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Ako sa menia potreby zručností v pracovnej sile?

Technológia sa rýchlo 
mení a nie vždy vieme, 

aké zručnosti 
potrebujeme za X 

rokov. Pokračovanie v 
zvyšovaní kvalifikácie je 

dostupné pre každú 
úlohu. Je vzrušujúce 

vidieť, čo bude ďalej.

Moderné pracoviská sú 
rovnako dýchajúcou vecou 
ako svet, v ktorom pôsobia. 

Stále sa meniace a 
vyvíjajúce sa činnosti, 

neustále ponúkajú nové 
výzvy a ciele. Je to 

prostredie spolupráce a 
konkurencie pre každého. 

Moderné zručnosti na 
pracovisku, ktoré majú mať 

študenti, sú tie, ktoré 
podporujú dôveru, 

podporujú vodcovské 
myslenie a vytvárajú 

produktívne výsledky.

Modrené zručnosti na 
pracovisku pokrývajú 

takmer všetky základne. 
Praktickosť, 

všestrannosť a
adaptabilita sú kľúčové. 
To sú druhy pracovných 
zručností, ktoré nikdy 

nevyjdú z módy.

Priemysel 4.0 prináša 
rýchly a mimoriadny 

technologický pokrok, 
ktorý spôsobuje, že 

zručnosti vypršia 
rýchlejšie ako 

kedykoľvek predtým. 
Celoživotné vzdelávanie 

je teraz základným 
spôsobom práce.



Čo je trendy v zamestnaniach a zručnostiach

▪ Pochopenie ekonomických trendov - ktoré odvetvia sa rozširujú a ktoré sú v útlme - môže byť rovnako jednoduché ako držať krok s titulkami
podnikania. Nie je však také ľahké získať podobný prehľad o trhu práce: nielen to, ktoré pracovné miesta rastú a ktoré miznú, ale ktoré zručnosti sú
čoraz viac žiadané a ktoré sa stávajú zastaranými.

▪ Schopnosť odpovedať na tieto otázky a rozoznať trendy ponuky a dopytu má významné dôsledky. Spoločnosti môžu zlepšiť presnosť strategického
plánovania pracovnej sily tým, že skôr identifikujú potreby pracovnej sily. Spoločnosti môžu prispôsobiť svoje náborové praktiky a zamerať svoje
investície do rozvoja talentov. Tieto informácie sú rozhodujúce napríklad pri reforme programov vzdelávania a odbornej prípravy, aby lepšie slúžili
verejnosti, podnikom a hospodárstvu. Pre jednotlivcov môžu usmerňovať kľúčové rozhodnutia o vzdelávaní.

▪ S tempom technologických zmien sa zrýchľuje aj technologický vývoj pracovných miest a zručností. Našťastie táto technológia ponúka aj spôsoby, ako
zlepšiť naše chápanie tohto vývoja. Vďaka online príspevkom, ktoré sú teraz primárnym prostriedkom pre reklamné práce, máme bohatú ponuku
digitálnych údajov, ktorá poskytuje bezprecedentnú príležitosť pochopiť, ako sa mení svet práce.

▪ Pohľad na zručnosti, ktoré tieto pracovné miesta vyžadujú, poskytuje podrobnejší pohľad na zmeny v povahe práce. Z tohto dôvodu sme preskúmali
zručnosti uvedené v pracovných pozíciách a klasifikovali ich rovnakým spôsobom, ako sme klasifikovali pracovné miesta.

▪ Vibrujúce hospodárstvo a v konečnom dôsledku zdravá spoločnosť závisia od primeranej ponuky kvalifikovaných pracovníkov, aby uspokojili súčasný a
budúci dopyt. Ekonomika aj spoločnosť závisia od toho, či sú jednotlivci pripravení na budúcnosť a zostanú zamestnateľní. Ľudia sa však menia
pomalšie ako technológie. Keďže technológia ovplyvňuje pracovné miesta a zručnosti potrebné na ich vykonávanie, musíme sa všetci prispôsobiť.

▪ Mnoho zručností sa dá naučiť pomerne rýchlo, takže spoločnosti a jednotlivci, ktorí poznajú najnovšie trendy, budú mať výhodu. Z dlhodobého
hľadiska môžu informácie, ktoré sú teraz k dispozícii prostredníctvom veľkých dátových a analytických nástrojov, pomôcť zamestnávateľom a vládam
účinnejšie predchádzať alebo zmierňovať medzery v dopyte a ponuke - a pomáhajú zamestnancom pripraviť sa na budúcnosť. V rýchlo sa meniacom
svete platí, že čím skôr dokážeme identifikovať zmenu, tým viac sa môžeme úspešne prispôsobiť.



• Boli časy, keď bola nastavená vaša kariérna dráha, ak ste ovládli určité zručnosti. V dnešnej dobe, keď je podnikateľské prostredie v stave 
neustáleho toku, je nevyhnutná kombinácia tvrdých a mäkkých zručností, aby ste boli zamestnaní a zostali v práci.

• Štúdia spoločnosti Development Dimensions International (DDI) odhalila, že generálni riaditelia na celom svete si myslia, že kultúrna 
spôsobilosť je jednou z najdôležitejších a prehliadaných vodcovských schopností. Pracovníci s kultúrnou obratnosťou a schopnosťou 
prispôsobiť sa nájdu množstvo príležitostí.

• Rozdiely v dopyte a ponuke konkrétnych pracovných miest nám poskytujú prehľad o trendoch na pracovisku a všeobecnejšie o meniacom sa 
charaktere práce. Aby sme pochopili, ako sa tieto rozdiely vyvíjali v posledných rokoch, analyzovali sme viac ako 95 miliónov pracovných 
miest online od januára 2015 do decembra 2018 na základe údajov od spoločnosti Burning Glass Technologies. Aj keď sa údaje, ktoré sme 
študovali, týkajú iba trhu práce v USA, naša analýza má globálny význam vzhľadom na veľkosť americkej ekonomiky a podobnosť kľúčových 
trendov ovplyvňujúcich zamestnávateľov na celom svete.   

• Štúdia Alteryx s názvom The Business Grammar Report, ktorá uvádza, že údaje už nie sú „obmedzené len na IT oddelenie alebo technických 
odborníkov“, ukazuje, že údaje a analytika patria medzi najdôležitejšie nové zručnosti, ktoré môže mať zamestnanec v súčasnosti. Analytics
môže pomôcť zacieliť väčšiu zákaznícku základňu, podporovať projekcie a zvýšiť toky výnosov. Ale iba ak ich dokážete čítať a porozumieť im!

• Nestačí len vedieť veci, keď pracujete; je dôležité neustále sa učiť, aby ste držali krok s meniacim sa trhom práce. Zamestnávatelia si cenia 
pracovníkov, ktorí sú flexibilní a otvorení učeniu sa niečoho nového, pretože lepšie zvládajú výzvy a prispôsobujú sa novým konceptom. 
Keďže sa pracovisko mení rýchlo, je dôležité sa prispôsobiť a objaviť. Tí, ktorí tak neurobia, budú v závode pozadu.

Čo je trendy v zamestnaniach a zručnostiach



V roku 2018 iba 35% obyvateľov USA absolvovalo najmenej štyri roky vysokoškolského vzdelania - najviac v histórii. USA by mohlo mať najviac 
vzdelanú populáciu, avšak tieto tituly nemusia ľuďom nutne poskytovať praktické pracovné zručnosti, ktoré potrebujú.

Je to ešte problematickejšie, pretože stále viac našich pracovných úloh je automatizovaných. Automatizácia znamená, že gradiéri by mohli
vykonávať prácu s vyššou hodnotou skôr vo svojej kariére, pretože stroje preberajú opakujúce sa alebo svetské úlohy. Na jednej strane to
skutočne vyhovuje požiadavke demografie na samostatnosť a zodpovednosť skôr v ich kariére. Znamená to tiež, že sa musia lepšie pripraviť na
to, čo je pred nami: stále viac zamestnávateľov bude vyžadovať výnimočné mäkké zručnosti - schopnosť písať, počúvať a efektívne
komunikovať. Dobrou správou je, že noví absolventi sú dobre kvalifikovaní na to, aby prekonali svoje medzery v zručnostiach. Áno, je známe, že
táto demografická skupina pracovníkov mladších ako 30 rokov je náročnejšia a nervóznejšia. Sú však tiež zvedaví a zameriavajú sa na agentúru,
účel, sebaovládanie a rozvoj. Sú si vedomí, že ich kariéra sa bude biť viacnásobne úlohy, odvetvia a veľkosti spoločností a sú motivovaní k
neustálemu napredovaniu. Spôsob, akým táto skupina vyrieši dilemu v oblasti zručností, je prostredníctvom inteligentného získavania
iteračných zručností, ktorý sa rozumne a voľne riadi potrebou. Nové známky už majú vysokoškolské vzdelanie, preto si budovanie nových
zručností nemusí vyberať cestu náročných viacročných kvalifikácií, ktoré sú často zastarané a ťažkopádne. Namiesto toho môžu tí, ktorí pracujú,
mať prístup k takmer nekonečným zdrojom, ktoré majú k dispozícii online, ako aj k technológiám (spotrebný softvér a aplikácie) na ich
filtrovanie. Presadzovanie a neustále budovanie zručností počas celej kariéry je dôležité na zabezpečenie laterálnych (a skutočne vertikálnych)
kariérnych prechodov pre všetky vekové kategórie, bude to však mimoriadne dôležité pre túto novú demografickú skupinu absolventov,
pretože sa usilujú držať krok s zručnosťami a prácou budúcnosti.

Čo by teda mali robiť nové absovnenti? Porozmýšľajte o schopnostiach, ktoré máte teraz, a o práci, ktorú chcete odteraz o 18 mesiacov a
potom:

Prečo aj nový  absolventi potrebujú rekvalifikáciu do 
budúcnosti

Zdroj: Harvard Business review https://hbr.org/2019/09/why-even-new-grads-need-to-reskill-for-the-future



Prečo aj nový  absolventi potrebujú rekvalifikáciu do 
budúcnosti

Identifikujte kľúčové soft skills (power skills), ktoré máte a potrebujete. Potom môžete zistiť, kde máte medzery, a stanoviť ciele vzdelávania, aby ste ich vyplnili. Medzi príklady 
dôležitých energetických schopností patrí kritické myslenie, riešenie problémov, komunikácia a vzdelávacia pohyblivosť. Agilita učenia je vašou najdôležitejšou zručnosťou, pretože to 
znamená, že máte zvedavosť a motiváciu neustále sa učiť nové zručnosti počas celej svojej kariéry.

• Zvážte základné technické zručnosti, ktoré máte, ktoré pravdepodobne zostanú vo vysokej dopyte, ako napríklad digitálna gramotnosť, veda o údajoch a analytika údajov. A potom 
stavať na týchto schopnostiach.

• Zamerajte sa na zručnosti, ktoré sú prenosné a ktoré budú kritické bez ohľadu na to, do ktorého poľa vstúpite. Zdôraznenie vašich prenosných zručností ukáže vaše schopnosti 
jedinečným spôsobom. Napríklad zručnosti v oblasti analýzy údajov, ktoré ste získali pri svojej marketingovej práci, môžu byť rovnako cenné - alebo dokonca ešte cennejšie - v 
elektronickom obchode alebo vývoji produktov.

• Udržujte trvalý osobný zoznam minulých a budúcich poznatkov. Pomôže vám to viesť lepšie rozhovory o vašich schopnostiach pri rozhovoroch a pri práci.

• Objavujte, filtrujte a aplikujte svoje učenie. Existuje veľa zdrojov za nízku alebo žiadnu cenu. Využite technológiu. Obaja pracujeme v spoločnostiach zaoberajúcich sa technológiami 
výučby - spoločnosť Degreed, kde Kelly je vedúcim oddelenia vzdelávania a talentu, vám pomáha objavovať a sledovať vzdelávanie a porozumieť tomu, aké zručnosti potrebujete. 
obsah. Zoznamy Twitterov môžete tiež použiť na streamovanie tematických materiálov od tých, ktoré sa rozhodnete sledovať, a platformy ako YouTube majú veľa relevantných 
rozhovorov a rozhovorov. Bez ohľadu na to, akú technológiu používate, aplikácia toho, čo sa učíte, je stále len na vás a vyžaduje, aby ste na príležitosti dali pozor. Napríklad, ak ste na 
dôležitom stretnutí a práve ste sledovali reč o tom, ako hovoriť, keď sa cítite zastrašený, zvážte, ako precvičiť túto rozvíjajúcu sa zručnosť. Na rozdiel od vysokej školy, znalosti 
nestačia; tieto vedomosti musíte skutočne využiť.

• Od prvého dňa buďte pripravení na rozhodovacie zodpovednosti. Precvičujte si viac sebaosmerovania, v práci a pri učení. Možno budete mať to šťastie, že budete mať manažéra 
alebo mentora, ktorý vás môže sprevádzať, ale v konečnom dôsledku len vy sami zodpovedáte za svoju kariéru.

Zdroj: Harvard Business review https://hbr.org/2019/09/why-even-new-grads-need-to-reskill-for-the-future



10 pracovných zručností, ktoré sú podstatné pri vzdelávaní

1. NEZÁVISLE RIEŠIŤ PROBLÉMY

Schopnosť riešiť problémy je najvyššou prioritou, pokiaľ ide o moderné zručnosti na pracovisku. Považujte to za nadčasový určiteľný systém, ktorý bude našim 
študentom dobre slúžiť.

2. DIGITÁLNE ZRUČNOSTI PRE PREZENTÁCIU

Dnes je interaktívny svet všade okolo nás, všetky aspekty podnikania a spôsob, akým inzerujú sa stávajú vizuálnejšími a virtuálnejšími. Porozumenie odkazom v 
médiách a technológii, ktorá ich vytvára, je rozhodujúce. Preto učíme dnešných študentov zručnosti v oblasti mediálnej plynulosti. Pochopenie technológie a 
digitálnych médií patrí medzi moderné zručnosti na pracovisku, ktoré sú čoraz nevyhnutnejšie.

3 ZRUČNOSTI INFORMAČNEJ TVORBY 

Každý deň sa vytvára množstvo informácií, až je to ohromujúce. Bernard Marr uvádza niektoré webové fakty, ktoré ovplyvňujú ľudí. 

Tu je niekoľko najdôležitejších informácií:

• Iba spoločnosť Google vykoná 40 000 vyhľadávacích dopytov za sekundu , čo z toho robí 3,46 mil. vyhľadávaní za deň a 1,2 bilióna ročne.

• Do roku 2020 sa nové informácie vygenerované za sekundu pre každú ľudskú bytosť priblížia k 1,7 megabajtu.

• Rovnako výrazný je exponenciálny rast videí a fotografií. Iba na YouTube sa každú minútu nahrá 300 hodín videa.

To sú druhy pracovných zručností, ktoré nikdy nevyjdú z módy, a keď sa náš globálny trh vyvíja, pravdepodobne sa dokonca zvýšia.

Zdroj: https://www.wabisabilearning.com/blog/10-modern-workplace-skills-students-need

https://www.wabisabilearning.com/blog/10-modern-workplace-skills-students-need


4.ZRUČNOSTI KREATÍVNEJ TVORBY

Kreativita má viac moderných zručností na pracovisku ako doma. To dáva podnikom výhodu pri ich produktoch a marketingu. Kreatívna myseľ nielen navrhuje inovatívny produkt 
alebo službu, ale tiež vie, ako ho urobiť neodolateľným.

5.KOMUNIKAČNÉ A KOLBORAČNÉ ZRUČNOSTI

Ako už bolo spomenuté, pracoviská súčasnosti a zajtra musia spolupracovať. Rovnako ľahko nadväzujeme virtuálne partnerstvá s ľuďmi z celého sveta ako s ľuďmi z celej miestnosti. 
Moderné zručnosti na pracovisku ako Collaboration Fluency sa zameriavajú na budovanie tímov, ktoré privádzajú podniky do nových výšin. Postupy spolupráce začínajú v triede. Ich 
úspech závisí od ich vzájomného pôsobenia a spolupráce.

6.DIGITÁLNA IDENTITA

Digitálne občianstvo je záležitosťou každého. Znamená to, že sme schopní riadiť naše konanie vo všetkých online komunikáciách a snahách. Premýšľajte o všetkom, od odoslania textu
po globálne zdieľanie informácií o projekte online. Úcta a zodpovednosť vo všetkých týchto činnostiach je súčasťou digitálneho občianstva. Naše správanie v digitálnom svete je
hlboko ovplyvnené našou osobnou a obchodnou reputáciou. Kto sme ako ľudia a obchodní partneri, je na Facebooku, LinkedIn, Twitteri a ďalších. Naši študenti sa musia naučiť
demonštrovať a udržiavať príkladné online osobnosti, ktoré projektujú profesionalitu.

7. NEZÁVISLÉ A KRITICKÉ ZRUČNOSTI

Každé úspešné podnikanie vychádza zo schopnosti zamestnanca myslieť kriticky a nezávisle. Na pracovníkov, ktorí potrebujú neustále vedenie a dohľad, sa často pociťuje škoda pre 
organizáciu. Títo ľudia sa preto v budúcnosti stanú čoraz menej zamestnateľnými. To isté možno povedať pre tých, ktorí nie sú ochotní alebo schopní hlboko a analyticky premýšľať o 
akejkoľvek záležitosti. Znamená to tiež schopnosť spoznať problémy a ich potenciál skôr, ako k nim dôjde. Tento druh „kognitívnej iniciatívy“ môže podnikom ušetriť nespočetné sumy 

času a peňazí. Naši študenti absolútne musia do svojho katalógu moderných zručností na pracovisku pridať kritické a nezávislé myslenie.

10 pracovných zručností, ktoré sú podstatné pri vzdelávaní

Zdroj: https://www.wabisabilearning.com/blog/10-modern-workplace-skills-students-need
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8. OSOBNÉ ORGANIZAČNÉ ZRUČNOSTI

Existuje dôvod, prečo vám mama povedala, aby ste sa po sebe vyčistili a vzali si hračky. Nebola tyranská alebo panovačná; učila vás cennú a slušnú životnú
zručnosť pre domácnosť, školu a prácu. Johann Wolfgang von Goethe nás poučil nasledovne: Nech všetci zametajú pred svojimi dverami a celý svet bude
čistý. Kapacita osobného poriadku patrí medzi moderné zručnosti na pracovisku pomerne vysoká. Vonkajší poriadok je odrazom vnútorného poriadku a
pozitívne ovplyvňuje každého okolo nás v pracovnom prostredí. Je to druh veci, ktorý zanecháva dobrý dojem na učiteľov, zamestnávateľov a
spolupracovníkov.

9. ZHODY A ZRUČNOSTI AGILITY

Nič zostane rovnaké. Spoločnosti sú zbúrané, nápady miznú, sľuby sú porušené a ľudia idú svojou vlastnou cestou. Pozície sa odovzdávajú novým ľuďom a
ostatní sa pohybujú. Propagácie a znižovanie úrovne sa koná pravidelne a fyzické priestory sa rozširujú a sťahujú. Peniaze sú zarábané a minuté a ľudia
získavajú a strácajú kontrolu. Vitajte v hre života. Schopnosť prispôsobiť sa a byť agilný vzhľadom na tieto zmeny a neistotu je medzi modernými
zručnosťami na pracovisku nevyhnutnosťou. Práca a život na nás hodia zakrivené gule všetkého druhu. Osoba, ktorá by viedla, stojí rýchlo so zmenou, má
jasnú hlavu a zameriava sa na budúcnosť.

10. SCHOPNOSŤ BUDOVANIA VZŤAHOV

Nakoniec sme sa dostali do vzťahov. Život je na nich postavený, rovnako ako úspech a pokrok. Iba interakciou s ostatnými sa môžeme skutočne učiť a rásť. 
Lepšie poznáme svoje silné stránky a obmedzenia. Môžeme tiež lepšie pochopiť ostatných tým, že máme pevné vzťahy. Vďaka tomu je spolupráca oveľa 
príjemnejšia a produktívnejšia. Študenti by mali uprednostňovať interpersonálne zručnosti všetkého druhu.

10 pracovných zručností, ktoré sú podstatné pri vzdelávaní

Zdroj: https://www.wabisabilearning.com/blog/10-modern-workplace-skills-students-need
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Prieskum o pracovných 
trendoch BCG

V jednom z najväčších svetových prieskumov pracovných trendov a pracovných
preferencií, spoločnosti BCG a spoločnosti zaoberajúcej sa náborom online, sieť
oslovila 366 000 ľudí v 197 krajinách. Výsledky odhalili, že väčšina ľudí je
pripravená na rekvalifikáciu na nové miesto.

▪ Šesťdesiat sedem percent respondentov je ochotných rekvalifikovať sa v 
akejkoľvek situácii, zatiaľ čo ďalších 30% je pripravených tak urobiť, ak je to 
potrebné pre ich súčasné zamestnanie.

• Digitálne úlohy sú horúce - a digitálni odborníci sa chcú viac učiť

• Dopyt po zručnostiach v oblastiach, ako sú AI, robotika a automatizácia, 
prudko stúpa, pričom sa zmienky o pracovných miestach online stúpajú o 
viac ako 40% ročne.

• Digitálni odborníci zaradili medzi desiatky pracovných faktorov druhé miesto 
v učení a odbornej príprave

ZDROJ: Boston Consulting Group a The Network



Prieskum o pracovných trendoch BCG

Spoločnosti reagovali pomaly
Presadzovanie a zvyšovanie kvalifikácie je iba jedným z prvkov vznikajúcej krízy pracovných síl. Riešenie tejto krízy si bude vyžadovať 
úplne nový prístup k náboru, odbornej príprave a motivácii talentov

V blízkej budúcnosti bude svet čeliť globálnej kríze pracovných síl, ktorá bude pozostávať z celkového nedostatku pracovných síl a 
nesúladu medzi kvalifikáciami. Každá spoločnosť potrebuje ľudskú stratégiu a musí na ňu okamžite konať. Pred nami je obrovská výzva 
na zvyšovanie kvalifikácie

Spoločnosti môžu podniknúť šesť krokov, aby splnili výzvu na zvyšovanie kvalifikácie a dokázali svoju pracovnú silu do budúcnosti

Vytvorte 
strategický plán 
pracovnej sily

Spustite cielené 
programy 

zvyšovania 
kvalifikácie

Prijímajte 
dohody o 
vzdelávaní

Aplikujte 
najnovšie 

vzdelávacie 
technológie

Budujte 
kontinuálnu 

kultúru 
vzdelávania

Rozšírte 
vzdelávanie na 

širšiu 
spoločnosť



Šesť krokov na zvýšenie kvalifikácie podľa BCG

I. Kvantifikujte strednodobé a dlhodobé medzery v talentoch zmapovaním zručností zamestnancov na súčasné a budúce potreby

II. Definujte široké portfólio vzdelávacích zásahov - rekvalifikáciu existujúcich zamestnancov, nábor nových zamestnancov a získanie

spoločností s požadovanými schopnosťami a zručnosťami - na vyplnenie medzier

III. Formalizovať zákazku medzi spoločnosťou a jej zamestnancami na rekvalifikáciu a zvyšovanie kvalifikácie, takže sa pracovná sila 

neustále pripravuje na ďalšie technologické prerušenie.

IV. Nové techniky, ako sú mobilné aplikácie, rozšírená realita a gamifikácia, sú výkonnými nástrojmi na učenie sa na mieste v reálnom čase.

V. Začleniť stimuly na učenie sa nových zručností do riadenia talentov a hodnotenia výkonnosti. Povzbudzujte zamestnancov, aby si 

osvojili spôsob neustáleho rastu

VI. Spolupracovať s vládnymi a vzdelávacími inštitúciami s cieľom vyškoliť ďalšiu generáciu zamestnancov vrátane iniciatív zameraných na 

motiváciu mladých ľudí k tomu, aby sa zapojili do dopytu po kariére.



Štúdia o pracovných miestach BCG

Pracovné miesta v štúdii BCG sú rozdelené kategórií podľa dvoch rozmerov: počet pracovných miest v roku 2018 a rast počtu

pracovných miest, čo sa odráža v priemernej ročnej zmene za obdobie január 2015 až december 2018. Hlavné pracovné

miesta sú tie, ktoré majú vysoký dopyt (10 000 až 1 milión pracovných miest) a stále rastú (až do 20% -ného zvýšenia

pracovných miest ročne).

✓ Rýchlo rastúce pracovné miesta tiež vykazujú vysoký dopyt, ale rastú ešte rýchlejšie (viac ako 20% ročne). Pracovné miesta s 

vysokým rastom sú pracovné miesta, ktoré majú menej ako 10 000 pracovných miest ročne, ale rastú mimoriadne rýchlo (viac ako 

40%).

✓ Pracovné miesta s miernym rastom vykazujú najmenší dopyt. Pretože ich dosah je obmedzený, v tejto správe ich podrobne 

neanalyzujeme.

✓ Klesajúce pracovné miesta sú tie, pre ktoré dopyt klesá.Tieto pracovné miesta pokrývajú široké spektrum odvetví a funkcií, ktoré 

sme usporiadali do siedmich širokých skupín na základe rodín O * NET ministerstva práce USA:



• Vo vedeckej, strojárskej a výrobnej skupine zaznamenalo päť najlepších pracovných miest nárast pracovných miest o viac ako 10% v

zamestnaniach s bielym golierom (ako sú stavebníci), ako aj v zamestnaniach s modrým golierom (ako sú technici a pracovníci vo výrobe) ).

Obe odrážajú rozmach výroby. V stavebníctve a doprave sa v počte pracovných miest pre stavebných inšpektorov a elektrikárov prejavil

zvýšený dopyt podporený rastom v oblasti nehnuteľností. Zdravotná starostlivosť patrí medzi najrýchlejšie rastúce odvetvia v americkej

ekonomike vďaka starnúcej populácii, čo sa odráža v rastúcom počte vyslaní zdravotníckych asistentov, farmaceutických technikov,

ergoterapeutov a zdravotných sestier.

• Keď tradičné prístupy neprinášajú výsledky dostatočne rýchlo, existujú ďalšie možnosti, ako vyplniť medzeru v talentoch, najmä pokiaľ ide o

zručnosti potrebné vo veľkom. Jedným takým prístupom je build-oper-transfer (BOT). Tradične používané pre infraštruktúrne projekty

vyvinuté prostredníctvom verejno-súkromných partnerstiev sme ho prispôsobili, aby pomohli organizáciám rýchlo zhromaždiť nové

schopnosti. Spoločnosť v podstate zakladá nový subjekt prispôsobený cieľovému talentu. Najprv je subjekt prevádzkovaný externou

stranou; Akonáhle je plne funkčný a schopný efektívne zabezpečiť potrebné schopnosti, prevádza sa späť do spoločnosti. BOT je užitočný

najmä vtedy, keď je daný talent kultúrne odlišný - napríklad digitálny talent - a má potreby a očakávania, ktoré tradičná organizácia zvyčajne

neslúži.

Štúdia o pracovných miestach BCG



• Presadzovanie nie je pre spoločnosti iba nevyhnutnosťou; je to tiež povinnosť vlád a verejných inštitúcií. Mnoho
rozvinutých ekonomík bude čeliť nedostatku pracovníkov. Preškoľovanie osôb, ktorých zamestnanie sa stáva zastaraným,
nie je len humanitárna povinnosť; je to požiadavka na udržanie hospodárskeho rastu. Vlády by mali povzbudzovať a
podporovať zamestnávateľov a zamestnancov, aby sa zapojili do rozsiahlych programov na budovanie zručností.

• V správe BCG, ktorá bola vypracovaná pre Svetové ekonomické fórum sa uvádza, že rekvalifikácia je reálnou možnosťou pre
väčšinu pracovníkov postihnutých zmenami dopytu. V konečnom dôsledku je na jednotlivcoch, aby prevzali kontrolu nad
svojou kariérou, naučili sa nové zručnosti a využili nové príležitosti. Rekvalifikácia je iba časťou riešenia, pretože sa
zameriava na odstránenie medzier v zručnostiach v krátkodobom a strednodobom horizonte. Aby sa zabezpečilo, že ľudia
sú vybavení nielen zručnosťami potrebnými pre prácu v budúcnosti, ale aj schopnosťou prispôsobiť sa novým spôsobom
vzdelávania, mali by tvorcovia politík na celom svete uplatňovať svoje chápanie týchto medzier pri formovaní
elementárnych, sekundárnych a vyšších úrovní vzdelania. Od toho závisia zdravé organizácie, zdravé ekonomiky a zdravé
spoločnosti.

Štúdia o pracovných miestach BCG



Dekódovanie globálneho talentu o zmenách pracovných 
síl a zručnostiach v budúcnosti
Táto správa je najnovšou zo série Dekódovanie globálneho talentu o zmenách pracovných síl a zručnostiach v budúcnosti.

• V čase, keď sa spoločnosti ocitli v núdzi od ľudí s odbornými digitálnymi zručnosťami, sú tí istí ľudia ochotnejší než tí, ktorí nemajú digitálne skúsenosti, presťahovať sa do inej

krajiny, aby získali pracovné skúsenosti alebo zlepšili svoju kariéru. Vďaka tomu je fond talentov, ktorý je rozsiahly alebo nepolapiteľný, v závislosti od krajiny. Viac ako dve tretiny

digitálnych odborníkov - ľudských stavebných blokov digitálnej transformácie - by sa presťahovali za prácou, v porovnaní s približne polovicou nevýrazných pracovníkov. Tieto

informácie pochádzajú z jedného z najväčších svetových prieskumov digitálnych odborníkov, ktorý uskutočnili Boston Consulting Group a The Network. V ňom sme analyzovali

charakteristiky 26 806 digitálnych odborníkov zo 180 krajín; títo jednotlivci sú podmnožinou 366 000 ľudí opýtaných sa na našu komplexnú správu Dekódovanie globálneho

talentu v roku 2018.

• Zistili sme, že mobilita ľudí s digitálnymi skúsenosťami sa veľmi líši v závislosti od miesta, kde žijú. V niektorých krajinách by sa viac ako 70% ľudí s digitálnymi skúsenosťami

presťahovalo, aby zlepšili svoje vyhliadky. V iných krajinách vrátane Číny je väčšina respondentov s digitálnymi talentmi na úrovni expertov spokojná s tým, že zostanú doma. USA

sú najlepším miestom pre digitálnych expertov na celom svete, ktorí sú ochotní prijať prácu v zahraničí, nasledované Nemeckom a Kanadou. Londýn je ich preferovaným mestom

pre prácu v zahraničí, po ktorom nasledujú New York a Berlín. Dobrá rovnováha medzi pracovným a súkromným životom a príležitosť učiť sa a trénovať sú aspekty práce, ktoré si

digitálni odborníci vážia najviac.

• Možno nie je prekvapujúce, že ľudia s digitálnymi zručnosťami na vysokej úrovni sú vysoko vzdelaní. Osemdesiat percent má vysokoškolské vzdelanie. Ďalšie vlastnosti: Viac ako

dve tretiny tvoria muži. Napriek všeobecnému presvedčeniu, že digitálni odborníci pracujú iba v takých oblastiach, ako je technológia a strojárstvo, naša analýza ukazuje, že pre

nich existujú pracovné miesta v rôznych odvetviach. A asi 14% digitálnych expertov má zručnosti v oblasti AI na vysokej úrovni, ktoré sú čoraz viac žiadané.
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Dekódovanie globálneho talentu

Ak je toľko pracovníkov, ktorí majú digitálne zručnosti na úrovni. Spoločnosti a vlády musia zároveň pochopiť svoje potreby týchto

talentov uskutočnením dôkladnej analýzy pracovných síl s cieľom identifikovať súčasný a budúci dopyt po digitálnych expertoch a ako

ich splniť prostredníctvom rekvalifikácie a náboru. Organizácie a vlády musia tiež zvýšiť programy a podpory, aby priviedli ľudí do tejto

stále exkluzívnej skupiny.

Z 366 139 respondentov, ktorí sa zúčastnili prieskumu v súvislosti so správou Dekódovanie globálneho talentu, sme identifikovali 26

806 osôb, ktoré sa kvalifikujú ako experti na digitálne zručnosti. (Pozri ukážku 1.) Zručnosti sú:

✓ Dolovanie dát, inžinierstvo a analytika

✓ Programovanie a vývoj webových stránok vrátane front-end a end-end vývoja

✓ Digitálny marketing vrátane ovplyvňujúceho marketingu a marketingovej analýzy

✓ Digitálny dizajn vrátane dizajnu používateľských skúseností (UX) a používateľského rozhrania (UI)

✓ Vývoj mobilných aplikácií

✓ Umelá inteligencia vrátane strojového učenia

✓ Agilné spôsoby práce

✓ Robotika a automatizácia

ZDROJ: Boston Consulting Group a The Network



Ochota digitálnych expertov presúvať sa medzi krajinami



• Špičkové zručnosti digitálnych odborníkov sú v oblasti získavania údajov, programovania a vývoja webových aplikácií, digitálneho marketingu a vývoja mobilných aplikácií. Menší
podiel ľudí má odborné znalosti v oblasti určitých digitálnych zručností, po ktorých vidíme významný a naliehavý dopyt: AI a agilné spôsoby práce.

• Populárna múdrosť spája digitálnych odborníkov so startupmi. Naša analýza však zistila, že uprednostňovaným zamestnávateľom v oblasti digitálnych expertov je veľká
spoločnosť, po ktorej nasleduje samostatná zárobková činnosť a potom práca v malom alebo strednom podniku, práca v súvislosti so založením podniku alebo na voľnej nohe v
tomto poradí. Ľudia s digitálnymi skúsenosťami sú vysoko vzdelaní. Osemdesiat percent má vysokoškolské vzdelanie. Na porovnanie, 67% ľudí bez rovnakej úrovne digitálnych
zručností má vysokoškolské vzdelanie. Z digitálnych odborníkov má 38% bakalársky titul, 38% magisterský alebo postgraduálny titul a 4% doktorát alebo ekvivalent.

• Štyridsaťjeden percent digitálnych odborníkov pracuje v zamestnaniach, ktoré nenesú zodpovednosť za riadenie; zo zvyšku najväčšia skupina pracuje v nižšom manažmente (29%),
nasleduje stredný (21%) a vyšší manažment (9%).

• Ľudia, ktorí sú digitálnymi odborníkmi, si cenia dobrú rovnováhu medzi prácou a zvyškom života a radi sa učia. Z 26 dôležitých faktorov zamestnania, ktoré si respondenti mohli v
našom prieskume zvoliť, digitálni odborníci zaradili rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom a vzdelávanie a odbornú prípravu na prvé miesto v zozname. Za týmito
pracovnými preferenciami úzko nadväzujú príležitosti na kariérny rast a udržiavanie dobrých vzťahov s kolegami.

• Ľudia s vynikajúcimi digitálnymi zručnosťami sú žiadaní po celom svete. Náš výskum jasne ukazuje, že ľudia s digitálnymi odbornými znalosťami sú ochotnejší než neodborní
uchádzať sa o prácu. Študovaním tejto skupiny chápeme aj tie aspekty práce, ktoré si cenia najviac, ako napríklad vzdelávanie a odborná príprava, a prečo by využili novú
príležitosť. Ak sa spoločnosti, mestá a krajiny chcú stať magnetmi pre digitálnych odborníkov, musia konať podľa týchto zistení alebo riskovať, že prídu o konkurenciu s rýchlejšou
činnosťou.

Dekódovanie globálneho talentu



TOP pracovné lokality pre Digitálnych expertov
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Top pracovné mestá 
pre Digitálnych 
expertov

Na obrázku sú podľa štúdie BCG zoradené
mestá pre prácu podľa atraktivity. Celkovo
bolo do zoznamu uvedených celosvetovo
30 miest. Ako vidno najatraktívnejším
mestom pre prácu je Londýn, san
Francisko kde sídli Silicon Valley sa
umiestnilo až na 13 mieste.
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