rovněž investice do 
počátečního vzdělávání se zvyšují, hlavně v platové úrovni pedagogů. Dle statistiky 
MŠMT průměrný plat učitele v regionálním školství letos dosáhl 35 099 Kč, což je 

navýšení oproti roku 2014 o téměř 29 %.  

Na úrovni středních škol se podařilo zvýšit počet studujících v oborech 
elektrotechniky, komunikační a výpočetní techniky i na úrovni učňovských oborů (2013 
– 2 117, 2018 – 2 635 nově přijatých). Kladně lze hodnotit oborovou strukturu 



4. Dopady automatizace, robotizace a digitalizace na oblast vzdělávání 
 

 

53 

absolventů středního odborného vzdělávání s maturitní zkouškou a odborným výcvikem 

(kategorie vzdělání L/0), kde je největší počet absolventů v oborech skupin Strojírenství 
a Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika. 

 

Graf č. 9 Střední odborné vzdělání s MZ a odborným výcvikem – L/0: vývoj počtu 
absolventů ve skupinách oborů 

 

Zdroj: Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání 
v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii 2018/19, 

Jiří Vojtěch, Daniela Chamoutová, NÚV 

 

Změny v oblasti systému počátečního vzdělávání jsou plně závislé na realizaci 
ESF projektů (v rámci OP VVV bylo od roku 2015 až dosud podpořeno více než 9 000 
projektů v celkové hodnotě 68,7 mld. Kč.). Projekty jsou zaměřeny na všechny úrovně 

počátečního a terciárního vzdělávání, od předškolního až po vysokoškolské. Podpora 
směřuje do obsahu vzdělávacích programů, forem vzdělávání, kompetencí pedagogů, 
inkluzivního vzdělávání. Výstupy výše uvedených projektů nelze hodnotit z hlediska 
jejich dopadů, protože se v lepším případě jedná o rozpracované projekty, některé však 
dosud nebyly nastartovány. 

Jako důležité oblasti projektů pro podporu digitalizace, automatizace a robotizace 

lze zmínit podporu rozvoje výuky funkčních gramotností (všech, včetně ICT) na 
pedagogických fakultách, dále pak šablony pro školy, zaměřené na rozvoj kompetencí 
osob pracujících v počátečním vzdělávání i na způsob výuky na jednotlivých školách, 
na systémovou podporu modernizace středního odborného vzdělávání, zaměřenou 
na přípravu revizí rámcových vzdělávacích programů (RVP).  

Jak však budou změněné RVP vypadat je dosud otázkou diskuse. Jak vyplývá 
z prezentace přípravy nových RVP (konference Strategie vzdělávání 2030+, únor 2019), 
není specifikován jasný směr, na co by se měly RVP zaměřit a jak proměnit školu 
19. století na školu pro 21. století. Takto byly formulovány hlavní parametry budoucích 
RVP: 
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• vymezit na základě veřejné diskuze v kurikulu cíle vzdělávání a kdo se jimi má řídit, 
 

• do maximální možné míry odstranit přetížení kurikula, 
 

• zapojit pedagogy do revize RVP (už v počátečních úvahách o jeho podobě), 
 

• zvážit možná zjednodušení struktury RVP, 
 

• aktualizovat obsah RVP, a to s vypuštěním zastaralých obsahů, akcentovat didaktické 

inovace, 
 

• upřesnit vágní formulace požadavků RVP, aby byly jednoznačné, 
 

• zvážit určení povinného jádra vzdělání a rozvíjejících výstupů, 
 

• některé koncepty jsou v oborech zásadní, některé opominutelné – ukázat, na čem se 
dají odučit, 

 

• zajistit podporu pro školy, která bude doprovázet nové RVP včas (DVPP, ŠVP), 
 

• průběžně otevřeně komunikovat postup revize s veřejností, 
 

• formulovat doporučení pro hodnocení (bez formativního hodnocení se neobejdeme). 
 

(Konference Strategie vzdělávání 2030+, prezentace Mgr. Jaroslava Faltýna, MŠMT) 

 

Tvorba strategie vzdělávací politiky 2030+ byla zahájena v únoru 2019. Prozatím 
nejsou známy žádné výstupy, byl připraven a distribuován dotazník, který se zaměřuje 
pouze na regionální školství, jak má vypadat škola a kdo má ovlivňovat obsah 
vzdělávání. Byly definovány 2 strategické cíle („Zaměřit vzdělávání více na získání 
kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní i osobní život“ a „Snížit 

vzdělanostní nerovnosti a zvýšit spravedlnost v přístupu ke vzdělání“) a 4 strategické 
linie, kterými se má uvedených strategických cílů dosáhnout („Proměna obsahu a 
způsobu vzdělávání“, „Podpora učitelů, ředitelů a dalších pracovníků ve vzdělávání“, 
„Zvýšení odborných kapacit, důvěry a vzájemné spolupráce“ a Zvýšení financování a 
zajištění jeho stability“). Tato témata byla diskutována na kulatých stolech v regionech 
v průběhu června – srpna 2019.  

Dalším vzděláváním, vyjma vzdělávání pedagogických a dalších pracovníků škol, 

se strategie nezabývá. 

Nejpodrobnější analýza možných socioekonomických dopadů rozvoje AI (umělé 
inteligence) v ČR byla zpracována Technologickou agenturou ČR. Na základě vlastního 
modelu se analýza snaží predikovat možný vývoj v oblasti profesí vlivem zavádění AI 
v časových horizontech 5, 15 a 30 let. Tato analýza zahrnuje i doporučení pro oblast 
počátečního vzdělávání ve vztahu k budoucím požadavkům trhu práce:  

Rozvoj AI klade nové nároky na vzdělávací proces na všech stupních a zároveň 
přináší do vzdělávacího procesu nové nástroje, které umožní zvýšení jeho kvality 
a efektivity.  

Transformace vzdělávacího systému (v rámci přípravy nové strategie vzdělávací 
politiky a digitálního vzdělávání po roce 2020 a probíhající revize rámcových 
vzdělávacích programů) – Vzdělávací systém je nutné přeorientovat na podporu rozvoje 

nových technických dovedností v oblasti STEM (Science, Technology, Engineering and 
Mathematics) a tzv. dovedností pro 21. století. Rovněž je nutné zvyšovat odbornost a 
kompetence žáků a studentů v oblasti informačních technologií a tzv. informatického 
myšlení, včetně fenoménu.  

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/sc1-zamerit-vzdelavani-vice-na-ziskani-kompetenci-potrebnych
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/sc1-zamerit-vzdelavani-vice-na-ziskani-kompetenci-potrebnych
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/sc2-snizit-vzdelanostni-nerovnosti-a-zvysit-spravedlnost-v
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/sc2-snizit-vzdelanostni-nerovnosti-a-zvysit-spravedlnost-v
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/sc1-zamerit-vzdelavani-vice-na-ziskani-kompetenci-potrebnych
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/sc1-zamerit-vzdelavani-vice-na-ziskani-kompetenci-potrebnych
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/sc1-zamerit-vzdelavani-vice-na-ziskani-kompetenci-potrebnych
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/sc1-zamerit-vzdelavani-vice-na-ziskani-kompetenci-potrebnych
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/sc1-zamerit-vzdelavani-vice-na-ziskani-kompetenci-potrebnych
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/sc1-zamerit-vzdelavani-vice-na-ziskani-kompetenci-potrebnych
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/sc1-zamerit-vzdelavani-vice-na-ziskani-kompetenci-potrebnych
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/sl4-zvyseni-financovani-a-zajisteni-jeho-stability
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• AI a s ním souvisejících etických otázek. Inspiraci nabízí např. reforma základního 

školství v oblasti digitálního vzdělávání ve Velké Británii, Estonsku, Švédsku nebo 
Finsku. V oblasti sekundárního a terciárního vzdělávání je nutné vzít v potaz 
multidisciplinaritu AI technologií a zavádět příslušné vzdělání i do oborů, jako je 
lékařství, právo, žurnalistika a dalších.  

• Posílení vybavení škol pro rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení - 
jedná se o posílení v oblasti materiálního vybavení (výpočetní technika), infrastruk-

tury (konektivita) i programového vybavení. U softwaru je žádoucí podporovat rozvoj 
a využívání tzv. otevřených zdrojů a licencí, tzn. volně šiřitelných a modifikovatelných 
programů, které umožňují spontánní šíření pedagogických inovací mezi studenty i 
učiteli (např. prostřednictvím projektů na podporu digitálního vzdělávání v rámci OP 
VVV).  

• Rozvoj kompetencí a zvýšení prestiže učitelů – Rozvoj AI mění nejen obory, které 
jsou předmětem výuky, ale mění i charakter práce učitelů. Klesá význam učitele jako 
zdroje znalostí a roste jeho význam jako motivátora a průvodce vzdělávacím 
procesem. K této nové roli je potřeba učitele vést s využitím vhodných nástrojů (např. 
projekty na rozvoj digitálních a „měkkých“ kompetencí učitelů financované z OP VVV, 
mentoring učitelů odborníky z praxe, podpora spontánního šíření pedagogických 
inovací).  

• Využití potenciálu AI ve vzdělávání – Využívání nástrojů AI má potenciál přispět ke 
zvýšení kvality a efektivity vzdělávacího procesu. AI může za učitele převzít rutinní 
záležitosti a uvolnit tak jeho kapacitu pro kreativní část výuky. AI také může sledovat 
pokroky žáka (tzv. learning analytics) a na jejich základě navrhovat individualizovaný 
přístup k další výuce. Přitom je potřeba zajistit soulad s legislativou na ochranu 
osobních údajů (GDPR).  

(Zdroj: Výzkum potenciálu rozvoje umělé inteligence v České republice) 

  

Pohled ředitelů velkých i malých průmyslových firem na současné i budoucí 
potřeby i aktuální změny v oblasti kvalifikace a vzdělávání zaznamenalo ve Studii 
českého průmyslu H1/2017 konzorcium CEEC a Aplis: Současný systém českého 
vzdělávání pouze částečně reflektuje nové trendy a nároky, které s sebou přináší tzv. 
Průmysl 4.0 (potvrzuje to 62 % ředitelů). Více než třetina společností (38 %) se dokonce 
domnívá, že vzdělávací systém nové trendy nereflektuje vůbec. Optimističtější jsou 
přitom velké firmy (str. 22). 

Jaroslav Hanák, prezident, Svaz průmyslu a dopravy ČR: „Systém technického 
vzdělávání se za 20 let potřebám průmyslové praxe vzdálil. Teprve nyní se snažíme z 
iniciativy firem zpřetrhané vazby obnovit a navázat nové. Považujeme za nezbytné, aby 
žáci a studenti technických škol (SŠ i VŠ) získávali svou praxi v reálném pracovním 

prostředí“ (str. 22). 

Kvalitu vzdělání českých absolventů škol, pokud jde o jejich teoretickou znalost 
trendů digitalizace průmyslu a jejich schopnost využít tyto znalosti v praxi, hodnotí 
ředitelé jako spíše průměrnou, Lépe je hodnocena úroveň teoretických znalosti, avšak 
zaostává schopnost implementace v praxi (str. 23). 

Lepší připravenosti absolventů technických oborů na nové trendy v průmyslu by 

podle názorů ředitelů firem nejvíce pomohlo prohloubení vazby složení studijních oborů 
a jejich obsahu na potřeby praxe (hodnocení 9,1 bodu z 10) a také intenzivnější 
spolupráce škol a firem v oblasti výměny informací a znalostí (hodnocení 8,8 bodu), 
(str. 24). 
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Více než polovina (54 %) ředitelů strojírenských společností pozoruje v současné 

době ve svém kraji větší podporu technického vzdělávání. Lepší zkušenosti mají přitom 
velké strojírenské společnosti, které větší podporu krajů pociťují ve dvou třetinách pří-
padů. Otevření většího počtu nových technických tříd potvrzuje třetina ředitelů. (str. 25). 

Mojmír Čapka, předseda představenstva, Brisk Tábor, a.s.: „V našem regionu 
vzniklo při Jihočeské hospodářské komoře několik sektorových dohod, které podporují 
technické vzdělávání. Je nastavena úzká spolupráce se školami, včetně exkurzí, odborné 

praxe, dlouhodobé stáže. Otevírá se více tříd technických oborů učňovského a středního 
odborného školství.“ (str. 26, zdroj: Studie českého průmyslu, H1/2017, CEEC research, 
Aplis) 

V rámci domácích i zahraničních studií byla formulována řada doporučení, jak 
změnit systém počátečního vzdělávání z hlediska vývoje digitalizace, automatizace 
a robotizace a širokého využití umělé inteligence. Všechna doporučení směřují k zásadní 
změně školství na otevřený kooperativní systém, kde učitel není hlasatelem jediné 
pravdy, ale průvodcem ve světě poznávání.  

V oblasti odborného vzdělávání je to pak jednoznačně prohloubení vazby škol 
a firem tak, aby se do odborného vzdělávání co nejlépe a nejvíce promítaly požadavky 
aktuálního trhu práce v regionu.    

4.3 Vysoké školy, podpora výzkumu a transferu 

technologií 

Na úrovni vysokých škol se podařilo zastavit negativní směr v poměru studujících 
technické a vědní obory - při celkovém poklesu studujících na VŠ o 25 % mezi roky 

2010–2017 se podařilo zvýšit podíl na celkovém počtu studentů u oborů Přírodní vědy 
a nauky Zemědělsko-lesnické a veterinářské vědy a nauky, u oboru Technické vědy 
a nauky se podařilo podíl na celkovém počtu studentů zachovat, u oboru Zdravotnictví, 
lékařské a farmaceutické vědy a nauky se dokonce počet studentů navýšil v absolutní 
hodnotě.  

 

Tabulka č. 6 Studující na vysokých školách dle skupin oborů vzdělání 

  

  

2010 2013 2017 

podíl 

2017/2010 
v % 

nárůst 

podílu 
2017/2010  

v % 

 vysoké školy celkem  395 981  367 779  298 817  75,5   

 přírodní vědy a nauky  32 064  31 998  27 533  85,9 13,79 

 technické vědy a nauky 86 579  82 351  65 320  75,4 -0,02 

 zeměd.-lesnické a veter. vědy a nauky 14 990  14 445  13 210  88,1 16,78 

 zdravot., lékař. a farmac. vědy a nauky 28 734  30 838  31 027  108,0 43,09 

 humanitní a společenské vědy a nauky  67 297  63 535  50 279  74,7 -0,99 

 ekonomické vědy a nauky  99 084  85 222  60 504  61,1 -19,08 

 právní vědy a nauky  16 162  13 889  13 607  84,2 11,57 

 pedagogika, učitelství a soc. péče  48 403  41 064  31 691  65,5 -13,24 

 vědy a nauky o kultuře a umění  10 236  10 004  9 355  91,4 21,11 

 vojenské vědy a nauky  –  –  –      

Zdroj: Vlastní výpočty dle statistiky MŠMT, Výkonové ukazatele VŠ 
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Uvedená čísla však vypovídají pouze o počtu studentů, informaci o kvalitě 

absolventů a struktuře jejich znalostí a dovedností získáváme pouze zprostředkovaně 
z reakcí zaměstnavatelů.  

Opět zde můžeme citovat Studii českého průmyslu, která poukazuje na úskalí 
v propojení akademické výzkumné sféry s průmyslovou praxí: 

Kvalitu vzdělání českých absolventů škol, pokud jde o jejich teoretickou znalost 

trendů digitalizace průmyslu a jejich schopnost využít tyto znalosti v praxi, hodnotí 
ředitelé jako spíše průměrnou. Lépe je hodnocena úroveň teoretických znalosti, avšak 
zaostává schopnost implementace v praxi. Nejlépe vycházejí ze srovnání absolventi 
vysokoškolského vzdělání pro svoji nejvyšší úroveň teoretických znalostí, zároveň však 
s nejvyšším rozdílem u schopnosti implementovat získané teoretické znalosti ve výrobní 
praxi (str. 23). 

Vladimír Mařík, ředitel, Český ústav robotiky, informatiky a kybernetiky ČVUT: 
„Hlavní překážkou efektivnějšího propojení akademické výzkumné sféry s průmyslovou 
praxí je uzavřenost akademického prostoru, která se odvíjí od způsobu řízení vysokých 
škol, který nemá ve světě obdoby. Pokud budou školy nadále řízeny akademickými 
senáty jako diskusními kluby bez vizí a odpovědnosti, nikoliv normální manažerskou 
strukturou v čele s rektory, neposune se nesmírně potřebný transfer technologií 
a inovací dopředu“. (str. 11, zdroj: Studie českého průmyslu, H1/2017, CEEC research, 

Aplis) 

Důležité prvky podpory vysokoškolského sektoru a spolupráce výzkumu s praxí 
uvádí Analýza očekávaných socioekonomických dopadů rozvoje AI v ČR. 
Doporučení formulovaná pro tuto oblast jsou následující: 

• Udržení a získání nových AI expertů a výzkumníků. Kompetence a expertíza budou 
použity k budování konkurenceschopnosti. V budoucnu budou hrát klíčovou roli 

odborné znalosti. Výzkumníci, experti a technici vyškolení v AI na světové úrovni mají 
a budou mít zásadní význam při transformaci směrem k ekonomice využívající přínosů 
AI technologií. Vzdělávání a kompetence vytvářejí flexibilitu v zaměstnatelnosti 
a přispívají ke schopnosti nedestruktivního používání technologií společností.  

• Přilákání špičkových zahraničních výzkumníků do ČR a udržení špičkových domácích 
výzkumníků. Rozvoj výzkumného prostředí je možné provádět pouze s excelentními 
výzkumnými týmy se zahraniční zkušeností, ve kterých se angažují špičkoví 

výzkumníci. Je velmi obtížné, skoro nemožné, získávat relevantní finanční prostředky 
k oslovení špičkových zahraničních výzkumníků a k dlouhodobé motivaci domácích 
výzkumníků k rozvoji výzkumné kariéry ve veřejném sektoru. Podpora zaměřená na 
financování špičkových zahraničních výzkumníků působících v ČR by významně 
pomohla rozvoji českého výzkumného zázemí. 

• Rozvíjení mobilit expertů a výzkumníků. V ČR jsou v gesci MŠMT implementovány 
programy podpory mobilit výzkumných pracovníků. U specifických výzev, jako je 
výzva mezisektorové spolupráce v rámci OP VVV, jsou také podporovány mobility 
expertů mezi výzkumnými organizacemi a aplikačním sektorem. Rozšíření podobných 
programů mobilit významně podpoří zvyšování expertní domény v ČR.  

• Multidisciplinární rozšíření vzdělávacích a studijních programů a kurzů AI dovedností. 
Stejně jako v informatice a programování, pro aplikační nasazování AI budou nutné 
technické nové dovednosti a zvládnutí nových technologií. K jejich zvládnutí nebude 
nezbytně nutné inženýrské či doktorské vzdělání. Stejně jako u vývojářů software, 
technické vzdělání středoškolské či bakalářské nebo speciální kurzy budou dostačující. 
Tyto chybějící prvky vzdělávání je nutné připravit a zavést. Při zavádění je nutné vzít 
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v potaz multidisciplinaritu AI technologií a zavádět příslušné vzdělání i do oborů, jako 

je lékařství, právo, žurnalistika a podobné.  

(Zdroj: Výzkum potenciálu rozvoje umělé inteligence v České republice, Technologická agentura, ČVUT, Ústav 

státu a práva, 2018) 

Je možno poukázat i na některé příklady dobré praxe, které poukazují na 
spolupráci vysokých škol a firem i podporu sdílení výzkumných výsledků v digitálním 
prostředí: 

Česká republika má vysoce specializovaná pracoviště na technických univerzi-
tách, která spolupracují s průmyslem. Příkladem je Národní centrum Průmyslu 4.0, 
jehož cílem je přispívat k zavádění principů Průmyslu 4.0 v České republice, obzvláště 
do malých a středních podniků. Primární funkcí je poradenství a pomoc se zorientováním 
v rámci možností Průmyslu 4.0. Omezenost finančních a kapacitních zdrojů však centru 
neumožňuje zpracovávat projekty pro konkrétní firmy bez dodatečného financování. 
Vznikají však konkrétní projekty univerzit a velkých firem, jako je v roce 2018 avizovaná 
spolupráce GE Aviation a Centra pokročilého leteckého a kosmického výzkumu na 
Fakultě strojní ČVUT9, která je finančně podpořena i ze zdrojů Evropské unie a měla by 
vést k vývoji leteckých motorů a jejich následné výrobě na území České republiky. Na 
kulatém stole však zazněly obavy o dostatečnou úroveň technického vzdělávání v rámci 
středních škol u nás. Zároveň bylo poukázáno na problémy s nekompatibilitou síťových 
řešení na jednotlivých základních a středních školách, které komplikují i zapojení peněz 

soukromého sektoru do vylepšení technického zázemí ve školách. (Zdroj: Kryštof Kruliš, 
Společnost 4.0 v České republice, kulatý stůl červen 2018) 

V oblasti přenosu nových výzkumných poznatků je důležité zmínit iniciativu 
MŠMT, které se přihlásilo k licenci „Creative commons“ (https://www.creative 
commons.cz), díky které budou uveřejňovány a poskytnuty k širokému využití výstupy 
z výzkumných úkolů, řešených v rámci OP VVV.  

Ve studii Deloitte Automatizace práce v ČR je uveden příklad využití AI ve 
vzdělávání na příkladu Univerzity Georgia Tech:  

V odvětví vzdělávání se nabízí možnost hromadných online kurzů, kdy jednoho 
vyučujícího mohou najednou sledovat tisíce studentů najednou. Strop na počet studentů, 
kteří sledují online přednášky, přitom prakticky neexistuje. Co v těchto kurzech při 
masové účasti ale chybí, je osobní přístup, kdy vedoucí kurzu kapacitně nezvládají 
odpovídat na konkrétní otázky. Možným řešením je použití umělé inteligence. Na 
univerzitě Georgia Tech v jednom z kurzů používají asistenta, který není z masa a kostí, 
ale z jedniček a nul. Spolu s ostatními asistenty odpovídá na běžné otázky studentů, 
přičemž ty originálnější a důvtipnější jsou směřovány na vedoucí kurzu. Studenti přitom 
nejsou schopni rozpoznat odpovědi umělé inteligence a odpovědi lidských asistentů. 
Studenti tak dostávají odpovědi na své otázky dříve a vyučující se mohou soustředit na 
méně rutinní úkony. Samotný tvůrce ovšem dodává, že umělá inteligence má ještě 

velmi daleko do úplného nahrazení lidských asistentů, natožpak učitelů.  

                                         
9  Hlavními zakládajícími členy a iniciátory vzniku centra jsou ČVUT, VUT Brno, Siemens, Škoda Auto, Svaz 

průmyslu a dopravy ČR, Hospodářská komora ČR, Středočeské inovační centrum a Jihomoravské inovační 

centrum 
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4.4 Oblast dalšího vzdělávání - zvyšování kvalifikace 

a rekvalifikace 

Realizace dalšího vzdělávání probíhá převážně bez podpory státu hlavně na 
úrovni firem, které řeší nedostatek pracovních sil a jsou ochotné do lidí investovat 
v daleko větší míře než dříve, přestože vysoká fluktuace pracovníků jejich ochotu 

poněkud brzdí.  

Z informací časopisu Andragogika v praxi (Asociace institucí vzdělávání 
dospělých) i z časopisu Firemní vzdělávání vyplývá, že svět vzdělávání ve firmách se 
vyvíjí velmi dynamicky a HR oddělení velkých firem i vzdělávací instituce flexibilně 
reagují na potřeby firem. To se hlavně promítá do obsahu vzdělávání (zaměření na 
digitální technologie, měkké dovednosti, automatizované provozy) i do forem vzdělávání 

(stále se rozšiřující využívání on-line kurzů s nebo bez podpory tutora, využívání e-
learningového nástroje Moodle, krátkých cílených odborných kurzů a mikrokazů, 
webinářů). K celkové kultivaci prostředí pomáhá šíření nejnovějších poznatků formou 
domácích i mezinárodních konferencí, otevřených vzdělávacích zdrojů a platforem pro 
výměnu zkušeností, rovněž na domácí i mezinárodní úrovni. Kupříkladu na platformě 
EPALE, organizované Evropskou komisi, sdílí své zkušenosti i nabízí nejrůznější 
vzdělávací produkty více než 45 000 odborníků a nadšenců.  

Otevřené vzdělávací zdroje dávají příležitost i malým firmám, které nemohou 
investovat do drahých prezenčních kurzů. Jako příklad může sloužit bezplatný kurz ME-
commercer, určený mikropodnikům v oblasti elektronického obchodování, vytvořený 
v rámci programu Erasmus+ a dostupný na http://learning.me-commercer.eu i v české 
verzi. 

Stále více se však prohlubuje rozdíl v účasti na dalším vzdělávání mezi vzděla-

nými a motivovanými a méně kvalifikovanými, kteří k vlastnímu vzdělávání nepřistupují 
aktivně.  

V této oblasti mohou pomoci cílené výzvy dotačních programů, z nichž nejdůleži-
tější je v současné době Operační program Zaměstnanost MPSV, financovaný z ESF. Co 
se týče oblasti dalšího vzdělávání, za jehož realizaci je plně zodpovědný stát, jedná se 
o rekvalifikace, financované Úřadem práce ČR a vzdělávání státních úředníků a dalších 

pracovníků veřejné správy a služeb. Z níže uvedeného přehledu vyplývá, že aktuálně 
jsou v rekvalifikacích významným podílem zastoupeny základní kurzy PC, další 
nejpočetnější skupinou rekvalifikací jsou svářečské a další odborné průkazy, včetně 
řidičských průkazů. To je všeobecně známá skutečnost, avšak vysoký podíl počítačových 
kurzů svědčí o skutečnosti, že si rekvalifikanti uvědomují důležitost počítačových 
znalostí pro jejich profesní kariéru. Obecně je však díky nízkému podílu nezaměstnaných 
osob v ČR počet rekvalifikací velmi malý. Jen pro porovnání uvádíme, že ve 4. čtvrtletí 

bylo v rekvalifikaci 75 897, zatímco ve stejném období roku 2018 to bylo jen 9 450. 

 

  

http://learning.me-commercer.eu/
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Tabulka č. 7 Struktura toku uchazečů, zájemců a OZP v rekvalifikaci (4. čtvrtletí 

2018) 

REK 1a - struktura toku uchazečů, zájemců a OZP  

v rekvalifikaci, 4. čtvrtletí 2018 (1.1.2018 - 31.12.2018) 
typ rekvalifikace 

ukazatel klasická 

zvolená 
profesní  

% z celk. 

rekvalifik. G. typ rekvalifikace 

45. bezpečnost práce, ochrana majetku a osob 226 260 5,14 

56. řidičské průkazy vč. profesní způsobilosti 616 1 6,53 

57. svářečské, strojnické a jiné odborné průkazy 845 4 8,98 

60. ekonomika, administrativa, personalistika 481 260 7,84 

61. účetnictví 693 0 7,33 

63. sociální oblast 611 5 6,52 

65. osobní služby (péče o tělo, kosmetika, manikúra, pedikúra) 132 441 6,06 

66. počítačové rekvalifikace - základní dovednosti 1 908 0 20,19 

67. počítačové rekvalifikace - specializované dovednosti 418 21 4,65 

Zdroj: MPSV, 2019 

 

Opět se jedná pouze o počty, které nic nevypovídají o kvalitě akreditovaných 
vzdělávacích programů i dovedností osvojených absolventů rekvalifikací. 

Posun obsahu rekvalifikací k většímu podílu praktických nácviků je dlouhodobě 
požadován zaměstnavateli, problémem však zůstává to, že většinu rekvalifikací realizují 
vzdělávací společnosti netechnického rázu. Výjimku tvoří střední odborné školy, které 
často kurzy dalšího vzdělávání připravují ve spolupráci s partnerskými firmami (viz dříve 
citovaná Studie českého průmyslu H1/2017 v části 6.3).  

Požadavky na změnu systému rekvalifikací byly zaměstnavateli podrobně formu-
lovány a odsouhlaseny se sociálními partnery, zástupci státní správy a samosprávy již 
v Národní dohodě v oblasti rozvoje lidských zdrojů z roku 2015, podepsané na 
úrovni vrcholných představitelů uvedených organizací. V Národní dohodě byly specifiko-
vány cíle a konkrétní opatření, které by měly vést k jejich naplnění. Některá z opatření 
jsou postupně naplňována, jiná však zůstala bez odezvy. Hlavním cílem zde bylo rozvíjet 
systém dalšího vzdělávání dospělých prostřednictvím rekvalifikací jako jednoho 
z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Důraz byl kladen na fakt, že tento systém 
musí komplexně zahrnovat všechny relevantní aktéry a flexibilně reagovat na krátko-
dobé a střednědobé potřeby na trhu práce a dlouhodobé prognózy na trhu práce České 
republiky. Národní dohoda pak definovala i cíle, ke kterým je třeba směřovat, a to:  

 

• zvýšení flexibility současného systému rekvalifikací, 
 

• zefektivnění realizace rekvalifikací, 
 

• zvyšování kvality a relevantnosti rekvalifikačních kurzů v návaznosti na potřeby trhu 
práce. 

 

(Zdroj: Národní dohoda v oblasti rozvoje lidských zdrojů, 2015; https://www.socialnidialog.cz/images/stories/ 

Sektorove_dohody/Narodni_dohoda.pdf) 

 

K tomu, jak by se mělo měnit další vzdělávání v České republice, přispěla svým 
názorem i Hospodářská komora ČR: 

V souvislosti s konceptem Průmyslu 4.0 by určitými změnami měl projít i 
vzdělávací systém, od něhož se očekává, že bude schopný dodat širší spektrum 

https://www.socialnidialog.cz/images/stories/%20Sektorove_dohody/Narodni_dohoda.pdf
https://www.socialnidialog.cz/images/stories/%20Sektorove_dohody/Narodni_dohoda.pdf
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systémově uspořádaných znalostí a dovedností. Zejména pak schopnost systémově 

a interdisciplinárně myslet a doplňovat si trvale znalosti v procesu celoživotního učení 
se. Bude třeba eliminovat existující deficit IT schopností, navrhnout nové formáty 
kontinuálního vzdělávaní a rekvalifikace. Jako jedno z řešení se nabízí možnost kratších 
kurzů s minidiplomy. Pod širším spektrem znalostí se chápe to, že zaměstnanci budou 
muset v patřičné míře rozumět jak IT, tak i výrobě, ekonomickým i společenským 
procesům. Budou muset zvládat interdisciplinární pohledy. Musí dojít ke kvalitnější, 

intenzívnější a dlouhodobější spolupráci podnikové sféry s univerzitami. Organizace 
zastupující zaměstnavatele budou hrát podstatnou roli při propojování těchto dvou 
sektorů. Kvalita učitelů na všech stupních škol bude mít v této souvislosti zásadní roli. 
Trh bude vyžadovat inovativní, kreativní absolventy. Základním požadavkem se stane 
schopnost kriticky přemýšlet a motivace. Klíčové bude zvyšování i transformace 
kvalifikací stávajících pracovníků tak, aby byla udržená zaměstnanost vyšších věkových 
skupin. Bude nutná pružná reakce vzdělávacího systému, včetně možnosti vyvinout 

nástroje právě pro zvýšení jeho flexibility. (Zdroj: podklad pro konvent EU Hospodářské 
komory ČR) 

Jaké jsou příležitosti v oblasti dalšího vzdělávání v České republice, se dozvídáme 
ze zahraničních i domácích studií, obsahujících analýzy i doporučení.  

Kupříkladu ve studii Digital/McKinsey „Říše digitálních vyzývatelů“ jsou 
dána jasná doporučení pro tvůrce politik v oblasti dalšího profesního vzdělávání 

i upozornění na deficity v oblasti ICT, považované za klíčové z hlediska digitalizace 
a automatizace: 

Co je třeba? 

Pro jednotlivce bude klíčové investovat do vzdělávání, dalšího vzdělávání 
a rekvalifikací tak, aby mohli využít příležitosti nového trhu práce.  

Tvůrci politik by měli napomoci rozvoji technologií ve veřejném i soukromém 
sektoru. Také by měli podpořit pracující formou kvalifikačních a rekvalifikačních 
programů a zlepšit prostředí (ekosystém) pro start-upy a digitální inovace. 

 

Klíčová fakta o ČR a budoucí úkoly  
 

• Rozsáhlá budoucí potřeba rekvalifikace pracovních sil, 52 % pracovních aktivit může 
být automatizováno již existujícími technologiemi. Střední scénář odhaduje, že do 
roku 2030 bude automatizováno 1,1 mil. pracovních míst. 
 

• Přes velký počet STEM absolventů, zaostává podíl ICT specialistů (3,5 % pracovní 
síly) za průměrem digitálních tahounů (front runners), který zahrnuje 4,8 % pracovní 
síly.  
     

• Česká populace zaostává za digitálními tahouny v základních i pokročilých 
počítačových dovednostech – největší zaostávání lze pozorovat u starší generace. 
 

• Účast na dalším vzdělávání 46 % (populace 24–65 let) je v ČR vyšší než v zemích 
střední a východní Evropy (36 %), ale zaostává za digitálními tahouny (54 %). 
 

• Je třeba vytvořit širokou strategii změny kvalifikace. 
 

• Provést diagnostiku status současné pracovní síly a předpovědět nutné změny 
v dovednostech pro budoucnost, tedy vyvinout model trhu práce, identifikovat změny 
v sektorech a pochopit rozdíl mezi současnými a budoucími dovednostmi. 
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• Najít vhodná řešení a srovnání, např. podívat se na zkušenosti, jiných trhů jako jsou 

Dánsko, Kanada, Singapur. 
 

• Přijmout programy a opatření a měřit efektivitu aktivit, měřit změny v míře zaměst-
nanosti a ve mzdách, přimět vzdělavatele k odpovědnosti za výstupy rekvalifikačních 
programů. 
 

Podpořit celoživotní vzdělávání a vzdělávání v průběhu kariéry 
 

• Vytvořit ekosystém, který pomáhá dospělým v rekvalifikaci a zvyšování kvalifikace: 
podpořit motivaci dospělých k učení, nabízet praktické kurzy a/nebo další pobídky, 
poskytovat podporou během tranzitní periody a pomáhat při hledání práce. 
 

• Podporovat nové typy vzdělávání, jako jsou digitální vzdělávací programy. 
 

• Zvýšit přístupnost vzdělávání rozvojem jazykových dovedností, hlavně angličtiny. 
 

Rozvíjet získávání talentů 
 

• Přitáhnout další ICT specialisty z celého světa, jako např. pracovat se soukromým 
sektorem pro určení potřeby pracovníků se speciálními dovednostmi a zjednodušit 
imigrační politiku pro takové specialisty. 
 

• Udržet ICT specialisty, aby neopouštěli zemi, např. podpořit univerzity ve spolupráci 
se soukromým sektorem při vytváření možností stáží vysoké kvality jako součást 
studijního programu Přitáhnout zpět ICT specialisty, kteří zemi opustili, např. 
poskytovat stipendia pro mladé lidi studující na výměnných pobytech v zahraničí, 
pokud se zaváží k tomu, že se vrátí, anebo bezprostředně po ukončení studia půjdou 
pracovat do své země. 

 

Ovlivňovat nezávisle platformy 
 

• Uskutečnit výzkum k pochopení rozsahu a růstu sdílené a nezávislé ekonomiky práce. 
 

• Zaměřit se na politiky podporující sdílenou ekonomiku a iniciativy ochrany pracovníků. 
 

(Zdroj: The rise of Digital Challengers, How digitization can become the next growth engine for Central and 

Eastern Europe, Perspective on the Czech Republic, 2019) 

 

Hlavní zjištění a doporučení pro tvůrce politik se také objevují v nejnovější studii 
OECD Skills Outlook, zaměřené na dovednosti roku 2019: 

• digitalizace mění v mnoha ohledech lidský život, 
 

• investice do dovedností, vzdělání a odborný výcvik jsou nutné pro digitální 
transformaci, 
 

• země nejsou stejně připraveny využívat přínosy digitální transformace, 
 

• mnohá povolání se mění a pracovníci se potřebují přizpůsobit, 
 

• vzdělávací politiky musí usnadnit přechody mezi povoláními, 
 

• nutné úpravy vzdělávání jsou zásadní, ale je těžké je přesně posoudit, 
 

• vzdělávací programy musí být dobře zacílené a navržené, 
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• jsou potřebné flexibilní možnosti kombinace práce a vzdělávání, 
 

• potenciál otevřených kurzů musí být využíván více, 
 

• nové technologie také mění každodenní život a společnost, 
 

• dovednosti jsou důležitým zdrojem rozdílů z hlediska přístupu k digitálním zařízením, 
různých uživatelů a výstupů, 
 

• počáteční vzdělávání musí být více orientováno na budoucnost, 
 

• využití technologií ve školách nabízí násobení užitků, ale jejich potenciál ještě nebyl 
využit, 
 

• učitelská profese je základním kamenem pro vzdělávací systém zaměřený na 
budoucnost, 
 

• celoživotní učení pro všechny se musí stát realitou, 
 

• rozsah politik souvisejících se vzděláváním je důležitým prvkem, může se zaměřit na 
geografickou dimenzi digitalizace, 
 

• politická snažení musí být koordinována. 

(Zdroj: OECD Skills Outlook 2019) 

 

V níže uvedené citaci ze studie OECD Jaký je život v digitálním věku? lze 
nalézt informaci o možných rizicích nedostatečného vzdělávání ve využívání internetu 
pro Českou republiku. 

Ve srovnání s dalšími zeměmi OECD je výkon České republiky charakterizován 
nízkou mírou rizika, ale také nízkou mírou příležitostí. Přístup k internetu se v poslední 

dekádě rapidně rozšířil a nyní je vysoko nad průměrem zemí OECD, 82 %. Avšak 
přetrvává poměrně vysoká nerovnost uživatelů, která znamená, že zatímco některé 
skupiny obyvatelstva velmi využívají internet, většina populace jej využívá jen pro malý 
počet aktivit. Česká republika vykazuje velmi nízkou míru využívání internetu při on-
line hledání práce s nejnižším podílem osob, které použili internet k hledání práce (5,4 
%). Země je jen částečně vystavena riziku digitální transformace, přestože vykazuje 
jednu nejvyšších úrovní desinformací (36 %), zatímco podíl osob vyjadřujících své 
politické názory on-line je nejnižší v zemích OECD. Také podíl osob, které absolvují on-
line kurzy je nízký, ale Česká republika je relativně dobře vybavena výpočetní technikou 
na školách, kdy 77 % studentů má přístup k internetu prostřednictvím školních počítačů. 
(Zdroj: How’s Life in the Digital Age?, Opportunities and risks of the Digital 
transformation for people’s well-being, OECD 2019) 

Další studie se zaměřují na množství a strukturu vysokoškolsky vzdělaných lidí, 

hlavně ICT specialistů, v České republice. Ti jsou obecně chápáni jako zdroj rozvoje 
digitálního světa a faktorem determinujícím celkový rozvoj společnosti. Jako příklady 
lze uvést studie Dopady digitalizace na zaměstnanost a sociální zabezpečení 
zaměstnanců (RAM a VŠE) a Dopady Průmyslu 4.0 na trh práce v ČR (NVF). 

Česká republika (společně s Litvou) vykazuje nejvyšší počet středoškoláků 
v rámci EU; také počet osob, které předčasně opustily vzdělávací systém, je velmi malý. 

Na druhé straně ČR poněkud zaostává v počtu osob s terciárním vzděláním. Je zřejmé, 
že vyšší úroveň lidského kapitálu umožní lépe využít pozitivní efekty, které budování 
Průmyslu 4.0 a Společnosti 4.0 přinese. Nedostatek kvalifikované pracovní síly by se 
mohl stát bariérou, která by českým podnikům zabraňovala posunout se do „vyšších 
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pater“ hodnototvorného řetězce. To by mělo zcela jistě negativní dopad na úroveň mezd 

a celkovou životní úroveň. 

Je nezbytné postupně vytvořit vyhovující kvalifikační strukturu obyvatelstva a 
generovat dostatečný počet odborníků a specialistů na informační a komunikační techno-
logie, na automatizaci, robotizaci, kybernetiku atd., kteří budou zajišťovat požadovanou 
produkci a služby, ale také výzkum a vývoj (oblast vědy a výzkumu je pro lepší umístění 
ČR v hodnototvorném řetězci klíčová). Souběžně s tímto procesem musí ale docházet 

ke zvyšování počítačové gramotnosti obyvatelstva a k vytváření odpovídající ICT 
infrastruktury. Dosaženou úroveň obou procesů lze vyjádřit jen velmi obtížně, nicméně 
určitý rámcový pohled je možné získat pomocí vybraných ukazatelů.  

 

Graf č. 10 Podíl ICT specialistů na celkové zaměstnanosti v zemích EU (2016, 
v %) 

 

Zdroj: Eurostat, vlastní zpracování. 

 

V roce 2016 činil podíl ICT specialistů na celkové zaměstnanosti v rámci EU 
3,7 %, přitom v České republice byl nižší než průměr, a to 3,5 %. Tradičně vysoký podíl 
ICT specialistů na celkové zaměstnanosti je ve skandinávských zemích, zejména 
ve Finsku (6,6 %) a Švédsku (6,3 %). Následuje Estonsko (5,3 %), Velká Británie 
(5,1 %) a Nizozemsko (5,0 %). Ve srovnání s ostatními novými členskými zeměmi 
Estonsko doslova vyčnívá, neboť ty se (kromě Malty) pohybují pod průměrem EU, a to 
v pořadí Maďarsko (3,6 %), ČR, Slovinsko, Chorvatsko, Slovensko, Bulharsko, Polsko, 

Litva, Kypr, Lotyško a Rumunsko (2 %). Z hlediska zemí střední a východní Evropy je 
pozice České republiky relativně uspokojivá, za Estonskem (s vysokým náskokem) 
a Maďarskem. Vzhledem ke změně v metodice, nelze k vyjádření dynamiky tohoto 
ukazatele použít delší časové řady, nicméně podíváme-li se na vývoj ukazatele v období 
2012–2016, největší nárůst je patrný právě u Estonska (o 1,5 p.b.), zatímco v případě 
ČR stagnuje. Meziročně (tedy při srovnání let 2015 a 2016) Česká republika zaznamenala 
dokonce nejhorší výsledek ze všech členských zemí Unie, a to pokles o 0,2 p.b. 

K menšímu poklesu došlo také ve Slovinsku a na Slovensku (pozn.: mírný pokles ve 
Finsku má zcela jiný kontext). Již zmíněné Estonsko naopak zaznamenalo největší 
nárůst podílu ICT specialistů na celkové zaměstnanosti, a to o 0,9 p.b. (následovalo 
Chorvatsko s nárůstem o 0,6 p.b. a Litva o 0,4 p.b.). Z uvedené analýzy lze indikovat, 
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že procesy digitalizace ekonomiky v ČR ztrácejí v posledním období svou dynamiku 

a mají určité zpoždění. (Zdroj: Dopady digitalizace na zaměstnanost a sociální zabezpe-
čení zaměstnanců, analytická studie 2017, Pavel Kohout, Robot Asset Management, 
SICAV, Marcela Palíšková, VŠE Praha 2017) 

4.4.1 Připravenost lidských zdrojů na využívání ICT10  

Počítačová gramotnost populace představuje jeden ze základních faktorů, které 
ovlivňují vstřícnost populace k přijetí a využívání nových technologií a nových forem 
poskytování služeb, ale i nových forem spotřebního zboží včetně možností jeho nákupu, 
způsobu používání atd. Je také obecným základem pro zvládání nových profesních 
nároků, které vyvstávají v souvislosti s trendy Průmyslu 4.0.  

Statistiky ukazují, že počet osob, které nejsou schopny zvládnout alespoň 
základní úkony na počítači, se postupně ve všech zemích snižuje, nicméně v ČR se stále 
jedná o relativně vysoký podíl počítačově negramotných lidí, a to zejména ve vyšším 
věku. Příslibem je zlepšování počítačové gramotnosti v dětské populaci, jak ukázalo 
šetření ICILS, kde čeští žáci osmých tříd v konkurenci 19 evropských zemí obsadili první 
místo. Za zamyšlení však stojí skutečnost, že řada z nich získala své dovednosti mimo 
školu. Rovněž i v dospělé populaci došlo k významnému posunu zejména, pokud jde o 

podíl osob s vysokou úrovní počítačových dovedností, který v roce 2014 na věkové 
skupině 16–74 let činil 27 %, zatímco v roce 2006 pouze 14 %. 

Přesto však zaostávání např. vůči Finsku (46 %) je výrazné a bude třeba posílit 
tento typ výuky nejen na všech stupních počátečního vzdělávání, ale i zvýšit nabídku 
a kvalitu takto zaměřených kurzů dalšího vzdělávání, např. formou mezinárodně 
akreditovaných kurzů ECDL (European Computer Driving Lincence). 

Dále pak studie uvádí, kterým směrem by se mělo ubírat další vzdělávání pro trh 
práce: Uvolňovaná, ale i stávající pracovní síla bude muset mít možnost doplňovat si 
průběžně chybějící znalosti a dovednosti, požadované novými pracovními místy 
a změnami ve výkonu profesí. Udržení permanentní „zaměstnatelnosti“ pracovní síly 
(resp. funkční flexibility)6 v maximálním rozsahu bude předpokladem ekonomického 
růstu a funkčnosti trhu práce. Rozhodujícími budou zejména ICT dovednosti na různých 
úrovních propojené s různými profesními specializacemi. Vedle toho stále půjde i o 
klasické profesní rekvalifikace a o rozvoj obecných dovedností, jako je kreativita, 
podnikatelské dovednosti a schopnost spolupracovat s ostatními profesemi a zákazníky. 
Systém dalšího vzdělávání by proto měl být připraven na různorodé formy a nástroje 
přizpůsobené potřebám i úzkých skupin klientů různého profesního zaměření, různých 
úrovní dovedností a různého věku. Bude to vyžadovat nové metody a přístupy, včetně 
značného rozvoje e-learningu. Daleko větší roli by měly převzít univerzity, jejichž 
potenciál je v systému dalšího vzdělávání zatím velmi málo využit. Různorodost vzdělá-

vacích potřeb, a tudíž i výstupů z různých vzdělávacích aktivit včetně neformálního učení 
si pak vyžádá rozvinutý systém hodnocení a uznávání vzdělávacích výstupů, aby byla 
zajištěna průchodnost a návaznost různých vzdělávacích cest, která by uspokojovala jak 
zaměstnavatele, tak samotné frekventanty. Bude také třeba posílit zapojení podniků při 
rekvalifikacích a při průběžném doškolování vlastních pracovníků a jejich účast při 
zabezpečování počátečního profesního vzdělávání cestou užší spolupráce se středními i 

vysokými školami, současně bude třeba také zvýšit. 

                                         
10  Zdroj: Dopady Průmyslu 4.0 na trh práce v ČR, Národní vzdělávací fond, o.p.s., 2017 
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Ve výzkumu potenciálu rozvoje umělé inteligence v ČR upozorňují autoři 

z Technologické agentury, jak by měla být zaměřena politika státu, aby se dosáhlo 
zvýšení kvalifikace pro perspektivní povolání. V této části plně odkazují na Akční plán 
Práce 4.0.  

4.4.2 Zvyšování kvalifikace pro perspektivní povolání  

Důsledná rekvalifikace a využívání odborně způsobilé lidské pracovní síly ve 
spolupráci s AI je předpokladem plného využití růstového potenciálu, který AI do 
ekonomiky přináší. Tato kapitola však není dostatečně ukotvena ve vládní strategii 
Digitální Česko a její rozpracování v rámci dalších strategických dokumentů proto 
zasluhuje zvýšenou pozornost.  

• Rozvoj státem podporovaného systému celoživotního učení a vyššího odborného 
vzdělávání v oblasti technických a tzv. měkkých dovedností (v návaznosti na opatření 
2.1 Akčního plánu Práce 4.0) – Technické znalosti rychle zastarávají, proto je nutné 
vytvořit a rozvíjet systém „rychloobrátkového“ celoživotního učení, který umožní 
pracovníkům průběžnou přípravu na nově přicházející výzvy v oblasti technologií 
a trhu práce.  
 

• Podpora možností doškolování a rozvoje digitálních dovedností v rámci výkonu 

zaměstnání (v návaznosti na opatření 2.1 a 2.2 Akčního plánu Práce 4.0 a projekty 
POVEZ II a VDTP II) – podpořit rozvoj vnitrofiremního vzdělávání a motivovat firmy 
i pracovníky k jeho využívání (viz např. národní programy pro rozvoj dovedností v 
Norsku, Lucembursku nebo Singapuru.  
 

• Rozvoj a průběžná aktualizace databází Národní soustavy povolání a Národní soustavy 
kvalifikací v návaznosti na evropskou klasifikaci ESCO – tyto systémy poskytují 

potřebnou informační základnu o soustavě celostátně uznávaných profesních 
kvalifikací v ČR.  
 

• Rozvoj komplexního systému zvyšování kvalifikace a rozšiřování znalostí pro 
automatizací ohrožené pracovníky (v návaznosti na opatření 2.1, 2.2 a 3.5 akčního 
plánu Práce 4.0) – Poskytnout ohroženým pracovníkům možnost odborné diagnostiky 
jejich schopností a dovedností a v návaznosti na výsledek navrhnout pro konkrétního 

člověka doškolovací program na míru jeho schopnostem, dovednostem a motivaci 
(koncept ochrany konkrétního pracovníka místo ochrany pracovního místa).  

Zdroj: Výzkum potenciálu rozvoje umělé inteligence v České republice, Analýza očekávaných socio-

ekonomických dopadů rozvoje AI v ČR Úřad vlády ČR, 10. prosince 2018 

 

Za jednu ze základních změn systému dalšího vzdělávání je všeobecně pokládán 

masivní rozvoj otevřených internetově přístupných kurzů (MOOC - Massive open online 
courses). Ze statistiky OECD však vyplývá, že v tomto směru si ČR nevede dobře. 
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Graf č. 11 Podíl osob, které využily Internet pro MOOC kurzy v posledních třech 

měsících (dle příjmových kvartilů) 

 

Zdroj: Přístup a využití ICT jednotlivci a domácnostmi, OECD, 2017 

 

Přestože mezinárodní srovnávání v digitální gramotnosti celkové populace 
nevyznívají pro ČR příliš lichotivě (vyjma školní mládeže), na podnikové mikroúrovni 
aktuálně probíhá mnoho pozitivních konkrétních aktivit v oblasti digitalizace a automati-
zace a s nimi souvisejícím vzděláváním a poradenstvím. Tyto aktivity převážně probíhají 
díky iniciativě a spolupráci vysokých škol a firem.  

U firem samotných se stále častěji prosazuje trend nákupu komplexních balíčků 
technologií a s nimi souvisejících školení.  

Realizace konkrétních opatření v rozvoji systému dalšího vzdělávání a realizace 
rekvalifikací Úřadem práce ČR jsou v současné době z 85 % závislé na financování 
z Evropského sociálního fondu (aktuálně se jedná o Operační program Zaměstnanost). 

4.5 Předpokládané nároky na znalosti a dovednosti 

V materiálech, které se zaměřují na definování znalostí a kompetencí potřebných 
pro budoucí trh práce, se jako červená nit vinou požadavky na kvalitní ICT kompetence, 
uživatelské i specificky zaměřené na ICT vývoj, na široký základ přírodních věd a na 
měkké kompetence, hlavně však se opakuje požadavek na schopnost naučit se učit 

a pracovat na svém zdokonalování po celý aktivní život.  

Odborníci se shodují na tom, že počáteční vzdělávání je nutno posunout od 
encyklopedických znalostí k porozumění systémům a souvislostem a k flexibilní přípravě 
na život, včetně pracovního a pro kontinuální vzdělávání.   

V několika studiích se objevují konkrétní požadavky na pracovní kompetence, 

které by mělo utvářet počáteční i další vzdělávání. 

Studie zpracovaná VÚPSV, v. v. i. Hodnocení složitosti, odpovědnosti 
a namáhavosti práce a Průmysl 4.0, se zaměřuje na hodnocení práce pro Průmysl 
4.0., které dává obraz o požadovaných kompetencích pracovníků: 



4. Dopady automatizace, robotizace a digitalizace na oblast vzdělávání 
 

 

68 

V rámci hodnocení prací by proto měl být zvýšen apel na hodnocení dovedností, 

které budou patrně nejen v komputerizovaných jednotkách spočívat v:  

• počítačové gramotnosti, schopnosti komunikace se strojem,  
 

• intelektuálních schopnostech, jako rychlé zpracování informací, řešení problémů 
a kreativita,  

 

• sociální schopnosti, jako komunikace se spolupracovníky a se zákazníky, práce 
v týmu,  
 

• flexibilitě, schopnosti se učit, přizpůsobivosti novým postupům.  

 

Studie dále upozorňuje na systém hodnocení, vyvinutý ve Velké Británii: 

V návaznosti na potřebu rovného odměňování mužů a žen byl ve Velké Británii 
zaveden JEGS hodnotící systém, který má svou zvláštní úpravu pro použití v podnicích 
i ve státní sféře. JEGS je hodnotící metoda, realizovaná pomocí počítačové techniky.  

Vznik této metody se datuje k roku 1992. Původně byla metoda navržena 
a vyvinuta pro veřejnou službu ve Velké Británii s cílem vyhodnotit relativní váhu 
administrativních, technických a profesních rolí.  

 

Hodnocená hlediska v rámci této metody jsou (UK Government, 2017):  

1) Znalosti, dovednosti a zkušenosti  

• znalosti potřebné k dané práci;  
 

• nutnost aktualizace znalostí.  

2) Kontakt a komunikace  

• s kým je v dané práci potřebné komunikovat;  
 

• jaký typ komunikace je šířen/jaký typ informace je vyměňován;  
 

• důležitost předávaných sdělení; 
 

• složitost předávané informace.  

3) Řešení problémů  

• nutnost originálního myšlení při řešení problémů a potřeba přinášet tvůrčí přístupy;  
 

• četnost problematických situací;  
 

• řešení problémů v rámci týmu/individuálně.  

4) Rozhodování  

• samostatná rozhodování/rozhodování v součinnosti s dalšími lidmi;  
 

• časový horizont pro tvorbu rozhodnutí;  
 

• četnost rozhodování.  

5) Autonomie  

• pravidla práce (legislativní rámec, příklady dobré praxe apod.)/svoboda postupů 
v rámci práce.  
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6) Řízení zdrojů  

a) Řízení finančních zdrojů  

• finanční zodpovědnost;  
 

• zodpovědnost za výdaje;  
 

• zodpovědnost za rozpočet (velikost rozpočtu).  

b) Řízení týmu  

• zodpovědnost za práci týmu.  

7) „Impact“ (dopad)  

• zhodnocení pozitivního dopadu na tým, podnik, společnost;  
 

• dopad na výkon týmu či podniku/instituce; 
  

• ovlivnění image podniku/instituce;  
 

• vliv práce na dalších podniků/institucí.  

Zdroj: Hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce a Průmysl 4.0, Lenka Říhová, VÚPSV 2017 

 

Nad budoucími potřebami znalostní společnosti se zamýšlí studie Dopady 
digitalizace na zaměstnanost a sociální zabezpečení zaměstnanců. Při nárocích 
na znalosti a dovednosti v oblasti ICT vychází ze známého T – shaped professional model 
společnosti McKinsey.  

Budování Společnosti 4.0, tedy znalostní společnosti, bude klást větší nároky na 
znalosti a dovednosti pracovníků a jejich flexibilitu. Nicméně vzhledem k překotnému 

technologickému vývoji je však velmi obtížné tyto nároky konkretizovat. Lze je do jisté 
míry formulovat v obecné rovině. 

 

Již z dnešních trendů na pracovních trzích lze dovodit, že úspěšnější bude na trhu 
práce jedinec, který bude disponovat komplexnějšími znalostmi a dovednostmi, bude 
schopen uvažovat a rozhodovat se v širších souvislostech a bude ochoten neustále se 
vzdělávat. 

 

Je možné předpokládat, že v budoucnu budou vyžadovány především tyto 
znalosti a dovednosti:  

• Digitální gramotnost jako součást základního vzdělání každého jedince. Zejména 
schopnost umět technologie používat k efektivnímu řešení problémů a schopnost 
efektivně pracovat s informacemi. S tím souvisí schopnost průběžně si osvojovat 
nové trendy v technologiích a neustále rozvíjet své IT znalosti a dovednosti. 
 

• Úzká specializace v jednom oboru ustoupí a budou vyžadovány tzv. T-shaped 
professional, neboli profesionální znalosti ve tvaru T, tzn. současně hluboké a široké 
znalosti. Depth of Expertise, tedy odborné hluboké znalosti v jednom oboru, 
a současně Breadth of Knowledge, tedy široké znalostí napříč mnoha disciplínami, ale 
také schopnosti komunikace, kritického myšlení apod. Tato schopnost uvažovat 
interdisciplinárně je nezbytným předpokladem inovací. Vzhledem k propojenosti 
technologií, výrobních procesů a celého hodnotového (též hodnototvorného) řetězce 
bude nezbytně nutné orientovat se v celém systému. 
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Obrázek č. 4 T-shaped professional 

 

 Zdroj: https://www.power2improve.com/en/special-programs/t-shape-your-experts-t-shaped-professional/ 

 

Kromě hard skills (tj. tvrdé dovednosti; odborné, technické, jazykové apod.) 
bude dále narůstat význam soft skills (tedy měkkých dovedností). Jedná se zejména o 
komunikační schopnosti, koncepční myšlení, schopnost vedení týmu a spolupráce, 
odolnost vůči stresu, schopnost rychle reagovat a rozhodovat se, schopnost sdílet 
informace, schopnost tolerance, sebeřízení atd. Měkké dovednosti jsou nezbytným 
předpokladem efektivní práce v týmech a virtuálních týmech, v rámci platforem 
spolupráce apod. (Zdroj: Dopady digitalizace na zaměstnanost a sociální zabezpečení 

zaměstnanců, analytická studie 2017, Pavel Kohout, Robot Asset Management, SICAV, 
Marcela Palíšková, VŠE Praha 2017) 

Oblast požadavků odborníků na kvalifikovanou pracovní sílu v ICT pro Průmysl 
4.0 popisuje studie Národního vzdělávacího fondu, která se také odkazuje na 
McKinsey model: 

 

Požadavky na dovednosti v ICT profesích 

Obecně lze charakteristiku žádoucího profilu ICT odborníka shrnout jako komplex 
dvou oblastí, který se znázorňuje strukturou velkého T. Vertikální „noha“ této struktury 
je tvořena odbornými ICT dovednostmi, kam patří:  

i)  softwarové inženýrství - vývoj SW a programování, vývoj aplikací, testování;  

ii)  ICT infrastruktura - správa sítí a technická podpora, cloudy;  

iii)  programování NC strojů, embeded systémy;  

iv)  aplikace pro správu podniků, architektura ICT systémů;  

v)  datové inženýrství - tvorba a správa databází, propojování databází, big data;  

vi)  webový vývoj;  

vii)  zajišťování bezpečnosti;  

viii)  business inteligence a analýza/ERP systémy;  

https://www.power2improve.com/en/special-programs/t-shape-your-experts-t-shaped-professional/


4. Dopady automatizace, robotizace a digitalizace na oblast vzdělávání 
 

 

71 

ix)  mobilní aplikace;  

x)  řízení IT projektů.  

Horizontální linie struktury dovedností je tvořena požadavky na doplňkové 
specifické odbornosti a na tzv. měkké dovednosti. Patří sem profesní přesah do jiných 
oborů, tj. znalost uživatelského prostředí v širším kontextu (zejm. jde o znalost metod 
řízení a organizace, podnikových financí a ekonomiky, marketingu a obchodu, statistiky, 

práva či o znalost uživatelských sektorů jako je bankovnictví, veřejná správa, zdravot-
nictví…) a nezbytná znalost anglického jazyka. Z měkkých dovedností je sem zařazována 
zejména schopnost práce v mezinárodním prostředí, komunikační a prezentační 
dovednosti, schopnost přesvědčit klienta a obhájit svou práci, ale také klientovi dobře 
naslouchat, schopnost týmové spolupráce, projektové řízení, ochota se dále vzdělávat 
a podílet se na inovacích a přistupovat k řešení problémů kreativně.  

 

Požadavky na dovednosti v ostatních profesích 

Co se týče ICT dovedností, které budou potřebovat ostatní profese, za nezbytný 
základ je dnes již téměř automaticky považována znalost běžného kancelářského SW 
(především MS Office), dále schopnost naučit se konkrétní firemní ERP systém 
(respektive jeho dílčí modul podle daného organizačního útvaru v podniku). Velmi často 

podniky deklarují také vzrůstající potřebu flexibility svých zaměstnanců, schopnosti učit 
se zejména v oblasti ICT nové věci, ochoty přecházet na nové systémy a způsoby řešení. 
Zástupci některých firem hovořili o prvotní nutnosti změny smýšlení, zejména u 
pracovníků na středních a nižších pozicích ve výrobě, kterými je ICT stále vnímáno spíše 
jako nadstavba, „doplněk“ k práci, nikoli jako základní infrastruktura pro činnost firmy. 
Do budoucna bude pro mnoho profesí klíčová práce s informacemi - analýza a interpre-
tace, schopnost data třídit, vyhodnotit, rozlišit podstatné od nepodstatného apod. Tato 

dovednost bude vyžadována i u zaměstnanců na nižších neodborných pozicích (např. 
vyhodnocování chování zákazníků ze shromažďovaných dat na pozicích prodavačů). 
Opakovaně je uváděno, že automatizace rutinních činností nemusí znamenat náhradu 
pracovníka, ale naopak jeho posun na vyšší úroveň, zvýšení produktivity a kvality jeho 
práce. (Zdroj: Průmysl 4.0 ve vazbě na kvalifikovanou pracovní sílu v oboru IT/ICT; 
Názory odborníků, Národní vzdělávací fond, o.p.s., 2017) 

Otázkou, co by se měli dospělí učit v nejbližších 10 letech, aby uspěli v měnícím 

se světě, se zabývá anketa časopisu Andragogika v praxi, dále je uveden názor Richarda 
Papíka, informačního specialisty, knihovníka a VŠ učitele: „To je nelehká otázka, protože 
na jednu stranu se volá po nutnosti mít znalosti, které mají být hlubší a kognitivně lépe 
zpracované, ale na druhé straně netrpělivý nejen korporátní svět tlačí praxi předem do 
jisté ‚sociální průraznosti‘, akčnosti a někdy až nesmyslného výkonu, který je spíš 
rychloobrátkovým fenoménem současnosti, takže cena opravdových znalostí jakoby 
ustupovala do pozadí. Zjednodušeně řečeno: svět mnohdy žádá instantní znalosti a na 
vzdělávání ve starém stylu‘ není prostě čas... 

 

Lidé by se měli učit: 

1. Myslet a nepolevovat v tomto úsilí, můžeme říci klidně umět se učit kriticky myslet. 

2. Efektivně se umět učit, nerezignovat na učení se novému, i když to není snadné 
s přibývajícím věkem. 

3. Umět využívat naučené ve svém činění, hledat tyto možnosti, je to pak motivační. 

4. Využívat a ocenit význam kvalitních informací a znalostí, umět si je najít a využít. 
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5. Nezapomínat na schopnost učit se v sociálních vztazích, učit se například stále být 

dobrými kolegy, podporovat sociální inteligenci u sebe i druhých. 

6. Odolávat stresu a nenechat se zahnat do patologických stavů, které deformují radost 
z práce a učením, umět se jim tedy statečně a otevřeně postavit. 

7. Mít radost z tvoření a učení, což pochopitelně kolísá, jak jde život, tedy aby se 
schopnost učit se stále vracela, a učit se vytvářet pro to motivující podmínky.“ 

Zdroj: Andragogika v praxi 19/20 

4.6 Shrnutí  

1) Hodnocení skutečných změn ve vzdělávacím systému není systematicky 

prováděno. Jejich obsah a rozsah je možno sledovat pouze na izolovaných kladných 
příkladech a prozkoumáním zpracovaných studií, odborných článků a rozhovorů 
s relevantními odborníky, které jsme se pokusili přiblížit v tomto textu.  

 

2) Rozvoj státem podporovaného systému celoživotního učení a vyššího odbor-
ného vzdělávání v oblasti technických a tzv. měkkých dovedností není ve 
strategiích České republiky dostatečně ukotven.  

 

Důsledná rekvalifikace a využívání odborně způsobilé lidské pracovní síly ve 
spolupráci s AI je předpokladem plného využití růstového potenciálu, který AI do 
ekonomiky přináší. Tato kapitola však zasluhuje zvýšenou pozornost a rozpracování 
v rámci dalších strategických dokumentů. Je nutné podpořit rozvoj státem podporo-
vaného systému celoživotního učení a vyššího odborného vzdělávání v oblasti 
technických a tzv. měkkých dovedností (v návaznosti na opatření 2.1 Akčního plánu 
Práce 4.0) – Technické znalosti rychle zastarávají, proto je nutné vytvořit a rozvíjet 
systém „rychloobrátkového“ celoživotního učení, který umožní pracovníkům 
průběžnou přípravu na nově přicházející výzvy v oblasti technologií a trhu práce. 

  

3) Digitalizace se dotýká dvou oblastí vzdělávání – využívání a dopad 
informačních technologií a digitalizace v procesu vzdělávání a vzdělávání pro vývoj 
a využití informačních technologií v praxi; 
 

Podporu rozvoje systému vzdělávání a celoživotního učení prostřednictvím digitál-
ních technologií přináší zejména Strategie digitální gramotnosti ČR na období 
2015 až 2020 a na ní navazující Strategie digitálního vzdělávání do roku 
2020, určené počátečnímu vzdělávání. Ta klade důraz především na přístup 
k digitálním technologiím, na jejich využití a na podporu rozvoje inovačních přístupů 
(podrobněji viz kap. 4.1).   

 

4) Celková příprava na život a práci v ne zcela známé budoucnosti je o to náročnější, 
že odhady budoucích scénářů rozšíření digitalizace, automatizace a roboti-
zace se výrazně liší.  
 

Připravit zodpovědně doporučení pro ovlivňování budoucího vývoje počátečního i 
dalšího vzdělávání je o to těžší, že budoucnost není lehce predikovatelná, a ti, kteří 
se touto otázkou intenzivně zabývají, vytvářejí nejrůznější, mnohdy protichůdné 
scénáře toho, jakým způsobem a jak rychle bude svět digitalizace, automatizace a 

robotizace ovlivňovat náš život, požadavky trhu práce a k tomu potřebné 
kompetence a vzdělání (podrobněji viz kap. Úvod) 

   

5) Požadavky na počáteční i další vzdělání a kvalifikaci budoucích pracovníků se 
soustřeďují hlavně do oblasti digitálních a měkkých dovedností, které pomáhají 
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zvládat nové technologie i flexibilně se přizpůsobovat změnám požadavků na trhu 

práce. Tyto požadavky jsou shrnuty ve studii Hodnocení složitosti, odpovědnosti 
a namáhavosti práce a Průmysl 4.0:  
 

V rámci hodnocení prací by proto měl být zvýšen apel na hodnocení dovedností, 
které budou patrně nejen v komputerizovaných jednotkách spočívat v počítačové 
gramotnosti, schopnosti komunikace se strojem, intelektuálních schopnostech, jako 
rychlé zpracování informací, řešení problémů a kreativita, sociální schopnosti, jako 

komunikace se spolupracovníky a se zákazníky, práce v týmu, flexibilita, schopnost 
se učit, přizpůsobivost novým postupům. 
 

Mezi požadavky na počáteční a další vzdělávání však existuje zásadní rozdíl. V rámci 
počátečního vzdělávání je třeba se připravit na neznámou budoucnost vyšší mírou 
obecných dovedností jako je flexibilita, ochota učit se, kritické vyhodnocování 
informaci, schopnost spolupráce v týmu, obecné IT dovednosti atd. (viz. apel prof. 
Šebka), zatímco další vzdělávání by mělo pružně reagovat na aktuální potřeby trhu 
práce v daném čase. 

 

6) Požadavky na rozvoj kreativity, informatické, analytické a kritické myšlení, 
na spolupráci mezi lidmi i spolupráci se stroji, na umění komunikace a dohody, se 
vedle požadavků na odborné znalosti a dovednosti stávají nejdůležitějším 
směrem rozvoje počátečního i dalšího vzdělávání.  

7) Počítačová gramotnost populace představuje jeden ze základních faktorů, 
které ovlivňují vstřícnost populace k přijetí a využívání nových technologií 
a nových forem poskytování služeb, ale i nových forem spotřebního zboží včetně 
možností jeho nákupu, způsobu používání atd. Je také obecným základem pro 
zvládání nových profesních nároků, které vyvstávají v souvislosti s trendy Průmyslu 
4.0.  

 

8) Realizace dalšího vzdělávání probíhá převážně bez podpory státu hlavně na 
úrovni firem. K nastavení vzdělávacího systému se vyjádřila i Hospodářská 
komora ČR:  
 

V souvislosti s konceptem Průmyslu 4.0 by určitými změnami měl projít i vzdělávací 
systém, od něhož se očekává, že bude schopný dodat širší spektrum systémově 
uspořádaných znalostí a dovedností. Zejména pak schopnost systémově a interdis-
ciplinárně myslet a doplňovat si trvale znalosti v procesu celoživotního učení se. 
Bude třeba eliminovat existující deficit IT schopností, navrhnout nové formáty 
kontinuálního vzdělávaní a rekvalifikace.  

 

9) Co se týče oblasti dalšího vzdělávání, za jehož realizaci je zodpovědný stát, jedná 
se o rekvalifikace, financované Úřadem práce ČR a vzdělávání státních 
úředníků, pracovníků veřejné správy a služeb. Je nutné zaměřit se na kvalitu 
akreditovaných vzdělávacích programů a dovedností získaných prostřednictvím 

rekvalifikací. Systém by měl komplexně zahrnovat všechny relevantní aktéry a flexi-
bilně reagovat na krátkodobé a střednědobé potřeby na trhu práce a dlouhodobé 
prognózy na trhu práce České republiky, větší důraz by měl být kladen na praktickou 
část vzdělávání. Cíle, ke kterým je třeba směřovat, lze definovat následujícím 
způsobem:  
 

o zvýšení flexibility současného systému rekvalifikací; 
 

o zefektivnění realizace rekvalifikací; 
 

o zvyšování kvality a relevantnosti rekvalifikačních kurzů v návaznosti na potřeby 
trhu práce. 
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10) Česká republika nedostatečně investuje do vzdělávání a vzdělávacího 
systému. Země, které dosahují velmi dobrých výsledků ve vzdělávání, účelně 
investují zejména do finančního zabezpečení, lidských zdrojů, materiálního vybavení 
a neopomíjí ani časové hledisko. Toto dobře dokumentují zejména studie OECD, za 
které můžeme uvést například studii Mezinárodní šetření PISA 2015, Národní 
zpráva, přírodovědná gramotnost, ČŠI:  
 

Ke zlepšení školství vede dlouhodobá podpora učitelů, neustálý zájem o jejich práci 
i potřeby, jejich další vzdělávání, konstruktivní zpětná vazba a ovšem také důraz 
na jejich kvalitní práci. Ukázalo se, že čeští učitelé upřednostňují obsahovou znalost 
předmětů. Proto je potřeba se zaměřit na hledání a rozvíjení takových metodických 
a didaktických postupů v předmětech, které budou využívat nejen nabytých znalostí, 
vědomostí žáků, ale budou také rozvíjet jejich badatelské a experimentální 
dovednosti a schopnosti řešit problémy vycházející z reálných životních situací. Tím 
je možné žáky přesvědčit o důležitosti a významu vyučovacích předmětů pro jejich 
život, o smysluplnosti výuky, a tím lze zdůvodňovat nezbytnost a výhodnost 
vzdělání. Je velmi účelné a výhodné podporovat vznik a fungování neformálních 
oborových nebo předmětových skupin učitelů, které sdílejí zkušenosti jak při 
osobním kontaktu, tak i na sociálních sítích. Někteří čeští učitelé se už vyrovnali se 
ztrátou monopolu na informace a kladou důraz na to, aby naučili své žáky, jak je 
získávat, třídit a hodnotit. Kvalitnímu vzdělávání se daří tam, kde jsou pozitivní 
emoční sociální faktory motivace žáků, jako je radost, zvídavost, dobré pocity, 
radostné očekávání a kde je cílená laskavá zpětná vazba, ocenění, pochvala, sdílení 
vzdělávacích úspěchů a kladné osobnostní vzory. 

4.7 Doporučení  

Obdobně jako v části věnované zaměstnanosti je ze sledovaných studií jasně 
patrné, že dopady zavádění automatizace, robotizace a digitalizace do výroby mají, 
a nadále i budou mít, komplexní charakter, přičemž oblast vzdělávání je jednou 
z hlavních „zón dopadu“. Oblast vzdělávání má v případě dopadů procesů Průmyslu 4.0 
velmi specifické postavení – proces digitalizace do vzdělávání zasahuje jednak jako 
nástroj a zdroj nových forem výuky a jednak představuje i jeden z cílů procesů 

vzdělávání, které by v ideálním případě mělo být inovativním centrem, které ovlivňuje 
další vývoj v oblasti zavádění automatizace, robotizace a digitalizace do praxe. Dalším 
úhlem pohledu je i vzdělávání pedagogů v oblasti IT technologií a procesů (opět z obou 
úhlů pohledu, tedy jak uživatelů současných technologií, tak i jako těch, kteří mají být 
podporovateli inovativních přístupů). Samozřejmě nelze opominout i oblast vybavenosti 
škol a školských zařízení IT technologie, jejich aktuálností a využívání. V neposlední řadě 
se od vzdělávacího systému očekává, že dokáže, zejména děti a mladé lidi, připravit na 
dopady moderních technologií na jejich osobní i sociální život, na nebezpečí spočívající 
ve využívání IT, ale dokáže i poukázat na jejich pozitivní možnosti využití nejen v oblasti 
IT, ale i v dalších oblastech osobního i pracovního (studijního) života. Z analyzovaných 
materiálů se jako důležité oblasti pro další rozvoj vzdělávání s reflexí dopadů Průmyslu 
4.0 jeví následující:   

1) Do strategických materiálů týkajících se vzdělávání a vzdělávacích procesů 

výraznějším způsobem zahrnout podporu celoživotního učení, tedy 
explicitně dalšího vzdělávání.   
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Stejně jako v části věnované zaměstnanosti i zde je nezbytné vytvořit a důsledně 

naplňovat (včetně průběžné kontroly plnění) strategické materiály věnované oblasti 
vzdělávání s důrazem na celoživotní učení v kontextu probíhajících změn. Tyto 
strategické materiály pak musí být dostatečně flexibilní, aby umožnily takové 
nastavení vzdělávacího systému, které bude schopné reagovat na významné změny 
a s tím spojené potřeby jak jedince, tak společnosti.  

   

2) Flexibilní, kvalitní a funkční systém celoživotního učení, s důrazem na další 

vzdělávání. 
 

Je nutné počítat s tím, že člověk během svého života vícenásobně změní svou 
kariéru, a to může jít o velmi výrazné změny. Pouze velmi omezený počet lidí profesi 
měnit nebude, takže je nutné změnit systém vzdělávání tak, aby lidi maximálně 
připravil na proces změn a současně vybudovat systém dalšího vzdělávání, který 
zájemcům umožní změnu profese bez větších obtíží. To si však vyžádá změny 
v celém nastavení vzdělávacího systému a implementaci principů skutečného 
celoživotního učení. Nutnost změn vzdělávací systému zdůrazňuje například V. 
Pikora:  

 

„Musíme proto společnost připravit na to, že budoucnost je o tom, že budeme mít 
multikarierní životy. Jen málo lidí bude mít celý život jednu profesi. Na to musí 
reagovat školství. Stroje nebudou lidi nahrazovat jen tam, kde je nutná kreativita, 
komunikace s dalšími lidmi a kritické myšlení. Všude jinde stroje lidi nahradí. 
 

Nebudou třeba prodavačky, řidiči, hlídači, piloti, strojvůdci, průvodčí či traktoristi. 
Mnoho věcí nebude třeba znát či si je pamatovat. Bude naopak nutné vědět, kde je 
hledat a jak se na ně stroje zeptat. Budoucnost je o spolupráci se stroji. Tady bude 
výhodou technické uvažování a schopnost vžít se do algoritmu stroje. Diskuse o 
povinné maturitě z matematiky je zbytečná. Moderním požadavkům lépe než 

matematika odpovídá programování či algoritmizace.  
 

Rakouskouherské školství založené na disciplíně, řádu a biflování tím končí. Přežilo 
se, je nepoužitelné. Ještě dnes je přitom má dcera nucená ve škole odříkávat po 
sobě přítoky Labe a z nabiflovaného seznamu dostává známku. To je ovšem typ 
vzdělání odpovídající schopnosti citovat telefonní seznam v době, kdy mám všechny 
čísla uložená v mobilu. Budoucnost není o pamatování, ale o práci s vyhledávači a 
databázemi.“ 

 

3) Udržení stávajících a získání nových odborníků z oblasti informačních 
technologií a dalších, zejména vysoce odborných oblastí vědy a výzkumu.  
 

Udržení odborníků, zejména z oblasti informačních technologií a digitalizace, je 
důležitým předpokladem pro rozvoj dané země ve 21. století, kdy dostatečná 
základna vysoce odborně erudovaných pracovníků vytváří základní podmínky 
konkurenceschopnosti dané země. Česká republika se pokouší o vytváření vysoce 
specializovaných pracovišť a je nezbytné, aby v podpoře pokračovala i nadále i se 
zvýšeným úsilím. Velký důraz na tento bod je kladen v Analýze očekávaných 
socioekonomických dopadů rozvoje AI v ČR:  
 

Kompetence a expertíza budou použity k budování konkurenceschopnosti. 
V budoucnu budou hrát klíčovou roli odborné znalosti. Výzkumníci, experti a technici 

vyškolení v AI na světové úrovni mají a budou mít zásadní význam při transformaci 
směrem k ekonomice využívající přínosů AI technologií. Vzdělávání a kompetence 
vytvářejí flexibilitu v zaměstnatelnosti a přispívají ke schopnosti nedestruktivního 
používání technologií společností. Za hlavní momenty lze považovat:  
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• Přilákání špičkových zahraničních výzkumníků do ČR a udržení špičkových 

domácích výzkumníků.  
 

• Rozvíjení mobilit expertů a výzkumníků.  
 

• Multidisciplinární rozšíření vzdělávacích a studijních programů a kurzů AI 
dovedností.  

 

4) Podporovat rozvoj dalšího vzdělávání, kdy by tvůrci politik měli podporovat 

především ekonomicky aktivní v účasti na kvalifikačních a rekvalifikačních pro-
gramech a vytvořit prostředí pro změny kvalifikace. Důležitou roli budou hrát také 
zaměstnavatelé, kdy je žádoucí, aby došlo k vyšší úrovni propojení zaměstnavatelů 
a vzdělavatelů, zejména v oblasti spolupráce zaměstnavatelů a vysokých škol. Na 
nutnost rozvoje dalšího vzdělávání upozorňuje řada autorů a studií, za všechny lze 
uvést postřehy z mezinárodní studie OECD:  

 

Pro jednotlivce bude klíčové investovat do vzdělávání, dalšího vzdělávání a rekvalifi-
kací tak, aby mohli využít příležitosti nového trhu práce. Tvůrci politik by měli 
napomoci rozvoji technologií ve veřejném i soukromém sektoru. Také by měli 
podpořit pracující formou kvalifikačních a rekvalifikačních programů, a zlepšit 
prostředí (ekosystém) pro start-upy a digitální inovace (podrobněji viz kap. 4.5). 

 

5) Zvýšit úroveň digitální gramotnosti obyvatelstva v co nejširší možné míře.  
 

IT gramotnost představuje jeden ze základních pilířů rozvoje společnosti i v procesu 
zrychleného zavádění automatizace, robotizace a digitalizace. Lidé se znalostmi 
práce a ovládání IT technologií je více využívají ve svém osobním životě a současně 
jsou k nim více otevření i při pracovních úkonech. Je nezbytné zvyšovat IT 
gramotnost obyvatelstva ve všech jeho demografických i sociálních skupinách, 
nespoléhat pouze na samostudium jednotlivců. To dokumentuje i studie NVF:  

 

Statistiky ukazují, že počet osob, které nejsou schopny zvládnout alespoň základní 
úkony na počítači, se postupně ve všech zemích snižuje, nicméně v ČR se stále 
jedná o relativně vysoký podíl počítačově negramotných lidí, a to zejména ve vyšším 
věku. 

 

6) Připravit se na změny v poptávaných dovednostech a schopnostech, 
v nárocích na pracovní kompetence i osobních předpokladech. Tato oblast je 
průřezovým tématem již předešlých doporučení, neboť zasahuje jak do oblasti 
nastavení vzdělávacích systémů a procesů, tak do oblasti dalšího vzdělávání včetně 
apelu na aktivitu jednotlivce. Mezi zcela nezbytné kompetence se řadí především:  

 

• počítačové gramotnosti, schopnosti komunikace se strojem, 
 

• intelektuální schopnosti, jako rychlé zpracování informací, řešení problémů 
a kreativita, 

 

• sociální schopnosti, jako komunikace se spolupracovníky a se zákazníky, práce v 
týmu, 

 

• flexibilita, schopnost se učit, přizpůsobivost novým postupům. 

 

Závěrem je třeba shrnout, že požadavky na počáteční i další vzdělání a kvalifikaci 
budoucích pracovníků se soustřeďují hlavně do oblasti digitálních a měkkých dovedností, 
které pomáhají zvládat nové technologie i flexibilně se přizpůsobovat změnám poža-
davků na trhu práce, které v současném stavu poznání nejsme schopni zodpovědně 
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definovat. Požadavky na rozvoj kreativity, informatické, analytické a kritické myšlení, 

na spolupráci mezi lidmi i spolupráci se stroji, na umění komunikace a dohody, se vedle 
požadavků na odborné znalosti a dovednosti stávají nejdůležitějším směrem rozvoje 
počátečního i dalšího vzdělávání. 
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5. Dopady automatizace, robotizace a digitalizace 

na oblast sociální  

Z řady analýz vyplývá, že proces digitalizace a rozvoje umělé inteligence bude 
mít významné sociální důsledky a vyvolávat potřebu nových aktivit v sociální oblasti. 
Jakkoliv tyto důsledky spolu bezprostředně souvisejí, popř. na sebe přímo navazují, lze 
je specifikovat a rozdělit do několika témat. 

Prvním tématem je nezaměstnanost, respektive dopady digitalizace na trh práce, 
které jsou podrobněji zpracovány v kapitole 3. V zásadě lze konstatovat, že existuje 
několik očekávání (nezaměstnanost vznikne, nevznikne, vznikne, ale nebude kritická), 
která budou mít případnou přímou souvislost s dopady na záchrannou síť, která bude 
muset být vytvořena, aby nedošlo k zchudnutí uvolněné pracovní síly, její radikalizaci, 
dezorganizaci a územní redistribuci v zájmu jejího příštího znovuangažování na trhu 
práce. 

Druhým tématem je riziko vzrůstu sociální polarizace společnosti. Vzestup umělé 
inteligence a vysoce sofistikovaných strojů a technologií zřejmě vyvolá obrovské 
nerovnosti mezi silně kvalifikovanými pracovníky, kteří budou mít prospěch z tohoto 
technologického rozvoje, a ostatními. Mnoho expertů se shoduje na tom, že ze 4. 

průmyslové revoluce budou mít mnohem větší prospěch bohatí lidé, než chudí, a to 
především proto, že kvůli automatizaci zmizí manuální povolání. Závažné důsledky se 
ale očekávají také ve vztahu ke střední třídě, jejíž mnohá povolání budou také 
nahrazována umělou inteligencí. Polarizace společnosti bude vyžadovat postupné změny 
redistribucí mezi bohatými a chudými (státem vynucené solidární plnění) zejména 
cestou daní. Neošetřit tento vývoj a každý odklon od synchronního řešení by znamenalo 
zvyšování sociálního napětí až do zkratu (soc. konfliktu). Otázka je, zda bude růst daní 
dobrovolně akceptován a zda již není neúměrná disparita vývoje příjmů u různých 
skupin v Česku a také v pohledu regionálním aktuálním tématem. Tedy zda se nečeká 
na růst napětí a konflikt.  

Třetí téma je problém hmotného zabezpečení a financování systémů sociální 
ochrany. Očekávaná nová povolání jsou neproduktivní, vyvstává tedy otázka, jaké bude 
hmotné zabezpečení a v návaznosti na to i pojistná ochrana nových neproduktivních 

povolání a z jakých zdrojů bude financováno? Jde o problematiku role státu, tzv. 
zaručeného příjmu, popř. podmíněného příjmu11 a o budoucnost pojistných a nepojist-
ných dávkových systémů. Bismarckův model sociálního zabezpečení ztrácí svoje 
opodstatnění a schopnost garantovat zamýšlené cíle. Tento model mezigenerační 
solidarity stojí na pracujících lidech. Ohroženy jsou oba základy – demografická báze i 
zaměstnanost. Dalším aspektem je již se projevující očekávání, že automatizace povede 
ke změnám v organizaci práce s příklonem k volnějším pracovním vztahům (viz kapitola 

4). Tím by ztratila řada lidí pracujících tzv. “na volné noze“ sociální jistoty v podobě 
důchodů, mateřské nebo nemocenské dovolené. Je třeba (v návaznosti na opatření 1.2 
a 4.1 Akčního plánu Práce 4.0) aby tvůrci politik vytvářeli prostředí, které všechny 
aktéry povede k sociálně odpovědnému chování.12 

Očekávané opakované trajektorie pracovního angažmá (zaměstnání, stav mimo 
zaměstnání, příprava na nové povolání, výkon užitečných aktivit jako podmínky pro 

                                         
11  Za předpokladu redefinice práce. Budoucnost práce, MAD Praha 
12  Výzkum potenciálu rozvoje umělé inteligence v České republice Analýza očekávaných socioekonomických 

dopadů rozvoje AI v ČR 10. prosince 2018 
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příjem, nalezení nového zaměstnání) naznačují, že bude nutné koncipovat a uplatnit 

zcela jiné pojetí stavu nezaměstnanosti nikoliv jako dehonestující a hmotně devastující 
kritické sociální události, ale jako objektivní situaci a prostor pro změnu kvalifikace 
a vzdělání.  

To vyvolá potřebu kvalitativně jiného schématu sociální ochrany – nikoliv (jako 
dosud) postižené ztrátou práce nedostatečnou podporou deklasovat. Také proto, aby 
nedošlo ke generačnímu přenosu takové dočasné situace sociálního propadu, pokud by 

zasáhla období pro rozvoj dětí klíčové (vzdělání, rozvoj talentu). 

Čtvrté téma je konsenzuálně akceptovaná Záchranná sociální síť. Lze reálně 
předpokládat, že určitý segment osob, které ztratí zaměstnání, nebude z řady objektiv-
ních i subjektivních důvodů schopen vstoupit do procesu hledání nové kvalifikace 
a nového zaměstnání. Těmto osobám bude potřeba poskytnout hmotnou podporu 
a podporu při uplatnění v nových aktivitách, nejspíše iniciativou obce. Všeobecně se 
rozšiřující „digitalizace mnoha stránek života“ může být pro určité skupiny nedostupná 
a bude problém je identifikovat a zabezpečit jim pomoc.13 

Pojmy solidarita, ochrana, péče a podpora doznají změny. Ani ne tak v obsahu, 
jako v rozsahu a podmínkách uplatňování. Aktivity se posunou k výraznějším aktivním 
politikám, kdy do popředí bude tlačen zájem na zkracování dob závislosti na dávkách. 
Povede to k posunům od pečovatelské solidarity k integrační solidaritě. Jejím výrazným 
mottem bude pomoc jedinci k udržení se v normalitě všedního života nebo návratu do 
ní. Tedy sociální politika bude stále více preferovat aktivní přístupy k lidem, k prodlužo-
vání jejich života v normalitě, než (upevňování) sociálních pastí skrytých v pečovatel-
ském přístupu. Nezbytné bude definovat nové strategie sociální ochrany a jejich základní 
parametry. 

Podle výzkumu OECD je nutné přehodnotit současný přístup členských zemí k 
zaměstnanosti, aby se snížilo budoucí sociální a ekonomické napětí, které by mohlo být 

vyvoláno rychle se měnícím světem práce. OECD doporučuje, aby se členské země 
zaměřily na čtyři klíčové oblasti: ochrana práce, sociální ochrana, vzdělávání a sociální 
dialog. OECD zdůrazňuje nutnost zajistit pracovníkům odpovídající ochranu bez ohledu 
na jejich pracovněprávní postavení.  

Výše uvedené jsou z velké většiny závěry interpretované na základě odhadu 
vývoje na trhu práce a v oblasti vzdělávání, přestože se řada studií a analýz dotýká 

problematiky sociálních důsledků zavádění digitalizace, ani v jenom případě se nejedná 
o podrobnější, hlubší či nějak více podloženou analýzu či tvrzení. Navíc, autoři často 
a opakovaně používají pojem sociální zabezpečení, který je nesprávný. V současnosti 
takový systém již neexistuje a byl nahrazen systémy pojistnými, státní sociální podporou 
a pomocí v hmotné nouzi. Sociální ochrana může obsahovat i dosud neznáme nástroje.  

Dopady digitalizace na oblast sociální ochrany v několika odstavcích zmiňuje 

Iniciativa Průmysl 4.0, která v tomto ohledu uvádí následující: 

„V českém právním řádu je třeba pracovat s faktem, že provedení důchodové 
reformy je neustále oddalováno a současně i s tím, že tradiční uspořádání systému 
sociálního zabezpečení, které vychází z ideálního modelu lineárního zaměstnávání na 
celý úvazek v rámci jednoho zaměstnávání, naprosto nevyhovuje podmínkám 
moderního pojetí pracovního uplatnění a nemůže obstát v podmínkách změn, které 
obnáší Průmysl 4.0.“  

                                         
13  prof. I. Tomeš, Fórum sociální politiky, 2015,10 x sociální politice, Sociální politika pro příští století 
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Stejný materiál, Iniciativa Průmysl 4.0, pak ještě připomíná, že některé studie 

upozorňují na riziko snižování podílu mezd na HDP, zatímco růst kapitálových zisků je 
rychlejší než HDP. Vedle toho lze na datech posledních několika dekád pozorovat 
rychlejší pokles mezd před poklesem sociálních dávek, jejichž podíl na celkových 
příjmech domácností se zvyšuje (zásadní podíl v sociálních dávkách mají starobní 
důchody).  

V tomto ohledu není možné se zcela jednoznačně ztotožnit s autory textu, jak 

mzdy, tak sociální dávky v posledních letech rostou, přičemž příjmy rostou rychleji. 
Diskutabilní je rovněž tvrzení o podílu dávek na příjmech. Zároveň není jasné, o jaké 
sociální dávky se jedná, pokud jde o starobní důchody, ty nejsou sociální dávkou, ale 
pojistným plněním systému pojištění a jsou kryty platbami pojištěnců. 

Jedno z doporučení, které nabízí materiál Iniciativa průmysl 4.0 na straně 148, 
pak zní: „Politika zaměstnanosti by měla reagovat na procesy uvolňování pracovní síly 
v důsledku zavádění automatizace a ICT technologií ve dvou směrech, jednak bude 
potřeba podporovat poptávku po pracovní síle a tvorbu nových pracovních příležitostí 
mimo jiné i tím, že se budou snižovat celkové náklady na pracovní sílu. Cestou řešení 
snižování nákladů na pracovní sílu je zmenšení daňového klínu, kdy jde o snižování 
zdanění mezd a snižování parafiskálu, tj. odvodů na sociální a další pojištění.“ 

I v tomto ohledu lze mít k závěrům autorů této části textu výhrady, podporovat 
nabídku zlevňováním práce a návazně menším zdaněním a pojištěním, může být 
nebezpečné. Realita může být opačná, práce bude vzácná a dražší a odvody do sociálních 
(solidárních) systémů budou naopak růst.  

5.1 Doporučení 

Zatímco technické, technologické a ekonomické dimenze a faktory budoucího 
vývoje zejm. na trhu práce lze do určité míry předvídat, sociální důsledky budou mít 
povahu „mikroekonomickou a mikrosociální“. Ze všech analýz a použitých modelů lze 
predikovat „co se stane“, nikoliv však v jakém rozsahu a kde. Lidé budou ztrácet 
dosavadní zaměstnání, doplňovat si vzdělání a hledat a nacházet nová. Tato trajektorie 
může být odlišná v různých oblastech, profesích apod. Může být v rámci jednoho území 
individuálně úspěšná i neúspěšná. Bude odrážet zcela konkrétní situace, individuální 

důsledky ekonomických procesů. Procesy a jejich důsledky budou mít místní, lokální 
nebo regionální charakter a budou různě časově diferencovány.     

Tato vysoká neurčitost individuálních důsledků ukazuje, že by stát měl mít 
k dispozici nástroje, které mohou reagovat na individuální, skupinové, místní i regionální 
důsledky. Je nezbytné, aby tyto nástroje byly připraveny tak, aby byly k dispozici jako 
opatření prevence, nikoliv aby byly hledány až pod tlakem narůstajícího sociálního 

napětí.  

1. Je třeba provést zásadní rekonstrukci sociálně dávkového systému, zejména 
v oblasti nepojistných dávek a hmotné podpory v nezaměstnanosti.  
 

Tento systém, resp. jeho deformovaný zbytek, byl vytvořen na počátku 90. let, na 
základě jiného zadání a v jiné konkrétní historické, sociální a ekonomické situaci. 
Konkrétně v systému hmotné pomoci rodinám chybí dávka, která zabezpečí, aby se 

nezhoršil sociální status rodiny nezaměstnaného živitele – nikoliv (jako dosud) 
postižené ztrátou práce nedostatečnou podporou deklasovat na úroveň pomoci v 
hmotné nouzi. Je to klíčová záležitost vzhledem k tomu, že se taková období „mimo 
zaměstnání“ budou i opakovat. Argumentem proti tomu není současná nízká 
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nezaměstnanost. Všechny studie do budoucnosti růst, resp. výskyt nezaměstnanosti 

předvídají. Redefinice institutu nezaměstnanosti a úrovně v hmotné pomoci v ní je 
klíčovým preventivním opatřením.  

 

2. Reformovat dávkový systém 
 

Vzhledem k vysoké neurčitosti predikce sociálních důsledků z hlediska lokálního i 
časového bude nezbytné, aby nově koncipované nástroje, zejm. dávkové, měly 

schopnost územních diferenciací a časových vymezení, a uměly (např. zmocněním 
vlády k přijetí opatření) řešit specifické nebo dokonce emergentní lokální situace, 
které lze předvídat, při vědomí dlouhodobosti legislativního procesu. 

   

3. Nutnost redefinice práce, odměňování za práci 
 

Doposud není nijak vyjasněný problém nového nastavení a změn solidárních plnění 
cestou daní, které by reagovalo na analýzami očekávaný růst sociální polarizace 
a diferenciace zájmů velkých sociálních skupin. Významná část nově predikovaných 
nových povolání má zatím (viděno současným pojetím) neproduktivní povahu a zatím 
není zřejmé, kdo bude tato povolání hmotně sociálně zabezpečovat. Proto je 
nezbytné otevřít diskusi o redefinici práce a reagovat tak na koncepty tzv. 
zaručeného, nebo koncept podmíněného příjmu. Bez toho totiž diskuse „o daních“ 
nebude mít druhý pól, totiž příjemce redistribucí.   

 

4. Vytvořit záchrannou sociální síť  
 

Je nezbytné formulovat koncept záchranné sociální sítě, která by měla zabezpečit, 
aby ti, kteří z řady objektivních i subjektivních důvodů „neuspějí“, nepropadli do 
společensky nepřijatelné chudoby se všemi riziky chudoby, včetně jejího generačního 
přenosu. S výskytem takové skupiny počítají i optimistické scénáře budoucnosti.  
Například ne všichni budou schopni zvládnout rozšiřující se digitalizaci významných 

stránek života.  

Takové úvahy jsou aktuální i proto, že v budoucnu bude zřejmě relativně snadné 
mediálně ukázat na cílové skupiny vyžadující podporu a pomoc, bude ale zřejmě stále 
obtížnější tyto skupiny „legislativně technicky“ definovat a nalézt je jako oprávněné 
příjemce sociálních transferů. Ilustruje to již současný zákon o pomoci v hmotné nouzi 
při podrobné definici oprávněných (a „neoprávněných“) příjemců. Jde o garanci 

důstojné, dlouhodobě nedevastující chudoby. Lze přepokládat, že stále větší roli bude 
muset sehrávat také oblast sociálních služeb. 
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Závěry a doporučení   

Závěrečná rekapitulace získaných poznatků ukazuje, že probíhající a zejména 
nastávající změny v důsledku masivního nástupu procesu automatizace, robotizace 
a digitalizace zasahují do všech oblastí života společnosti a mají buď přímý nebo 
zprostředkovaný dopad na každého jednotlivce či instituci. Jak je uvedeno již v úvodní 

části, změny neprobíhají a nebudou probíhat rovnoměrně či se stejnou intenzitou ve 
všech sférách společnosti, ale zasáhnou různé segmenty odlišnou silou i odlišným 
způsobem.  

K hlavním společným závěrům, které analýza získaných podkladů přinesla, patří 
zejména doporučení ohledně nutnosti vytvoření a následné důsledné aplikace 
strategických materiálů, které budou mít jednak dlouhodobý charakter a jednak budou 

poskytovat dostatek prostoru pro potřebnou flexibilitu. Tyto strategické materiály musí 
vymezit cíle, ke kterým chce společnost směřovat, postupy, jak cílů dosáhnout 
a současně musí obsahovat i nastavení režimu kontroly plnění vytyčených parametrů. 
Bez průběžné kontroly procesů dosahování stanovených cílů a činností se strategické 
materiály stávají pouze vizemi bez aplikačních důsledků. Vytvořené strategie však musí 
být dostatečně flexibilní, aby bylo možné v rámci jejich plnění reagovat na měnící se 
tempo probíhajících změn či na nově se objevující trendy.  

Jako důležitý předpoklad pro úspěšné řešení dopadů Průmyslu 4.0 do oblasti 
zaměstnanosti, vzdělání a sociálních systémů se jeví nutnost přijmout opatření na 
dlouhodobé průběžné sledování informací a skutečností majících vliv na rozvoj procesu 
digitalizace, automatizace a robotizace, a to jak v ČR, tak v mezinárodním kontextu.  

Pro úspěšné nastavování opatření pro řešení dopadů procesu automatizace, 
robotizace a digitalizace do oblasti zaměstnanosti a trhu práce je nezbytným předpokla-

dem znát aktuální stav, a pokud možno i blízkou budoucnost, zavádění principů 
automatizace, robotizace a digitalizace do národního hospodářství. Nelze přijímat 
opatření na řešení dopadů Průmyslu 4.0, pokud nebude znám reálný stav zavádění 
Průmyslu 4.0 a reálný odhad jeho dalšího zaměření. 

Dalším společným bodem získaných zjištění je nutnost změny systémů, zejména 
systému vzdělávání. Vhodné nastavení procesů vzdělávání povede k potřebným 

výsledkům, které umožní jedincům i společnosti neustrnout v „mrtvém“ přežitém bodě 
vývoje, ale naopak rozvíjet ty kompetence, které se již dnes jeví jako nezbytné pro 
plnohodnotné fungování člověka jako člena moderní společnosti.  

Změny vyžaduje i nastavení sociálních systémů, kdy bude nezbytné reagovat na 
situaci, že se již nyní mění a nadále bude měnit nejen podoba zaměstnanosti 
a nezaměstnanosti, ale i charakteru a pojetí práce jako veličiny, která má svou hodnotu. 

S tím úzce souvisí i změny, ke kterým dojde v souvislosti s transformací struktury 
společnosti a společenských vztahů.  

Společným ukazatelem je vyzdvihování osvojení tzv. měkkých kompetencí 
a současně i kladení důrazu na získání odborných znalostí a dovedností, kdy právě 
osvojení si vysoce odborných a současně i měkkých kompetencí bude důležitým 
předpokladem pro uplatnění na trhu práce.  

Významným bodem pro úspěšný přechod společnosti jako celku k ekonomice 
založené na využívání AI systémů je zajištění gramotnosti v užívání informačních 
technologií v co největší části populace. Výrazné zaostávání části společnosti v této 
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oblasti povede s největší pravděpodobností k napětí ve společnosti, které by mohlo vést 

až k vyloučení některých skupin obyvatelstva z účasti na rozvoji společnosti.  

Jako vysoce žádoucí se jeví investice do vědy, výzkumu a vývoje, kdy právě 
země, které investují do těchto oblastí, se ocitají na špičce států, které dokáží získat 
maximum z probíhajících změn. S tím je velmi těsně spojena i snaha po udržení 
(a získání nových) vysoce odborných pracovníků. Současná vysoká poptávka po 
odbornících zejména z oblasti AI ve všech vyspělých či rychle se rozvíjejících ekonomi-

kách ukazuje, že zajištění erudovaných expertů je jednou z cest, jak udržet svou zemi 
na vysoké životní úrovni.  

V neposlední řadě se jako významný faktor udržení společenského konsenzu 
a životních jistot občanů jeví i nutnost definování nových forem práce, přijetí opatření 
na ochranu před prekarizací práce, kdy právě nové technologie umožňují jak rozvoj 
nových forem práce, tak také jejich zneužívání.   
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Klasifikace ekonomických činnosti CZ-NACE  

A  Zemědělství, lesnictví, rybářství  

B  Těžba a dobývání  

C  Zpracovatelský průmysl  

D  Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizace vzduchu  

E  Zásobování vodou; činnosti související s odpady a sanacemi  

F  Stavebnictví  

G  Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel  

H  Doprava a skladování  

I  Ubytování, stravování a pohostinství  

J  Informační a komunikační činnosti  

K  Peněžnictví a pojišťovnictví  

L  Činnosti v oblasti nemovitostí  

M  Profesní, vědecké a technické činnosti  

N  Administrativní a podpůrné činnosti  

O  Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení  

P  Vzdělávání  

Q  Zdravotní a sociální péče  

R  Kulturní, zábavní a rekreační činnosti  

S  Ostatní činnosti  

T  Činnosti domácností  

U  Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů 


