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Hlavní náplní ústavu je aplikovaný výzkum v oblasti práce

The RILSA´s main role is applied research on labour

a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

and social affairs at regional, national, and international

úrovni formulovaný podle aktuálních potøeb orgánù státní

levels, formulated in accordance with the current needs

správy, popøípadì neziskových èi privátních subjektù. Ústav

of the state administration, and in some cases the non-

vykonává konzultantskou èinnost pro uživatele výsledkù

profit sector and private clients. The Institute provides

výzkumù a organizuje semináøe a konference. Výzkumné

consultancy for the users of research results and organizes

projekty se každý rok pøipravují ve spolupráci se

seminars

zainteresovanými subjekty s ohledem na kontinuitu vývoje

prepared each year in collaboration with interested

vìdy a výzkumu v pøedmìtných oblastech. Mezi hlavní

parties, with regard to the continuity of science and

výzkumné zájmy ústavu patøí:

research in the areas in question. The Institute´s main

and

conferences.

Research

projects

are

research interests include:
l

trh práce a zamìstnanost,

l

sociální dialog a pracovní vztahy,

l

labour market and employment,

l

sociální ochrana,

l

social dialogue and labour relations,

l

rodinná politika,

l

social security,

l

pøíjmová a mzdová politika,

l

family policy,

l

rovné pøíležitosti,

l

wages and income policy,

l

teorie sociální politiky.

l

equal opportunities,

l

social policy theory.

Významnou èinností ústavu je poskytování komplexních
knihovnických a informaèních služeb z oblasti práce a sociálních

An important activity of the Institute, essential for carrying out

vìcí, které zajišuje oddìlení knihovnicko-informaèních služeb.

its research objectives, is the provision of comprehensive

V rámci jeho èinnosti je kontinuálnì budován a zpracováván

library and information services in the field of labour and social

fond domácích a zahranièních informaèních pramenù z uvedené

affairs. This is done by RILSA's library and information services

oblasti, ale i z pøíbuzných oborù a prùøezových vìdních disciplín.

department.
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The Fourth Industrial Revolution and the coronavirus
pandemic are changing the world
The changes underway as a result of the application
of state-of-the-art technologies must be considered in
the broader historical context and the serious longterm consequences that can be expected. While many
hopes are associated with the Fourth Industrial
Revolution, there are also uncertainties. The nature
of both work and labour relations will change, as will
the roles of the state and local municipalities. It will
lead to new life trajectories, for example it will
be necessary to reconsider the concept of unemployment and to understand it as a period
of preparation for a new profession and the protection of attained social status. This will impose
entirely new demands on the social and education
systems. Moreover, one must assume an increase in
social polarisation and the risks associated with it.
The dependence on modern technologies will also
create new challenges and dangers. In this context,
the coronavirus pandemic can be seen both as
a brake and an accelerator.
The Fourth Industrial Revolution, the labour market
and Covid-19
The article considers the initial findings from the
„Comprehensive solutions to the impacts of digitalisation and automation processes on the labour
market and, consequently, on society and education“
research project. At the same time, the article
attempts to take into account the effects of the coronavirus pandemic. According to the authors,
the Fourth Industrial Revolution will exert a major
impact on employment, the character of work and
the emergence of new employment relationships
and, consequently, life in society as a whole. The digitalisation of the economy will necessitate changes
in the field of education and will also present risks
such as the growth of social polarisation in society.
The Covid-19 pandemic exerted contrasting impacts
on this process. By reducing social contact, it had
a negative effect on activities and entire industries
that were expected to gradually absorb the workforce
released by automation. On the other hand,
the application of digital technologies and the
development of working relationships based on these
technologies have accelerated significantly. Three
factors will continue to influence development going
forward: the indisputable and dynamic development
of modern technologies, differing impacts of the
pandemic on various sectors and the consequences
of the economic downturn.
Does Stage 4.0 present more of a threat than an
opportunity? An interview with economic advisor
Ing. Jaroslav Šulc, CSc.
An extensive interview with economist Jaroslav Šulc
− a former adviser to Czech-Moravian Confederation
of Trade Unions chairpersons, the Prime Minister and
President of the Senate − discusses principally the
concept of the Industry 4.0 Initiative and the sociopolitical implications of the digitalisation of the
economy. The interview also addresses the approach
of the German Fraunhofer Institute to the digitalisation of the economy and takes a look back
at older Czech/Czechoslovak traditional approaches
to scientific and technical changes and their various
consequences.

Review of the book Prokop, Daniel: Blind Spots:
On Poverty, Education, Populism and Other
Challenges facing Czech Society
On the one hand, the reviewer praises the book for
the clarity and comprehensibility with which
it addresses topics that are familiar to sociologists
and the fact that it points out that the political
representation fails to appreciate the importance
of these issues, in particular with concern to the definitions of poverty and certain other social inequality
phenomena. On the other hand, however, the reviewer highlights a number of weaknesses in the
book, for example concerning the passages devoted
to access to education and openness to migrants. Jan
Keller describes the chapter on the social stratification
of Czech society as the most problematic part of the
book, one of his arguments for which is supported by
comparable findings from abroad.
Review of the book Banerjee, Abhijit V. − Duflo,
Esther: Good economics for hard times: better
answers to our biggest problems
The reviewed book provides an interesting
contribution to the literature dealing with the causes
of problems and imbalances in the functioning of
today's socio-economic systems. It is based on
proven knowledge and appropriately thoughtthrough concepts. It deals with the issues of public
finance, income inequality, environmental economics, structural policy, economic growth and
development, foreign trade, social security and social
policy. It can be recommended to those interested
in understanding the problems of today's world,
especially those who, when studying basic economic
models, have doubts about whether it is all so simple
and straightforward.
Review of the book Barša, Pavel − Dokupil Škabraha,
Martin (eds.): Beyond Capitalism
The review presents, and provides an assessment of,
a book entitled Beyond Capitalism, which focuses on
a critique of the characteristics of late capitalism and
the introduction of alternatives to the current socioeconomic system. The book provides an interesting
contribution to the domestic critical debate and has
the potential to appeal to a wider audience; however,
it is limited to a certain extent by its essay and
discussion approach, which slightly diminishes its
value for the purely academic audience.
Annex: From the results of the research activities
of RILSA (VÚPSV) in 2019
The report, in the form of an appendix, presents
the results of the scientific research activities of the
Research Institute for Labour and Social Affairs
(RILSA) for 2019. The research was based on
the „Research Activities of RILSA for 2019“ document
and focused on addressing the various important
issues facing the development of the social system in
the Czech Republic taking into account the current
priorities of the management of the Ministry of
Labour and Social Affairs. The starting point of
the scientific research activities in 2019 fully reflected
the aims set out in the „Long-term concept of
the development of RILSA in the period 2018−2022“.
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
máte před sebou první ze dvou letošních monotematických čísel Fóra sociální politiky. Věnujeme se v něm sociálně politickým dopadům digitalizace
ekonomiky / Průmyslu 4.0 / čtvrté průmyslové revoluce / Etapy 4.0.
Rámcové téma tohoto vydání FSP jsme ohlásili v loňském říjnovém editorialu, zhruba dva měsíce před propuknutím koronavirové pandemie v čínském městě Wu-chan. Následná její dynamika je nechvalně známa... Specifika řady vědeckých disciplín relevantních pro FSP kladou nemalé překážky
pohotovému zohlednění tak nečekaných a hlubokých zásahů, které přinesl
covid-19 právě i sociální politice (nezaměstnanost, flexibilní formy práce,
kurzarbeit, ošetřovné atp.). Sociálně politickým dopadům koronavirové
pandemie věnujeme příští − říjnové − číslo FSP. Každopádně nás velmi těší,
že se i autoři recenzovaných článků v nynějším vydání Fóra sociální politiky do svých textů již snažili zapracovat také dopady koronavirové krize.
Stejně jako červnové FSP, i to současné otevíráme aktuální úvahou, v níž
Petr Víšek, výzkumný pracovník VÚPSVu, vidí koronavirovou krizi jako akcelerátor řady trendů spojených s Etapou 4.0. Jednou z výrazných sociálně politických otázek, které P. Víšek vznáší ve vazbě na aktuální státní koronavirovou
pomoc podnikatelům, je, zda nepřichází doba povinného pojištění podnikatelské činnosti, které by snížilo platby státu v obdobných krizových situacích.
První dva recenzované články se zabývají otázkami dopadů 4. průmyslové revoluce na zaměstnanost v českém průmyslu. V první recenzované stati
kolektiv autorů z Národní observatoře zaměstnanosti a z ČVUT mimo jiné
uvádí, že tlak na automatizaci bude v budoucnu zřejmě oslaben kvůli tomu,
že koronavirová pandemie zvyšuje nezaměstnanost. Závažným tématem,
které autoři doporučují k dalšímu zpracování, je i to, nakolik v České republice dostupnost levné zahraniční pracovní síly s nízkou kvalifikací brzdí šíření digitalizace, robotizace a automatizace.
Také druhý recenzovaný článek ukazuje mimo jiné, jak hluboký zásah pro
vývoj Průmyslu 4.0 přinesla koronavirová krize. Ostatně i bez ní se dopady
Etapy 4.0, včetně těch sociálně politických, odhadovaly velmi těžko, nebo
lze jen krajně obtížně předpovědět vývoj nových technologií a možnosti poučení z historie jsou velice omezené kvůli zásadně zvýšené složitosti a křehkosti rizikové společnosti (Ulrich Beck). I článek kolektivu autorů ze Západočeské univerzity v Plzni a VŠE v Praze tedy − kromě zjištění vlastního empirického výzkumu − zdůrazňuje ohledně toho, co koronavirová pandemie
znamená pro Etapu 4.0, poznatky značně ambivalentní: na jednu stranu se
rozšířila práce z domova, zájem o 3D tisky atp., na druhou stranu hackerské
útoky i vůči nemocnicím připomněly, jak křehké informační technologie
jsou, zvláště během tzv. komplexních krizí.
Ale jsou i dobré zprávy... Těší nás, že opět přinášíme hned tři recenze, a to
velmi přínosných a originálních knih. Obecně je u recenzí ideálním případem,
když jsou hodnotiteli nejpřednější znalci z daných oborů a když se navíc umějí
vyjadřovat čtivým slohem. Profesor Jan Keller ve svém hodnocení významné
knihy sociologa Daniela Prokopa nastavil pomyslnou laku velice vysoko. Redakce FSP se vynasnaží, aby k podobným "setkáním titánů" docházelo
v našem časopise co nejčastěji. A jako velcí optimisté doufáme, že kritické výroky Jana Kellera kupříkladu ohledně Prokopových náhledů na sociální stratifikaci české společnosti přispějí k tomu, že daná problematika dozná dalších
reflexí. Fórum sociální politiky jim rozhodně je a dále bude otevřeno.
A nyní již tradiční upoutávka ohledně toho, co Vás čeká v příštím − říjnovém, „koronavirovém“ − vydání FSP. Mezi recenzovanými články přineseme rámcovou analýzu dopadů nástupu koronavirové krize na trh práce
v České republice: sumárně i ohledně regionálních rozdílů a příčin zjištěných
diferencí. Ohlásit již mohu také empirický esej sociologa Jiřího Mertla, který
se bude zabývat problematikou základního nepodmíněného příjmu v kontextu sociálně politických dopadů koronavirové krize. Opět nebudou chybět
recenze významných publikací, tentokrát kupříkladu zahraničního e-sborníku
Mitigating the COVID Economic Crisis: Act Fast and Do Whatever It Takes.
Závěrem aktualita: vydavatel tohoto časopisu − Výzkumný ústav práce
a sociálních věcí, v. v. i. − začal být aktivnější na internetových sociálních sítích. Kromě Facebooku také na LinkedINu a Twitteru. Objevují se na nich
i příspěvky spojené s Fórem sociální politiky. Velmi nás potěší, když se
s námi na zmíněných sociálních sítích spojíte a když budeme sdílet a pomáhat šířit informace o zajímavých seminářích, publikacích a tak podobně.
S přáním inspirativního čtení
Petr Šafařík
šéfredaktor
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Aktuální úvaha

Čtvrtá průmyslová revoluce a koronavirová pandemie mění svět
Petr Víšek
Na změny probíhající v důsledku uplatnění nejmodernějších technologií je třeba dívat se v širších dějinných souvislostech a je nutné předpokládat závažné dlouhodobé důsledky. Čtvrtá průmyslová revoluce přináší mnoho nadějí, ale
i nejistot. Bude se měnit povaha práce a pracovněprávních vztahů. Budou se měnit role státu a obcí. Budou se uplatňovat nové životní trajektorie, například bude nezbytné změnit pojetí nezaměstnanosti a chápat ji jako období
přípravy na nové povolání a chránit dosažený sociální status. To vyvolá zcela nové požadavky na sociální systém i na
vzdělání. Je nutné předpokládat růst sociální polarizace a rizik s ní spojených. Závislost na moderních technologiích
vytváří i nové výzvy a nebezpečí. Koronavirová pandemie se v daném kontextu projevuje diferencovaně jako brzda
i jako akcelerant.
Úvod
Světem obchází strašidlo − strašidlo 4. průmyslové revoluce... Za zdroj vzniku první
průmyslové revoluce je považován parní
stroj, dalšími etapami byla elektřina a automaty. „Čtvrtá průmyslová revoluce“ je charakterizována digitalizací, umělou inteligencí, robotizací (přičemž robot není jen stroj,
ale také „algoritmus“), vysokorychlostním
internetem standardu 5G, popř. 6G, a patří
sem i netušené možnosti nanotechnologií
a důsledky procesů deglobalizace.
Autor této úvahy se připojuje k těm, kteří
tuto masivní změnu označují za faktickou
„druhou průmyslovou revoluci“. S tím, že
první přidala k člověku stroje a další etapy
stroje jen zkvalitňovaly. Ale nynější etapa
mění vztah člověka ke „strojům“, rozděluje
jinak jejich role a formuje nově vzájemné
vztahy. Umělá inteligence se bude projevovat jako subjekt rozhodování. Se všemi fatálními dilematy etiky jejího rozhodování.
První průmyslová revoluce představovala
dramatický zásah do společnosti. Dala vzniknout několika válkám a revolucím. Ale také,
slovy profesora Igora Tomeše, „vzniklo chudinské právo, sociální pojištění a další
ochranné sociální zákonodárství“. Sám stát
pak zavedl povinné pojištění, aby donutil neprivilegované občany postarat se takto sami
o sebe, aby ve stáří či nemoci nezůstali zcela
bez zabezpečení. Tak vznikly sociální fondy,
které vytvářely potřebný kapitál. Vzniklo
mocné odborové hnutí. Dvě světové války
spojené s rostoucím sociálním napětím donutily Evropu, aby toto sociální pojetí přirozených lidských práv prohloubila. Tyto atributy sociálního evropského civilizačního
modelu vznikaly celá desetiletí na podkladě
určité sociálně ekonomické reality a za tvrdých sociálních konfliktů. Lze nejen tušit, ale
už důvodně přepokládat, že se tato sociálně
ekonomická realita zásadním způsobem
změní a bude třeba hledat zcela nová řešení
v oblasti práce i sociální ochrany. Stávající
systémy vznikly za jiných podmínek a pro
jiné potřeby.
Nové technologie budou měnit poměr
úkolů zajišovaných člověkem a úkolů zajišovaných stroji, přitom charakter změn může
být různý jak co do jejich rozsahu, tak co do
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rychlosti jejich aplikace. Vysoce pravděpodobné je, že ve stejnou chvíli bude docházet
k úbytku některých pracovních míst a zároveň bude docházet k rozsáhlému rozvoji nových služeb a pracovních pozic, které budou
zaváděním nových technologií podpořeny
a uvolněním lidí z předchozí práce umožněny. Průběžné i konečné dopady tedy mohou
být jak pozitivní (například při vytváření nových pracovních míst a zlepšení kvality života), tak problematické (regionální důsledky
rušení míst) i negativní (zvětšení sociálních
nerovností a snížení pracovněprávní a sociální ochrany). Masivní vliv a důsledky uvedených technologií je proto vhodné vnímat
jako zcela nový koncept a novou filozofii
přinášející celospolečenskou změnu a nový
civilizační vzorec. Již jen samotné diskuse
o zaručeném příjmu „bez práce“ a pro kohokoliv to naznačují.
Co vlastně víme
Otevírá se tedy řada zásadních otázek pro
diskusi a predikce. Prvním tématem je budoucí zaměstnanost. Jak bude přibývat automatizace, počítače a stroje nahradí lidské
pracovníky napříč všemi různými obory, od
řidičů po účetní, od realitních makléřů po
pojišovací agenty.
Studie zveřejněná na ekonomickém fóru
v Davosu v roce 2018 předpovídá, že v příštích pěti letech kvůli umělé inteligenci ztratí
ve světě práci 7,1 milionu lidí.1 Ze studie
společnosti Deloitte „Automatizace práce
v ČR, Proč se (ne)bát robotů, 2018“ vyplývá,
že robotizace a automatizace ovlivní v příštích letech asi polovinu pracovních pozic
v Česku. Nezaměstnanost se ale kvůli tomu
údajně výrazně nezvýší. Automatizace podle
té studie přispěje k vytrvalému růstu české
ekonomiky. Automatizace by se podle technologických možností a struktury české ekonomiky mohla dotknout 51 % pracovních
pozic. Již dnes je mnoho věcí, které lze vyřídit doma přes internet a není třeba jít na přepážku. Půjčky, pojištění, jízdenky, informace,
poradenství, nákupy všeho druhu s dovozem apod. Mnoho „přepážek a pracovníků“
ubude. Mnozí lidé s nadšením čím dál tím
víc platí bezhotovostně (nynější pandemie to
ještě akcelerovala) a neuvědomují si, že ty

„jejich“ peníze jsou de facto u nějaké soukromé firmy, která jim je vydá, jen když
půjde elektrický proud a když je bude skutečně mít. A když nezkrachuje...
Počítač a automat oproti zaměstnancům
mají tu výhodu, že neznají pracovní dobu,
stres, dovolené ani pauzy na oběd, kampaně
typu Me Too a kolektivní vyjednávání. Avšak
jak namítl odborář Henry Fordovi, když se
průmyslník chlubil novými automaty, které
nebudou stávkovat: „Ale také nebudou kupovat vaše auta“.
Například podle poznatků z celosvětového
průzkumu ManpowerGroup, až 45 % každodenních pracovních činností může být brzy
v různé míře automatizováno.2 Pro Česko
z té studie vyplývá, že je v rámci Evropy
ohledně přípravy na příchod robotů a umělé
inteligence velmi zranitelným státem. V ČR
je podle ní digitální automatizací ohroženo
52,2 % zaměstnanců, tedy více než v celém
zbytku Evropy. Důvodem je vysoký podíl
málo kvalifikovaných, manuálních pozic.
Například studie Úřadu vlády3 uvádí, že digitalizace by měla do patnácti let vytvořit asi
300 tisíc pracovních míst, ale současně 700
tisíc stávajících míst zlikvidovat. Čistý úbytek
tedy představuje 400 tisíc příležitostí k výdělku. Méně často se v literárních zdrojích
vyskytují konkrétnější vymezení nových odvětví a oborů činností. Spíše jejich charakteristiky. Předpokládá se, že nově vzniklá pracovní místa budou vyžadovat to, co neumí
stroje, např. empatii. Autoři často hovoří
o sociálních službách, o činnostech v oblasti
ochrany životního prostředí, popř. o službách obecně s tím, že sociální služby pro seniory, které jsou v České republice poddimenzované, by se měly (mohly) stát hlavním
zaměstnavatelem uvolněných lidí. Ale problémem bude například skutečnost, že se
mladší lidé v posledních 30 letech stěhují do
měst za prací, zatímco jiní a senioři zvláště
se stěhují opačným směrem. Nová místa
tedy budou vznikat po celém území.
Některé současné představy o vývoji nezaměstnanosti jako následku koronavirové
pandemie mají ovšem mnohem dramatičtější dimenzi, kterou lze pojmenovat jako
„černý scénář“. Lze očekávat, že souběh
zmíněných tendencí může nezaměstnanost
výrazně gradovat.
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„Uber a spol.“ ubírají daně a nechrání
pracovníky
Zcela nové možnosti přináší spojení počítače a chytrého telefonu. Příkladem takového vývoje je např. „zprostředkovatel dopravy“ Uber. Nebo „zprostředkovatel ubytování“ Airbnb. Největší dopravce − a nemá
auta. Největší ubytovatel − a nemá byty...
Závažné důsledky pro bytovou situaci obnažila koronavirová pandemie.
Takových forem podnikání přes chytré telefony je už velmi mnoho a budou přibývat.
Lidé pracující v tomto režimu − a je jich stále
více − jsou v „prekérní situaci“ a nemají ony
vymoženosti pracovněprávní a sociální
ochrany, která byla v průběhu mnoha desetiletí tvrdě vybojována pro zaměstnance.
Stát zatím nedisponuje nástroji pro reglementaci tohoto systému, nemá „rozhraní“,
jímž by v tomto systému tzv. platformových
ekonomik uplatnil své zájmy a práva a zajistil dodržování příslušných povinnosti. Řešení není v zákazu, ale v nalezení adekvátních
cest ke zdanění. Jít cestou tvrzení, že jde
v oněch nových službách o „zaměstnance“
(se všemi nároky), není řešením − tento
systém se úspěšně rozvíjí právě proto, že to
zaměstnanci nejsou.
Bude zřejmě třeba redefinovat pojem
práce a každá „užitečná činnost“ bude prací.
Ale očekávaná nová povolání jsou neproduktivní. Jaké bude sociální zabezpečení nových neproduktivních povolání a z jakých
zdrojů bude financováno? Za sociální zabezpečení odpovídá národní stát, ale byznys je
v rukách soukromých a nadnárodních. Národní státy jsou stále slabší a stále neschopnější. Čeká nás tvorba nového civilizačního
modelu? 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.
Vše vede také k otázce, zda by nebylo
třeba − pokud jde o sociální systémy − orientovat se více zpět na rodinu jako ověřený
funkční sociální systém s možností přímých
i dlouhodobých vztahů a vzájemné garance
až po mezigenerační podporu. Zatím se rodina a minimální systém sociální ochrany −
manželství − chybně, zato systematicky destruují.
Hvězdná hodina obcí?
Druhým perspektivním tématem je návrat
role obce. Relokace neznamená lokální izolaci. Slábnoucí národní stát může delegovat
své povinnosti nahoru (do Bruselu, což není
kvitováno s nadšením), nebo dolů do obcí
a regionů. Naopak, soběstačné, samosprávné a sebeudržitelné jednotky (města a obce)
se propojují do širších sítí spolupráce, vyměňují si zkušenosti, spolupracují a doplňují se navzájem. Pocítíme i důsledky deglobalizace. Proč vyrábět zboží na třech kontinentech, když je možné vše vyrobit „doma“ −

a bude k tomu třeba jen zlomek pracovníků?
Koncept 4.0 přinese levnější práci i „v tuzemsku“, není důvod ji posílat na východ,
i tam mzdy rostou. Významným podílem na
ceně jsou proto dopravní náklady, firmy se
vracejí ze světa „domů“, do mateřských
zemí. To jsou zdroje pro deglobalizaci. Státům půjde o „jejich“ zaměstnanost. „Státy
nemají přátele, mají jen své zájmy“.
Takový směr uvažování naznačuje, že by
se měl stát více osvobodit od nadbytečné
reglementace života obcí a uvolnit si ruce
pro aktivity (role a povinnosti), které musí
být centralizovány, aby byl stát státem, a ne
seskupením samosprávných obcí. Má vyšší
role, povinnosti a odpovědnosti, ústavní
i mezinárodněpolitické. Avšak dnešní lobby
samospráv paradoxně blokuje i takové centrální role, jako jsou například ty v bytové politice či stavebním právu. Přitom nejen podle
V. I. Lenina, ale i podle T. G. Masaryka je stát
územím, na němž je vykonávána státní
moc...
Opakovaně se otevírá téma „zaručeného
nepodmíněného“ příjmu. Souhlasím s Vladimírem Špidlou, který na konferenci Prague
Social Europe Conference 2019 tento koncept odmítl a uvedl, že existuje mnoho „užitečných činností“, kterými je možné příjem
podmínit. Je ale třeba redefinovat pojem
„práce“. A přemýšlet, kdo bude schopen takové aktivity organizovat. Stát pomocí úřadů
práce asi těžko. Patrně to bude obec. Dostatečně veliká a kompetentní, nikoliv 6,5 tisíce
obcí českých, z nichž 90 % má méně než dva
tisíce obyvatel. Mimochodem, 2 000 obyvatel je minimální velikost pro administrativní
vymezení obce v Rakousku.

těch, kteří by byli schopni v této sféře pracovat, je jako šafránu. Neměli bychom se snažit před tímto vývojem strkat hlavu do písku,
protože je navzdory své sociální destrukci
nevyhnutelný.“ Dále Hawking uvedl: „Rozvoj technologií, které v budoucnu nahradí
jak manuální profese, tak i střední třídu,
učiní z práce vzácný statek, na nějž budou
mít monopol pouze vysoce vzdělané a kreativní skupiny obyvatel, což přinese novou
vlnu nezaměstnanosti a s ní související globální ekonomickou nerovnost.“ Nemáme
ostatně již delší dobru pocit, že střední třída
oslabuje namísto toho, aby se stala klíčovou
vrstvou obyvatel?
Guvernér anglické ústřední banky (Bank
of England) Mark Carney na jaře 2018 na
konferenci Canada Growth Summit varujoval, že ztráta pracovních příležitostí v důsledku automatizace může vést k vzestupu
marxismu: „Marx a Engels začnou zřejmě
znovu být relevantní (...) Jestliže zaměníte
dnešní počítačové platformy za textilní továrny, strojovou výuku za parní stroje, Twitter za telegraf, máte přesně tutéž dynamiku,
jaká existovala před 150 lety, kdy Karel Marx
psal svůj Komunistický manifest.“4 Hovoří
o dynamice změn a reakcích na ně. Ostatně
kdesi v Německu byl nedávno postaven
nový pomník Karlu Marxovi. Guvernér Anglické banky dále upozornil, že vznikají známky likvidace velkého množství pracovních
příležitost, protože pracovníci se střední kvalifikací zjišují, že jejich práci nyní dokáží
dělat počítače. Zdůraznil: „Existuje rozpor
v očekávání lidí. V průzkumech veřejného
mínění vyjadřuje 90 % občanů přesvědčení,
že jejich práci automatizace nezlikviduje, ale
90 % ředitelů podniků si myslí přesný opak“.

Cui bono?
Prohlubování nerovností
Druhým velkým tématem je prohlubování
sociální polarizace společnosti. Většina 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. V historii průmyslová revoluce
vždy začala větší nerovností, kterou následovalo období zásadních politických a institucionálních změn. Průmyslová revoluce,
která začala na začátku 19. století, vedla zpočátku k ohromné polarizaci bohatství a moci.
Následovalo skoro sto let změn, včetně rozšiřování demokracie, vzniku odborů, postupného zavádění daní a rozvoje sítí sociálního
zabezpečení. Ale také revolucí a válek! Z hlediska dělníků začal být prospěch z první průmyslové revoluce, která započala v druhé
polovině osmnáctého století, plně pociován
v produktivitě a ve mzdách až v druhé polovině devatenáctého století, tedy po sto letech.
Stephen Hawking v rozhovoru pro britský
deník The Guardian uvedl v roce 2018, že
„informační technologie vytvoří privilegované vrstvy obyvatel, které na nich neskutečně zbohatnou, leč dokáží poskytnout práci
pouze velmi malému procentu lidí, protože

Vzestup umělé inteligence a vysoce technologických strojů zřejmě vyvolá obrovské
nerovnosti mezi silně kvalifikovanými pracovníky, kteří budou mít prospěch z tohoto
technologického rozvoje, a ostatními, kteří
budou neúčastí na tomto rozvoji diskriminováni. Polarizace společnosti bude vyžadovat postupné (ale paralelní) změny redistribucí mezi bohatými a chudými (státem vynucené solidární plnění) zejména cestou
daní. Neošetřit tento vývoj a každý odklon
od synchronního řešení by znamenaly zvyšování sociálního napětí až do zkratu − sociálního konfliktu. Generační přenos chudoby
by vrátil civilizaci o 100 let zpátky. Otázka je,
zda bude růst daní dobrovolně akceptován
a zda již není neúměrná disparita vývoje příjmů u různých skupin v Česku aktuálním tématem. Není současný vývoj průměrných
příjmů v Česku, kdy se příjmově odtrhlo
hlavní město (a některé profese) a zaostávají kraje, již prvním signálem pro změny? Nečekáme pasivně na vzrůst napětí a závažný
konflikt? Nepředjímá ho dostatečně jasně sílící napětí v řadě vyspělých zemích?
Ne všichni se ale shodují na tom, že nás
roboti připraví o práci. Připouštějí, že v příšFÓRUM sociální politiky 4/2020
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tích 10 až 15 letech bude v USA významné
procento pracovních míst nahrazeno robotizací. Uvádějí také, že do zhruba 30 let dokáže automatizace nahradit více než 50 % dovedností v naprosté většině současných povolání. Americká konzultační skupina Cognizant uvažuje, že zároveň vznikne 21 milionů
nových pracovních míst jako přímý důsledek
nových technologií. Nabízí ukázky nových
profesí.5 Uvádí, že v budoucnu se budeme
mnohem více věnovat seniorům. Přestaneme se prý tolik bát o osobní data − naopak,
budeme je sami a ochotně zpeněžovat. Nová
povolání, která mají přímý vztah k člověku,
jsou označována pojmy jako komunikační
společník, architekt rozšířené reality, fitness
kurátor, zdravotní údržbář, makléř osobních
dat, digitální krejčí, finanční kouč, kurátor
vzpomínek, manažer volného času, manažer
dalšího vzdělávání a výcviku, manažer „užitečných aktivit“ a další.
Pojetí těchto povolání odráží názor, že
bude zapotřebí více pracovníků v zaměstnáních, která vyžadují vyšší emocionální inteligenci, vzdělání a výcvik: v sektorech, jako je
sociální péče, rekreační průmysl a volný čas.
Velké šance na zachování prý mají povolání,
která vyžadují vyšší podíl nerutinních nebo
kreativních dovedností (renovace, služby
a osobní péče, výzkum, vzdělávání, vedení
lidí, design). Avšak ani takové vymezení již
není jednoznačné, nebo umělá inteligence
se už tvořivě osvědčila i ve výzkumu.
Sociální práce do popředí?
Pozoruhodné je, že většina výše vymezených možných nových povolání bude vyžadovat kompetence, jaké jsou typické pro sociální práci. Bude proto patrně nezbytné promyslet novou dimenzi sociální práce. Ta
v Česku stále ještě není kodifikována, a přitom 13 let platí zákony, které pojem sociální
práce používají. Její definice by mohla pomoci vyjasnit leccos spojeného se zmíněnými novými povoláními.
Důsledky pandemie covidu-19 otevírají
mnoho nových kruciálních témat a v mnoha
směrech akcelerují dosavadní vývoj. Digitalizace vzdělávání, home office a další. Dosavadní prosperita evropské civilizace umožňuje rozvíjet lidem řadu aktivit, které „nejsou nezbytné“, jsou projevem „blahobytu“
a touhy po sofistikované seberealizaci.
Ovšem jejím předpokladem je stabilní úspěšná příjmová bilance. Existence oněch
postmoderních potřeb vytváří prostor pro
zaměstnanost v rozsahu celých odvětví.
Avšak když je stabilita narušena, zmíněné
potřeby se nenaplní, a to s dalekosáhlými
důsledky. Pádným příkladem je vynucené
poznání mnohých, že není „nezbytné“ jezdit
na dovolenou do zahraničí. Tím padá část
odvětví cestovního ruchu a jsou příjmově
ohroženy další skupiny lidí, tedy i jejich
možnost uspokojovat jiné „zbytné“ potřeby.
To zbaví práce další a další lidi. Kde se to zastaví? U možnosti uspokojovat i potřeby
„nezbytné“?
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Po první průmyslové revoluci přikázal stát
lidem „neprojíst všechno“ a pojistit se na
stáří (aby se o ně nemusel později starat).
Nepřijde doba, kdy bude vhodné se podobně povinně pojistit proti ztrátě zaměstnání,
příjmu a sociálního statusu? Aby stát nemusel − výrazněji než dosud − podporovat dokonce i zaměstnavatele? Ostatně proč by
měl stát zachraňovat zaměstnanost v soukromých firmách proplácením části mezd?
Protože jinak by musel nezaměstnané podporovat v plné výši? Není někde chyba? Nechybí v systému nějaký článek? Povinné pojištění v podnikání?
České reálie
Vrame se ale k České republice. Pokud jde
o tuzemskou nezaměstnanost, lze vyslovit
poměrně odlišná očekávání. Nezaměstnanost
nebude, nezaměstnanost bude, nebo bude
malá. Závažnost a délku nápravy důsledků
pandemie lze ještě těžko odhadnout. Také
proto, že se okolo zaměstnanosti a nezaměstnanosti hraje jakási podivná hra. Vedle skutečně nezaměstnaných je 640 tis. lidí na předčasném důchodu a jejich počet roste. Ti by
měli být bu nezaměstnaní, nebo invalidní
důchodci. Dobrovolně odešli do závislosti na
sociální dávce, na úkor těch, kteří si svůj úděl
dosloužili až do konce. Není to skrytá nezaměstnanost hrazená z penzijního fondu? Nejsou to například oni chybějící řemeslníci?
Historie „má dlouhé prsty“, může se opakovat strukturální i regionální distribuce nezaměstnanosti, ale nelze vyloučit zcela nové
rozmístění a povahu nezaměstnanosti. Nové
sociální a ekonomické aktivity mohou vznikat účelově, na „zelené louce“. Velkým problémem je „vlastnická mánie“ českého obyvatelstva − touha bydlet ve svém. Bydlí tak
již 82 % obyvatel, a to bude omezovat územní mobilitu za prací.
Jakkoliv se predikce často rozcházejí,
shoda, která jde napříč všemi závěry, je, že
se dramaticky zvýší nároky na změnu kvalifikace zaměstnanců. Lze zřejmě očekávat problém nedostatečných kvalifikací, ale také
kvalifikací nadbytečných. Mnoho dnešních
aktivit nahradí umělá inteligence a tyto kvalifikace budou k ničemu. Změna kvalifikace
může ale vést k významné změně sociálního
statusu. Předpokládá se změna životních
trajektorií a střídání období vzdělávání, situace „mimo zaměstnaní“, období nového
vzdělávání a období nového pracovního angažmá. Často i opakování těchto fází života.
To ovšem znamená bezprecendentní změny
v oblasti základního (startovacího) a dalšího
(doplňovacího) vzdělávání. Profily absolventů bude třeba zcela změnit. Startovací vzdělání by mělo vést ke kompetencím vlastní aktivity, odolnosti, soběstačnosti, tvořivosti,
toleranci k neúspěchům a schopnosti se trvale vzdělávat. Když to neuchopí včas školství se všemi „svobodami a nezávislostmi“
univerzit, vytvoří se systém takového vzdělávání na zelené louce, respektive již se
v průmyslu reálně vytváří.

To si vyžádá nové aktivity státu, zaměstnavatelů a postupně se nepochybně bude
měnit i role obcí. Na situace „mimo zaměstnání“ bude nutné uplatnit jiné pojetí nezaměstnanosti: nikoliv jako dehonestující
a hmotně devastující kritickou sociální událost, ale jako objektivní situaci a prostor pro
změnu kvalifikace a vzdělání. To vyvolá potřebu kvalitativně jiného schématu zabezpečení − nikoliv lidi postižené ztrátou práce nedostatečnou podporou deklasovat. Lze předpokládat také nutnou aktivitu a spoluúčast
samotných pracovníků. Budou kladeny větší
nároky na zaměstnance ohledně jejich časové i prostorové flexibility − to bude mít
dopad na formy a organizaci práce, flexibilitu v pracovních vztazích a flexibilitu v systému odměňování. Jaká bude nová povaha zaměstnání 250 let po zrušení nevolnictví? Pracovní poměr? U koho? Při souběžném výkonu několika pravidelných i nahodilých prací
− nebo nově „užitečných aktivit“? Nenahradí jednou pracovní poměr ochota a pohotovost být přizván k práci? Již dnes údajně pracuje v Česku nemalý podíl lidí na základě
pracovních vztahů, které zákoník práce
(ještě) vůbec nezná, jako například skupinové zaměstnání, porfoliová práce, práce za
poukázky a další. Bude to velká historická
výzva pro pracovní zákonodárství a připočíst
můžeme i reálně očekávané sebezaměstnávání, „užitečnou aktivitu“, práci pro obec
apod.
Nová rizika
Nová doba přináší také nová rizika. Prvním je vysoká závislost na digitálním světě,
která může být destruována hackingem.
Hacking je už regulérním byznysem, stačí
říct, jaký typ útoku a proti komu si chcete objednat. Obecně má kyberkriminalita vzrůstající tendenci oproti obecné kriminalitě. Roční
obrat kyberkriminality je zhruba 1,5 bilionu
dolarů.6 To je 22násobek státního rozpočtu
ČR. Poněkud slepá plná závislost na informačních technologiích a jejich producentech zvyšuje zranitelnost významných
systémů, např. závislostí na elektřině.
Druhým rizikem je, že robotické systémy
(umělá inteligence) v obchodě, právu, pojišovnictví a bankovnictví se už samy učí velmi
rychle. Nejen rutinní činnosti, ale i analýzy
dat, z nichž jsou schopny předvídat chování
lidí. Je znám případ chatbota, tedy komunikačního robota v USA, který musel být po
pár hodinách vypnut, nebo s tím, jak se učil
postoje lidí, s nimiž hovořil, začal vysílat nenávistné věty vůči feministkám a inklinoval
k radikalismu. Robot například v jím navrhovaných rozhodnutích dopředu předpokládal,
že u černochů je větší pravděpodobnost recidivy a úvěrového rizika než u bělochů. Jedna
finanční instituce do testovacího provozu nasadila systém využívající strojové učení,
který určoval kreditní skóre jednotlivých klientů. Ale tento systém začal postupně některé klienty prokazatelně diskriminovat − na základě pohlaví, náboženství a rasy.
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Aktuální úvaha
Nadšené čekání na umělou inteligenci má
tedy také své limity. Co její nekorektní rozhodnutí? Nevíme, proč rozhodla tak, jak se
rozhodla. A to už je velký současný problém
lidstva. Budeme provozovat systémy, případně dokonce kritické systémy tak, že je
lidé nebudou moci kontrolovat? A pokud
ano, bude nutné vždy velmi jasně stanovit,
co je ještě akceptovatelné chování takového
systému. Nejspíše bude nutné najít konkrétní problémové oblasti a dohodnout se, co
akceptovatelné je, a co není, což bude velmi
složité i s ohledem na kulturní a historické
odlišnosti různých zemí. Umělá inteligence
nezná humanismus a politickou korektnost.
V milisekundě zanalyzuje veškerou literaturu světa o problému a navrhne řešení. Může
třeba zjistit, že další léčba nemá smysl. Koho
vybere automat řídící automobil za obě v situaci neodvratitelné havárie? Budeme umět
něco umělé inteligenci zakázat?
Závěr
Autoři se velmi často shodují v obavách,
že vlády mohou selhat v reakci na vývoj,
přípravu a realizaci potřebných kroků. Předpokládá se potřeba včasných, adekvátních
změn, které by synchronně řešily nově vznikající problémy a nerovnovážné situace.
Otázkou je také, zda a kým budou oba procesy − rušení (mizení) zaměstnání a vznik

nových − synchronizovány. Všichni autoři
hovoří o nevyhnutelném růstu sociální polarizace společnosti. To bude mít zásadní důsledky pro oblast sociální politiky. Nezačneme-li synchronně řešit nové proporce solidárního plnění (např. daněmi), povede to
k růstu sociálního napětí s kritickými důsledky. Česko se po první vlně koronavirové
pandemie a po jejím lidsky úspěšném zvládnutí nachází v nové situaci. Mnoho někdejších úvah se ukázalo jako reálný fakt, mnohé
role, vztahy, možnosti se prověřily. Některé
institucionální vztahy a role ukázaly na svou
slabost a nepatřičnost. Po desetiletích
„zmenšování státu“ se od něj očekávaly zázraky. Provedla se řada kroků vratných i nevratných. Vznikly nové otázky. Některé tendence zesílily. Některé atributy charakterizující 4. průmyslovou revoluci se uplatnily více
a dříve, než se očekávalo. To vše by mohlo
být zdrojem akcelerace celé společnosti
a státu. Za jediného předkladu. Že bude provedeno pečlivé a objektivní vyhodnocení
zkušeností a z těchto poznatků budou − bez
přehnaných politických šarvátek − formulovány strategické záměry státu.
1 World Economic Forum (WTE), The Future of Jobs:
Report 2018. http://www3.weforum.org/docs/WEF_
Future_of_Jobs_2018.pdf.
2 ManpowerGroup, Hledají se lidé: Roboti vás potřebují. 2019, https://www.manpowergroup.cz/wp-con-
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tent/uploads/2020/02/Revoluce-dovednost%C3%AD4.0-v%C3%BDsledky-pr%C5%AFzkum_FINALFINAL-1.pdf.
Úřad vlády České republiky, Výzkum potenciálu rozvoje umělé inteligence v České republice: Souhrnná
zpráva. 10. prosince 2018, https://www.vlada.cz/assets/evropske-zalezitosti/aktualne/AI-souhrnnazprava-2018.pdf.
Drury, C., Mark Carney warns robots taking jobs
could lead to rise of Marxism. The Independent, 14.
4. 2018, https://www.independent.co.uk/news/uk/
home-news/mark-carney-marxism-automationbank-of-england-governor-job-losses-capitalisma8304706.html.
Šrámek, P., Zde je 21 pracovních míst, která pro lidi
vytvoří umělá inteligence. Flowee, 26. 2. 2018,
https://www.flowee.cz/vize2050/lide/3824-zde-je-21pracovnich-mist-ktera-pro-lidi-vytvori-umela-inteligence.
Rozhovor s Alešem Špidlou, prezidentem Českého
institutu manažerů informační bezpečnosti (ČIMIB).
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Požadavky českého průmyslu na pracovníky v podmínkách
Průmyslu 4.0
Michal Janíčko − Filip Klicnar − Patrik Budský − Petr Weisser
Abstrakt
Článek se zabývá dopady automatizace na rozsah a obsah lidské práce ve zpracovatelském průmyslu. Zjištění vycházejí z průzkumu, jehož se v roce 2019 zúčastnilo 273 českých průmyslových firem, a z následných hloubkových rozhovorů
s některými z nich. Firmy hodnotily jako profese nejvíce ohrožené automatizací nekvalifikované dělníky a pomocné technickohospodářské pracovníky, mezi kvalifikovanými dělníky potom svářeče. Celkově však byl odhadovaný efekt technologií na úbytek pracovních míst poměrně slabý, automatizace v českém prostředí v době před globální pandemií covidu-19 neprobíhala překotně a očekávaná změna v počtu pracovníků souvisela spíše s ekonomickým vývojem v odvětví než s automatizací. Vyšší nároky budou podle respondentů kladeny na obsluhu nových strojů a IT dovednosti, na
druhé straně se některé činnosti zjednodušují.
Klíčová slova: Průmysl 4.0, Pracovní trh, Automatizace, Digitalizace.
Abstract
The article deals with effects of automation on the extent and contents of human work in manufacturing. The findings
are based on a survey, in which 273 Czech manufacturing companies took part in 2019, and on follow-up in-depth interviews with some of them. The companies regarded unskilled workers, welders and assistant administration employees as professions most vulnerable to automation. However, the overall estimated effect of technologies on labour displacement is relatively small, automation in the Czech manufacturing was not disruptive before the COVID-19 pandemic
crisis and expected changes in the number of employees were linked to economic development in sectors rather than
to automation. According to the respondents, operating new machines will require more IT skills while, on the other
hand, some tasks are becoming less complex.
Keywords: Industry 4.0, labour market, automation, digitalisation.
Úvod
Česká republika byla před vypuknutím
koronavirové pandemie zemí s nejmenší
mírou nezaměstnanosti v EU. Ta dosahovala pouhých 2 % podle metodiky Eurostatu, respektive necelých 3 % podle Úřadu
práce, který v letech 2017−2019 evidoval
více volných pracovních míst, než jaký byl
počet nezaměstnaných. Tato situace vyvolala nedostatek pracovní síly v řadě profesí, celkově mohlo chybět až 500 tisíc pracovníků (Hospodářská komora, 2019).
Zvláště velké personální problémy měly
podniky v průmyslu (Technický týdeník,
2018), které jen obtížně konkurovaly nabídkám volných míst ve službách. Průmysl v této době kromě zvyšování mezd
značně zvýšil zájem o nábor cizinců, což
se odrazilo také ve zvyšování kvót pro
udělování pracovních víz ve vládních programech pracovní imigrace.
Jako další směr při řešení nedostatku
pracovníků se průmyslovým firmám nabízelo urychlení automatizace, která by
omezila potřebu lidské práce. Proto se
téma Průmyslu 4.0, ačkoli má již delší
dobu své nepřehlédnutelné místo ve veřejných diskusích, v období konjunktury
v jistém smyslu aktualizovalo. Ve chvíli
velmi nízké nezaměstnanosti v roce 2019
provedla Fakulta strojní ČVUT ve spolu-
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práci s Národním vzdělávacím fondem
mezi průmyslovými firmami průzkum se
zaměřením mimo jiné na záměry v oblasti
zavádění nových technologií. Tato studie
představuje odhady firem ohledně rozsahu budoucí automatizace v českém zpracovatelském průmyslu, dopadů na počet
pracovních míst a jejich profesní a vzdělanostní skladbu. Využity přitom budou dva
přístupy ze zahraniční literatury: předpoklady zvyšování kvalifikační úrovně práce,
respektive polarizace zaměstnanosti na
úkor střední kvalifikační úrovně.

Literatura o dopadech
automatizace na trh práce
a zaměstnanost v průmyslu
Stupeň možnosti nahrazení lidské práce
automatizací, robotizací a digitalizací
zkoumali například autoři Frey a Osborne
(2013, 2017). Ti vycházejí z premisy, že automatizovat lze velké množství úkolů.
Podle autorů budou ale obtížně automatizovatelné jemné motorické práce, kreativní inteligence a sociální inteligence. I přesto je automatizací ohroženo až 47 % pracovních míst v USA (Frey a Osborne 2013,
2017) a v Japonsku až 55 % (David, 2017).
V českém prostředí provedl odhad Chmelař et al. (2015), kteří odhadují, že podíl za-

niklých pracovních míst k nově vzniklým
bude v České republice v poměru 5:2. Studie autorů Arntze, Gregoryho a Ziehrana
pro OECD (2016) však upozorňuje, že
v potaz by se neměla brát povolání, ale
pracovní činnosti, protože pracovníci se
stejným názvem povolání často dělají
různé úkoly. Autoři sice připouštějí nahrazení některých činností automatizací, ale
došli k závěru, že ohroženo je pouze 6 až
12 % pracovních míst (v ČR 10 %). Autor
a Salomons (2018) na datech z 18 zemí
OECD ukazují, že automatizace od 70. let
20. století až do současnosti přispívala
k postupnému snižování podílu mezd na
přidané hodnotě ve prospěch kapitálu,
a to obzvláště po roce 2000 vlivem urychlování technologického vývoje. Úbytek
pracovních míst nicméně podle této studie automatizace přímo nezpůsobuje. To
potvrzují také Gregory et al. (2019), z jejichž analýzy vyplývá, že navzdory nahrazování lidské práce technologiemi přináší
automatizace na druhé straně nižší cenu
produkce a vyšší příjmy obyvatelstvu,
které zvyšují poptávku na trhu a v důsledku i nová pracovní místa početně převyšující ta ztracená.
Dříve se předpokládalo, že automatizací
budou ohroženy převážně nízko kvalifikované pozice a rozšiřovat se budou vysoko
kvalifikované, k čemuž byla formulována
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teorie „skill-biased technological change“
(SBTC). Podle konkurenční teorie „routine-based technological change“ (RBTC)
technologie nahradí zejména rutinní
úkoly, které jsou nejvíce soustředěny ve
středu kvalifikační stupnice (Autor, Levy,
Murnane, 2003). Pozdější výzkumy (Goos,
Manning, Salomons, 2014; Michaels, Natraj, Van Reenen, 2014) potvrdily polarizaci
zaměstnanosti, kdy automatizace „vytlačuje“ středně kvalifikované práce a k nárůstu zaměstnanosti dochází u nízko kvalifikovaných i vysoce kvalifikovaných pozic.
Podle výzkumu Beaudryho, Greena
a Sanda (2016) v USA dokonce rychleji
přibývá málo kvalifikované práce než vysoce kvalifikované práce, která stagnuje.
Martinák (2020), který studoval pracovní
trh v zemích V4 mezi lety 1998 až 2016, zjistil trend polarizace i na Slovensku
a v Ma arsku. V České republice a Polsku
zatím roste jen podíl vysoko kvalifikovaných pracovních pozic.
V souvislosti s automatizací a digitalizací se v literatuře diskutuje i o kompetencích, po kterých bude na trhu práce nadále poptávka. Materiál Evropské komise
(2016) klade důraz na základní kompetence typu čtenářské gramotnosti, početních
a digitálních dovedností, schopnosti týmové práce, kreativního uvažování
a schopnosti řešit problémy. S tím se pojí
i podnikavé, inovativní a kritické uvažování spolu se schopností se dále vzdělávat,
znalosti cizích jazyků a interdisciplinarity.
Německé ministerstvo práce a sociálních
věcí (BMAS, 2017) ale varovalo, že může
nastat i opačná tendence a lidská práce se
zjednoduší a standardizuje, přičemž lidé
mohou degradovat do role kontrolorů bez
vlastní iniciativy. Protichůdné trendy
v souvislosti s pronikáním technologií na
pracoviště jsou již zaznamenány také empiricky. V EU v období 1995−2015 sice
rostla zaměstnanost v profesích s velkým
zastoupením sociálního kontaktu a kreativity, avšak zároveň těchto činností uvnitř
profesí ubývalo tak výrazně, že v souhrnu
se rutinní práce překvapivě šířila (Bisello
et al., 2019). Z takového zjištění lze vyvozovat, že technologie skutečně snadněji
nahrazují rutinní profese, zároveň však
umožňují standardizaci dříve nerutinních
profesí, čímž vytvářejí předpoklady k jejich automatizaci v další fázi.
Průmysl je často středem pozornosti
úvah o dopadech automatizace na zaměstnanost, zřejmě i vzhledem ke snadné
představě vykonávání například práce na
montážních linkách roboty místo lidmi.
Průmyslové roboty jako specifická technologie byly například tématem analýzy
Acemoglu a Restrepa (2020), která konstatuje jejich významný efekt na trh práce
v USA: s každým novým robotem v přepočtu na tisíc obyvatel klesá poměr zaměstnanosti vůči populaci o 0,18−0,34
procentního bodu a mzdy o 0,25−0,5 %.

s prosbou o vyplnění dotazníku skrze webovou službu LimeSurvey. Oslovené podniky byly vybrány na základě několika kritérií. Šlo o podniky ze všech krajů České
republiky ze sekcí zpracovatelského průmyslu, ve kterých převažovaly jako druh
činnosti některé z následujících činností
(podle klasifikace CZ-NACE): C22, C23,
C24, C25, C26, C27, C28, C29, C30, C31,
C32, C33. Vybrané podniky musely rovněž
zaměstnávat více než 25 zaměstnanců
a taktéž nesmělo jít o podniky v likvidaci či
s pozastavenou činností. Takových podniků bylo celkem 4 554, přičemž po odečtení podniků, na které nebyl k dispozici validní emailový kontakt, zůstalo 4 279 podniků. Celkem bylo vyplněno 274 dotazníků, což je návratnost 6,4 %. Relativně nízkou návratnost lze přičítat především
nízké motivaci firem a jejich zástupců
k účasti na šetřeních tohoto typu a také
vytíženost a nedostatek času potenciálních respondentů (zástupci HR oddělení,
personalisté, jednatelé či ředitelé firem).
Z 274 vyplněných dotazníků jich bylo analyzováno 273, jeden respondent byl vyřazen kvůli nedůvěryhodným odpovědím.
Z hlediska velikosti podniků byly podniky pro účely analýzy rozčleněny do čtyř
kategorií podle počtu zaměstnanců: do 49,
50 až 249, 250 až 499 a více než 500 zaměstnanců. Struktura podniků, které se
dotazníkového šetření zúčastnily, byla následující: 22 % podniků s 49 a méně zaměstnanci, 49 % s 50 až 249 zaměstnanci,
14 % s 250 až 499 zaměstnanci a 14 %
s 500 a více zaměstnanci. V základním
souboru oslovených podniků bylo 36 %
podniků do 49 zaměstnanců, 48 % s 50 až
249 zaměstnanci, 9 % s 250 až 499 zaměstnanci a 7 % s 500 a více zaměstnanci.
Ve vzorku respondentů byly oproti realitě
o něco více zastoupeny větší firmy s 250
až 499 a více než 500 zaměstnanci na úkor
menších firem do 49 zaměstnanců.

Naproti tomu Graetz a Michaels (2018) zjistili nikoli snížení zaměstnanosti vlivem
nasazování robotů, nýbrž pouze zmenšení
podílu nízko kvalifikovaných míst. Bessen
(2020) upozorňuje, že dopady mohou být
různé v závislosti na elasticitě poptávky:
v počátečním období automatizace ve výrobě textilu, kovů a automobilů růst poptávky převyšoval efekt nahrazování lidské práce, takže zaměstnanost rostla, což
se však později obrátilo po nasycení poptávky. Ani nyní proto nelze předpokládat
masovou nezaměstnanost kvůli technologiím. Fernández-Macias et al. (2020) dokonce na základě dat o aktuálně používaných průmyslových robotech v Evropě
soudí, že nynější automatizace je především pokračováním již dříve započatých
procesů. Roboti většinou nahrazují práci
nikoli lidí, nýbrž starších typů strojů, a zůstávají omezeni na čistě manuální činnosti, jejichž podíl dokonce i v průmyslu je
poměrně malý. Ohledně vlivu automatizace na charakter práce v průmyslu nicméně
studie Eurofoundu (2018) poukázala na
výrazné změny v řadě profesí. Obzvláště
je patrný ústup fyzicky náročných úkolů
ve prospěch intelektuálních, často spočívajících v kontrole kvality s využitím elektroniky, přičemž pracovní podmínky se
spíše zlepšují díky úbytku těžkých a zdraví
ohrožujících činností.

Metodika
V rámci výzkumu bylo provedeno dotazníkové šetření mezi českými průmyslovými podniky, které mělo za cíl zmapovat
kvantitativní a kvalitativní požadavky českého zpracovatelského průmyslu na pracovní sílu v měnících se podmínkách Průmyslu 4.0. Všechny fáze sběru dat proběhly v roce 2019.
V první fázi byl na 4 279 kontaktů z řad
průmyslových podniků zaslán e-mail

Graf 1: Porovnání struktury vzorku respondentů a základního souboru podle druhu
výroby podniků
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Zdroj: Dotazníkové šetření výrobních firem 2019
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Graf 2: Porovnání struktury vzorku respondentů a základního souboru podle velikosti
podniku
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Zdroj: Dotazníkové šetření výrobních firem 2019

Podniky byly podle zaměření výroby
(klasifikace CZ-NACE) pro účely analýzy
sloučeny do čtyř kategorií: výroba z kovů
(C24, C25), elektronika a dopravní prostředky (C26, C27, C29, C30), strojírenství
(C28, C33) a ostatní výroba (C22, C23, C31,
C32). Z podniků, které se šetření zúčastnily, se podílely firmy z kovovýroby 36 %,
výrobci elektroniky a dopravních prostředků 19 %, strojírenské podniky 20 %
a ostatní výrobci 25 %. Základní soubor
oslovených podniků měl strukturu následující: výroba z kovů (27 %), elektronika
a dopravní prostředky (22 %), strojírenství
(23 %), ostatní výroba (29 %). Ve vzorku
respondentů se lišil především podíl kovovýrobců, kteří byli zastoupeni o 8 p. b.
více než v základním souboru.
V druhé fázi byly provedeny polostrukturované rozhovory se zástupci podniků.
Respondenti byli osloveni skrze vyplňovaný dotazník, zájemcům o spolupráci byla
následně rozeslána žádost o polostrukturovaný rozhovor. Rozhovory zhruba kopírovaly strukturu dotazníku a zaměřovaly
se na kvalitativní doplnění kontextu k získaným datům. Celkem bylo takto realizováno 42 rozhovorů. Výstupy z rozhovorů
byly následně analyzovány po tematických sekcích.

Omezení výzkumu
Omezením kvantitativní části výzkumu
je zejména datový zdroj, se kterým výzkumný tým pracoval. Získaná návratnost
dotazníkového šetření (6,4 %) není nikterak vysoká, i když se nevymyká jiným dotazníkovým šetřením mezi podniky. Na výsledky je proto potřeba nahlížet s rezervou. Samotný vzorek je z hlediska zastoupení podniků poměrně reprezentativní,
ale nastalo vychýlení vzorku ve směru
podniků s větším počtem zaměstnanců,
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které jsou ve vzorku zastoupeny ve větší
míře než v základním souboru. Dalším
omezením výzkumu je skutečnost, že podstatnou část dotazníků vyplňovali pracovníci personálního oddělení, kteří nemusí
mít přesné informace o budoucích investičních akcích podniků a jejich dopadu na
zaměstnanost v delším horizontu. Rovněž
je snížena vypovídací hodnota výsledků
výzkumu výrazně změněnou situací v ekonomice a na trhu práce vlivem koronavirové krize. Výsledky tak předně dokumentují situaci v čase provedení výzkumu
před vypuknutím pandemie.

Výsledky
Nedostatkové pozice a předpokládaný
vývoj v roce 2020
Od účastníků dotazníkového šetření
z řad průmyslových podniků byly zjišovány požadavky na pracovní sílu. V první
řadě šlo o počet neobsazených pozic
v jednotlivých profesních skupinách. Respondenti uváděli počty neobsazených
pozic pro tyto profesní skupiny:
l Nekvalifikovaný pracovník výroby/logistiky (pomocný dělník, řadový pracovník na montáži, nekvalifikovaný
operátor stroje…);
l Kvalifikovaný pracovník výroby/logistiky (svářeč, seřizovač, údržbář, jeřábník,
skladník, operátor vysokozdvižného
vozíku, řidič kamionu/dodávky…);
l Pomocný technickohospodářský pracovník (pomocná administrativní síla,
fakturant, pomocný účetní…);
l Technicky zaměřený specialista (konstruktér, technolog, výpočtář, manažer
kvality);
l IT specialista (programátor, systémový
architekt, datový analytik…);
l Finanční a ekonomický specialista, spe-

cialista pro prodej a marketing (finanční kontrolor, nákupčí, hlavní účetní, finanční ředitel, ekonomický ředitel…).
Vzhledem k načasování výzkumu v roce
2019 odpovědi podniků odrážejí stav
v době zpomalování do té doby velmi rychlého růstu zaměstnanosti v průmyslu.
V průměru u dotazovaných firem tvořila
poptávka po nekvalifikovaných pracovnících 23 % celkové poptávky po pracovnících. U kvalifikovaných pracovníků to bylo
46 % a jednalo se tedy o zdaleka nejvíce
poptávanou skupinu pracovníků mezi průmyslovými firmami. Průměrný podíl poptávky po technických specialistech byl
18 %, po technickohospodářských pracovnících pak pouze 3 %. IT specialisté tvořili
v průměru 5 % a finanční a ekonomičtí
specialisté 4 % podílu na poptávané pracovní síle. V průměru za všechny dotazované podniky tvořila poptávka po pracovnících 5% podíl na celkovém počtu zaměstnanců podniku. U větších podniků
nad 100 zaměstnanců to byly 4 % a u menších firem pod 99 zaměstnanců pak 7 %.
Relativně tedy byly menší podniky nedostatkem pracovní síly postiženy ve větší
míře. Nejvýrazněji to bylo možné sledovat
na profesní skupině kvalifikovaných pracovníků: zatímco u větších podniků se poptávka po této profesní skupině podílela
na počtu zaměstnanců podniku necelými
2 %, u menších podniků to bylo přes 3 %.
To vypovídá o tom, že nedostatek pracovníků, zejména ve vyšších kvalifikačních
skupinách, může způsobovat relativně
větší problémy pro rozvoj malých podniků.
Těm se nedaří zaplňovat potřebná pracovní místa, nebo zřejmě nemohou nabídnout nedostatkovým profesím tak lákavé
podmínky ve srovnání s velkými podniky.
Dotazované podniky uváděly, kolik pracovníků v jednotlivých profesních skupinách poptávaly. Na základě průměrných
hodnot lze vypočítat odhad počtu poptávaných pracovníků pro základní soubor
průmyslových podniků (tabulka 1). Zjištěné údaje je nutné brát s rezervou, nebo
jednak nebyla zajištěna spolehlivá reprezentativnost vzorku podniků, a jednak
údaje mohou vypovídat pouze o povaze
poptávky po pracovní síle v době sběru
dat. Celkem v té době dotazovaný segment průmyslu poptával 47 tisíc pracovníků, přičemž z toho připadalo 77 % na větší
podniky nad 100 zaměstnanců. Menší
podniky do 99 zaměstnanců se ve větší
míře podílely na poptávce zvláště po specialistech či kvalifikovaných pracovnících.
Vedle neobsazených profesních skupin
byly podniky dotazovány i na konkrétní
profese, které v podniku chyběly (viz také
graf 4). Respondenti vybírali z patnácti
profesí, přičemž bylo možno zvolit možnost „ano“ (ano, danou profesi v podniku
postrádáme) pro libovolný počet odpovědí. Téměř polovina respondentů uvedla,
že v podniku chyběla profese seřizova-
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Tabulka 1: Počty poptávaných pracovníků jednotlivých profesních skupin průmyslovými podniky, odhad založený na deklarované
poptávce po pracovní síle dotazovaných podniků

Profesní skupina

Nekvalifikovaný pracovník
výroby/logistiky
Kvalifikovaný pracovník
výroby/logistiky

Technicky zaměřený specialista
Pomocný technickohospodářský
pracovník

IT Specialista

Finanční a ekonomický specialista

Profesní skupiny celkem

Velikost podniku
(dotazovaný vzorek/základní soubor)
do 99 zaměstnanců (N=129/2 854)
nad 100 zaměstnanců (N=141/1 700)
Celkem
do 99 zaměstnanců (N=129/2 854)
nad 100 zaměstnanců (N=141/1 700)
Celkem
do 99 zaměstnanců (N=129/2 854)
nad 100 zaměstnanců (N=141/1 700)
Celkem
do 99 zaměstnanců (N=129/2 854)
nad 100 zaměstnanců (N=141/1 700)
Celkem
do 99 zaměstnanců (N=129/2 854)
nad 100 zaměstnanců (N=141/1 700)
Celkem
do 99 zaměstnanců (N=129/2 854)
nad 100 zaměstnanců (N=141/1 700)
Celkem
do 99 zaměstnanců (N=129/2 854)
nad 100 zaměstnanců (N=141/1 700)
Celkem

Odhad počtu
poptávaných pracovníků
průmyslovými podniky
(v tis.)
2 787
14 950
17 737
5 056
13 827
18 883
1 730
4 244
5 974
268
1 250
1 518
624
975
1 599
553
856
1 409
11 019
36 102
47 121

Podíl poptávaných
pracovníků podle
velikosti podniku
16%
84%
100%
27%
73%
100%
29%
71%
100%
18%
82%
100%
39%
61%
100%
39%
61%
100%
23%
77%
100%

Zdroj: Dotazníkové šetření výrobních firem 2019

če/údržbáře/operátora strojů, s 34 % ho
následovali nekvalifikovaní pracovníci, 30 %
respondentů postrádalo svářeče a po 24 %
připadlo profesi technolog a konstruktér/výpočtář. Pouze 2 % připadla řidičům
nákladních automobilů. Z netechnických
oborů byla největší poptávka po specialistech na prodej a marketing (15 %). Pouze
7 % podniků uvedlo, že jim nechyběla
žádná profese.
Respondenti byli dále vyzváni k odhadu
změny počtu pracovníků v daném podniku v následujícím roce (graf 3). V době
sběru dat se počítalo jen s dalším zpomalením hospodářského růstu a vliv budoucí
globální pandemie nebyl znám.
Celkem uvedla polovina respondentů,
že se počet pracovníků zvýší, 8 % počítalo
se snížením a 42 % neočekávalo žádnou
změnu. Jednotlivé skupiny podniků podle
zaměření výroby se ve vyhlídkách na
vývoj zaměstnanosti výrazně nelišily. Výjimkou je 19% podíl odpovědí deklarujících, že se počet zaměstnanců sníží ve
skupině zastupující výrobce elektroniky
a dopravních prostředků. Roli zřejmě
hrálo ekonomické ochlazení v Německu,
na které je zvláště sektor výroby dopravních prostředků silně navázán. Podobná
struktura odpovědí byla zaznamenána
také ve skupině podniků nad 500 zaměstnanců, i zde mohl plánovaný pokles souviset se situací v Německu, o to spíše, že

velké podniky jsou častěji zastoupeny
právě ve skupině výroby elektroniky a dopravních prostředků. Velké podniky navíc
zaměstnávají největší podíl nekvalifikovaných a rovněž agenturních pracovníků,
které lze v reakci na ekonomický vývoj
nejsnáze propustit. Celkově tedy jen velmi
malá část průmyslových firem navzdory
očekávanému ekonomickému ochlazení
poptávky počítala s propouštěním. To
poukazuje i na to, že navzdory již probíhající automatizaci v českém průmyslu nedochází k úbytku lidské práce, jejíž objem
je daleko více spojen s ekonomickým vývojem.
Podobně lze číst i absenci větších rozdílů v plánované změně celkového počtu
pracovníků v nejbližším roce podle možnosti automatizace části úkolů dvou významných profesí v průmyslu: nekvalifikovaných pracovníků a svářečů. Přestože
otázka na plánovanou změnu počtu zaměstnanců měla kratší horizont než otázka na automatizaci profesí, dalo by se
předpokládat, že pokud by automatizace
měla efekt na počet pracovníků, měl by
se alespoň částečně projevit už na počátku. Odpovědi průmyslových firem však
snižování zaměstnanosti z důvodu automatizace alespoň v nejbližší době nenaznačovaly − podniky, které s určitou automatizací práce nekvalifikovaných pracovníků a svářečů počítaly, zároveň ob-

vykle měly podobná očekávání ohledně
růstu počtu zaměstnanců v nejbližším
roce jako ostatní podniky. Zejména u svářečů dokonce vidíme náznak opačné souvislosti, tedy větší automatizaci a častější
očekávání zvyšování stavů. Výklady jsou
možné minimálně tři: automatizace může
být spojena s větším ekonomickým výkonem a v důsledku i zvyšováním zaměstnanosti nehledě na částečný úbytek
práce v její stávající podobě, nebo se
firmy snaží předejít potřebě velkého náboru v dalších letech orientací na automatizaci, popřípadě podniky v době šetření předpokládaly růst poptávky po produkci, zvyšování objemu produkce a tím
i přes určitou míru automatizace udržení
nebo dokonce zvýšení zaměstnanosti daných profesí. Tak či onak se ale z odpovědí firem výrazný negativní dopad na zaměstnanost v průmyslu nejevil jako pravděpodobný.
Předpokládaný vývoj
v následujících 5 až 10 letech
V souvislosti s technologickým pokrokem a jeho vlivem na zaměstnanost byly
podniky tázány, v jakém rozsahu na škále
1 až 5 předpokládají, že v následujících
5 až 10 letech činnosti v daných profesích
nahradí automatizací nebo digitálními
technologiemi. Zvolená pětibodová škála
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značila procento činností, které bude
v dané profesi nahrazeno takto:
l 1 = nebude nahrazeno,
l 2 = 25 % činností bude nahrazeno,
l 3 = 50 % činností bude nahrazeno,
l 4 = 75 % činností bude nahrazeno,
l 5 = bude zcela nahrazeno.
Průměrné hodnoty vypočítané z této
škály lze vidět v graf 4, doplněn je pro každou profesi také podíl podniků, které odpověděly, že jim daná profese chybí. Respondenti však odhadovali v dotazníku
pravděpodobnost automatizace nepovinně, a proto se u jednotlivých profesí počet
respondentů lišil. Respondenti zřejmě nějakou hodnotu přiřazovali pouze k profesím, které se v jejich podniku běžně nacházejí. Podíl podniků, které uvedly, že
danou profesi postrádají, je pak počítán
z celého souboru respondentů. Je tedy
zřejmé, že mezi respondenty, kteří neuvedli, že danou profesi poptávají, se nacházejí rovněž podniky, ve kterých se daná
profese vůbec nevyskytuje.
Získané průměrné hodnoty vyjadřující
předpoklad automatizace v období 5 až 10
let jsou poměrně nízké. Pro žádnou z profesí není průměrná hodnota vyšší než 2,
což znamená, že firmy očekávají u všech
profesí nahrazení 0 až 25 % činností.
V průměru nejvyšší známky udíleli respondenti automatizaci profese nekvalifikovaného pracovníka (1,9, což odpovídá
cca 22 % nahrazených činností), která zároveň mezi podniky patřila k žádané profesi (34 % podniků tyto pracovníky postrá-

dalo), následovali pomocní technickohospodářští pracovníci (1,8), kteří naopak patřili k nejméně poptávaným profesím (7 %
podniků je postrádalo), a dále profese
svářeče (1,7), která je naopak poměrně žádaná (30 % podniků). Pozornost si zaslouží nízká hodnota pro profesi seřizovač/údržbář/operátor strojů, která je 1,4 (cirka 10 % nahrazených činností), což značí,
že podniky příliš nevěří v plnou automatizaci této profese v blízké budoucnosti, ačkoli jde o nejžádanější pozici ze všech uvedených profesí (46 % podniků ji postrádá).
Je zřejmé, že právě složitější obsluha strojů (včetně seřizování, programování atd.)
často sestává z nerepetitivních činností,
které lze těžko automatizovat, zároveň jde
o profesi, která bude se zaváděním dalších
strojů a robotů zřejmě stále žádanější.
Automatizace teoreticky může být způsobem, jak se vypořádat s dlouhodobějším nedostatkem vhodných uchazečů. Pro
ověření takové souvislosti porovnáváme
uváděnou pravděpodobnost automatizace
podle toho, zda firmy pociovaly potíže
s obsazením pracovních míst ve vybraných profesích či nikoli (graf 5). Firmy
s nedostatkem kandidátů na dané profese
poněkud častěji odhadly jejich větší automatizaci v případě nekvalifikovaných pracovníků a svářečů. Naproti tomu u seřizovačů, konstruktérů a technologů se pravděpodobnost automatizace v závislosti na
problémech s obsazením profese neliší.
Jedná se zároveň o profese, u kterých zaměstnavatelé očekávají menší automati-

zaci oproti prvním dvěma uvedeným.
V těchto profesích zřejmě nelze počítat
s rozsáhlejším nahrazováním lidské práce
technikou v příštích letech a firmy tímto
způsobem nemůžou řešit aktuální personální problémy. Naopak v profesích, kde
k alespoň určité automatizaci již podmínky existují, se nedostatek pracovníků jeví
jako možná motivace k urychlení celého
procesu. Napříč všemi zde uvedenými
profesemi se rozsáhlejší automatizace
čeká ve větších podnicích, což potvrzuje,
že ve velkých výrobních provozech a při
dostatku volných investičních zdrojů panují podstatně lepší podmínky pro nasazování moderních strojů. S ohledem na
skutečnost, že velké podniky jsou obvykle
vlastněny zahraničním kapitálem, lze uvedený závěr s určitou mírou zjednodušení
vztáhnout i na rozdíly mezi podniky se zahraničním a domácím vlastníkem.
Z individuálních rozhovorů vyplynulo,
že postupné zavádění nových technologií
snižujících potřebu pracovníků je spolu se
zaměstnáváním zahraničních pracovníků
častou strategií, jak se vypořádat s napjatou situací na trhu práce v ČR. Technologiemi jsou podle respondentů nahrazovány spíše konkrétní činnosti a jejich zavedení předchází kalkulace návratnosti investice, přičemž různé firmy mají různě
nastavený požadovaný horizont návratnosti. Firmy, které automatizují výrobu,
často cílí na zvýšení výrobních kapacit
a osvědčené pracovníky nepropouští, ale
přeškolují. Ke snížení počtu pracovníků

Graf 3: Plánovaná změna celkového počtu pracovníků v českých výrobních podnicích v následujícím roce
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Graf 4: Chybějící profese (levá osa) a průměrný předpoklad automatizace v následujících 5−10 letech na škále od 1 do 5 (pravá osa)
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Graf 5: Průměrný předpoklad automatizace v následujících 5−10 letech na škále od 1 (bez automatizace) do 5 (úplná automatizace) podle velikosti firmy a nedostatku pracovníků v dané profesi
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Respondenti mohli přiřadit hodnoty škály u otázky na automatizaci dobrovolně u libovolného počtu profesí.
Celková N:137-207, N v podskupinách: 42−126.

FÓRUM sociální politiky 4/2020

11

Forum 4_2020_KOPIE.qxd

25.8.2020

17:08

StrÆnka 12

Recenzované články
tedy v případě, že poptávka na trhu umožňuje uplatnění zvětšeného objemu produkce, nemusí dojít ani v podmínkách
zvýšení produktivity práce.
Nejhojněji respondenti zmiňovali různé
úrovně automatizace ve výrobě, a to od
dílčích činností předaných robotům přes
tzv. technologické ostrovy1 až k plně automatizovaným linkám. Nejčastěji se jednalo o svářecí roboty a CNC stroje (soustruhy, lasery, frézky atp.), dále respondenti
zmiňovali autonomní vozidla (AGV) nahrazující vysokozdvižné vozíky nebo osazovací automat v elektrovýrobě. Lidská
práce je nahrazována stroji také v administrativně-organizačních činnostech. Firmy hovořily o zjednodušení a odstranění
rutinních administrativních úkonů v účetnictví (evidence, fakturace, objednávky),

zjednodušení reportingu, automatizaci
analýzy a vyhodnocování výroby, i o zavedení dynamického plánování zakázek. Výsledkem bývá úspora pracovního času
technickohospodářských pracovníků redukcí rutinních činností. V logistice firmy
automatizují spíše jednotlivé činnosti
(např. automatické balení do krabic, dílčí
manipulační úkony, použití automatizovaných vozidel v závodě).
Respondenti v dotazníkovém šetření
dále odpovídali na to, u kterých konkrétních činností bude nahrazena lidská práce
v jejich podniku pomocí automatizace či
digitalizace v následujících pěti letech.
V potaz jsou zde vzaty pouze odpovědi, ve
kterých byla uvedena nějaká činnost; možnost „žádná činnost“ zde není zahrnuta.
Procenta v graf 6 vyjadřují podíl z celko-

Graf 6: Činnosti, které budou podle respondentů nahrazeny automatizací či digitalizací v následujících pěti letech
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Graf 7: Nové činnosti a dovednosti potřebné v podnicích v souvislosti se zaváděním
automatizace a digitálních technologií
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vého počtu podniků, které danou činnost
v dotazníku zvolily. Každý respondent
mohl uvést libovolný počet činností (reálně však nikdo neuvedl více než tři)2. Při interpretaci výsledků je třeba brát v potaz,
že respondenti uváděli zvláště činnosti,
které se obvykle v jejich typu podniku
z hlediska velikosti a typu výroby nacházejí. Respondenti nejčastěji volili činnost
„obsluha strojů/výrobních linek, kontrola
a diagnostika výrobků“ (43 %), přičemž
nízký podíl odpovědí ve skupině menších
podniků do 149 zaměstnanců je dán především tím, že taková činnost se v nich
kvůli malosériové či zakázkové výrobě nachází méně. Jako druhou nejčastější odpově respondenti volili „manuální práce
s nástroji“ (28 %), rozdíly ve dvou velikostních skupinách podniků můžeme opět
přičítat míře výskytu takové činnosti v různých typech podniků. Třetí nejčastěji uváděná činnost jsou „jednoduché práce ve
výrobě“ (25 %), kde vyšší podíl odpovědí
s touto možností ve větších podnicích nad
150 zaměstnanců můžeme přičítat tomu,
že tam je obvykle větší výskyt nekvalifikované práce obsahující velký objem repetitivních činností.
Někteří respondenti v rozhovorech uváděli, že robotizace činností jim umožňuje
zaplnit často neobsazené pozice kvalifikovaných dělníků, kteří jsou pro řadu námi
oslovených firem těžko dostupní. Jejich
úloha je pak částečně nahrazena zaučeným
pracovníkem z řad nekvalifikovaných či
méně kvalifikovaných pracovních sil, to je
možné díky tomu, že potřebné dovednosti
pro ovládání nových strojů jsou často výrazně menší a zvládnou je tedy i nekvalifikovaní pracovníci, často je v případě nových strojů jeden pracovník schopný obsluhovat jich hned několik. Pro obsluhu robotů je však zároveň nutné zaměstnat technology-programátory, kteří stroje programují a udržují. Tyto pozice zastávají zpravidla vysokoškolsky vzdělaní technici.
Vedle nahrazování pracovních činností
novými technologiemi se výzkumný tým
dotazoval i na činnosti a dovednosti, které
naopak se zaváděním automatizace a digitalizace budou nově potřeba (viz graf 7).
Zhruba polovina podniků uváděla „programování (robotů, CNC aj.)“, 26 % připadlo na „jiné IT a digitální činnosti“, následovaly „procesní inženýrské činnosti
a řízení“ (21 %), „servis, seřizování a údržba robotů a nových strojů“ (18 %), „obsluha robotů a nových strojů“ (16 %) a „činnosti a dovednosti spojené se zaváděním
robotizace a automatizace“ (13 %). Poněkud překvapivě se může jevit nízký podíl
podniků, které zvolily „analýzu dat“ (2 %),
která bývá často zmiňována jako efektivní
nástroj průmyslu 4.0. Jedním z důvodů
může být to, že je tato činnost častěji outsourcována specializovaným IT firmám,
a proto ji podniky nevnímají jako zásadní
činnost realizovanou z vlastních zdrojů,
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případně se tato činnost koncentruje v sídlech zahraničních vlastníků firem.
V rozhovorech se zaměstnavatelé obvykle klonili k názoru, že výraznější či plné nahrazení nekvalifikovaných pozic technologiemi je zatím nereálné. Z dlouhodobého
hlediska je však pravděpodobný postupný
pokles ceny nových technologií, který sníží
dobu návratnosti takových investic. Pokračující růst ceny práce by dobu návratnosti
dále zkrátil a zrychlil tak nákup technologií
na činnosti dosud vykonávané lidmi.
Podle odhadů některých podniků se zkušeností s robotizací bude následkem automatizace a digitalizace docházet ke zvýšení
poptávky po kvalifikovanějších zaměstnancích se schopností pracovat s roboty a dalšími technologiemi typickými pro průmysl
4.0 (programování, seřizování a údržba
těchto strojů). Zavádění nových technologií do výroby přináší zvýšenou potřebu
kompetencí práce s IT. Tato kompetence se
stává součástí profesní kvalifikace a promítá se i do požadavků zaměstnavatelů na
dovednostní a znalostní profil absolventů.
Konkrétním příkladem je následující představa malé strojírenské firmy:
„Ocenili bychom, aby se na učilištích
a středních školách ve strojních oborech
učilo vždy i trochu programování a CNC seřizování. Aby ke stroji stačil jeden člověk,
který by uměl strojařinu i programování.
Pro malé firmy se nevyplatí mít na to dva.“
Zvyšování nároků na dovednosti spojené s pořizováním nových technologií
se týká nejčastěji schopnosti obsluhovat
nové stroje, kterou si podle respondentů
operátoři výroby osvojí zpravidla bez potíží, a to i v případě, že nemají žádnou
odbornou kvalifikaci. Údržba, seřizování
a programování těchto strojů naopak vyžaduje vyšší kvalifikaci než před robotizací. Mnoho firem zmiňovalo jako problematicky obsaditelnou pozici údržbáře
strojů, která zahrnuje elektrikářskou kvalifikaci. S přibývajícími technologiemi
v provozu se bude, podle názoru zaměstnavatelů, u této pozice zvyšovat potřeba
IT dovedností, zejména programování
strojů. Tato pozice, která před započetím
robotizace byla vykonávána typicky vyučenými pracovníky, se tak z důvodu pozměněného obsahu práce postupně posouvá na vyšší kvalifikační úroveň.
V některých podnicích dochází následkem automatizace naopak ke snižování
kvalifikačních požadavků u dělníků ve výrobě, kde postačí zaučení pro uživatelsky nenáročnou obsluhu strojů (např. obsluha
prosvětlovací lampy a scannerů v logistice,
obsluha svářecích robotů ve strojírenství)3.

Závěr a náměty pro další
výzkum
V roce předcházejícím koronavirové
krizi dotázané průmyslové podniky obvyk-

le nepočítaly se snižováním počtu zaměstnanců v dohledné době, a to ani navzdory
tehdy již pociovanému zpomalení ekonomického růstu. Výrazná většina firem
předpokládala, že se v následujícím roce
počet zaměstnanců zvýší nebo zůstane
stejný. O něco menší optimismus byl
pouze u velkých firem a ve výrobě elektroniky a dopravních prostředků, což
může souviset hlavně s ekonomickým vývojem v automobilovém průmyslu a poklesem ekonomického růstu v Německu.
Zatím tedy nedocházelo k významnému
vytlačování lidské práce z českého průmyslu vlivem automatizace, která přitom
v té či oné míře v podnicích již dlouho probíhá. Koneckonců, podle šetření firmy
v nahrazování většího objemu lidské
práce automatizací a digitalizací příliš nevěřily ani do budoucna. Ani u profesí nejvíce ohrožených automatizací nebude
podle dotazovaných podniků v následujících 5 až 10 letech nahrazeno více než 25
% vykonávaných činností technologiemi,
a u většiny profesí podniky počítaly s ještě
menší úsporou lidské práce. Jako v nejbližší době do určité míry nahraditelné
činnosti automatizací podniky uváděly základní obsluhu strojů a výrobních linek
a diagnostiku výrobků, dále jednoduché
práce ve výrobě, manuální práce s nástroji a také rutinní administrativní činnosti.
Naopak jako těžko nahraditelná se očima
podniků jevily údržba, seřizování a složitější obsluha strojů, přičemž už v době
šetření podniky deklarovaly vysokou neobsazenost právě takových pozic. Relativně větší potíže s náborem nových pracovníků vykazovaly menší podniky, jež ve
větší míře poptávaly kvalifikované pracovníky a specialisty, které se řadí mezi hůře
automatizovatelné profese. Relativně
menší nedostatek pracovních sil vykazovaly větší podniky, ty poptávaly ve velké
míře nekvalifikované pracovníky, což je
profese s velkým potenciálem automatizace, navíc větší podniky častěji předpokládaly budoucí automatizaci některých profesí nebo její prohloubení. V kontextu situace na trhu práce v době šetření se tedy
ukázalo, že větší firmy se dokáží lépe vypořádat s nedostatkem pracovních sil
a deklarují větší potenciál řešit personální
problémy skrze automatizaci.
Na tato zjištění je nicméně potřeba nahlížet optikou změněné situace vlivem
pandemie covidu-19, která způsobila pokles zaměstnanosti, respektive zvýšení nezaměstnanosti, přičemž je pravděpodobné pokračování negativního trendu (mimo
jiné i v souvislosti s možným vypuknutím
druhé vlny pandemie). Tlak na automatizaci jako důsledek nedostatku pracovních
sil tak bude pravděpodobně oslaben.
Některé podniky, které již automatizaci
a digitalizaci svých provozů zahájily, uváděly, že při zavádění automatizace nahrazené pracovníky nepropouštějí, ale přeško-

lují je na jiné pozice, což zvyšuje výrobní
kapacitu při stejném počtu zaměstnanců.
Pro obsluhu robotů je dle podniků potřeba
zaměstnat také pracovníky z vyšších kvalifikačních úrovní schopné údržby, nastavování a programování robotů. Pro jednoduché úkony při obsluze robotů a nových
strojů je někdy možné nahradit kvalifikované pracovníky zaškolenými nekvalifikovanými pracovníky. Zavádění nových technologií nahrazuje některé činnosti spíše na
nižší kvalifikační úrovni, ale i středně kvalifikované práce v administrativě. Naopak
některé činnosti se vlivem automatizace
mohou zjednodušovat a ztrácet svoji původní odbornost. Do budoucna se tak
může poněkud vyprazdňovat střední kvalifikační úroveň činností ve prospěch především vysoce kvalifikovaných, ale částečně
i nízko kvalifikovaných, což zřejmě bude
přispívat k polarizaci trhu práce. Vzhledem
k prozatím postupnému charakteru automatizace ve firmách a jejímu poměrně
omezenému dopadu na rušení pracovních
míst i v čase velmi nízké nezaměstnanosti
výsledky průzkumu nevyvolávají obavy
z výraznějších zlomů v poptávce po pracovnících vlivem zavádění nových technologií. V budoucnosti, s pokračujícím zaváděním automatizace a robotů, bude poptávána kombinace schopností potřebných
pro údržbu, seřizování a náročnější obsluhu nových strojů a robotů, mnohdy již obsahující vysoké kvalifikační nároky zahrnující znalosti programování, strojírenství či
elektrotechniky. Naopak pracovníci střední
kvalifikační úrovně mohou být v budoucnu
častěji nahrazováni technologiemi a částečně nekvalifikovanými pracovníky, kteří
budou pro základní obsluhu nových strojů
a robotů dostačující, a specialisty, kteří
budou vykonávat složitější údržbu strojů.
Nutno upozornit, že v podmínkách českého průmyslu průzkum nepotvrdil jinak
často předpokládaný rozvoj analytických
činností v souvislosti se sběrem rostoucího množství dat, zejména v podobě tzv.
Big Data.
Z provedeného výzkumu vyplývají další
možné směry budoucího bádání. Bylo by
užitečné se blíže podívat na rozhodovací
proces podniků spojený s investicemi do
digitalizace, robotizace a automatizace
a na problémy, které v podmínkách České
republiky tento proces brzdí, jelikož z provedených rozhovorů vyplývá různá úroveň implementace změn. Výzkumníci by
se mohli zaměřit i na polarizaci pracovního trhu popsanou v přehledu literatury ve
vztahu k pracovní migraci z východoevropských regionů. Vhodné by bylo zasadit
do kontextu automatizace, digitalizace
a polarizace pracovního trhu zmíněnou
pracovní migraci z pohledu vykonávané
práce migrantů a požadované kvalifikace
− nabízí se například otázka, zda dostupnost zahraničních pracovníků, nenáročných na mzdy i pracovní podmínky,
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zpomaluje automatizaci nízko kvalifikované práce. V budoucích výzkumech by
mohlo být sledováno zahraniční či tuzemské vlastnictví podniku a zkoumána souvislost se zaváděním digitalizace, automatizace a robotizace. Otázkou je, zda a do
jaké míry podniky se zahraničním vlastníkem více zavádějí nové technologie, nebo
zda naopak využívají levnou cenu práce
v ČR bez větší motivace investovat do nových technologií. Zcela nové otázky
potom otevírá aktuální krize vyvolaná
pandemií, která rychlost zavádění technologií ve firmách nepochybně ovlivní.
1 Technologické ostrovy spojují více automatizovaných dílčích činností (např. řezání, ohýbání a spojování) a zvyšují efektivitu výroby.
2 Alespoň jednu činnost uvedlo 46 % respondentů,
14 % uvedlo možnost „žádné“ a 40 % ponechalo kolonku bez odpovědi. Z počtu respondentů, kteří nějakou činnost zvolili, jich 73 % uvedlo jednu činnost,
22 % dvě činnosti a 5 % tři činnosti.
3 Pro tyto pozice dostačuje ZŠ, jeden z respondentů
v této souvislosti hovořil o tom, že „požadavky na
dělníky se spíše snížily, práce zjednodušila a dokonce degradovala. Zvětšil se proto podíl pozic s požadavkem jen ZŠ.“
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Postoj vedení strojírenských podniků v Plzeňském kraji k pracovní síle v kontextu zavádění Průmyslu 4.01
František Kalvas − Jan Váně − Josef Basl
Abstrakt
V článku zkoumáme postoj vedení strojírenských podniků v Plzeňském kraji k pracovní síle a pokoušíme se odhadnout,
do jaké míry nástup Průmyslu 4.0 (P4.0) ohrožuje řadové zaměstnance. Volíme metodu případové studie a realizujeme
census středních a velkých podniků v tradičně průmyslovém regionu. Census provádíme formou dotazníkového šetření,
ptáme se nejvyššího vedení podniků na zavádění P4.0 v podniku a pozici pracovní síly v tomto procesu. Zjišujeme míru
zavedení P4.0 v deseti vybraných oblastech fungování podniku, co bere vedení v úvahu při investicích do P4.0, jakým
problémům podnik čelí při zavádění P4.0 a jaký dopad bude mít zavedení P4.0 na řadové zaměstnance v podniku. Výsledky prezentujeme agregované podle míry pokročilosti podniků v zavádění P4.0, kdy je dělíme do tří kategorií - minimální, podprůměrná a průměrná míra zavedení P4.0. Docházíme k závěru, že nástup P4.0 řadové zaměstnance neohrožuje, protože s nimi vedení podniků nadále počítá. Při investicích do P4.0 má vedení řadové zaměstnance na zřeteli,
ochota adaptovat stávající zaměstnance je vyšší než najímat nové, a pokud vedení uvažuje o najímání nových zaměstnanců, zároveň uvažuje o adaptaci současných. Navíc, s pokročilostí podniků roste i ochota jejich vedení adaptovat řadové zaměstnance.
Klíčová slova: Průmysl 4.0, 4. průmyslová revoluce, pracovní síla, vedení podniků, řadoví zaměstnanci, Plzeňský kraj,
census
Abstract
The article investigates the attitudes of the management of medium and large engineering companies in the Plzen region to their workforces, and attempts to estimate the extent to which the advent of Industry 4.0 (I4.0) poses a threat
to ordinary employees. A questionnaire survey census was conducted of top management representatives on the introduction of I4.0 in their companies and the position of the workforce in this process. We determined the extent of the
implementation of I4.0 with respect to ten selected company operational areas; the issues taken into account by the management when investing in I4.0; the problems faced by companies when implementing I4.0 and the impact of the introduction of I4.0 on ordinary employees. The results are presented in an aggregated form according to three company
categories - minimum, below-average and average levels of the implementation of I4.0. The article concludes that the
advent of I4.0 does not endanger ordinary employees since the management continues to rely on them. When investing
in I4.0, management takes into account ordinary employees; moreover, there is a greater willingness to adapt existing
employees than to hire new staff and, if the management considers hiring new employees, it also considers adapting
existing personnel. In addition, as companies progress to I4.0, so does the willingness of the management to adapt the
employment positions of ordinary employees.
Keywords: Industry 4.0, Fourth Industrial Revolution, workforce, company management, ordinary employees, Plzen
region, census
1. Úvod
V posledním desetiletí se IT trendy
v průmyslu staly stále populárnějšími
a bývají označovány jako „Průmysl 4.0“
(dále jen P4.0). Tento trend (někdy nazývaný také čtvrtá průmyslová revoluce)
bezesporu již ovlivňuje anebo ovlivní většinu lidí a většinu společností. Dopady
předchozích průmyslových revolucí se
totiž vždy projevily v různých oblastech
společnosti − a to nejen tedy v samotném
průmyslu, ale také například ve vědě,
zdravotnictví, pojišovnictví, zemědělství
a obchodu. V současné době se pro trendy P4.0 začíná používat zastřešující pojem
digitální transformace, a to jak podniků,
tak i celkově ekonomiky a společnosti. Digitální transformaci jsou věnovány různé
semináře, konference, ale i národní strategie. Příkladem může být vládní dokument

nazvaný „Inovační strategie České republiky 2019−2030“ (Havlíček et al., 2019).
Hlavním cílem trendů označovaných
jako P4.0 je posílení pozvolna se rozbíhajících procesů digitalizace, robotizace
a automatizace výroby, které se dotýkají
celého životního cyklu výrobku, od jeho
návrhu přes jeho realizaci, prodej a užití
až po jeho závěrečnou likvidaci. Při vysoké aktuálnosti trendů označovaných jako
P4.0 je třeba uvést, že automatizační prvky
se do průmyslové praxe nezačaly implementovat až v této dekádě, ale již před takřka 40 lety, a to např. ve formě tzv. FMS
(Flexible Manufacturing Systems) a digitalizace produkčního systému a produktu
zahrnoval již koncept CIM (Computer Integrated Manufacturing) (Scheer, 1988).
S odstupem času dnes hovoříme o tomto
období minulého století jako o 3. průmyslové revoluci a současnou etapu považu-

jeme za etapu následnou, tedy 4. průmyslovou revoluci.2 Hovořit o revoluci je přitom plně namístě, protože trendy 4.0 zahrnují nejen technické aspekty, ale dotýkají většiny oblastí společnosti. Příkladem
může být Farming 4.0 (Braun et al., 2018),
Health 4.0 (Estrela et al., 2019) případně
i Alma Mater 4.0 (Basl, 2018).
Mnoho významných poradenských společností, jako je Gartner Group (Cearley et
al., 2019), BCG nebo Deloitte (Deloitte,
2015), prezentuje své typologie toho, co
by měl současný trend průmyslu 4.0 zahrnovat. Jsou zmíněny obvykle zejména následující trendy: cloud, big data, internet
věcí, rozšířená realita, simulace, digitalizace, digitální dvojčata, různá autonomní
řešení, spolupráce lidí a robotů, široký
rozsah senzorů a jejich vyhodnocení vedoucí k aplikaci prvků umělé inteligence.
Je zřejmé, že koncept P4.0 je založen
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na průmyslové integraci zprostředkované
informačními technologiemi (Hermann,
Pentek, Otto, 2015). Tato integrace zahrnuje sdílení dat téměř v reálném čase, sdílení informací a nepřetržitou komunikaci. To
umožňuje kvalitnější sdílení informací, komunikace, plánování, monitoring i podporu rozhodování.
V současné době již není nezbytně
nutné věnovat hlavní pozornost osvětě, co
jsou a co mohou přinést trendy 4.0. Ty
jsou, minimálně v dílčích směrech,
v mnoha podnicích již dnes v rychlém
běhu a navíc jejich dynamika odpovídá
celkové vyšší rychlosti změn (Liao et al.,
2017). Otázkou aktuálně tak není, jestli
ano či ne, ale klíčovou se stává otázka kdy,
tj. jak rychle budou trendy 4.0 penetrovat
do praktického života podniků a dále i celé
společnosti. Toto je třeba pozorně sledovat a průběžně vyhodnocovat.

2. Výzkumné pole a metodologie:
2.1. Dotazované podniky
Náš výzkum jsme realizovali v Plzeňském kraji, jehož administrativním centrem je město Plzeň. Jde o významné průmyslové město, do kterého směřují lidé za
prací ze širokého okolí. Celý Plzeňský kraj
je díky své průmyslové tradici a geografickému umístění vyhledávaným cílem jak
pro domácí průmysl, tak i pro zahraniční
firmy. Celkovou strategickou orientaci
zkoumaného kraje na průmyslovou výrobu potvrzuje i jeho regionální inovační
strategie RIS3.3 Plzeňský kraj se člení na
7 okresů: Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeňsever, Klatovy, Domažlice, Tachov, Rokycany. V nich se v době dotazování nacházelo 138 středně velkých podniků a 45 tzv.
velkých podniků, jejichž hlavním oborem
činnosti jsou dle Českého statistického
úřadu vybrané oblasti strojírenství.4
Pro přípravu sběru dat jsme v rámci Plzeňského kraje rozlišili tři typy podniků
podle standardního dělení při statistických
šetření, a to tzv. malé podniky (do 49 zaměstnanců), střední podniky (50−249 zaměstnanců) a velké podniky (250+). S ohledem na náročnost sběru a doposud minimálně probíhající implementace P4.0 v malých podnicích jsme se rozhodli provádět
výzkum jen ve středních a velkých podnicích, které jsou definovány jako strojírenské. Vyšli jsme totiž z pilotáže, která byla
postavena na hloubkových rozhovorech
s řediteli/vlastníky podniků napříč všemi
třemi kategoriemi. (Celkem jsme realizovali 15 hloubkových rozhovorů bu přímo
s vedoucími/majiteli nebo s řediteli HR
a strategického vedení CEO). Na základě
těchto rozhovorů jsme došli k závěru, že
malé podniky technologické inovace (P4.0)
v následujících pěti letech neplánují a to zejména s odvoláním na přílišné finanční náklady a administrativní úskalí.5
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Vlastní sběr probíhal kombinací metod
CAPI a CATI v září a říjnu 2019. Pomocí
CATI bylo sesbíráno 311 dotazníků s osobami z vedení středně velkých firem
(z toho 184 přímo nejvyšší manažeři jako
CEO, ředitel výroby apod.). Z celkových
138 středně velkých firem jsme získaly
odpovědi ve vedení 114 firem (83 % návratnost). V případě velkých firem byl pomocí CAPI sebrán alespoň jeden dotazník
ve vedení každé ze 45 firem, celkem 167
dotazníků ve vedení velkých firem (z toho
108 přímo s nejvyššími manažery). Celkem jsme tedy ve vedení středních a velkých firem dotázali 478 osob (z toho
přímo 292 nejvyšších manažerů). Získaná
data tak mají pro zvolené obory a zvolený
region povahu censu, a proto ve výsledcích neuvádíme testy statistické významnosti − nemá smysl hodnotit, do jaké míry
jsou naše výsledky zobecnitelné na cílovou populaci, když naše výsledky přímo
popisují cílovou populaci. Místo toho se
budeme soustředit na věcnou významnost výsledků.
Domníváme se, že naše případová studie nevypovídá pouze o Plzeňském kraji.
Zvolili jsme strategii podrobného zmapování jednoho industrializovaného regionu místo výběrového šetření v celé ČR.
Nevidíme žádný důvod, proč by měli
o pracovní síle uvažovat jinak vedoucí
pracovníci ve strojírenství a dalších průmyslových odvětvích v dalších stejně
nebo méně industrializovaných regionech ČR. Domníváme se tak, že případová studie vybraných oborů v Plzeňském
kraji vypovídá o celé situaci v ČR − nikoli
ve smyslu přesné úrovně implementace
technologií P4.0, ta bude v řadě regionů
nižší, ale ve smyslu, jak uvažuje vedení
podniků o pracovní síle v souvislostí
s nástupem P4.0. Plzeňský kraj je podle
našeho názoru případ regionu, který je
industrializovaný stejně nebo více než
ostatní regiony, proto můžeme v ostatních regionech očekávat stejnou nebo
nižší míru přechodu na P4.0 a zároveň
podobný vztah vedení podniků k pracovní síle.
2.2. Výzkumné otázky a způsob jejich
hodnocení
V dotazníkovém šetření jsme cílili na
více jak deset oblastí souvisejících s problematikou P4.0. Pracovní síla se objevuje
v několika z nich: faktory ovlivňující investice, problémy spojené se zaváděním P4.0
a dopady P4.0 na pracovní sílu. V předkládaném textu se tedy věnujeme jen těmto
oblastem, které nějak souvisí s pracovní
silou a také míře dosavadní implementace
technologií P4.0 v jednotlivých oblastech
chodu podniku. Klademe si tyto otázky:
(a) Do jaké míry daný podnik využívá
technologie P4.0 ve vybraných oblastech?

(b) Jak ovlivňuje pracovní síla úvahy
o investicích do P4.0?
(c) Jaké podnik spatřuje problémy v zavádění P4.0 a jaké místo v nich má
pracovní síla?
(d) Jaká očekávání má podnik ohledně
dopadu P4.0 na své zaměstnance?
Pro každou z výše zmíněných výzkumných otázek jsme sestavili baterie výroků,
se kterými dotázaní vyslovovali souhlas
nebo nesouhlas na škále 0−10, přičemž
0 znamenala maximální nesouhlas s výrokem a 10 maximální souhlas. V grafech
pak budeme prezentovat průměr odpovědí pro jednotlivé výroky z příslušné baterie, a to dle míry implementace technologií P4.0 v podniku.
Tuto proměnnou „Míra implementace
P4.0“, členěnou do tří kategorií, jsme konstruovali následovně. Nejprve jsme vzali
baterii položek, kde dotázaní zaměstnanci
z vedení podniků hodnotili, do jaké míry
jejich podnik využívá technologie P4.0 ve
vybraných 10 oblastech (oblasti viz
v grafu 1). Položky byly hodnocené opět
na škále 0−10, jak je uvedeno výše. Pokud
dotázaný nějakou položku nedokázal
ohodnotit nebo nevěděl, jakým stupněm jí
ohodnotit, brali jsme to jako neplatnou
odpově . V dalším kroku jsme každému
respondentovi spočetli průměrné hodnocení ze všech platných položek baterie.
Pokud dotázaní dali ve zmíněné baterii
méně než 5 platných odpovědí, pro klasifikaci podniků jsme je dále nevyužili. Dále
jsme totiž spočetli průměry z průměrných
hodnocení vedoucích zaměstnanců za jednotlivé podniky − jak patrno z předchozího
popisu, využili jsme pouze odpovědi těch
vedoucích, kteří měli dostatečný přehled
a dokázali ohodnotit alespoň 5 oblastí
podniku. Výsledný průměr z průměrů byla
spojitá proměnná na kontinuu 0−5,8, tedy
v žádném podniku hodnota nepřesáhla 6
bodů, ač teoreticky mohla být 10. Teoretické minimum 0 bodů se však objevilo ve
38 podnicích ze 159 zkoumaných (24 %).
Kontinuum této spojité proměnné jsme
rozdělili na tři kategorie, tak aby byl soubor dotázaných rozdělený přibližně na třetiny. Kategorie jsme pak pojmenovali velikosti podle hodnot původní spojité proměnné jako: „Minimální implementace“
(původní hodnoty 0−0,6; 32,5 % manažerů; 40,0 % podniků), „Podprůměrná implementace“ (0,61−2,8; 36,3 % manažerů;
32,3 % podniků) a „Průměrná implementace“ (2,81−5,8; 31,2 % manažerů; 27,7 %
podniků).
Ve všech následujících grafech ukážeme, jak míra implementace technologií
P4.0 ovlivňuje pohled vedení podniku na
pracovní sílu. Jde sice o intuitivní vstupní
předpoklad, že úroveň technologií P4.0
v podniku ovlivňuje, jak manažeři těchto
podniků vnímají pracovní sílu, ale: (1)
tento předpoklad diskutujeme níže v analýze, zda je dle výsledků oprávněný, či zda
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vztah není obrácený a není to kvalita pracovní síly, která určuje míru implementace P4.0, a (2) netroufáme si nikde tvrdit, že
jde o přímý kauzální vztah, tento vztah důsledně vnímáme jako korelaci. Míru implementace P4.0 tak pouze v textu využíváme jako produktivní perspektivu, jak
problém vztahu P4.0 a pracovní síly strukturovat. Navzdory diskusi vztahu níže, nepřineseme v textu odpově o kauzální povaze vztahu P4.0 a pracovní síly.

Graf 1: Využití technologií P4.0 v jednotlivých oblastech, podle míry implementace
P4.0. (N=453)

3. Výsledky
3.1. Využití technologie průmyslu 4.0 ve
vybraných oblastech.
V grafu 1 přibližujeme, jak jsou vybrané
oblasti průmyslu 4.0 recipovány a do jaké
míry podniky už nyní využívají technologie P4.0 v jednotlivých oblastech. Lze tedy
podrobněji vidět, jak se jednotlivé oblasti
podílí na zařazení podniků do třech vytvořených kategorií, a také je patrné, že podniky z kategorie „Podprůměrná implementace“ nemají všechny oblasti velmi
málo rozvinuté, stejně jako vidíme, že
i v kategorii „Průměrná implementace“
jsou některé oblasti rozvinuté právě velmi
málo.
Ukazuje se, že, celkově vzato, P4.0 je
implementován spíše podprůměrně
a pouze v některých oblastech − výroba
a produkce, IT systém, vývoj produktů
a HR. Tyto výsledky de facto potvrzují
dlouhodobé obtíže českého průmyslu:
země s velkou průmyslovou tradicí produkty sice tvoří a produkuje, ale konkurenceschopnost je dána primárně tím, že
Česká republika nabízí primárně levnou
pracovní sílu, která, bude-li v globálním
kontextu nahrazena moderními inovativními technologiemi, přijde o svou konkurenceschopnost. Jinak řečeno, firmy jako
celek doposud nenastoupily k aktivní přeměně idejí P4.0 v plošné zavádění, by najdeme výjimky, které v implementaci P4.0
pokročily.

Zdroj: vlastní data

Graf 2: Investice do technologií P4.0, podle míry implementace P4.0. (N=445)

3.2. Vliv pracovní síly na investice do
technologií P4.0
Pracovní síla je v různých typech podniků vnímána jako průměrně důležitý faktor pro rozhodování o investicích do P4.0,
ale zároveň platí, že čím je podnik dále se
zaváděním inovací P4.0, tím nižší je relativní pozice pracovní síly vůči zbylým faktorům (viz graf 2). O tom, jak důležitá je
pracovní síla pro rozhodování o investicích do P4.0, vypovídají dvě položky: „c.
Zda máme zaměstnance pro technologii
P4.0“ a „d. Naše úroveň chápání P4.0“.
Ostatní položky sice s pracovní silou nesouvisí, ale můžeme je využít pro porovnání, jak si význam pracovní síly stojí vůči
zbylým faktorům. Na škále 0−10 je význam obou položek „c.“ a „d.“ vnímán

Zdroj: vlastní data

velmi podobně, a to 5,0−5,7 dle položky
a typu podniku, což tedy znamená, že
tento faktor má všude průměrnou váhu.
Avšak liší se poměr významu pracovní
síly vůči dalším faktorům. V podnicích
s minimální implementací P4.0 jde o dost
důležitý faktor, najdeme pouze jeden či
dva faktory, které mají význam o 1 bod
vyšší. Podobná situace panuje i v podnicích s podprůměrnou mírou implementa-

ce P4.0, pouze s tím rozdílem, že rozdíl
oproti méně významným faktorům je výrazně menší. V podnicích, které jsou s inovacemi nejdále, je ale pracovní síla tím
nejméně důležitým faktorem. Můžeme
tedy konstatovat, že pracovní síla je
všude brána v potaz při rozhodování o investicích do P4.0, ale zároveň platí, že čím
dále je podnik s inovacemi, tím větší roli
budou hrát zbylé faktory.
FÓRUM sociální politiky 4/2020
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Největší rozdíl mezi jednotlivými typy
podniků je v přesvědčení, že „P4.0 je klíčový faktor pro úspěch podniku“ (2,4 vs.
4,6 vs. 6,7), tedy, čím jsou podniky dále
v implementaci P4.0, tím spíše vnímají
P4.0 jako faktor úspěchu. Tento rozdíl
podle nás vysvětluje celou škálu rozdílů,
které můžeme mezi podniky pozorovat.
Pokud v některých podnicích panuje již
nyní přesvědčení, že P4.0 je klíčový faktor
pro jejich budoucí úspěch, a v jiných podnicích je toto přesvědčení výrazně slabší,
je logické, že přesvědčené podniky již nyní
zavádějí některé technologie P4.0 a pak
více čelí problémům spojeným s P4.0 (viz
graf 3) a více se zabývají adaptací zaměstnanců na P4.0 (viz graf 4). Jinak řečeno,
rozdíly v přesvědčení mohou předjímat
rozdílné přístupy k P4.0. Nicméně, v tomto
textu nemáme prostor určovat, a ani to
není naším cílem, zda za pozorovanými
rozdíly stojí úroveň implementace P4.0,
nebo přesvědčení o prospěšnosti P4.0 pro
podnik.
„Zvýšení spokojenosti zákazníků“ (6,2
vs. 6,4 vs. 7,7) je v podnicích s průměrnou
implementací P4.0 jednoznačně hlavní
faktor pro rozhodování o investicích do
P4.0, v ostatních podnicích je také nejdůležitější faktor, ale společně s návratností
investic. Zatímco pro průměrně implementující podniky je spokojenost zákazníků jednoznačně klíčové kritérium, o bod
před „Nový obchodní model“, „Návratnost investic“ a „Dopad na společnost“,
u ostatních podniků je vliv spokojenosti
zákazníků na stejné úrovni s návratností
investic. Již nyní můžeme konstatovat, že
pokud existuje někde potenciál pro zavá-

dění P4.0 tak souvisí s poptávkou ze strany zákazníků. Domníváme se, že v dané
chvíli o míře a rychlosti zavádění 4.0 rozhodne tlak zákazníků.
Celkově tak vidíme, že pracovní síla
není v žádném typu podniku určujícím
faktorem, tím je spokojenost zákazníků
a návratnost investic. Pracovní síla je také
napříč všemi typy podniků nejstabilnějším
faktorem, všechny mu připisují průměrnou důležitost. Můžeme konstatovat, že
nejvíce zohledňují pracovní sílu podniky,
které jsou se zaváděním P4.0 na počátku,
ale ani zde zřejmě nepředstavuje nějaké
zásadní omezení. S úrovní implementace
P4.0 důležitost pracovní síly sice neklesá,
ale roste u jiných faktorů − otázka je, proč
tomu tak je. Naším vysvětlením je, že při
postupném zavádění P4.0 se pracovní síla
v podniku na nové technologie postupně
adaptuje a zvyšuje své kompetence,
a proto dosud nepředstavovala problém
v dalším zavádění P4.0. Nicméně, uvědomujeme si, že tuto úvahu činíme nad podniky, které implementovali P4.0 maximálně průměrně − pro posuny od minimální
přes podprůměrnou k průměrné implementaci P4.0 naše pozorování platí.
3.3. Místo pracovní síly mezi problémy
podniků při zavádění P4.0
Podniky vesměs žádné výrazné hrozby
neočekávají. Nejvýraznější hrozbou jsou
„Vysoké náklady a nízká návratnost investic“. Pracovní síla pro ně představuje jen
malý zdroj problémů (viz graf 3). Vidíme,
že problém nákladnosti roste spolu s tím,
jak roste úroveň implementace P4.0 a po-

Graf 3: Problémy, kterým podniky čelí v souvislosti s P4.0, podle míry implementace
P4.0. (N=421)

Zdroj: vlastní data
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dobně, ač méně výrazně, roste i problém
kybernetických hrozeb. Obojí je očekávatelné v souvislosti s růstem úrovně implementace P4.0. V takovém případě je čím
dál náročnější úroveň P4.0 posouvat
a podnik je více zranitelný vůči kybernetickým hrozbám, když je přítomnost technologií a jejich propojení čím dál vyšší. Pracovní síla jako možný problém je zjišována třemi položkami: „h. Nedostatečné znalosti zaměstnanců (včetně vedoucích)“,
„i. Řadoví zaměstnanci nejsou schopni se
přizpůsobit“ a „j. Vedoucí zaměstnanci nemají dostatečné vize“. Žádná z položek
v žádném typu podniku nedosáhla 3 bodů
na škále 0−10, což bereme jako známku, že
problémy s pracovní sílou nejsou vnímány
jako výraznější problém. Zároveň platí, že
mírně větší problém než ostatní dvě položky představují nedostatečné vize vedoucích. Ve všech podnicích je však pracovní
síla sekundárním problémem, primární je
vždy návratnost investic.
Pozice pracovní síly se mění nelineárně,
nejproblematičtější je pro podniky s podprůměrnou mírou implementace P4.0.
Pokud podniky ještě P4.0 nezavedli vůbec,
nebo jen minimálně, nepředstavují pro ně
schopnosti zaměstnanců problém. To
proto, že není doposud dostatek příležitosti, aby se projevili jejich nedostatečné
znalosti, schopnost se přizpůsobit či absence vizí. Na druhou stranu, pokud podnik dosáhl alespoň průměrné úrovně implementace P4.0, naráží jen na o něco
málo větší problémy, pravděpodobně se
už s nejhoršími z nich dokázal vyrovnat −
zaměstnanci měli dostatek času doplnit si
znalosti, přizpůsobit se a přijít s vizemi.
S největšími − by stále spíše malými −
problémy se potýkají podniky, které stojí
na počátku procesu implementace P4.0.
Sice již nějaké technologie zavedly, ale ne
ve všech oblastech a stejně intenzivně.
Zde mají zaměstnanci nejméně času načerpat potřebné znalosti, adaptovat se
a přijít s dobrými vizemi dalšího rozvoje
a další implementace technologií P4.0.
Můžeme si klást otázku, zda vztah není
opačný − zda nedostatečné schopnosti
pracovní síly nebrzdí další implementaci
P4.0. Bylo by to logické: podniky, které
mají nejméně kvalifikovanou a nejméně
připravenou pracovní sílu, by se do implementace P4.0 ani nepustily, a ostatní by
dosáhly míry implementace P4.0 odpovídající kvalifikaci jejich zaměstnanců. To
však vyvrací graf 2, zde všechny typy podniků označily pracovní sílu jako stejně důležitý faktor pro rozhodování o investicích
P4.0. Z toho soudíme, že kvalifikace zaměstnanců nedeterminuje úroveň implementace P4.0 v podniku. Proces implementace P4.0 pouze obnaží problémy
s kvalifikací zaměstnanců, které však podniky v průběhu procesu implementace
zatím vyřešily, jak ukazuje nejpokročilejší
kategorie podniků.
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3.4. Dopady P4.0 na pracovní sílu
Z výpovědí respondentů v dané chvíli
vyplývá, že s mírou zavedení P4.0 roste
i péče podniků o adaptaci zaměstnanců
a že podniky zatím neplánují měnit nastavené podmínky pracovních smluv. Podniky v souvislosti se zaváděním P4.0 nechtějí uzavírat více krátkodobých smluv.
Rovněž neplánují s přechodem na P4.0
propustit stávající zaměstnance a najmout
nové, u nichž by se dala předpokládat
vyšší flexibilita a inovativnost. Ochota
k najmutí nových zaměstnanců je vždy
nižší než ochota k jejich přeškolení a adaptaci. Co se týče rozdílů dle pokročilosti inovací, čím jsou podniky pokročilejší, tím
více myslí na adaptaci zaměstnanců (2,1
vs. 4,1 vs. 5,4), což je jediný opravdu výrazný rozdíl napříč všemi třemi typy podniků. V dalších třech faktorech (potřebě
změnit vzdělávací systém, doplnění dovedností zaměstnanců školením, najímání
nových zaměstnanců) vede dělící linie
mezi podniky s minimální implementací
a těmi, které implementovali P4.0 alespoň
podprůměrně. By nejpokročilejší skupina
podniků má ve všech třech položkách
vyšší průměrné hodnoty, nejde o příliš
věcně významné rozdíly − jsou vždy nižší
než 1 bod. A v poslední položce, otázce
uzavírání krátkodobých smluv po zavedení P4.0, se o více než 1 bod neliší ani nejpokročilejší a nejméně pokročilá skupina
podniků. Navíc: průměrná hodnota této
položky je velmi nízká.
Výsledky naznačují, že osoby z vedení
velkých firem si jsou vědomy dopadů P4.0
na pracovní trh a zejména pak skutečnosti, že se budou muset pracovníci a jejich
znalosti a dovednosti proměnit a přizpůsobit novým podmínkám. Tento fakt je ale
recipován pouze částečně, a to na úrovni
4,1 resp. 5,4 bodu v pokročilejších podnicích a v podnicích s minimální implementací P4.0 dokonce jen na 2,1 bodu. Zdá se,
že firmy předpokládají, že s problémem
osvojování nových znalostí a dovedností
se budou muset zaměstnanci vyrovnat
hlavně sami a bude záležet na jejich iniciativě. V současnosti zaměstnanci nejsou
systematicky vedeni, aby se už nyní dovzdělávali a na změnu se adaptovali.
Nesmíme ztratit ze zřetele, že podniky
deklarují stejnou nebo vyšší ochotu zaměstnance adaptovat, než najímat nové.
U podniků s minimální implementací P4.0
jsou obě tendence vyrovnané, ale čím
jsou podniky pokročilejší, tím se spíše
kloní k adaptaci. Nicméně, žádná strategie
nemá více než 5,5 bodu (školení vnímáme
jako součást adaptace, nikoli jako jinou
strategii). Navíc, tyto strategie se nevylučují, naopak korelují spolu (r = 0,43), tedy
platí, že podniky uvažují stejně o adaptaci
stávajících zaměstnanců jako o rekrutaci
nových − bu plánují dělat obojí, nebo na
obojí rezignují. Nízké hodnoty u jednotli-

Graf 4: Dopady P4.0 na pracovní sílu, podle míry implementace P4.0

Zdroj: vlastní data

vých položek pohledu na pracovní sílu tak
můžeme nejspíše vysvětlit tím, že implementace technologií P4.0 je stále v rané
fázi, jak jsme již ukazovali v grafu 1. Přechod na P4.0 je zřejmě stále něco, co na
podniky ještě čeká, než aby se to aktuálně
uskutečňovalo. A proto jsou průměrné odpovědi na personální strategii nízké −
podniky vesměs dosud nemají jasno,
v jaké situaci budou na P4.0 přecházet
a jakou personální strategii při tomto přechodu zvolí.

4. Závěr
V předkládaném článku jsme přiblížili
stav zavádění P4.0 díky jedinečným datům
získaným formou censu ve vybraném, tradičně strojírensky orientovaném Plzeňském kraji. Získaná data jsou největší devizou, ale zároveň i slabinou našeho textu
− census nejvyššího vedení podniků rozptyluje jakékoli pochybnosti o výběrové
chybě, avšak to, co tato data bez pochyb
popisují, jsou představy nejvyšších manažerů o P4.0 v jejich současné situaci. Data
tedy umožňují vhodně deskriptivním způsobem prezentovat aktuální míru současného využívání technologií P4.0 a pohled
vedení na pracovní sílu v dotazovaných
podnicích. Ale již nemohou říci nic o tom,
jak by ti samí manažeři uvažovali o pracovní síle po plném zavedení P4.0. Navíc,
data pocházejí z šetření, které nebylo exkluzivně zaměřeno na lidskou pracovní
sílu, proto v nich nenajdeme otázky, které
by nám usnadnili budoucí predikci, např.
kolik procent zaměstnanců navzdory úsilí
o jejich adaptaci propustí podnik do roka,
tří, pěti a deseti let. Jakkoli by odpovědi

na tuto otázku byly stále zakotvené v současném mentálním rozpoložení respondentů, pomohly by lépe prověřit naše zjištění, že podniky mají spíše tendenci zaměstnance adaptovat než propouštět
a najímat nové. Shrňme nyní nejdůležitější zjištění, která naše data navzdory svým
limitům umožňují.
Nejprve se podívejme na zavádění P4.0
do podniků a pozici pracovní síly v tomto
procesu. Celkově vzato, P4.0 je v našem
vzorku implementován spíše podprůměrně
a pouze v některých oblastech − výroba
a produkce, IT systém, vývoj produktů
a HR. Investice podniků do P4.0 ovlivňuje
především spokojenost zákazníků, návratnost investic a možnost nového obchodního modelu. Podniky vesměs nečelí žádné
výrazné hrozbě v souvislosti s P4.0. Nejvýraznější hrozbou jsou vysoké náklady, ale
i v nejpokročilejších podnicích představují
náklady jen průměrnou hrozbu. Pracovní
síla představuje jen malý zdroj problémů,
ale pozice pracovní síly se mění nelineárně
s pokročilostí inovací, nejproblematičtější
je pro podniky s podprůměrnou mírou implementace P4.0. V podnicích, které jsou
na počátku procesu implementace P4.0
a které již nějaké technologie zavedly, ale
ne ve všech oblastech a stejně intenzivně,
jejich zaměstnanci mají nejméně času načerpat potřebné znalosti, adaptovat se
a přijít s dobrými vizemi ohledně P4.0. Pracovní síla je v různých typech podniků vnímána jako průměrně důležitý, a tudíž nepřehlížený faktor pro rozhodování o investicích do P4.0. Zároveň platí, že čím je podnik dále se zaváděním inovací P4.0, tím
nižší je relativní pozice pracovní síly vůči
ostatním faktorům: spokojenosti zákazníků,
FÓRUM sociální politiky 4/2020
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možnosti nového obchodního modelu
a návratnosti investic. Pracovní síla tedy
není při investicích do P4.0 přehlíženým
faktorem (ale ani dominantním) a zároveň
představuje jen malý zdroj problémů.
Podle výpovědí osob z vedení podniků
nástup P4.0 nepředstavuje výraznou hrozbu pro řadové zaměstnance podniků,
nebo podniky počítají s adaptací stávajících zaměstnanců spíše než s najímáním
nových. S mírou zavedení P4.0 navíc
zatím rostla péče podniků o adaptaci
a školení zaměstnanců. Dále podniky
v souvislosti se zaváděním P4.0 nechtějí
uzavírat více krátkodobých smluv. Podniky tedy neplánují s přechodem na P4.0
propustit stávající a najmout nové lépe
kvalifikované zaměstnance. By vedení
podniků částečně souhlasí, že bude najímat nové zaměstnance po zavedení P4.0,
stále platí, že ochota k najmutí nových zaměstnanců je vždy nižší než ochota k jejich přeškolení a adaptaci. Najímání nových zaměstnanců nevylučuje adaptaci
stávajících, naopak, dle našich respondentů obě strategie spolu silně korelují −
podniky bu plánují dělat obojí, nebo na
obojí rezignují. Navíc, ochota k adaptaci
zaměstnanců roste s pokročilostí podniku
v zavádění P4.0.
Můžeme tedy naší deskripci shrnout
stručnou větou: P4.0 řadové zaměstnance
příliš neohrožuje, protože vedení podniků
s řadovými zaměstnanci doposud počítá.
Viděli jsme, že vedení podniků bere pracovní sílu v potaz při plánování investic
do P4.0 a nevnímá ji jako problém, který
by zavádění P4.0 brzdil. Také je patrná
vyšší vůle vedení podniků zaměstnance
adaptovat, než najímat nové. A konečně,
najímání nových zaměstnanců nevylučuje
adaptaci, naopak: obojí jde ruku v ruce,
pokud podniky plánují najímat nové zaměstnance, zároveň počítají s adaptací
stávajících.
Tento možná nečekaný výsledek, je ale
v současné fázi zavádění P4.0 v souladu
s tím, jak popisují zavádění nových technologií Ekbia a Nardi (2017). Technologie
pro své zavedení vždy vyžadují kvalifikovanou lidskou pracovní sílu. Navíc, zavádění obvykle neznamená pouhou jednorázovou instalaci, ale jde o delší proces, kdy
je technologii třeba začlenit do současných procesů a patřičně vše odladit. Dále
je v současné fázi zavádění technologií
P4.0 zvláš markantní, že nedochází k nahrazení pracovní síly naráz, ale postupně,
přičemž v přechodném období v rámci
téhož procesu funguje jak technologie, tak
lidská pracovní síla. By P4.0 směřuje k redukci potřeby lidské práce, zavádění P4.0
ji vyžaduje. Podle grafu 1 se zřejmě nacházíme na počátku takovéhoto přechodného období. Navíc k tomu připočtěme
současný převis poptávky po pracovní
síle na trhu práce. Pokud toto vše zvážíme, nepřekvapí nás, že podniky v součas-
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né fázi dávají přednost adaptaci zaměstnanců před jejich propouštěním a najímáním nových.
Je zcela otevřené, jak se změní pozice
pracovní síly a problémy s ní spojené, až
pokročí implementace P4.0 − bude nadprůměrná nebo plná ve všech oblastech podniku od lidských zdrojů, přes výrobu a marketing až po informační systémy. Je
možné, že pracovní síla bude představovat
ještě menší zdroj problémů a mnohem
méně důležitý faktor při investičním rozhodování, nebo technologie budou klást čím
dál nižší nároky, podnik bude potřebovat
méně zaměstnanců, které bude možné
snadno přeobsadit. Situace však může zůstat stejná, protože tempo růstu nároků
technologií a tempo adaptace zaměstnanců budou shodné. Ale význam pracovní
síly se může i zvýšit, protože nároky nových technologií porostou rychlejším tempem než schopnost adaptace zaměstnanců
a pro podniky může být velmi obtížné zajistit si dostatečně kvalifikované specialisty.
Podobně je otevřená i potřeba lidské
pracovní síly po úspěšném zavedení
P4.0. Poptávka po ní může klesnout,
pokud se neobjeví nové příležitosti
a pouze dojde k nahrazení lidské práce
stroji. Pokud se s nástupem P4.0 budou
otevírat nové příležitosti, bude nahrazení
lidské práce méně bolestivé, může dokonce nastat i situace, že bude po lidské
práci ještě větší poptávka než nyní. Jak
uvádí Heilbroner (1995), dosud se sice
nikdy nestalo, aby byla lidská práce
pouze nahrazena, vždy se otevřely nové
oblasti, kam se přesunula, to ale nezaručuje, že se tak bude dít i nadále. Situace
je tedy zcela otevřená.
Výše diskutované trendy nejsme
schopni předvídat, nebo nejsme schopni předvídat vývoj technologií a jejich
implementace. Nicméně, můžeme alespoň analyzovat některé scénáře a jejich
podmínky, by není možné odhadnout
budoucí platnost scénářů, nebo nebudeme nikdy znát základní podmínku −
budoucí úroveň lidského poznání a na
něj navázané technologie (Popper, 2000).
Pokud by zavádění P4.0 pokračovalo dosavadním tempem, můžeme čekat spíše
stejnou nebo nižší míru vnímání významu pracovní síly pro investiční rozhodování a problémů spojených s pracovní
silou. Usuzujeme tak z toho, že pokročilejší podniky vnímají tento problém a význam pracovní síly jako menší než podniky, které sice inovují, ale pokročily
méně. Usuzujeme, že dosavadní tempo
inovací zřejmě poskytuje dostatek času
na adaptaci zaměstnanců. Nicméně,
může dojít k vnějším tlakům, které si vynutí výrazné zrychlení tempa inovací
(např. tlak zákazníků a vznik nových obchodních modelů), pak by mohlo dojít
k nárůstu problémů s pracovní silou −
nedostatkem znalostí, schopností se

adaptovat a vizemi, jak v inovacích pokračovat. A s problémy vzroste ruku
v ruce i význam pracovní síly v investičním rozhodování podniků.
Krom naší úrovně poznání mohou budoucí vývoj ovlivnit jak nahodilé události,
tak plánované procesy. Zda zlomovou
událostí bude třeba reakce na covid-19 nejsme schopni nyní říci, protože naše data
byla sebrána před propuknutím pandemie. Naše konstatování a zdůrazňovaná
zjištění odpovídají situaci v závěru minulého roku 2019, kdy šetření v podnicích
probíhalo. Je však velice pravděpodobné,
že na rozvoj P4.0 bude mít pandemie covidu-19 vliv. V uplynulých měsících v důsledku opatření vyvolaných pandemií
bylo možné ve společnosti, ale i v podnicích sledovat zvýšený zájem a užití trendů
označovaných společně fenoménem 4.0.
Lze mezi ně zařadit home office, zvýšený
podíl elektronické formy setkávání, vzdělávání i rozhodování. Ve výrobě pak narostl zájem o 3D tisky, roboty, a to jak
v průmyslové výrobně, tak i v podpoře administrativních procesů formou RPA (Robotic Process Automation). Vzrostl zájem
o zpracování velkého objemu dat, big
data, umělou inteligenci a algoritmy na
bázi machine learningu. Uplynulé měsíce
byly ale také spojeny se zvýšeným počtem
napadených organizací, včetně nemocnic,
které se staly cílem hackerských útoků.
Zvýšil se tak zájem nejen o zdravotní bezpečnost, ale i bezpečnost spojenou, resp.
vyvolanou informačními technologiemi.
Zkoumanou tematiku digitální transformace a zavádění P4.0 v brzké budoucnosti navíc také výrazně ovlivní i nejbližší
kroky jednotlivých států i celé EU, konané
mj. s ohledem na budoucí strategické preference a klíčová rozhodnutí. Mezi ně například ještě začátkem roku 2020 patřil
zcela nepochybně „Green Deal“, deklarovaný jako jeden z nejdůležitějších cílů
v rámci této dekády v EU. Jeho integrální
součástí by mělo být právě i budování
P4.0 v podnicích.

1 Tento článek byl podpořen grantem „Proměna role
vysoké školy a inovace studijních programů v rámci
fenoménu 4.0. v oblastech strojních, pedagogických
a zdravotnických“ Technologické agentury České
Republiky v programu ÉTA (č. TL01000081).
2 První průmyslová revoluce je tradičně spojena s
parním strojem a 19. stoletím a druhá průmyslová
revoluce pak na počátku 20. století s nástupem hromadné pásové výroby.
3 Regionální inovační strategie Plzeňského kraje
2018−2019, https://www.databaze-strategie.cz/cz/
pzk/strategie/regionalni-inovacni-strategie-plzenskeho-kraje-2018-2019?typ=struktura.
4 Obory dle NACE: 22 „Výroba pryžových a plastových výrobků“, 25 „Výroba kovových konstrukcí,
výrobků, kromě strojů a zařízení“, 26 „Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů“, 27 „Výroba elektrických zařízení“, 28 „Výroba strojů a zařízení jinde neuvedených“, 29 „Výroba motorových
vozidel (kromě motocyklů), přívěsů, návěsů“, 33
„Opravy a instalace strojů a zařízení“.
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5 Váně, J. a kol. Analýza spokojenosti absolventů se
získanými a dosaženými kompetencemi (znalosti/
dovednosti) v rámci studovaných programů,
https://www.vyzkum-kss-zcu.cz/absolventi-uni/ (viz
PPT-2017, s. 125−135).
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Čtvrtá průmyslová revoluce, nebo změna srovnatelná
s průmyslovou revolucí?
Radim Valenčík, Pavel Sedláček
Abstrakt
K problematice Čtvrté průmyslové revoluce a některým jejím atributům (digitalizace, umělá inteligence, kontinuální robotizace apod.) je dle autorů nutno přistupovat jako ke změně srovnatelné s průmyslovou revolucí. V článku je uvedením konkrétních faktů a jejich analýzou doloženo, že nejde jen o další fázi průmyslové revoluce, ale o zrod nového dominantního sektoru, kterým se stává odvětví produktivních služeb, tj. služeb přispívajících k nabývání, uchování a uplatnění lidského kapitálu. Tato odvětví mnohonásobně zvýší dynamiku inovací a změní charakter ekonomického růstu. Produkce odvětví produktivních služeb bude absorbována zejména tvůrčími mezigeneračními týmy, které se stanou základní formou zapojení člověka do produkčního procesu. Perspektivy i problémy výše tematizovaných změn lze velmi
dobře sledovat v oblasti vyzrávání startupů do podoby vertikálně i horizontálně propojených tvůrčích mezigeneračních
týmů. Jejich podpora není v současné době dostatečně efektivní. Článek identifikuje projevy setrvačného myšlení přístupu k uvedené problematice a návazně prezentuje teoretická východiska překonání bariér, které v důsledku setrvačného přístupu vznikají.
Klíčová slova: čtvrtá průmyslová revoluce, odvětví produktivních služeb, lidský kapitál, startupy, tvůrčí mezigenerační
týmy
Abstract
The issue of the Fourth Industrial Revolution and some of its attributes (digitalisation, artificial intelligence, continuous
robotisation, etc.) should, according to the authors, be considered as a change comparable with the original Industrial
Revolution. The article presents specific facts and the analysis thereof that prove that this does not only concern a further stage of the ongoing industrial revolution, but the birth of a new dominant sector that makes up a new productive
services sector, i.e. services that contribute to the acquisition, preservation and utilisation of human capital. This sphere will act to fundamentally boost the innovation dynamics, and lead to a change in the character, of economic growth.
Production in the productive services sector will be absorbed particularly by creative intergenerational teams that will
become the basic form of human involvement in the production process. The perspectives and problems associated with
the above-mentioned changes can be observed particularly in the field of the development of startups into the form of
both vertically- and horizontally-connected creative intergenerational teams, the support of which is currently not sufficiently effective. The article identifies manifestations of the inertial thinking approach to this issue and subsequently presents the theoretical basis for overcoming the barriers that occur as a result of the inertial approach.
Keywords: Fourth Industrial Revolution, productive services sector, human capital, startup, creative intergenerational
teams
Úvod
Velmi často se stává, že když určitý jev
nepřesně pojmenujeme, nepřesně zařadíme, nesprávně uchopíme pojmy, unikne
nám to nejdůležitější a přes veškerou
snahu stále více zabředáváme do metodologické pasti setrvačného přístupu, což
vede k nepochopení toho, o co jde.
Výše uvedené memento podle našeho
názoru plně platí pro označení rámců současných změn, které probíhají v oblasti
technologií, ekonomiky, zejména pak v navazujících sociálních oblastech a v samotném způsobu poznávání světa, za „čtvrtou
průmyslovou revoluci“. Právě sdělené lze
chápat jako výchozí hypotézu našeho příspěvku, kterou konkretizujeme následující
alternativou: jsou změny, které ve výše
uvedených oblastech probíhají, jen čtvrtou fází průmyslové revoluce, nebo se
jedná o změnu, která je svým rozsahem,
převratností, dopady na celý společenský
život, ale také předpoklady, které je nutné

22

FÓRUM sociální politiky 4/2020

vytvořit k tomu, aby mohla proběhnout,
srovnatelná s průmyslovou revolucí jako
takovou, případně je ještě hlubší a výraznější změnou, která probíhá a bude probíhat postupně a v jednotlivých zemích diferencovaně po celá dlouhá desetiletí?
K problematice čtvrté průmyslové revoluce a některým jejím atributům (digitalizace, umělá inteligence, kontinuální robotizace apod.) existuje velké množství zahraniční i domácí teoretické literatury,
která se věnuje dílčím aspektům či se pokouší uchopit tento fenomén v jeho plné
komplexnosti, věnuje se spíše technickým
aspektům či naopak zdůrazňuje význam
společenských souvislostí, postupuje analyticky nebo se naopak snaží zaujmout co
nejširší veřejnost. Myšlenka čtvrté průmyslové revoluce a Průmyslu 4.0 se zrodila
v Německu, kde ji do svého programu
převzala sociální demokracie. V naší zemi
se dostala do povědomí článkem P. Korbela (2015) a rozsáhlou odbornou produkcí V. Maříka (2016) a jeho dalšími publika-

cemi. Ve světě vzbudila značný ohlas
kniha P. Masona Postkapitalismus (2015)
věnovaná této problematice, zabýval se jí
Evropský parlament (2015, 2017). Na podporu průmyslu 4.0 je orientována Národní
iniciativa Průmysl 4.0 (2015).
Přesto se zdá, že to hlavní nám doposud
uniká. Nejsme schopni si představit, obdoba toho, co se odehrálo v 16. až 18. století a co skvělým způsobem popsal F.
Braudel v Dynamice kapitalismu (1999),
nazrálo a začíná probíhat nyní, naráží však
na zastaralou organizaci výroby a přežité
institucionální formy, především však na
stereotypy a nepochopení toho, o co jde
z nadhledu společenské evoluce (Valenčík
a kol., 2014, 2015).
Naším cílem je ukázat a doložit, že mnohem vhodnější prizma, než dává koncept
čtvrté průmyslové revoluce a jejích sociálních souvislostí, kterým nahlížíme současné dění, je pochopení současných změn
jako zrodu společnosti založené na produktivních službách, tj. službách, které
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přispívají k nabývání, uchování a uplatnění lidského kapitálu. Abychom se vyhnuli
nebezpečí, že naše závěry zůstanou v příliš abstraktní rovině, zaměříme se na oblast, kterou lze tematizovat označením
„od startupů k tvůrčím mezigeneračním
týmům“ (srov. Říhová a kol., 2019), a to
z následujících důvodů:
l jedná se o oblast, prostřednictvím
které odvětví produktivních služeb
vstupují svou produkcí (poskytováním
těchto služeb) přímo do sféry nejnovějších technologií a proměn těchto technologií;
l uvedená oblast je základem inovačního
potenciálu země a bezprostředně souvisí se základními atributy Průmyslu
4.0 (a případně i dalších fází vývoje
průmyslu);
l nepřehlédnutelným fenoménem je složitost přechodu od poměrně výrazně
podporovaného vzniku startupů (kde
se používá řada finančních i nefinančních nástrojů státu na celonárodní i regionální úrovni) ke vzniku stabilního
tvůrčího mezigeneračního týmu; bariéry v této oblasti bezprostředně souvisejí se složitostí nahlížení a následně
pochopení podstaty současných proměn v ekonomické oblasti a zejména
pak pohledy na ekonomiku navazujících sfér společenského života.

Předmět a metody
Předmětem našeho příspěvku je srovnávání dvou koncepcí: podle jedné je současné dění čtvrtou průmyslovou revolucí,
takto je lze chápat, na základě toho lze
identifikovat příčiny současných a očekávaných problémů, v rámci tohoto pohledu
lze najít i jejich uspokojivé a koncepční řešení. Podle druhé koncepce (ke které se
přikláníme) si pochopení současného dění
vyžaduje přistupovat ke změnám, které
probíhají, i k problémům, jež vznikají setrvačným vývojem (tedy tím, že některé
změny neprobíhají, přestože pro ně nazrál
čas), na základě identifikování a analýzy
změny srovnatelné s průmyslovou revolucí, z čehož vyplývá akcent na sociální i politické souvislosti a nezbytnost teoretického uchopení těchto změn v rámci dlouhodobé vize.
K tomu využijeme následující metody:
l definování a komparaci alternativ z hlediska relevantních jevů, kterými je charakterizována současná realita;
l identifikace a analýzy té alternativy,
která se z hlediska interpretace dějin
i současných trendů jeví jako vhodnější
paradigma než koncepce Průmyslu 4.0;
l použití takto získaných poznatků k objasnění jevů v oblasti teorie i praxe,
které dokumentují nutnost nového paradigmatu ve smyslu zavedeném
T. Kuhnem (1962);

Obrázek 1: Znázornění efektů produktivních služeb

Zdroj: vlastní interpretace

interpretace získaných poznatků k odhalení některých podstatných souvislostí v oblasti reforem, které jsou pro
průběh změn, o kterých hovoříme, nezbytné;
l původní a přehledné zmapování problematiky startupů v ČR a jejich dozrávání do podoby tvůrčích mezigeneračních týmů.
Na základě toho navrhneme některá
praktická doporučení a naznačíme směr
dalšího bádání.
K výše uvedenému využijeme koncept
vyplývající z analogie zrodu průmyslové
společnosti (formou prosazení průmyslu
jako dominantního sektoru oproti dříve
dominujícímu sektoru zemědělství) s prosazením odvětví produktivních služeb jako
dominantního sektoru oproti dosud dominujícímu sektoru průmyslu.
l

Odvětví produktivních služeb
Za produktivní služby považujeme ty,
které přispívají k nabývání, uchování
a uplatnění lidských schopností (lidského
kapitálu) a které tímto zvyšují inovační potenciál společnosti, zrychlují dynamiku
technologických změn, mj. i ve směru
stále výraznějšího snižování materiálových a energetických vstupů až k prahově
nízkým hodnotám (formou nanotechnologií a lokalizace výrob). Patří mezi ně vzdělání, péče o zdraví, ale i výchova v rodině,
lázeňství apod.
Efekty produktivních služeb jsme znázornili v obrázku 1, kde posun od tmavé
plochy ke světlejší představuje efekty dosažené využíváním produktivních služeb:
1. Rychlejší profesní start spojený zejména se zvýšením kvality vzdělávacích
služeb. Za velmi důležitou podmínku zvýšení efektů v této oblasti považujeme zainteresovanost koncových stupňů vzdělání, zejména vysokých škol, na dlouhodobém uplatnění jejich absolventů. Vhodná
forma financování umožní systematické
vytváření absolventských sítí univerzit,
které zásadním způsobem ovlivní efektiv-

nost uplatnění absolventů a jejich profesní růst.
2. Zvýšení výkonnosti produktivně činných osob, které je rovněž spojeno s kvalitou vzdělání a tudíž i zainteresovaností
koncových stupňů vzdělání na dlouhodobém uplatnění jejich produkce. Velmi významnou roli hraje nejen výuka, ale i výchova k týmovosti a mezigenerační spolupráci v rámci týmovosti.
3. Prodloužení zenitu profesní dráhy navazuje na předešlé, je podmíněno výše
uvedenými aspekty role vzdělání, současně se do této oblasti promítá role systému
penzijního pojištění, který by účinně motivoval k prodloužení jak zenitu, tak (viz následující bod) i horizontu produktivního
uplatnění. Na základě reformy penzijního
systému lze vytvořit podmínky i pro podstatné zvýšení kvality zdravotní péče opět
ve směru jak zenitu, tak i horizontu produktivního uplatnění.
4. Prodloužení horizontu produktivního
uplatnění je podmíněno reformou penzijního systému tak, aby vytvářel příslušné
motivace všech zúčastněných.
V jednotlivých bodech jsme uvedli jen
některé aspekty role odvětví produktivních služeb, které považujeme za nejdůležitější. Konkrétních efektů produktivních
služeb v jednotlivých směrech je více
a podstatné jsou zejména jejich synergické efekty.
Kde, jak výrazně a v jakých kombinacích
se bude otevírat prostor pro efekty produktivních služeb, není dnes možné zcela
přesně předpovědět, protože se jedná
o komplexní, dlouhodobou a mnohostranně sociálně podmíněnou změnu v ekonomice společnosti.
V této oblasti vidíme jako aktuální zejména tyto možnosti:
l výchovu k racionální volbě trajektorie
celoživotního uplatnění na různých
vzdělávacích stupních i v rámci profesních organizací;
l výchovu a výcvik k týmové práci, zejména v oblasti vysokoškolského vzdělání;
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ním poskytovatelům těchto služeb jako jejich zdroje.

Obrázek 2: Zrození nového sektoru

Oblast uplatnění produkce
odvětví produktivních služeb:
Tvůrčí mezigenerační týmy

Zdroj: vlastní interpretace

roli absolventských sítí vysokých škol;
nadstandardní zdravotní péči cíleně zaměřenou na prodloužení horizontu
produktivního uplatnění financovanou
z výnosů prodloužení horizontu produktivního uplatnění;
l možnosti postupného rozvolňování intenzity profesního uplatnění;
l uchování duševní svěžesti na bázi efektivních metod myšlení založených na
přesahu stávajícího poznání.
Odlišnost vidění společenské reality
prizmatem čtvrté průmyslové revoluce
a prizmatem změny srovnatelné s průmyslovou revolucí: Problém pasti setrvačného uvažování
l
l

Co je největším současným problémem z hlediska vztahu teorie
(společenských věd) a praxe
(realizace nezbytných reforem)?
Odpově: Setrvačné uvažování.
Setrvačné uvažování je slepé, pokud jde
o vidění příčiny současných problémů.
Právě zde lze změnit přístup k chápání
současných problémů. Žijeme ve zlomové
době a tomu musí odpovídat základní metodologická pozice přístupu k identifikování toho, o co jde. Znamená to programově
odmítnout setrvačné vidění reality, které
neumožňuje odhalit příčinu současných
problémů a potlačuje potřebu využít interdisciplinární přístup. K tomu přidáváme
obrázek 2, který umožňuje vytvoření
vhodné představy o podstatě změny, kterou procházíme.
Jednou ze současných vizí, které mají
vysvětlit, o co jde v současné době, je
koncepce tzv. čtvrté průmyslové revoluce.
Ve stručnosti lze myšlenku čtvrté průmyslové revoluce charakterizovat takto:
„První průmyslová revoluce propukla koncem 18. století a odehrávala se ve znamení
manufaktur, které využívaly energii vodních
toků a páry. Druhá proběhla na počátku 20.
století. Charakterizovaly ji pásová výroba,

24

FÓRUM sociální politiky 4/2020

využívání elektřiny a spalovací motory. Třetí
revoluce odstartovala v 70. letech minulého
století s příchodem mikroprocesorů, využitím počítačů a automatizací jednotlivých
výrobních linek. Čtvrtou průmyslovou revoluci představují kyberneticko-fyzikální
systémy, díky kterým vzniknou „chytré továrny“. Inteligentní zařízení převezmou některé činnosti, které dosud vykonávali lidé.
Počítá se s metodami strojového vnímání,
autokonfigurace a autodiagnostiky, a s počítačovým spojením strojů a dílů“ (Korbel,
2015).
Náš přístup vidí v návaznosti na koncepci Průmyslu 4.0 změnu, která je před
námi a částečně již začíná, jako zrození
nového ekonomického sektoru, což je
podmíněno výraznými změnami v dalších
oblastech společenského života.
Klíčový význam zde má pochopení
toho, že celý komplex odvětví produktivních služeb přispívajících k nabývání,
uchování a uplatnění lidského kapitálu,
využití nevyčerpatelných zdrojů spočívajících ve svobodném rozvoji schopností
člověka měnících se (v podmínkách rovnosti příležitostí a týmové práce) ve stále
intenzivněji působící generátor a realizátor inovací, se může více než dostatečně
„ufinancovat“ ze svých ekonomických
efektů v oblasti zdokonalování technologií.
Problematiku přechodu ke společnosti
založené (technologicky) na Průmyslu 4.0
nepochopíme, pokud nevyjdeme z toho,
že jde jen o dílčí technologickou změnu,
která je podmíněna a určována mnohem
hlubší společenskou proměnou srovnatelnou s průmyslovou revolucí, s tou revolucí, která zrodila průmysl jako takový
a která má nyní podobu zrodu (a probojování se) odvětví produktivních služeb jako
dominantního sektoru ekonomiky.
K tomu je nezbytný komplex reforem,
které umožní „samonosnost“ odvětví produktivních služeb, tj. to, aby se ekonomické efekty, které budou vznikat v důsledku
působení těchto služeb, vracely konkrét-

Docenění role odvětví produktivních služeb často naráží na absenci představy o jejich ekonomickém přínosu, resp. o možnosti jejich působení na mnohonásobné
zvýšení produktivity lidské činnosti, resp.
produktivního uplatnění lidského kapitálu.
Pokud se zvýší vzdělanost a zdraví obyvatelstva, jak se to projeví ekonomicky?
Zde je na místě připomenout si zkušenost z ekonomického přínosu průmyslové
revoluce. Na jedné straně působila prostřednictvím změn technologií v oblasti
dříve dominujícího sektoru zemědělství
a několikanásobně zvýšila produktivitu
využití půdy. Na druhé straně měl vznik
průmyslu jako nového dominantního sektoru za následek vznik statků, které si
nikdo nedokázal předtím ani představit,
a návazně i zcela nových potřeb spojených s užíváním těchto statků v oblasti vybavení domácnosti, cestování, rozšířením
světa dostupných informací apod.
Pokud si obdobnou představu o změnách a možnostech v oblasti odvětví produktivních služeb chceme udělat nyní, je
nejvhodnější začít tím, co funguje jako
nejvíce dynamizující a nejprogresivnější
prvek v průmyslové oblasti. Tím jsou tvůrčí mezigenerační týmy a jejich mnohostranná role:
l jsou základem inovačního potenciálu
země;
l nabízejí klíč k řešení problému trvalé
udržitelnosti penzijního systému, protože jsou schopny absorbovat v podstatě neomezené množství osob v poproduktivním věku, přitom na základě
nikoli substitučního vztahu (kdy přetrvávání starších osob na trhu práce
omezuje přístup mladších k profesnímu uplatnění), ale na základě komplementárního vztahu (kdy zaměstnávání
starších osob vytváří předpoklady pro
lepší uplatnění mladších osob a jejich
rychlejší profesní vzestup);
l jsou schopny efektivně absorbovat
produkci odvětví produktivních služeb
a současně tím vytvářejí ekonomický
základ pro vzestup těchto odvětví;
l mají klíčovou roli při zásadní změně charakteru ekonomického růstu, kdy se těžiště ekonomického růstu přesouvá právě
do oblasti produktivních služeb, což
umožňuje zvýšení dynamiky i neomezenou udržitelnost ekonomického růstu.
Ten nabývá novou kvalitu, která se projevuje mj. tím, že radikálně snižuje množství přírodních vstupů (materiálových
i energetických) do ekonomiky, čímž dochází k jejímu zásadnímu „odlehčení“;
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podstatným způsobem přispívají k mezigenerační soudržnosti, přičemž účast
příslušníků starší generace má značný
význam pro dlouhodobou stabilitu
tvůrčích týmů (Říhová a kol. 2019).
Jako příklady dlouhodobě působících
tvůrčích mezigeneračních týmů, které přežily své zakladatele, lze uvést biochemickou skupinu Ústavu organické chemie
a biochemie, kterou před čtyřmi desítkami
let založil Jaroslav Holý (výzkum mechanismu účinků látek z oblasti nukleových
kyselin) či laboratoř založenou Arminem
Delongem před šesti desítkami let, dnes
pojmenovanou Delong Instruments (elektronová mikroskopie).
l

Čím začít: Od startupů k tvůrčím
mezigeneračním týmům
Aktuální situaci startupové sféry v ČR
mapuje zdařilá výzkumná studie Startup
Report 2019−2020 (Šenkýř, Zyklová,
Boček, 2020), z jejíž závěrů lze pro pochopení českých startupů čerpat. Zveřejněné
výstupy hovoří i o problémech a bariérách rozvoje, které startupisty i investory
trápí: „Startupisté za jeden z nejpalčivějších problémů považují především lidské
zdroje (v minulém ročníku jej pociovalo
dokonce 60 % startupů), letos však „vítězí“
takřka shodným výsledkem byrokracie, jež
trápí na 54 % startupistů a dostupnost finančních zdrojů, která se týká 52 % startupů. V minulosti se přitom finance nedostaly ani do pomyslné TOP 5“. Shodně pak
mezi startupisty zaznívá i konstatování
nedostatku informací k případné zahraniční expanzi a stále nedostatečný zájem
médií s širším publikem. Dotazovaní investoři pak mezi největšími problémy
uvádějí malou inovativnost projektů
a slabou disciplínu startupových protagonistů, deklarují dostatečné zdroje investic
a jednoznačný převis poptávky po kvalitních a dostatečně inovativních projektech
nad aktuální nabídkou.
Dle státní agentury Czechtrade (2019)
jsou nejčastějšími příčinami neúspěchu
českých startupů neatraktivní/nepoptávaný produkt, chybějící podnikatelské zkušenosti technologických inovátorů, neznalost finančního řízení, nereálná očekávání
nezkušených investorů, nedostatek inovací, nedostatečné zastoupení v regionech
a nízká úroveň spolupráce startupů s univerzitami a výzkumnými institucemi
(Dostál, 2019).
Startupová sféra prošla od svých počátků poměrně akčním vývojem a po několika evolučních i několika krizových fázích
minulých let patří dnes mezi plnohodnotné části podnikatelské zóny. U různých cílových skupin vyvolává pojem startup
různé konotace. V pomyslném vzorku bychom našli ty, kteří startupy adorují a ve
startupové scéně spatřují značný potenci-

ál mladistvé invence, systémové nespoutanosti a nezávislosti na konvenčních postupech, dále ty, kteří startupovým projektům vděčí za svůj personální či ekonomický růst, ale i takové, kteří se kriticky ptají
po skutečném ekonomickém přínosu, kapitálové/investiční zodpovědnosti či udržitelnosti obchodního modelu.
Pro pochopení křehké rovnováhy tuzemského startupového ekosystému je
třeba vnímat motivace zúčastněných aktérů a porozumět jim. V prvé řadě je zde samotný startup a jeho zakladatelé. Zmíněné definice startupového podnikání jejich
motivace jasně usazují do kontextu převážně ekonomických metrik (ekonomický
růst, růst počtu uživatelů, škálovatelnost
obchodního modelu apod.), by na podkladu předmětných inovací jako nezbytného předpokladu obchodní výhody.
Další významná role přísluší investorům a to v různých stadiích životního
cyklu startupu. Jejich motivace návratnosti vložené investice má pro startup
nejen klíčový přínos v podobě pokrytí nákladů nezbytných pro rozvoj projektu, ale
i významný validační/kontrolní signál
o nezbytné smysluplnosti a životaschopnosti nosných idejí startupu.
Podobnou úlohu jako investor má pak
v systému zákazník a konečný konzument
benefitů produktu či služby, jejíž úhrada
může být jedním ze zdrojů financování
rozvoje startupu a taktéž důležitým přirozeným indikátorem jeho smysluplnosti,
přestože některé přístupy význam takových tržeb (obzvláště v raných stadiích
startupových projektů) snižují na úkor preference jiných růstových metrik, jako
např. růst registrovaných uživatelů, obchodních míst či kvalifikovaných leadů
(Kolowitch, 2020).
Významnými aktéry ve startupovém
prostředí ČR jsou pak i podnikatelské inkubátory, akcelerátory, inovační centra
a další představitelé institucionální podpory. Zde již pohled na motivaci není tak
jednoznačný, nebo problematika institucionální podpory startupových projektů
má svou strukturu a dynamiku, která se
významně liší dle jednotlivých regionů ČR
a míry soukromých/veřejných zdrojů.
V ojedinělých případech pak u těchto článků systém naráží i na bariéry související
s neefektivitou či netransparentností finančních toků státní správy, zejména na
úrovni krajských úřadů. Potřebná podpora
se tak v některých regionech přímo k inovačním a perspektivním rozvojovým projektům bohužel ne vždy dostane.
Většina racionálních definic startupového podnikání staví nejen na podnikatelském základu, škálovatelnosti a globálních ambicích projektu, ale i na nezbytné
inovační náplni jako podkladu pro reálnou
valuaci projektu (Miloud, Aspelund,
Abrol, 2012). Vnímání valuace projektu investorem reflektuje připravenost projektu

k investici na základě kvalitního týmu,
jeho souhry, zákaznické základny, vložených zkušeností a znalostí, jeho potenciálu škálovatelnosti. Ty jsou zvažovány
s ohledem na investiční rizika, návratnost
investice a dobu do kýženého exitu. Inovační potenciál projektu je tedy pro jeho
smysluplnost a jakýkoliv další vývoj uplatnění klíčový. V ideálním případě nabývají
výsledky práce inovačních týmů povahy
tzv. disruptivní inovace (Christensen,
1997), tedy radikální změny technologie,
která překonává a vytlačuje technologii
stávající.
Výzkumná studie Startup Report
2019−2020 poukazuje na nejobvyklejší
personální složení startupových projektů,
kde převažují vysokoškolsky vzdělaní
muži ve středním věku, kteří již disponují
předchozí zkušeností z jednoho až dvou
startupů. Statistika dále uvádí participaci
5 % žen, 77 % startupistů vysokoškolského vzdělání, 65 % bezdětných a 57 % zakladatelů v nejpočetnějším rozmezí 30−39
let. Průměrný počet zakladatelů a investorů ve startupu jsou 2 zakladatelé a 2 investoři. Průměrný počet zaměstnanců
a spolupracovníků v aktuálních českých
startupových týmech je 8. Jako hlavní motivaci uvádějí startupoví iniciátoři důvody
jako „Jsem vizionář a ti bohužel na pracovních pozicích ve firmách nemají moc
šanci se uplatnit“, „Snaha vybudovat
něco, co tu ještě není“ či „Realizace vlastních nápadů“.
Typický český startup lze tedy vnímat
jako týmový projekt vykazující principy
menšího inovačního týmu, přičemž čím
větším inovačním potenciálem takový
tým disponuje, tím větší má šanci na úspěch a budoucí komercializaci svého snažení. Vzhledem k obvyklému věkovému
složení iniciátorů a dalších angažovaných
členů týmu často dochází i k mezigeneračním spolupracím, ve kterých v ideálním
případě dochází k synergii osobnostního
potenciálu, míry zkušeností, druhu specializace a řady dalších specifických vlastností.
Taková synergie je pak významnou konkurenční výhodou pro zdolání všech multidisciplinárních výzev, které rozvoj úspěšného startupového projektu založeného
na vlastním inovačním potenciálu doprovází. Pozorujeme propojení inovačních
týmů, založených tradičně na komplexní
erudici, materiálním a odborném zázemí
tzv. baby boomers (1946−1967) a představitelů generace X (1968−1982) s tzv. mileniály (1983−1997), kteří v zájmu kvality týmové spolupráce a jejího výsledku přicházejí již s ryze technologickou DNA, až workoholickým zápalem, smyslem pro kolaboraci a zpětnou vazbu, zdravým sebevědomím a komunitním mindsetem.
Dle svého oficiálního portálu pro podnikání a export, BusinessInfo.cz, vidí v současné době Vláda ČR v místním startupoFÓRUM sociální politiky 4/2020
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vém ekosystému značné rezervy (Czechtrade, 2019) a v rámci kýženého rozvoje startup a spin-off prostředí přichází s tzv. Inovační strategií České republiky 2019−2020.
Hovoří v tomto smyslu o nutnosti ucelené
národní koncepce pro jejich zakládání, rozvíjení a financování, poukazuje i na slabší
investiční prostředí, když z pohledu podnikatelské praxe údajně neexistuje dostatečná motivace k využívání akademických výstupů, a v potenciální možnosti zahraničního rozvoje českých projektů vidí bariéry
nízké internacionalizace projektů. Zvažme
ale, zda skutečnou příčinou nízkého zájmu
českých i zahraničních investorů není spíše
nízká inovační kvalita vznikajících projektů,
která by byla (a jak ukazují některé světlé
výjimky, občas i může být) dostatečnou
motivací pro investici, podporu a participaci v takovém startupu či jiném inovačním
projektu. Dostatečně inovativní a správně
cílené výstupy práce českých inovačních
týmů totiž mohou mít snadnější, udržitelnější i levnější cestu k transferu technologií
a související komercializaci výsledků výzkumu. Patrně bychom měli raději usilovat
o to, aby institucionální podpora nesměřovala namísto silové komercializace prázdného či slabého obsahu (k tomu často neefektivními a netransparentními cestami)
k poskytnutí prostoru a podpory k systémovým změnám, které vytvoří podmínky
pro rozvoj sektoru odvětví produktivních
služeb, přispívajících k nabývání, uchovávání a uplatňování lidských schopností
a k souvisejícímu rapidnímu růstu konkurenceschopného inovačního potenciálu
společnosti.

Komplexní reformy na podporu
růstu role odvětví produktivních
služeb
Hlavním cílem reforem zaměřených na
podporu růstu role odvětví produktivních
služeb by bylo vytvořit podmínky k tomu,
aby tato odvětví (jejich podstatná část,
protože tato odvětví mají i další funkce)
byla financována formou podílu na ekonomických efektech, které jejich působením vznikají, konkrétně aby:
l subjekty poskytující vzdělávací služby,
resp. jejich koncové stupně (mezi kterými bude perspektivně růst role univerzit) byly financovány podílem na výnosech z efektů poskytovaných vzdělávacích služeb;
l subjekty poskytující zdravotní péči byly
podstatným způsobem financovány
z efektů v oblasti prodloužení doby
produktivního uplatnění.
Ekonomickým nástrojem vytvoření
zpětné vazby mezi poskytováním služeb
přispívajících k nabývání, uchování
a uplatnění lidského kapitálu a finančními
zdroji (příjmy) příslušných subjektů jsou
HCC (human capital contracts, kontrakty
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týkající se lidského kapitálu). Jejich podstata a různé formy jsou teoreticky dobře
popsány (Baar 2005, 2014), (Pallacios
2004). Při jejich zavádění se však naráží na
řadu problémů, které souvisí se setrvačnými tendencemi současného ekonomického systému. Podobně se choval starý
ekonomický systém na počátku průmyslové revoluce, jak to popsal F. Braudel
(1999) ve své již zmíněné práci.
Jde o komplexní reformu systému sociálně orientovaného investování a pojištění (vzdělání, zdravotní péče, penzijního
pojištění) tak, aby se podstatným způsobem zvýšila motivace všech subjektů, tj.
jak poskytovatelů příslušných služeb, tak
i jejich uživatelů.
Na základě toho se bude zásadním způsobem měnit produkce univerzit, která
bude nabývat podobu trvale obnovovaných a rozšiřovaných absolventských sítí
propojujících tvůrčí mezigenerační týmy
působící v oblasti tvorby nových poznatků
a jejich přenosu v rámci výuky s tvůrčími
mezigeneračními týmy působícími v oblasti nových technologií, ale také v oblasti
odvětví produktivních služeb, která se stanou oblastí nejdynamičtějších a nejvýraznějších inovací.
V současné době si jen velmi obtížně
dokážeme představit celou perspektivu
změn. A jako na počátku každé velké společenské proměny, po dlouhou dobu díky
svým pozicím dobytým v předcházejícím
systému si udržují svou převahu konzervativní síly spojené s předcházejícím
systémem produkce a jeho společenskými
výsadami.

Shrnutí a diskuse
Pokud pouze zdůrazňujeme sociální dimenzi a sociální souvislosti změn v oblasti technologií, které jsou obsahem čtvrté
fáze průmyslové revoluce, přehlížíme to
nejdůležitější. Totiž to, že tato fáze zcela
zásadním způsobem mění postavení člověka v ekonomickém systému a roli jeho
práce, vytlačuje složku rutinní (a to i v oblasti duševních výkonů), čímž vyvolává
poptávku po specificky tvůrčí lidské činnosti. Na uspokojení této poptávky však
v současné době nejsou příslušná odvětví
(vzdělání, péče o zdraví) dostatečně připravena tak, jako nebyla připravena řemesla spoutaná cechovní výrobou na
změny v oblasti technologií souvisejících
s nástupem průmyslové revoluce.
Proto je potřeba otevřít kvalifikovanou
rozpravu na témata týkající se:
l souvislostí mezi jednotlivými reformami systémů sociálně orientovaného investování a pojištění tak, aby motivovaly poskytovatele služeb v této oblasti i jejich nabyvatele k rozvoji a uplatňování jejich schopností;
l předpokladů pro vyzrávání startupů do
podoby stabilních a současně rozvíjejí-

cích se tvůrčích mezigeneračních týmů,
které se stanou generátory i realizátory
inovací umožňujících velmi dynamický
a současně trvale udržitelný růst.

Závěr
Dnes málokdo pochybuje o tom, že globální společnost bude muset projít velmi
hlubokými změnami v oblasti organizace
hospodářství, ale i dalších sfér života lidí.
Pokud složitými proměnami máme projít
s co nejmenšími ztrátami a minimalizovat
rizika, musíme se snažit vidět celou perspektivu těchto změn. Zde nevystačíme se
setrvačným viděním, představami založenými na tom, že jak to bylo doposud, tak
to bude i v budoucnu. V našem příspěvku
jsme nabídli určité paradigma, které vychází z koncepce čtvrté průmyslové revoluce, ale posunuje pohled dále, směrem
k identifikování role rodícího se nového
sektoru, odvětví produktivních služeb, do
kterého se přesune těžiště ekonomiky.
Snažili jsme se nové paradigma popsat
v maximální návaznosti na stávající diskuse k dané problematice tak, aby co nejvíce
vynikly konkrétní problémy a cesty jejich
řešení v oblasti, ve které se role produktivních služeb jako nejvýznamnějšího ekonomického činitele projeví nejvíce: v oblasti tvůrčích mezigeneračních týmů a vyzrávání startupů do této formy, což umožňuje reagovat na nové technologické
výzvy a možnosti i jejich sociální souvislosti.
V článku jsou obsaženy výsledky řešení
studentského projektu „Růst role odvětví
produktivních služeb: Teorie a praxe“ s využitím účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum Vysoké školy finanční
a správní.
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Poznatky z výzkumu

Čtvrtá průmyslová revoluce, trh práce a covid-19
Arno Kraus − Petr Víšek
Článek přináší první poznatky z výzkumného úkolu „Komplexní řešení dopadů procesů digitalizace a automatizace na
trh práce a konsekventně do oblasti sociální a vzdělávání“. Zároveň se příspěvek snaží zohlednit dopady koronavirové
pandemie. Podle autorů bude mít čtvrtá průmyslová revoluce zásadní vliv na zaměstnanost, na povahu práce i na vznik
nových pracovněprávních vztahů a v důsledku toho i na život celé společnosti. Digitalizace ekonomiky vyvolá nutnost
změn ve vzdělání a přinese i rizika, jako je růst sociální polarizace společnosti. Pandemie covidu-19 do tohoto procesu
zasáhla diferencovaně. Omezením sociálních kontaktů poškodila aktivity a celá odvětví, od nichž se očekávalo, že postupně vstřebají pracovní sílu uvolněnou automatizací. Na druhé straně výrazně akcelerovalo využití digitálních technologií a rozvoj pracovních vztahů, které je využívají. Nadále budou ovlivňovat vývoj tři vlivy: nesporný a dynamický
rozvoj moderních technologií, diferencované důsledky pandemie na různé sektory a důsledky útlumu ekonomiky.
Úvod
Původní úkol a záměr autorů byl přinést
některé poznatky z realizace prvních etap
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 nositelem je Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. Výzkumný úkol je zaměřen na studium předpokládaných dopadů probíhající čtvrté průmyslové revoluce.
Jde především o důsledky, které mají zavádění automatizace, robotizace, probíhající
digitalizace a využívání umělé inteligence
pro trh práce. V souvislosti s tím se jedná
také o vlivy na oblast vzdělávání (zejména
na další vzdělávání). Součástí řešené aktivity je i monitoring možných dopadů do
oblasti dlouhodobých sociálních systémů.
Dramatický vývoj způsobený pandemií si
ale vyžádal nutnost pokusit se provést již
určitou první konfrontaci těchto poznatků

se změnami, které přinesla pandemie
a které již lze detekovat, ovšem s vědomím,
že o první signály, které se budou ověřovat
a pravděpodobně posilovat.
Čtvrtá průmyslová revoluce jako předmět
výzkumu
Koncipování výzkumného záměru vycházelo ze skutečnosti, že ve vyspělých zemích
probíhají, s různou intenzitou i načasováním, procesy označované jako čtvrtá průmyslová revoluce. 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
dalších systémů a institucí − systému vzdělávání, pracovněprávních rámců, s důsledky
pro trh práce a systémy sociální ochrany.
Všechny procesy s sebou nesou zásadní
změny a nové trendy, které mají, popř. v blízké budoucnosti budou mít vliv na život nejen
jednotlivců, ale i celé společnosti a státu.

Základním očekáváním dalšího vývoje
je, že nové technologie budou posouvat
poměr úkolů zajišovaných člověkem
a úkolů zajišovaných 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 technologickým 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 počtu některých pracovních
míst, a na straně druhé k rozsáhlému rozvoji nových služeb a profesí, povolání,
která budou zaváděním nových technologií podpořena. Je zřejmé, že uvedené
změny budou mít v konečném důsledku
dopad na funkčnost sociálních systémů.
První etapa našeho výzkumu vedla
k získání uceleného přehledu odborníky
odhadovaného vývoje a předpokládaných
změn, které lze do budoucna očekávat
FÓRUM sociální politiky 4/2020
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v závislosti na intenzitě zavádění jednotlivých aspektů čtvrté průmyslové revoluce.
Závažným zjištěním je, že pokud jde
o zmíněná očekávání, lze konstatovat
značnou nesourodost a diferencovanost
názorů, a pokud jde o další vývoj i všeobecně velkou nejistotu. Výsledky první
etapy našeho výzkumu byly publikovány
v interním materiálu.
Uplatnění moderních technologií jako
šance nebo hrozba?
Pokud jde obecně o trh práce v éře digitalizace, předpokládá se rozvoj tzv. disruptivních technologií, které svou povahou
„narušují“ současný socio-ekonomický
systém. Tedy systémy pracovněprávní
a sociální ochrany pracovníků. Dosud byly
tyto otázky řešeny v rámci zaměstnaneckých vztahů. Není ovšem jasné, jaká
bude povaha této disrupce, jak přesně se
projeví v jednotlivých zemích, oborech či
mezinárodní dělbě práce. Přitom je třeba
vzít v úvahu i probíhající změny v demografickém vývoji ve vyspělých zemích,
proměny systému mezinárodních vztahů
a nástupem nových velmocí.
Zvláštním paradoxem většiny analýz
a studií se jeví být skutečnost, že se většina z nich zabývá negativními důsledky,
tedy ohrožením digitalizací, zánikem pracovních míst a prekarizací práce. Méně
často se zabývají otázkou, jaké nové využití bude pro uvolněnou pracovní sílu,
a téměř žádné studie nehovoří o pozitivním vlivu na život člověka, rodiny, společnosti a státu. Důsledky předchozích průmyslových revolucí měly zcela zásadní vliv,
vytvořily ekonomický a sociální koncept
evropské civilizace. Minulé revoluce zkvalitňovaly stroje, tato revoluce rozdělí
„jinak“ práci mezi stroj a člověka, vytvoří
podmínky pro nové vztahy mezi světem
práce a životem, v řadě aktivit člověka nahradí, a uvolní ho tím pro jiné aktivity. Pro
vzdělání, rodinný život i pro aktivní činnost
v obci. Vytvoří zcela nové a netušené možnosti pro jeho rozvoj, ale na druhé straně
ho může rovněž uvrhnout do poměrně
značné nejistoty. Diskuse o nepodmíněném zaručeném příjmu je třeba v tomto
pohledu považovat za důkaz bezradnosti,
pokud jde o budoucí život a práci.
Ohledně negativních dopadů čtvrté průmyslové revoluce je velmi důležitá studie
Frey a Osborn (2013), která se zabývá
předpovědí kvalitativních změn v charakteru práce a jejich kvantifikace. Autoři vytvořili model založený na expertních úvahách o komputerizovatelnosti profesí a informací o náplni profesí na základě americké pracovní informační databáze
O´NET, s pomocí které se jim podařilo jednotlivým profesím přiřadit tzv. index
komputerizovatelnosti, tj. pravděpodobnosti nahrazení profese počítačem. Dále
autoři definovali tři překážky (bariéry) brá-
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nící nahrazení profesí počítačem (tzv.
computerisation bottlenecks): vnímání
a manipulace s předměty, jako je identifikace předmětů v nestrukturovaných prostředích (např. domácnosti), kreativní
a sociální inteligence. Zmíněná studie
hodnotí, jaké profese jsou v různé míře
ohroženy komputerizací, neuvádí tedy
počet pracovních míst, který bude v budoucnosti počítači nahrazen.
Autoři studie upozorňují, že skutečný
rozsah změn bude záležet na dalších faktorech, jako je dostupnost levné pracovní
síly, rychlost legislativních procesů spojených s novými technologiemi (např. uzákonění provozu samořídících aut) a také na
samotném technologickém vývoji, který
nelze předpovídat. Tato studie je považována za průkopnickou, ostatní studie na ní
více méně navazují. Na profese je zde nahlíženo jako na vykonávání jednotlivých
pracovních úkonů, které se z hlediska důležitosti a intenzity v jednotlivých profesích liší a které jsou kvantifikovatelné.
Očekávaný vývoj v České republice
V českém kontextu na ni navazuje studie
Úřadu vlády ČR − OSTEU, 2015 − Východiska kvalitativních změn v charakteru
práce a jejich kvantifikace. Uvádí, že vznik
a zánik pracovních míst je přirozený proces týkající se stovek tisíců pracovních
míst a důsledky spojené s digitalizací
půjde od onoho běžného procesu jen špatně statisticky oddělit. Podobný názor, že
proces digitalizace už několik let strukturu
zaměstnanosti ovlivňuje a vznikání a zanikání profesí je přirozený proces na trhu
práce, a že tedy bude velmi těžké ve vývoji identifikovat změny související výhradně
s procesy digitalizace, vyplývá i ze studie
Iniciativa práce 4.0 (NVF). Podle této analýzy je potenciál digitalizace na dalších 15
let spíše méně významný, procesy digitalizace tak budou statisticky špatně oddělitelné od běžné obměny pracovního trhu.
Studie Arntze, Gregoryho a Zierahna
(2016) je do značné míry reakcí na studii
Freye a Osborna (2013). Autoři uvádějí, že
nevýhodou studií založených na profesích
(occupation based approach) je, že předpokládají zaniknutí nebo nezaniknuti určité
profese jako celku a nehledí tedy na automatizovatelnost jednotlivých pracovních
úkonů. Autoři tvrdí, že tento přístup vede
k nadhodnocení automatizace profesí,
nebo profese označené jako vysoce ohrožené často stále obsahují značný počet
úkolů, které jsou automatizovatelné jen
stěží. Podle autorů jsou automatizací
ohroženy spíše pracovní úkoly než pracovní místa. Tato studie došla k závěru, že
pouze 6−12 % pracovníkůje v současnosti
v profesích, které jsou náchylné k tomu být
zcela automatizovány. Nejvyšší podíl pracovníků v těchto profesích je v Německu,
Rakousku a Španělsku. V ČR je to 10 %.

Podíl pracovních míst, jejichž náplň se výrazně promění, je v rámci porovnávaných
zemí nejvyšší na Slovensku a v ČR.
Studie Digital/McKinsey (2018) uvádí až
52 % automatizovatelných pracovních aktivit při současných technologiích a 1,1 mil.
automatizovatelných pracovních míst do
r. 2030 (při pouze polovičním přijetí technologií). Zpráva OECD předpokládá, že 10 %
pracovních míst bude silně ohroženo automatizací v průběhu příštích 20 let (408 tis.
pracovních míst), 35 % s podstatnými
změnami (1,4 mln. pracovních míst).
Studie Deloitte předpokládá 51 % pracovních míst vysoce ohrožených automatizací, dále 21 % pracovních míst se středním a 14 % s nízkým rizikem (celkové jsou
závěry shodné se studií Digital/McKinsey).
Koncepční materiál Iniciativa Průmysl 4.0
(2016) předpokládá, že na jedno zaniklé
pracovní místo připadne 2,5 nových.
Klíčový problém je nezaměstnanost
Ve světle těchto rozdílných názorů by
bylo možné koncipovat velmi odlišné scénáře budoucí tuzemské nezaměstnanosti.
Nicméně i optimistické scénáře očekávají
cca 10% propad lidí do záchranné sítě, která
bude muset být k tomuto účelu vytvořena.
Jde také o časové dimenze, totiž jaká bude
prodleva mezi ztrátou práce a rekvalifikací
a znovunalezením zaměstnání. Projeví se
velmi složitý konflikt potřeb, předpokladů
a důsledků různých řešení, variant vývoje,
a to v různých územích s různou intenzitou
a povahou změn, (ne)splněných záměrů rezortů a jejich křížení. Optimistické představy uvažují také spíše o mikrodimenzi nezaměstnanosti strukturované zejména věkově, významně územně, profesně odvětvově
a genderově. Pro nová zaměstnání nemusí
být právě v místě jejich vzniku potřebné lidské zdroje. Očekávají se projevy „strukturálního“ faktoru sociálního vyloučení (člověk s nesprávnou kvalifikací na nesprávném místě v nesprávné době).
První poznatky o důsledcích pandemie
Názory a poznatky uvedené v tomto
textu byly získávány zejména v průběhu
roku 2019 a počátkem roku 2020, kdy byla
ekonomická situace stále příznivá a zaměstnavatelé velmi často postrádali pracovní sílu. To vše se však začalo dramaticky měnit na přelomu února a března 2020.
Je přesto užitečné i zajímavé připomenout
dosavadní „předkoronavirové“ odhadování vývoje moderních technologií již „ve
světle“ aktuálních situací a očekávání.
Reálný vývoj i představy o budoucnosti
odrážely dosud především vývoj technologií a jeho důsledky pro vzdělání, výrobu,
zaměstnanost a život společnosti. Pandemie covidu-19 přinesla zcela nové prvky,
impulsy avlivy. Na souhrn hlavních poznatků je tedy třeba hledět tímto prizmatem. Je
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totiž zjevné, že dosud předpokládané dopady a vývojové trendy jsou a budou koronavirovou pandemií silně ovlivněny. A to tím
spíše, že její důsledky přinesly řadu bizarních komplikací, například pokud jde o nutnost omezení lidských kontaktů a zasažení
těch ekonomických, kulturních, vzdělávacích, sociálních a dalších aktivit, které na
sociálním kontaktu spočívají. Koneckonců
trh, a již ho vymezíme jakkoliv, je místem
setkávání. To vedlo nutně i k útlumu ekonomiky, jejíž důsledky se projeví teprve po
skončení státních podpor.
Příliš mnoho faktorů pro predikci dalšího
vývoje
Nadále tedy budou působit a ovlivňovat
další vývoj tři vlivy. Nesporný a dynamický rozvoj moderních technologií, diferencované důsledky pandemie pro různé sektory a důsledky útlumu ekonomiky. Je
zatím nemožné odhadnout, případněspecifikovat budoucí vliv a těchto impulsů. Je
nezbytné kalkulovat i s ekonomickými
propady v jednotlivých odvětvích. Je jisté,
že dosavadní rozdílný přístup k digitálním
technologiím a jejich užívání se projeví
v diferencovaných ekonomických důsledcích. Dřívější větší uplatnění takových
technologií se ukázala jako významná výhoda a ochrana. Rozsah využití moderních
technologií je zpravidla přímo úměrný velikosti firem, což má další souvislosti například s ohledem na vlastnickou strukturu velkých průmyslových výrobců v ČR,
zejména pak v automobilovém průmyslu
a jeho budoucnosti.
Složitost specifikace dalšího možného
vývoje a jeho vysokou neurčitost jsme
předpokládali − vzhledem k míře globalizace, závislosti ekonomik a propojení finančních trhů − již od samotného počátku prací
na našem výzkumném úkolu. Přestože
byly úvahy výzkumného týmu v některých
okamžicích spíše pesimistické, ve vztahu
k diferencovanému zavádění moderních
technologií „černý scénář“ v našich úvahách nebyl. Nyní je nicméně zřejmé, že dopady koronavirové krize budou pro většinu
oborů a ekonomiku jako celek tíživé.
Čtvrtá průmyslová revoluce a nepříznivé
důsledky pandemie
Jak se projevily důsledky pandemie ve
vztahu k procesům uplatňování čtvrté průmyslové revoluce? První zajímavé zjištění
je, že některé důsledky pandemie jsou
v přímé kolizi s dosud předpokládanými
tendencemi. Jde například o představu,
že budou vznikat nové pracovní příležitosti v sektoru služeb, např. v oblasti cestovního ruchu, rekreace, volnočasových
aktivit, kultury apod. S tím, že nahradí
pracovní místa uvolněná automatizací
výroby. Avšak aktivity, zejména ty, které
se realizují na bázi mezilidského kontaktu,

byly nyní zasaženy neočekávaným omezením sociálních kontaktů.
Pandemie tvrdě dopadla právě na ty,
kdo pracují v rolích spoléhajících se na zákaznický zájem a zkušenost, jako jsou ubytovací služby, cestování a turismus. Například cestování se patrně nevrátí tam, kde
bylo před pandemií, po dlouhou dobu.
Takže turismus, a jeho dosud rozsáhlá
schopnost zaměstnávat lidi, bude jiný. Ale
jeho objemové limity a nutnost (a možnost) náhrady reálného cestování za virtuální cestování s využitím konceptu rozšířené reality byly předvídány již dříve.
Na druhou stranu koronavirová pandemie ověřila efekty digitalizace, její využití posunulo různé aktivity, obchod a interakce vedené digitálními prostředky na
úroveň mnohem vyšší, než odpovídala
předpandemické zkušenosti. Ukázalo se,
že celý stát může velmi rychle přejít na
televýuku, telekonference, telemedicínu,
že internet funguje, že je možné pracovat i z domova − že není nutné sedět
v kanceláři. Paradoxně může dokonce
konkrétní úkolování práce z domova zvýšit možnost kontroly výkonu práce. Také
se ale se ukázalo, že lidé začínají toužit
po tom zase se scházet. Bude zřejmě
nutné hledat novou rovnováhu mezi
prací z domova a prací v kolektivu tak,
aby se našlo optimum. Samostatným tématem je pak nutnost analýz toho, jak se
s novou situací vyrovnala samotná rodina jako elementární prvek státu. V době
zákazu vycházení se rodina stala významným útočištěm a potvrdil se její
velmi komplexní význam.
V nové (vynucené) situaci byla hledána
nová řešení, někdy záchranná. Uspěly
firmy rozvážející jídlo, rozšířila se nabídka
rozvozu on-line zakoupeného zboží. Projevily se nové možnosti neformální vzájemné
občanské pomoci apod. Školství zaznamenalo dosud nepředstavitelný obrat směrem
k využití moderních technologií. Ale projevil se také latentní a velmi kritický problém:podle předběžných informací se
zhruba 10 % dětí alternativního způsobu
výuky nezúčastnilo, resp. nemohlo zúčastnit, protože rodiny nedisponovaly potřebnou výpočetní a komunikační technikou,
popř. kompetencí dětem potřebnou podporu a dohled zajistit.
To je významné memento, které by mělo
být analyzováno i v obecnějším pohledu.
Za dobu pandemie se zhoršila finanční situace třetiny Čechů. Vyplývá to z červnového
průzkumu Provident Financial (2020). Nejvíce dopady omezení ekonomiky pocítili lidé
bez úspor, finanční situace se zhoršila u 56
procent z nich. Vyhlášení nouzového stavu
ze dne na den přineslo velmi rychlé změny.
Mnoho lidí čelilo prudkému, okamžitému
a hlavně nečekanému poklesu příjmů. Typický problém s pojmy „poloprázdný“
a „poloplný“ pak připomíná aktuální průzkum Equa bank, který uvádí, že finanční

dopady koronakrize Češi zatím příliš nepocítili. Tři pětiny oslovených propad v příjmech žádný nezaznamenaly, každý čtvrtý
měl během vládních omezení nižší příjmy,
nejčastěji o 20 procent. I proto téměř devět
z deseti Čechů nepožádalo stát v souvislosti s pandemií o finanční pomoc a ani to neplánuje. Zbývají právě ony ohrožené dvě
pětiny postižených a 10 % lidí, kteří potřebovali pomoc od státu, a to není málo. To
jsou cílové skupiny pro sociální ochranu.
Určitý optimismus naznačují publikované informace o nové strategii českého ministerstva školství, které chce do roku 2030
cílit především na získávání kompetencí
pro profesní, občanský i osobní život, snížit nerovnosti ve vzdělávání za tím účelem,
aby produktem byl „člověk, který bude
schopen za život pětkrát šestkrát změnit
práci“ s tím, že nová strategie by měla
učit děti, jak se správně připravit na život,
ctít morální hodnoty nebo využívat týmovou práci. Nicméně tato koncepce má více
než desetileté zpoždění za vývojem.
Riziko růstu sociální polarizace
Příjmová situace je limitem pro využití
digitalizace a její akcelerace v životě lidí.
Potvrzuje se poměrně časté očekávání, že
efekty zavádění moderních technologií
budou mít diferencovaný dopad na různé
sociální vrstvy, a to povede k vyšší sociální polarizaci společnosti. Dochází ke změnám lidského chování, chování spotřebitelů a byznysu. Problémy se objevily tam,
kde jde o práce hodnocené nízkou mzdou,
jejichž ztráta způsobí hluboké dopady na
lidi, kteří mají jen málo jiných možností
na výběr a s ohledem na dlouhotrvající
předchozí příjmovou situaci nemají prakticky žádné rezervy. Lze důvodně předpokládat, že bude akcelerovat očekávaný
nárůst sociální polarizace společnosti
a k propadům může docházet v mnohem
širším příjmovém spektru, než se dříve
uvažovalo. Tedy zdaleka nejen u pracovníků s nízkou kvalifikací vykonávajících
manuální práce, jak se dosud všeobecně
předpokládalo. Zasažení již i tak poměrně
deprivované střední třídy může mít navazující negativní důsledky např. pokud jde
o plnění hypotéčních závazků a další.
Míra nezaměstnanosti pomalu roste
a roste počet uchazečů o jedno volné pracovní místo, ale zdaleka ještě nejde o vrchol této tendence. Zejména po omezení
státních podpor se podle různých autorů
projeví nezaměstnanost způsobená jarním vypnutím ekonomiky. A to s sebou
ponese také snížení ochoty, resp. možnosti utrácet a další důsledky právě obecně
pro poptávku a výrobu, opět především
pro oblast služeb a zaměstnanosti v nich,
s velmi riskantním nepříjemným perpetuálním efektem. Souběh výše zmíněných
tří vývojových faktorů může zasáhnout
oblast zaměstnanosti velmi významně.
FÓRUM sociální politiky 4/2020
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Poznatky z výzkumu
Nové formy práce a pracovně právních
vztahů
V koronavirové pandemii se nepochybně
posílil prostor pro všechny formy platformové práce. Zejména ty, kde je možné vyloučit
nebo minimalizovat sociální kontakt. Aktuální situace ukazuje na možnost firem i zaměstnanců ohledně většího uplatnění nových forem zaměstnanosti (zejména práce
na dálku) a nové organizace práce. Také potvrzuje možnost pozitivního využití platforem pro organizaci cílené aktivity, například
pro solidární, dobročinné účely. Znovu ale
vyvstává závažnost prekarizace práce, která
zahrnuje mimo jiné netypické pracovní úvazky, jako jsou např. nedobrovolné částečné
úvazky, používání časově omezených smluv,
či tzv. práce na zavolanou a další. Jako
„nové“ formy práce se často používají dočasné smlouvy velmi krátkého trvání,
smlouvy, které nemají garantovanou a/nebo
nepředvídatelnou pracovní dobu (na zavolání a nula hodin práce a sebezaměstnávající
se pracovníci bez zaměstnanců). Příležitostná práce a práce založená na poukázkách
obsahují prvky prekérní práce, kdy pracovník při závislé činnosti ztrácí jistotu plynulého příjmu a pracovní ochranu. Svojí odměnou za práci se řadí k pracující chudobě. Obdobné postavení má i manažer najatý k dočasnému řízení i při odpovídajícím (nadprůměrném) výdělku. České pracovní právo se
novými formami zaměstnání jmenovitě nezabývá. Definice pracovněprávního vztahu
co do jeho podoby je obecná a umožňuje
různé varianty závislé činnosti na základě
dohody zaměstnanec − zaměstnavatel. Jako
stále aktuálnější se pak ale vracejí diskuse
o povinné dosažitelnosti pracovníka mimo
pracovní dobu, zejména u platformových
pracovníků, zcela závislých právě na trvalé
dosažitelnosti s řadou negativních důsledků.
Zcela novou povahu pak bude mít i diskuse
o sladění pracovních a rodinných rolí při výkonu práce z domova a další.
Rozšíření různých forem zaměstnání není
statisticky podchycené. Ve výběrovém šetření pracovních sil Eurostat a Český statis-

tický úřad (ČSÚ) sledují práci na zkrácený
úvazek, který je základnou sdílení pracovního místa. Podle údajů ČSÚ jejich četnost
v r. 2018 dosáhla zhruba 400 tis. osob. I když
v mnoha zemích došlo k nárůstu „nových“,
nestandartních forem zaměstnání, práce na
plný úvazek je stále (a pravděpodobně stále
bude) nejvíce převažující formou zaměstnání napříč zeměmi OECD. Nicméně rozšiřování platformové práce zvýrazní i problém,
že státy zatím neumí tuto oblast reglementovat účinně, a to s ohledem jak na daňové
zájmy, tak na sociální ochranu.
Závěr
V reakci na pandemii byla provedena řada
kroků vratných i nevratných. Vznikly zcela
nové problémy a vyvstaly nové otázky. Některé atributy a očekávání charakterizující
čtvrtou průmyslovou revoluci se dostaly do
konfliktu s realitou, např. pokud jde o zaměstnanost. Jiné trendy výrazně akcelerovaly a uplatnily se mnohem více, úspěšněji
a dříve, než se očekávalo, zejména pokud jde
o využití digitálních technologií. Jakkoliv je
ještě brzo přesněji predikovat vývoj, objevila
se nová netušená rizika, vznikla nová situace
s dalekosáhlými ekonomickými i sociálními
důsledky, které bude třeba dál analyzovat
a včas řešit a více vážit možná rizika. Naše civilizace je, jak se ukázalo, velmi zranitelná
a nejde jen o koronavirus, ale i o závislost na
elektřině a na přírodě obecně.
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PhDr. Arno Kraus
(arno.kraus@vupsv.cz) působí v současné
době jako výzkumný pracovník VÚPSV,
v. v. i., v týmu zabývající se otázkami politiky zaměstnanosti a potřeb trhu práce. Ve
své profesní kariéře působil v nejvyšších
manažerských funkcích mezinárodních
společností, např. jako generální ředitel
společnosti Philips ČR, s.r.o. Je tak detailně
seznámen s problematikou zavádění nových technologií do praxe, s problematikou
kvalifikačních potřeb či problematikou očekávaného vývoje trhu práce.
Ing. Petr Víšek
(pevisek@seznam.cz) je vědeckým pracovníkem VÚPSV, v. v. i., a externím učitelem
na Katedře sociální práce FF UK, obor sociální politika. V minulosti pracoval v různých
funkcích v resortu práce a sociálních věcí
a patří mezi tvůrce sociální politiky po roce
1990. Hlavním objektem jeho zájmu je architektura nastavení dávkových systémů
v oblasti podpory rodin s dětmi a pomoci
v hmotné nouzi.

Rozhovor

Je Etapa 4.0 více hrozbou, nebo příležitostí?
Rozhovor s ekonomickým poradcem Ing. Jaroslavem Šulcem, CSc.
Obsáhlý rozhovor s ekonomem Jaroslavem Šulcem − někdejším poradcem předsedů Českomoravské konfederace
odborových svazů, premiéra a předsedy Senátu − pojednává zejména o koncepci „Iniciativa Průmysl 4.0“ a o sociálně
politických dopadech digitalizace ekonomiky. Rozhovor se zabývá také přístupem německého Fraunhoferova institutu
k Průmyslu 4.0 a přináší i ohlédnutí za staršími českými/československými tradicemi promýšlení vědeckotechnických
změn a jejich důsledků.
V uplynulém zhruba roce jste pro Fórum
sociální politiky psal statě věnované spíše
sociálním otázkám včetně penzijní refor-
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Rozhovor
směřoval k vytvoření expertního Akademického poradního výboru jakožto nezávislého odborného konzultanta. Byli do
něj nominováni hlavně rektoři vysokých
škol a lidé z akademických pracoviš, které
se nějak věnují vizi etapy 4.0. Dostalo se
mi cti být v dělném týmu profesora Vladimíra Maříka spolu s viceprezidentem Hospodářské komory Michalem Šteflem za
podnikatelskou obec a sociální partnery.
Pokud vím, text Iniciativy Průmysl 4.0
byl původně hodně technický, oborově profilovaný.
Pamětníkům svým obsahem notně připomíná půlstoletí starý vědeckotechnický
bestseller týmu šedesáti našich tehdy předních ekonomů, filozofů a sociologů soustředěných okolo akademika Radovana Richty
nazvaný příznačně Civilizace na rozcestí −
společenské výzvy vědeckotechnické revoluce. V konceptu té současné koncepce 4.0
jsme skutečně postrádali hodně z těch společensko sociálních výzev, které čtvrtá průmyslová revoluce nejspíše přinese.
Můžete být konkrétnější?
Bylo nutné text doplnit o alespoň řádové kvantifikace pravděpodobného průsaku vyšších etáží robotizace, automatizace
či digitalizace v podmínkách toho, čemu
na ČMKOS říkáme politika levné práce,
tedy doplnit koncepci o kvantifikace průsaku do zaměstnanosti a odměňování. Pokládali jsme za potřebné vyrovnávat se se
mzdovým a sociálním dumpingem a podhodnocenou korunou. To jsou krátkozraké
a jen přechodně pozitivně fungující nástroje průniku českého zboží na zahraniční
trhy. Navíc ve finále vedou k odlivu kapitálu z České republiky v dlouhodobě neudržitelném rozsahu.
„Lze předpokládat, že výsledný pohyb
vědeckotechnické revoluce pohltí nejprve typ operátorské práce, lidské obsluhy
mechanismů a později i málo obsažné
regulační a kontrolní činnosti − tedy
vůbec tradiční jednoduché průmyslové
práce, pokud člověku není potřebou a je
dána vnější nutností, nebo ji zkrátí na
míru, která nepřesahuje lidskou potřebu
pohybu. Z druhé strany jakmile člověk
přestává dělat věci, které mohou dělat za
něj věci samy, otevírá se mu možnost,
aby se mu pravidlem stala tvůrčí činnost,
rozehrávající všechny jeho síly a prosycená vědeckými prvky, objevováním, ražením nových cest, kultivací lidských
schopností.“
Radovan Richta a kol.: Civilizace na rozcestí: Společenské a lidské souvislosti vědeckotechnické revoluce. Praha, Svoboda
1969, 3. rozšířené vydání, část 2.1.1. − Přeměny práce, s. 123.
Co jste si od rozšíření přístupu slibovali?
Že materiál přestane mít podobu jedné
ze 136 tehdy existujících resortních koncepcí a že vize, jak by tato země měla

zvládnout všechny výzvy etapy 4.0, se pod
koordinační úlohou státu − neprávem zatlačovaného do pozadí − stane prioritní
společnou záležitostí jak dalších resortů
vedle ministerstva průmyslu a obchodu,
tak vědeckovýzkumné základny a v neposlední řadě i sociálních partnerů.

Ing. Jaroslav Šulc, CSc.

Podařilo se to?
Jako obvykle něco ano, něco ne. Za úspěch považuji, že spoustou klíčových osob
a institucí začala být Iniciativa Průmysl 4.0
postupně vnímána nikoliv jako jednorázová akce podobná kampaním v minulosti
typu „zelené investice“ s jepičím životním
cyklem, ale jako trvalý proces nezávislý
třeba na volebním cyklu.
„Přestože managementy českých průmyslových podniků mají často jen velmi
kusé − a v mnoha případech zcela nepřesné a zavádějící informace o Průmyslu 4.0 − lze nalézt několik motivačních
faktorů, které hrají roli při strategickém
rozhodování o dalším rozvoji:
l Zvýšení produktivity práce (… až o 32 %);
l Deficit lidských zdrojů (jak s nižší kvalifikací zejména pro manipulaci s materiálem a produkty, tak střední například pro administrativu, rutinní firemní ekonomiku, a i vyšší pro servis
a údržbu, monitoring kvality, řízení
výroby);
l Tlak obchodních partnerů, případně
zahraničních vlastníků;
l Předcházení problémům spojených
s postupným zaváděním průmyslu 4.0
v ostatních firmách v širším měřítku
(včasné zajištění nebo příprava zdrojů
lidských, materiálových, energetických) - firmy chtějí být mezi prvními,
aby už nebylo pozdě;
l Environmentální požadavky a zajištění ochrany a zdraví při práci.“
Mařík Vladimír a kol.: Průmysl 4.0:
Výzva pro Českou republiku. MANAGEMENT PRESS, Praha 2016, část 2.1.3 - Motivace zavést Průmysl 4.0 nebo alespoň
začít vytvářet předpoklady pro jeho zavedení, s. 33.

Jaké jsou rozdíly mezi implementací tehdejších vizí Richtova týmu a uplatňováním
koncepce dnešní skupiny expertů kolem
profesora Vladimíra Maříka?
Ty rozdíly jsou podstatné. Po roce 1969
se, žel, dostala spousta lidí z Richtova
týmu na periferii odborného dění, mimo
jiné proto, že spousta myšlenek byla tehdejším režimem obtížně vstřebatelná.
Navíc panovala představa, že proces vědeckotechnické revoluce se dá komplexně
a efektivně řídit centrálně, což se brzy
ukázalo být jen napůl racionální.
V případě Průmyslu 4.0 jsme si od počátku vyjasnili, že se dnešní Ministerstvo
průmyslu a obchodu nebude snažit hrát
úlohu dřívějšího Ministerstva pro technický a investiční rozvoj. Jednak proto, že
tak plošně probíhající procesy, jako jsou
třeba digitalizace či robotizace, detailně
centrálně řídit ani nelze, a také proto, že
většina firem dnes není ve státním vlastnictví a řízení z centra by nutně postrádalo legitimitu.
Jaká je tedy nyní role státních orgánů
jako centra ve vztahu k procesům a dopadům digitalizace ekonomiky?
Centrum nemá možnost přímého řízení,
musí „jen“ umět vytvářet natolik příznivé
podnikatelské, legislativní či personální
prostředí, aby komplex „procesy 4.0“ měl
trvale zelenou. Proto stát zřídil třeba Technologickou agenturu ČR, proto investuje
do vědeckovýzkumné základny, při ČVUT
dostává nové úlohy Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky a podobně.
Navíc stát tam, kde má kompetence ovládat personální politiku, jmenuje na klíčové
pozice erudované lidi a obecně řečeno napomáhá propojovat přední manažery
s expertními týmy.
Není ale důvod si toto dění nějak idealizovat − na můj vkus by státní aparát mohl
fungovat přece jen výrazně operativněji.
Jestli se čtvrtá průmyslová revoluce týká
v prvé řadě vytěžení existujícího intelektuálního potenciálu dané země, tak by bylo záhodno se velmi kriticky podívat třeba na
stav celé naší vzdělávací soustavy, jejíž výkonnost představuje značnou brzdu průsaku
čtvrté průmyslové revoluce do nižších etáží.
Co kritického tedy máte k české vzdělávací soustavě?
Třeba to, že v dlouhé časové řadě u reprezentativního vzorku české populace
vcelku trvale klesá její průměrný koeficient
inteligence, ztrácí se schopnost kritického
a tvůrčího myšlení. A toto všechno jsou
elementární předpoklady úspěchu v globálně rozehrávané partii 4.0. Něco je ve školství nejspíše shnilého, a nespočívá to především ve výši platů, jak se módně tvrdí,
ale v celkově málo funkčním systému.
A další úskalí a − jak jste to nazval −
brzdy pronikání čtvrté průmyslové revoluce do „nižších etáží“?
Především v kvalitě lidského potenciálu
se naplňuje řada rizik, na které před půl-
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Rozhovor
stoletím jasnozřivě poukazoval zmíněný
Richtův tým. Z dalších domácích překážek
na přední stupeň stavím tragickou neschopnost zformulovat český národní
podnikatelský zájem. A to aspoň v té podobě, jako se to podařilo našim prapradědečkům v závěru 19. století, kdy se vzepřeli dominanci německého, britského
i francouzského kapitálu působících v zemích tehdejší Koruny české. Také mně
děsí přezíravost vůči principům trvale udržitelného rozvoje, o kterých se sice vzletně
mluví, ale skutek utek. Prvky extenzívního
chování stylem „po nás potopa“ jsou
v nás doslova zažrané, fascinace ekonomickým růstem pořád dominuje.
A z vnějších faktorů?
Podcenil jsem dopady nečekaně rychlého vyhrocování konkurenčního prostředí.
Mám na mysli zatím naštěstí jen ekonomickou a mediální konfrontaci mezi hlavními geopolitickými aktéry, především Čínou
a Spojenými státy, ale třeba také mezi Evropskou unií a Ruskou federací, o dalších
komplikacích spojených s brexitem a běžnými lapáliemi typu migrace ani nemluvě.
Úsilí o dobývání renty je rok od roku znatelně silnější. Vstup na řadu trhů navzdory
řečem o prospěšnosti liberalizace jsou většinou jen směšnými proklamacemi −
pokud to ovšem neříkají ti dominantní globální hráči. Ti − ale jen ti − profitují, ostatní
paběrkují. Je to dobře vidět na nejdynamičtěji rostoucích high-tech trzích, příběh
s ostrakizací třeba Huawei na operaci 5G
sítí to skvěle ilustruje. Fakticky se ale hraje
o hromady miliard a dominanci na trhu.
Tady zřejmě nelze nic nechat náhodě a rukavičky je nutno odložit v šatně. Jen ty
firmy a státy, kterým se podaří slíznout
smetanu globálních super zisků na zmíněných trzích, si budou moci dovolit i velkorysejší sociálně ekonomickou politiku. Ti
ostatní na ni nebudou mít peníze. Svět se
jen dále zpolarizuje a zdiferencuje, nerovná
distribuce bohatství jen dál naroste.
Státy musejí být ochotné a schopné ony
„super zisky“ zdanit...
Bylo by to logické a žádoucí, jenže
místo toho se ekonomicky méně vyspělé
státy předhánějí v délce daňových prázdnin a jiných pobídkách lákajících cizí investory. Ti nejsilnější globální hráči navíc
mají takovou politickou sílu, že nepřipustí
omezení svých metod daňové optimalizace, zrušení daňových rájů atd. I my jsme
museli na tuto hru přistoupit s vědomím,
že jsme jednou z nejvíce industrializovaných zemí. Máme pořád ještě možnost si
vybírat preferovaný obor, ale s vědomím,
že nás svazuje jejich značný počet
a všechny podporovat nelze. Navíc předpokladem úspěchu v Etapě 4.0 je, zda nás
konkurence do tohoto super expresu moderní ekonomiky vůbec nechá nastoupit.
Jak hodnotíte vývoj Průmyslu 4.0
v Německu a přístup německých vládních
orgánů, zaměstnavatelských a odborových
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organizací nebo akademické sféry k danému fenoménu? A jeho vazbu a dopady pro
Českou republiku, která je ekonomicky −
jak dobře známo − na Spolkovou republiku
silně navázána?
Nemá smysl tajit, že jsme v mnohém inspirováni praxí Fraunhoferova institutu,
že se docela závistivě díváme především
německých sousedům takříkajíc „přes
plot až do kuchyně“. Na co máme síly
a peníze, to se pokoušíme napodobit, či
dokonce vylepšit. Ale nikdy nebudeme
mít možnost získat německou hospodářskou dimenzi, myšleno jak ekonomickým
výkonem neseným špičkovou produktivitou, tak − žel − schopností generovat dlouhodobě zacílené vize a následně je realizovat. Ostatně Fraunhoferův institut má
déle než sedmdesátiletou tradici, zastřešuje více než sedmdesátku vědecko-výzkumných institucí, má přes 25 tisíc zaměstnanců a disponuje ročními rozpočty
v přepočtu asi 60 miliard korun.
Nejde jen o to, že mluvíme o největší evropské organizací v oblasti aplikovaného
výzkumu a vývoje. Za pozornost stojí i diplomatická rovina jejich strategie. Když
třeba vidím, jak úzká je spolupráce nejen
Fraunhoferova institutu, ale i dalších německých orgánů a institucí včetně vládních s předním globálním tahounem čtvrté
průmyslové revoluce, dnes již co do objemu nejvýkonnější světovou ekonomikou −
Čínou, a když sleduji těžko zdůvodnitelné
tanečky řady českých politiků kolem Tibetu
či Tchaj-wanu, tak na mě jdou mrákoty.
Pojme k domácím sociálně politickým
dopadům digitalizace ekonomiky. Zmíněná
koncepce „Iniciativa Průmysl 4.0“ jen jednou uvádí pojem prekarizace práce (respektive dvakrát, ale je to je jen opakování zcela
stejné pasáže, asi redakční nedopatření).
Koncepce doporučuje snižovat zdanění
mezd a zároveň snižovat odvody na sociální
a další pojištění. Samozřejmě nad tím nelze
nevzpomenout na velmi aktuální spory
a debaty o chystaném snižování daní. A do
toho dopady koronavirové pandemie...
Tady jsem zastáncem celistvého řešení
− jestliže koronakrize odkryla mimo jiné
jak rozsah umně zakrývaného švarcsystému, tak finanční vratkost živnostenského
podnikání a riziko řádově až stovky tisíc
lidí na hraně sociálního úpadku, pak
všechny diskuse, jestli 15 nebo 19 procent
daně, kloužou po povrchu a problém neřeší, naopak.
A co je podle vás řešením tohoto problému?
Dát na stůl potřebně strukturovaná data
o efektivitě podnikání: podle oborů, odvětví a vlastnických forem, zjistit dlouhodobou výnosnost a vývoj dalších finančních ukazatelů s cílem analyzovat rozsah
současných daňových deformací. A následně hledat prostor ke konsensu ohledně nápravy pokřiveného stavu. Je to jistě
více politický než ekonomický problém,

a navíc je rok před volbami... Aspoň by
volební kampaň mohla mít nějaké rácio.
V koncepci „Iniciativa Průmysl 4.0“ se
uvádí, že „míra chudoby a sociálního vyloučení je v ČR zatím jedna z nejnižších v rámci
vyspělých zemí“. Shodou okolností přinášíme v tomto čísle Fóra sociální politiky recenzi, v níž profesor Jan Keller hodnotí
knihu Daniela Prokopa „Slepé skvrny“. Oba
tito sociologové patří k těm, kteří přesvědčivě dokládají, že je to s problematikou
chudoby v České republice výrazně problematičtější. A v úvodní úvaze Petra Víška
v tomto čísla FSP jsou mimo jiné zmíněny
i odhady uvádějící, že digitalizace ekonomiky mnohem více pracovních míst ubere,
než vytvoří. Jak vidíte sociálně politické dopady Průmyslu 4.0 vy, myslím v České republice, řekněme ve výhledu pěti let?
S tezí, že s problematikou chudoby
v České republice je to výrazně problematičtější, naprosto souzním. Důvod je prostý: v dnešním mediálním prostoru se vše
zkracuje, zjednodušuje, zplošuje a fakticky
− by zpravidla asi v dobré víře zvýšení čtivosti, sledovanosti − vlastně falšuje. Jde se
po nic neříkajících celkových průměrech
a není ochota jít do struktury problémů.
Konkrétně: operuje se s pouhými 9−10 procenty osob pod hranicí chudoby, ale už se
neřekne, že jde o tzv. příjmovou chudobu,
že ten vějíř naturální, věcné chudoby je
mnohem děsivější. Podíly lidí neschopných včas zaplatit složenky, mít v zimě
dobře temperovaný byt, možnost pravidelně konzumovat dostatečně kaloricky bohatou stravu atd. jsou mnohem vyšší. Nehledě na to, že se sice mezinárodně korektně
srovnává hraniční 60procentní příjem jako
jinde, ale jen k poměrně ubohému českému mediánovému příjmu... A k vaší otázce:
mluvit o saldu zaniklých a nově tvořených
pracovních míst v horizontu i příštích pěti
let, tím spíše na dekádu či dvě dopředu, je
věštění z křišálové koule. Tuším jediné:
dramaticky se to může lišit obor od oboru.
A nedejbože, aby ty schodkové obory byly
ty s vysokou zaměstnaností. Pak by se
i problém prekariátu a nepodmíněného základního příjmu ukázal v trochu jiném světle, než jak ho většinou vnímáme dnes.
„Základem pro analýzu dopadů (…
Průmyslu 4.0 …) na trh práce a sociální
situaci musí být zpracované scénáře specifické pro českém prostředí, které budou
hledat odpovědi na tyto základní otázky:
l Ve kterých oblastech [míněno územně
i oborově] vzniknou a zaniknou pracovní místa a jak zajistit udržení dlouhodobě vysoké míry zaměstnanosti?
l Jaké budou požadavky na znalosti
a dovednosti?
l Jak a kde budou tyto znalosti a dovednosti získávány?
l Jakým způsobem zvyšovat pracovní
a profesní flexibilitu při zajištění odpovídajících mezd a rovného přístupu
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k výhodám přiměřené sociální záchranné sítě a sociálního pojištění?
l Jaké změny bude nezbytné udělat ve vzdělávací politice upravující tyto oblasti?“
Mařík Vladimír a kol.: c. d., část 8.3 − klíčová témata, s. 179−180.

Znovu k dopadům koronavirové pandemie: jak velký vliv budou podle vás mít na
procesy, o kterých hovoříme?
Určitě velkou, ale jak pro koho. Nicméně − jako všechny jiné krize − i ta koronavirová řadu věcí urychlí, jiné zkomplikuje.
Nepochybně všechny zasažené státy −
by v různé míře podle zvoleného přístupu při čelení koronaviru, robustnosti
svých zdravotnických systémů atd. − usilovně hledají metody a nástroje, jak její
celkové dopady na psychiku domácností
či na makroekonomická data co nejvíce
utlumit. Není zde prostor na detailnější
argumentaci, krize ještě zdaleka neskončila, ale již nyní je zřejmé, že řada právě
te seriózně diskutovaných opatření by
byla ještě před necelým rokem považována za blouznění. Třeba navrhnout Parlamentu ČR zvýšit beztak vysoký český rozpočtový schodek dvanáctapůlkrát či − pro
změnu v podání politických lídrů Evropské unie − totálně a na dlouhá desetiletí
kapitulovat před globálními finančními
trhy v důsledku žádosti o úvěr 750 miliard
euro. Děsí mě zrychlující se frekvence podobných nápadů, které jistě budou mít
dramatické dopady minimálně na další
dvě generace.

Jedním z častých postupů například mediálního mainstreamu je to, že se místo hlubších analýz krizí rychle přechází k optimistickým tezím o tom, že třeba právě i koronakrize na druhé straně nabízí také šance...
Ale ono na tom něco je, ovšem opět
platí, že šance tu budou jen pro někoho.
Například akcionáři té farmaceutické
firmy, která jako první přijde na trh s prokazatelně účinnou vakcínou či dokonce
antivirotikem vůči covidu-19, budou do
smrti tvrdit, že se narodili na šastné planetě. Jen nevím, co budou říkat ministři
financí v těch zemích, které nemají nejmenší šanci tyto anticovidové dostihy vyhrát či se aspoň zúčastnit a budou muset
uvolnit ze svých rozpočtů nemalé peníze
na import léků. A to samozřejmě neplatí
jen o farmacii, ale obecně.
Začínám pochybovat, že dobře rozumíme demokratičnosti rčení, že „štěstí přeje
připraveným“. Zdá se mi, že reálně připraven je pouze ten, kdo již má robustní kapacity − lidské, finanční či v získání know-how
− a je tudíž schopen v reálném čase na
tento či podobný typ poptávky efektivně
zareagovat. Ti ostatní v těsném sledu za
ním, v jakési druhé lize, pak v lepším případě mohou s vítězi na globálním kolbišti
snad jen tu a tam kooperovat jako subdodavatelé, distributoři a podobně. Kousek
štěstíčka tak možná připadne i jim, ovšem
jen v případě rozhazovačnosti lídra.
Není to až příliš pesimistické?
Ani ne. Právě koronakrize naznačila, jak
překvapivé momenty nám může přinést
etapa čtvrté průmyslové revoluce.

A v tomto směru a na základě toho, jak
jsme krizi většinou zvládli, jsem naopak
přesvědčený optimista. Opravdu si myslím, že nemalá část české populace pořád
disponuje skvělou genetickou výbavou,
by málo rozvíjenou. Ale pokud by se ji
podařilo transformovat do stavu, kdy „talent manažeři“ budou produkovat unikátní řešení a podaří se provozní zvládnutí
těch řešení v dostatečně masívním rozsahu a ve významné části oborů i regionů
s robustní zaměstnaností, pak nejspíš
není důvod dělat si příliš těžkou hlavu ani
ohledně čelení sociálně politickým výzvám Průmyslu 4.0.
Děkuji Vám za rozhovor.
Petr Šafařík

Ing. Jaroslav Šulc, CSc.
(sulc.jarek@volny.cz) pracoval téměř dvě
desetiletí v ústředních orgánech státní
správy České republiky (FSÚ, FMSP a MF
ČR), souběžně působil na VŠE a poté na
VŠFS, v 90. letech byl ekonomickým ředitelem tehdy největšího penzijního fondu.
V posledních deseti letech byl ekonomickým poradcem předsedů ČMKOS, premiéra a předsedy Senátu. Nyní je v důchodu.
Zabývá se především sociálními aspekty
makroekonomického vývoje.
PhDr. Petr Šafařík
(petr.safarik@vupsv.cz) je šéfredaktorem
časopisu Fórum sociální politiky.

Recenze

Slepé skvrny: O chudobě, vzdělávání, populismu a dalších
výzvách české společnosti
Jan Keller
Prokop, Daniel: Slepé skvrny: o chudobě, vzdělávání, populismu a dalších výzvách české společnosti. Brno: Host, 2020,
278 stran; druhé, rozšířené vydání, ISBN 978-80-275-0308-7.
Recenze hodnocenou knihu na jednu stranu chválí za přehlednost a srozumitelnost, s níž pojednává o tématech, která
jsou dobře známa mezi sociology, ale kupříkladu politická scéna důležitost daných problémů nedoceňuje. Zejména jde
o definice chudoby a o některé další jevy sociální nerovnosti. Na druhou stranu recenzent nachází v posuzované knize
některé slabiny, a to například v pasážích věnovaných přístupu ke vzdělání nebo otevřenosti vůči migrantům. Za nejproblematičtější část označuje Jan Keller kapitolu o sociální stratifikaci české společnosti a mezi svými argumenty uvádí
i srovnatelné poznatky ze zahraničí.
Pokud bychom měli ohodnotit knihu sociologických esejů Daniela Prokopa nazvanou Slepé skvrny na pětibodové škále od
„velmi slabé“ po „velmi dobré“, patrně by
si zasloužila příčku „dost dobré“.
Eseje pojednávají o řadě oblastí počínaje problematikou chudoby přes otázky
vzdělávání až po jev zvaný populismus.

Autor patří k našim předním empirickým
sociologům, je zběhlý ve vyhodnocování
dat a dlouhé roky působí v oblasti výzkumu veřejného mínění. Díky tomu je každá
ze sedmi kapitol knihy bohatě doprovázena čísly a údaji z pestré řady domácích
i mezinárodních zdrojů. Velkou pozornost
věnuje sociálním problémům a spolu se

svými kolegy je autorem řady odborně
fundovaných návrhů, jak je zmírňovat.
Přehledně a srozumitelně rozebírá řadu
věcí, které jsou sice v odborných kruzích
známé, politici si je však nepřipouštějí. Patří
sem například skutečnost, že v naší zemi sice
žije relativně málo lidí pod hranicí chudoby,
o to více jich však přežívá těsně nad ní a jen
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Recenze
několik stokorun měsíčně je zachraňuje před
pádem do chudoby úředně uznané. Patří sem
i jen zdánlivý paradox, který říká, že chudých
je v České republice relativně tak málo proto,
že jsme chudí všichni anebo téměř všichni.
Patří sem konečně i zjištění, že míra nerovnosti je u nás sice papírově nízká, při zohlednění setrvalého růstu cen potravin, léků
a bydlení však ve skutečnosti už delší dobu
velmi strmě narůstá. Stále více tak platí, že
o tom, jak si člověk žije, rozhoduje vlastnictví
bydlení více než běžné rozdíly v příjmech.
Přes tyto jednoznačné přínosy, které jí zajišují kladné body, však má kniha i problematické stránky, jež by zasloužily hlubší diskusi. Za jeden z typicky českých problémů
Daniel Prokop považuje uzavřenost přístupu
ke vzdělání, na kterou doplácejí především
potomci méně vzdělaných rodičů žijících
často navíc v ekonomicky a sociálně slabších regionech. Problém to zajisté je, není to
však problém ryze český. Právě tak jako Češi
z „lepších rodin“ chodí v Česku do lepších
škol, právě to samé činí Britové, Němci či
Francouzi. A ti z „nejlepších rodin“ posílají
své potomky na střední školy, na které by
nepustili děti autora ani jeho recenzenta.
Stačí si k tomu přečíst příslušné studie manželů Pinçonových. V cizině je segregace přístupu ke špičkovému vzdělání jen o něco
rafinovanější než u nás. Ve Francii mohou
téměř všichni studovat na univerzitách, jejichž absolvování jim ovšem zaručuje stále
méně. Ovšem absolvování některé z tzv.
„velkých škol“ otevírá přístup k vysoce ceněným pozicím, a to jak v soukromém, tak
ve veřejném sektoru. A toto dlouhé a náročné studium je rezervováno především pro
potomky horních vrstev.
Také kapitola o migraci a toleranci vůči
nově příchozím mohla vycházet i z jiných
zdrojů než pouze ze zjiš ování verbálních
postojů. Jedna věc je zjiš ovat názory dotazovaných v anketách a jiná analyzovat
jejich skutečné chování. Francouzská sociologie opakovaně upozorňuje na to, že postoje k migrantům jsou tím vstřícnější, čím
méně dotazovaným hrozí, že jim budou
nově příchozí konkurovat na trhu práce,
bydlet v jejich blízkosti a posílat děti do
stejných škol jako oni. Nejotevřenější vůči
migraci jsou v této zemi vrstvy, které se
nejen vůči migrantům, ale i vůči řadovým
Francouzům chovají nejuzavřeněji.
V případě islámu navíc nejsou hlavní
hrozbou atentáty, jakkoliv krvavé a brutální mohou být. Mnohem větší nebezpečí
pro soudržnost společnosti se skrývá v postupném budování paralelních struktur.
Muslimové odhlašují své potomky z veřejných škol a zapisují je do soukromých
náboženských škol, jejichž chod je financován z mimoevropských zdrojů. V zájmu
boje proti delikvenci mladistvých provozují náboženskou indoktrinaci dětí od
stále ranějšího věku.
Jejich kulturní sdružení, která jsou financována z veřejných peněz, vystupují
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proti pravidlům laické společnosti a podporují
integraci do islámských komunit. Zvnitřku
svých komunit prosazují větší váhu svého
hlasu v okolním
prostředí. Zároveň
budují
a upevňují paralelní systém sociální pomoci.
Vůči sociálním
pracovníkům
hostitelské země
vystupují v lepším případě uzavřeně, v případě
horším agresivně. Sociální pracovníci pozorují, že jejich
úlohu přejímá imám. Pod jeho vedením
a opět při nejasném původu financování
rozdělují islámské komunity svým chudším členům potraviny a zajišují jim bydlení. Muslimské komunity pomáhají i konvertitům, a to jak materiálně, když jim
hrozí chudoba, tak i morálně, když zažívají
životní otřes, který je ke konverzi motivuje. To všechno jsou věci, které se anketním
průzkumem dost dobře zkoumat nedají.
Zde se dostáváme ke kapitole zabývající
se populismem. Již v kapitole o vztahu k migrantům autor tvrdí, že populisté zneužívají
postoje určité části veřejnosti. Zároveň
uvádí, že populističtí politici vzhledem k migraci sami odmítavou atmosféru ve veřejnosti vytvářejí. Bylo by namístě v této věci
jasněji vymezit úlohu nabídky a poptávky.
Autor přejímá poněkud nekriticky koncept „nového populismu“ Muddeho a Kriessiho. Ve skutečnosti je sporné, zda cílem
nového populismu je přesunout pozornost
od finančních zájmů ke kulturním válkám.
Co by touto strategií sledovali levicoví populisté? Každý ze čtyř rysů nového populismu, které Daniel Prokop od zmíněných
autorů přejímá, je v určitém ohledu problematický a žádný z nich neobjasňuje,
proč má takzvaný nový populismus naprosto stejné rysy jako populismus klasický, jak ho známe z Ruska, Spojených států
a Francie druhé poloviny 19. století.
Vrátíme-li se zpět k sociálním problémům, je třeba hodnocení knihy opět zvýšit. Příslušné eseje velice informovaně pojednávají o problematice exekucí, o zoufalé situaci v oblasti sociálního bydlení,
o předražených ubytovnách, o utrpení samoživitelek včetně neplacení alimentů ze
strany jejich bývalých partnerů a o nedostatečném ohodnocení žen obecně, o příliš drahé a nedostupné předškolní péči,
o míře vyloučenosti Romů a opět o sociální segregaci v přístupu ke vzdělání.
V knize chybí snad jen porovnání, nakolik
jsme ve všech těchto oblastech pokročili
ve srovnání s minulým režimem. Takhle
to vypadá, že se snad není čím chlubit.
Přejděme k nejproblematičtější kapitole, kterou celá kniha začíná. Týká se sociální struktury naší společnosti. Zde Daniel

Prokop přebírá stratifikační schéma, jehož
autorem je britský sociolog Mike Savage.
Vzniklo tak, že k údajům o příjmové nerovnosti a nerovnosti majetku byl přidán
rozměr sociálního a kulturního kapitálu,
jimiž daný jedinec disponuje. Kulturní kapitál byl pro potřeby Česka zredukován na
znalost angličtiny a schopnost pracovat
s počítačem. Vzniklo tak sedm různých
tříd, přičemž při neexistenci třídy horní
bylo vytipováno pět typů střední třídy.
Zbytek společnosti, konkrétně 18 %, byl
soustředěn do dolní strádající třídy.
Získáváme tak obraz České republiky,
která je světovou rekordmankou, co se
týče početnosti střední třídy. Ale více než
80 % populace si do středních vrstev nedovolí umístit sociologové v žádné jiné
zemi na světě. To by mohla být dobrá
zpráva, nebo koncept středních vrstev či
středních tříd v celých dějinách sociologie
sloužil jako důkaz homogenity společnosti, mizení třídních rozdílů, silné vzestupné
sociální mobility a slibných perspektiv
dalšího vývoje. Ve Spojených státech padesátých let 20. století to bylo dokonce
vydáváno za důkaz nástupu beztřídní společnosti. Z toho všeho však nezůstává nic,
podíváme-li se na složení našich středních
vrstev. Do této kategorie jsou v recenzované knize řazeni jak ti, kdo jsou solidně
zajištěni, tak také ti, kdo možná uspějí
v budoucnu, ale i takoví, kteří stagnují,
upadají a jsou zcela bez perspektivy. V sociologii se kategorie středních vrstev či
tříd používá jako argument proti tezím
o polarizaci společnosti. Daniel Prokop
tutéž kategorii používá jako rámec pro
popis postupující polarizace společnosti
a k zachycení prohlubujících se nerovností. Je to hodně zvláštní inovace.
Kniha obsahuje návrhy na řešení. V oblasti stratifikace je důraz kladen na možnosti vzestupu skrze posilování kulturního
kapitálu v podobě znalosti angličtiny
a ovládání počítačů. Tyto dovednosti prý
umožní vzestup naprosto všem. Tohle ale
rozhodně žádná inovace není. V podstatě
to kopíruje recept Roberta Reicha z jeho
knihy Dílo národů, která vyšla už skoro
před třiceti lety. Americký ekonom a právník v ní vybízí všechny Američany, aby se
stali symbolickými analytiky, kteří budou
uplatňovat své schopnosti v globalizované ekonomice, zatímco na ostatní národy
zbude vykonávání méně kvalifikované
práce. Američanům se to zatím nepovedlo, pustí se do toho Češi?
Prof. PhDr. Jan Keller, CSc.
(jan.keller@osu.cz) je profesorem na Katedře zdravotně-sociálních studií Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity (Faculty
of Social Studies, University of Ostrava),
Českobratrská 16, 702 00 Ostrava, Česká republika. Zaměřuje se na dějiny sociologie,
sociologii organizace a na problematiku sociálního státu.
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Dobrá ekonomie pro zlé časy: lepší odpovědi na naše největší
problémy
Jan Mertl
Banerjee, Abhijit V. − Duflo, Esther: Good economics for hard times: better answers to our biggest problems. London:
Penguin Books, 2019, 416 stran, ISBN 978-0-241-30689-5.
Recenzovaná kniha je zajímavým příspěvkem do literatury zabývající se příčinami problémů a dysbalancemi fungování
dnešních socioekonomických systémů. Je založena na ověřených poznatcích a vhodných myšlenkových konceptech.
Věnuje se problematice veřejných financí, příjmové nerovnosti, ekonomie životního prostředí, strukturální politiky, ekonomického růstu a rozvoje, zahraničního obchodu, sociálního zabezpečení a sociální politiky. Lze ji doporučit zájemcům
o porozumění problémům současného světa, zejména těm, kteří při studiu základních ekonomických modelů mají
pochybnosti o tom, jestli to je všechno takhle jednoduché a přímočaré.
Recenzovaná
kniha není striktně vědeckou publikací, to ale její
autoři v úvodu
sami uvádějí. Rozhodně je založena
na ověřených poznatcích a vhodných myšlenkových konceptech.
Motivací autorů
bylo konstruktivně reagovat na
vývoj současného světa a vyrovnat se
s řadou vážných problémů a dysbalancí,
které kolem sebe vidí a které jsou často
v rozporu s hledáním rovnováhy v makroekonomických a mikroekonomických modelech nebo s úzce chápanou ekonomickou efektivností.
Tento záměr se jim v devíti kapitolách
podařilo naplnit: publikace je zajímavým
příspěvkem do literatury zabývající se příčinami problémů fungování dnešních socioekonomických systémů. Jednotlivé kapitoly mají poetické názvy, zaměřujíce se
na jevy, které jsou skutečně často absurdní nebo neodpovídají předpokladům ekonomických modelů. Autoři poměrně přesvědčivě ukazují, že paradoxů či přímo nežádoucích „racionálních chování“ je
kolem nás mnoho a vývojem se přes veškeré politické proklamace příliš nesnižují.
Uvědomují si například širší souvislosti
nastavení daňových sazeb: zatímco
v Česku v mediálním diskursu dominuje
pojetí daní z příjmu jako nežádoucí zátěže
poplatníků, případně rovnou trestu za úspěch, v sedmé kapitole jsou rozvinuty
další racionality, které jsou s nastavením
daní spojeny − tedy například koncept
míry nerovnosti před zdaněním a vlivu daňových sazeb na odměňování v některých
sektorech, kde lze argumentovat i tak, že
vyšší sazby mohou odradit firmy nebo
správní rady od vyplácení astronomických
odměn malému počtu vysoce postavených osob. To je provázáno na problema-

tiku příjmové diferenciace a volby oboru,
kterému se lidé věnují. Na konkrétních příkladech (zejména z USA) pak ukazují, že
ideál „žádoucí diferenciace odměňující
výkon a snahu“ v posledních desetiletích
v mnoha případech eroduje, že je stále
jasnější existence řady dalších determinantů rostoucí diferenciace mezi lidmi,
které s individuální snahou a výkonem už
nemají nic společného.
Podobně se autoři věnují i dalším tématům z oblasti ekonomie životního prostředí, strukturální politiky, ekonomického
růstu a rozvoje, zahraničního obchodu,
sociálního zabezpečení a sociální politiky.
Dotýkají se též otázky důvěry v socioekonomický systém a ve stát (s. 273) a řady
ekonomických konceptů ve srovnání s jejich implementací a výsledky v praxi, včetně problémů s měřením ekonomického
růstu a jeho charakterem v podmínkách
moderního kapitalismu a změn v průmyslové výrobě (5. kapitola). Poměrně široký
záběr knihy a její určitá roztříštěnost je vyvážena aktuálností zahrnutých témat. Autoři vybrali opravdu křiklavé či zajímavé
případy, dokazujíce, že se světem kolem
nás leccos v pořádku skutečně není.
Určitým problémem recenzované knihy
z evropského, respektive českého pohledu
je to, že popisuje selhávání „trhu bez přívlastků“ na příkladech, pro které existují
v mezinárodním srovnání použitelná řešení, a už se jedná o systém zdravotnictví
jako založený na povinném veřejném
zdravotním pojištění nebo veřejné službě,
vzdělávací systémy vycházející z principu
rovných šancí dle schopností dítěte, využití alokačních a redistribučních schémat
veřejných financí, nastavení daňových
systémů a daňové politiky i ve vazbě na
příjmovou nerovnost a žádoucí úroveň sociálního smíru, alternativních ukazatelů
měřících vývoj ekonomiky a další.
Při čtení jednotlivých kapitol tak často
vyvstává myšlenka „tohle je přece možné
řešit pomocí toho či onoho nástroje či politiky!“, ale to už většinou v knize uvedeno
není nebo to je pouze naznačeno. Příčiny

jsou pravděpodobně dvojí − jednak dlouhodobá neschopnost některých zemí či
vlád taková řešení přijmout a prosadit
(což způsobuje frustraci ekonomů, kteří by
taková řešení zřejmě byli schopni definovat a implementovat, a tak jim nezbývá
nic jiného než alespoň poukazovat na to,
co všechno už nefunguje a jaké to má důsledky). A jednak skutečnost, že v anglosaské literatuře a světě některé koncepty
a mechanismy, jež v evropském kontextu
běžně fungují nebo alespoň jsou teoreticky akceptované, jsou nepříliš známé
a tudíž nevyužívané, případně jsou označovány za socialistické či kolektivistické
experimenty, jsouce touto nálepkou zbaveny možnosti racionální diskuse o jejich
efektivním využití.
Společně s autory si tak lze přát, aby
ekonomie a také hospodářská a sociální
politika reflektovaly vývoj současného
světa a byly dělány „správně“ z pohledu
výsledků, které chceme dosáhnout. Debata o možných principech a fungování trhů,
někdy zjednodušeně nazývaná „pravolevý
střet“, je sice zajímavá a svým způsobem
nenahraditelná, ale spolu s prof. Karlem
Englišem je účelné ji rozšířit o teleologické postuláty, které si stanovíme na individuální i celospolečenské úrovni jako chtěné a jichž se budeme posléze snažit za pomoci konkrétních politik dosáhnout.
Možná, že potom uvidíme kolem sebe více
příkladů „good economics“, kterou autoři
v knize často zmiňují a přinášejí spoustu
dobrých důvodů, proč je vhodné se její
implementací zabývat.
Ing. Jan Mertl, Ph.D.
(jan.mertl@outlook.com) absolvoval doktorské studium na národohospodářské fakultě VŠE v Praze u prof. Krebse. Nyní pracuje jako odborný asistent na katedře financí Vysoké školy finanční a správní (Department of Finance, University of Finance and
Administration), Estonská 500, 101 00
Praha 10. Odborně se věnuje sociálnímu zabezpečení, veřejným financím a zdravotní
politice.
FÓRUM sociální politiky 4/2020

35

Forum 4_2020_KOPIE.qxd

25.8.2020

17:09

StrÆnka 36

Recenze

Za hranice kapitalismu
Pavel Hulec
Barša, Pavel − Dokupil Škabraha, Martin (eds.): Za hranice kapitalismu. Praha: Rybka Publishers, 2020, 247 stran, ISBN 97880-87950-74-6.
Recenze představuje a hodnotí sborník Za hranice kapitalismu zaměřený na kritiku charakteristických rysů pozdního
kapitalismu a představení alternativ k současnému společensko-ekonomickému systému. Kniha je zajímavým
příspěvkem do tuzemské kritické debaty a má potenciál dosáhout širších čtenářských vrstev, současně je ale limitována svým esejistickým a diskusním charakterem, který mírně snižuje její hodnotu pro čistě akademické publikum.
Jedním z dopadů
současné
situace
kolem onemocnění
covid-19 je výrazné
zesílení debat o potřebě změny současného společenskoekonomického uspořádání, které podle
kritiků vykazuje řadou vnitřních problémů a nebezpečných
tendencí ohrožujících budoucí vývoj společenského i životního prostředí. Ekologická degradace, zvyšování nerovností ve
společnosti nebo odklon od demokratické
politiky jsou z pohledu řady tuzemských
i zahraničních autorů logickým vyústěním
současných neoliberálních poměrů, jež
jsou charakterizovány agresivním kapitalismem, restrukturalizací státu a idealizací
tržních mechanismů. V tomto bezpochyby přelomovém období vychází kniha třináctičlenného autorského kolektivu
kolem Pavla Barši a Martina Dokupila
Škabrahy Za hranice kapitalismu, která
má ambici přispět do zmíněné debaty
ohledně udržitelnosti současného stavu
a možných alternativních cest k ohleduplnější a šetrnější budoucnosti.
Publikace je rozdělena do dvou částí.
První nazvaná „Odkud“ je zaměřena na
reflexi současného stavu, druhá část s názvem „Kam“ zase explicitně nastiňuje alternativní trajektorie dalšího rozvoje. Jak
zmiňuje Dokupil Škabraha v úvodu, jednotlivé autory nespojuje jedna teoretická
perspektiva, ale spíše soubor předpokladů, z nichž jednotlivé kapitoly vychází.
Jedná se zejména o pojímání kapitalismu
jako proměnitelného sociálního konstruktu, kritiku šíření logiky trhu do netržních
sfér společnosti a obhajobu demokratických hodnot. Druhou část knihy pak spojuje i zdůraznění environmentální roviny
a idea, že „překonání kapitalismu musí vycházet z těch možností, které sám dnešní
kapitalismus […] nabízí“ (s. 17). Kniha tak
neskrývá svůj politický rozměr a politické
ambice.
První dvě kapitoly části „Odkud“ nabízí
náhled na obecné fungování neoliberálního kapitalismu. Tomáš Profant se zaměřuje na roli kultury v ekonomice, přičemž
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kulturu považuje za sféru sdílených hodnot a významů, jež strukturují a legitimizují jednání aktérů na trhu. Poukazuje tak
na sociální povahu tržního jednání a možnost změny. Jiří Růžička v druhé kapitole
rozebírá neoliberální biopolitiku a kontext
formování pozdně-kapitalistických jedinců, kteří mají pracovat zejména na zvyšování svého „lidského kapitálu“. Následující dvě kapitoly spojuje orientace na středoevropský prostor. Daniel Šitera diskutuje postkomunistickou transformaci
a vliv mezinárodní integrace na růst neliberálních režimů v zemích Visegrádské
čtyřky. Autorské trio Černá, Hoření Samec
a Černý rozebírá téma financializace bydlení v ČR a ukazuje, jak logika trhu kolonizuje sféru základních lidských potřeb, přičemž dopad pociují zejména znevýhodněné skupiny obyvatel.
Vzhledem k zaměření aktuálního čísla
Fóra sociální politiky jsou zajímavé zejména následující kapitoly, jelikož tematizují dopady digitalizace ekonomiky. Lukáš
Likavčan v poslední kapitole první části
otevírá otázku digitálních platforem, které
vidí na jedné straně jako prostředek prekarizace práce ztělesněný ve službách
typu Uber, ale i v růstu počtu neplnohodnotných pracovních pozic, které David
Graeber označuje za bullshit jobs. Na
straně druhé jsou platformy označeny i za
ideologické aparáty zodpovědné za strukturování sociální praxe a sociální kontrolu. Své pesimistické pojetí Likavčan mírní
emancipačním potenciálem platforem
a jejich využitelností pro transformaci pozdního kapitalismu.
Martin Dokupil Škabraha se ve svém
příspěvku věnuje integrativní ekonomice,
která odmítá krátkozraké úzce ekonomické
uvažování a zdůrazňuje naopak potřebu
propojenosti ekonomiky s životním prostředím, lokálními komunitami i mezinárodním
prostředím. Ve své vizi budoucího vývoje
zachází ze všech autorů Dokupil Škabraha
úplně nejdál, kdy ani nepodmíněný základní příjem − často hodnocený jako nerealizovatelný experiment − nepovažuje za dostatečné opatření k transformaci kapitalismu.
Bez progresivního zdanění a dalších nástrojů nedojde k posílení pozice pracujících,
kteří se i díky digitalizaci dostávají do stále
prekérnějšího postavení.

Kapitola Martina Dokupila Škabrahy
plynule přechází do textu Nadi Johanisové a Evy Fraňkové, které rozebírají tzv.
ekosociální ekonomiky, jež stojí na podobných předpokladech jako integrativní
ekonomika. Autorky přidávají příklady
existujících podniků v České republice,
které zmíněné principy alespoň částečně
naplňují a mohou tak představovat důležitou inspiraci.
Alternativu feminismem inspirované
ekonomiky péče představuje ve své kapitole Ondřej Horký-Hlucháň, který ji nevidí
pouze jako zdroj pro změnu ekonomiky,
ale i pro rozvoj reflexivnějšího vztahu
mezi člověkem a přírodou. Kapitoly Pavla
Barši a Arnošta Nováka, které uvádějí,
resp. ukončují druhou část sborníku, se
zabývají přímo levicovou politikou a jejími podobami v současnosti.
Jak je patrné z výše uvedeného krátkého shrnutí, kniha Za hranice kapitalismu
představuje poměrně eklektický soubor
textů o problematice pozdního kapitalismu a jeho dalším vývoji. Zhodnotit přínos
knihy není snadné, protože její největší
klad může být z jiného úhlu pohledu vnímán i jako její největší zápor. Spíše než
o rigorózní akademickou práci jde o přístupnou, až esejistickou kolekci příspěvků,
které však přesvědčivě poukazují na strukturální problémy současného ekonomického uspořádání a nabízejí vizi, jak postupovat jinak. Zpracování knihy tak nijak neubírá na přínosu sborníku do diskuse k alternativám bezbřehého kapitalismu.
Mgr. Pavel Hulec
(hulec@kap.zcu.cz) je asistentem na Katedře politologie a mezinárodních vztahů,
Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni (Department of Politics and International Relation, Faculty of Arts, University of West Bohemia), Jungmannova 1,
301 00 Plzeň a doktorandem na Katedře
řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích, Fakulty humanitních studí Univerzity Karlovy (Department of Management and Supervisionin
Social and Health Organisations, Faculty
of Humanities Charles University in Prague), Pátkova 2137/5, 182 00 Praha 8 − Libeň. Zaměřuje se na regulaci sociálních
služeb a veřejnou sociální politiku.

Forum_ 4_2020_PRILOHA.qxd

25.8.2020

16:23

StrÆnka 1

Příloha

Z výsledků výzkumné činnosti
VÚPSV, v. v. i., v roce 2019
Přinášíme tradiční přílohu představující – s využitím příslušné výroční zprávy − výsledky vědecko-výzkumné činnosti Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i., z předchozího roku. Výzkum vycházel z dokumentu „Plán výzkumné činnosti VÚPSV, v. v. i., na rok 2019“, zaměřeného na řešení aktuálních otázek vývoje sociálního systému v České republice
s přihlédnutím k prioritám vedení Ministerstva práce a sociálních věcí v tomto období. Východiskem loňské vědeckovýzkumné činnosti byla rovněž „Dlouhodobá koncepce rozvoje VÚPSV, v. v. i., v letech 2018−2022“.
Úvod
Materiál „Dlouhodobá koncepce rozvoje VÚPSV, v. v. i., v letech
2018−2022“ vymezuje jako hlavní cíl rozvoj VÚPSV coby veřejné instituce, která naplňuje a rozvíjí svůj odborný potenciál v oblasti výzkumu
problematiky práce a sociálních věcí a která je v této oblasti respektovanou a citovanou veřejnou výzkumnou institucí, jejíž poznatky jsou
využívány pro tvorbu a hodnocení veřejných politik v oblasti práce
a sociálních věcí a která poskytuje účinnou odbornou podporu Ministerstvu práce a sociálních věcí České republiky. VÚPSV pro MPSV a ve
spolupráci s ním zpracovává většinu svých výzkumných a nevýzkumných aktivit, které spadají do oblasti trhu práce a politiky zaměstnanosti, do oblasti sociálních věcí a rodinné politiky. Díky této skutečnosti
je zajištěna maximální využitelnost dosažených výsledků, zejména
s ohledem na jejich skutečnou aplikaci v praxi.
V jednotlivých oblastech činnosti ústavu poskytují výzkumní pracovníci VÚPSV ministerstvu průběžnou všestrannou expertní podporu. VÚPSV tak napomáhá formulovat strategické dokumenty a nastavovat rezortní politiky pro danou oblast, zároveň se podílí na hodnocení jejich efektivnosti a účinnosti, a to jak ex ante, průběžně, tak i ex post.
Tato spolupráce byla rozvíjena i v r. 2019. MPSV mělo ve VÚPSV jednak stálou odbornou podporu, a to nejen při zpracovávání úkolů
poptávaných ze strany MPSV, ale i při identifikaci jevů vyžadujících
řešení.
Docházelo tak k tvorbě návrhů doporučení a postupů implementace
navržených/přijatých opatření, včetně vyhodnocení jejich účinnosti
a společenského kontextu. Výzkumné záměry byly formulovány nejen
s ohledem na akademické trendy v daných oblastech sociální politiky,
ale i s ohledem na národní i evropské strategické dokumenty.
Tím, že MPSV vedle role zřizovatele převzalo i roli poskytovatele
institucionální dotace pro rezortní výzkumné ústavy a současně připravilo vlastní koncepci vědy a výzkumu, byl vytvořen pevný základ
pro vzájemnou spolupráci. Tato spolupráce zároveň posílila efektivní
nastavení zpětné vazby vyhodnocující využitelnost, kvalitu a udržitelnost výsledků provedeného výzkumu. Další formou zpětné vazby
ohledně implementace dosažených výsledků bylo i zařazení VÚPSV
mezi příjemce všech materiálů projednávaných na poradě vedení
MPSV. Výzkumní pracovníci tak měli možnost sledovat využitelnost
svých výsledků.
Všechny výstupy jednotlivých aktivit, pokud nebylo odběratelem
stanoveno jinak, byly zveřejněny nejen na internetových stránkách
VÚPSV, ale byly využívány i další způsoby k jejich šíření. Výzkumní
pracovníci VÚPSV pravidelně vystupovali na nejrůznějších konferencích, seminářích, workshopech či kulatých stolech, přičemž zejména
poslední dvě jmenované aktivity velmi často i organizovali a vedli.
Vedle toho byly výsledky uveřejněny i v odborných časopisech
a publikacích. Výsledky výzkumných aktivit byly dále uplatňovány
i prostřednictvím členství výzkumných pracovníků v nejrůznějších
odborných pracovních skupinách či v rámci jejich působení ve vzdělávání, včetně výuky na vysokých školách. Při zveřejňování výsledků
směrem k odborné veřejnosti bylo dbáno na uplatňování krátkých

policy briefs, kde byla jasně formulována doporučení pro tvůrce
veřejných politik.
K řešení výzkumných aktivit byli přizváni i studenti vysokých škol,
a to prostřednictvím dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.
Současně také díky tomu mohli výzkumní pracovníci VÚPSV předávat
studentům již dosažené znalosti a zkušenosti také v rámci neformálního vzdělávání a informálního učení.
Dosažené výsledky vědecko-výzkumné činnosti Výzkumného ústavu
práce a sociálních věcí byly předmětem i dalších vzdělávacích aktivit,
kdy bylo výzkumnými pracovníky VÚPSV zajištěno vzdělávání pracovníků MPSV, Úřadu práce ČR (ÚP ČR) a regionálních odborníků v problematice vývoje a analýzy trhu práce. V transferu znalostí prostřednictvím vzdělávacích aktivit došlo i v případě kariérových poradců ÚP
ČR a výchovných/kariérových poradců základních a středních škol.
Shrnutí hlavních poznatků získaných při řešení jednotlivých
výzkumných záměrů1
V souladu se schválenou „Dlouhodobou koncepcí rozvoje VÚPSV,
v. v. i., v letech 2018−2022“ byla pozornost věnována výzkumu v následujících výzkumných záměrech:
l Dlouhodobé sledování a hodnocení procesu utváření ceny práce
a hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací,
l Dlouhodobé monitorování otázek sociální diferenciace, sociálního
vyloučení a chudoby, vč. opatření, která napomáhají jejich předcházení a omezení,
l Dlouhodobé sledování a hodnocení vývojových trendů na trhu
práce, včetně hodnocení účinnosti přijímaných opatření,
l Monitorování procesů migrace a politik integrace cizinců na trhu
práce a ve společnosti,
l Sociální a ekonomické dopady stárnutí populace na sociální systémy,
l Dlouhodobé sledování proměn české rodiny v kontextu demografických a sociálních trendů a hodnocení možností rodinné politiky
v návaznosti na další veřejné politiky čelit novým sociálním rizikům,
l Hodnocení trendů v rozvoji kapacity veřejné správy a vládnutí ve
vztahu k sociální politice,
l Monitorování vývoje sociálního dialogu a pracovních podmínek.
1. Dlouhodobé sledování a hodnocení procesu utváření ceny
práce a hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací
V rámci realizace tohoto výzkumného záměru byla věnována pozornost řešení těchto výzkumných aktivit:
l Vliv úrovně minimální mzdy v ČR na trh práce,
l Hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce,
l Monitoring nákladů práce,
l Náplň a konstrukce životního a existenčního minima.
V rámci výzkumné aktivity Vliv úrovně minimální mzdy v ČR na trh
práce je cílem zhodnotit vliv úrovně minimální mzdy a jejího zvyšování v ČR na trh práce v letech 2006 až 2018 a podrobit výzkumu vzájemné působení minimální mzdy a sociálních dávek. Jejich blízkost
vyvolává neustálé rozhodování zainteresovaných jedinců, zda má
1 Odborné monografie VÚPSV jsou k dispozici na https://www.vupsv.cz/publ/publikace-vyzkumnych-pracovniku/?vupsv=1.
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oficiální pracovní aktivita smysl oproti setrvání v sociálním systému.
V České republice není ani příliš zmapována problematika nelegální
práce, tedy souběh nelegální pracovní aktivity a pobírání sociálních
dávek. Tato zjištění lze realizovat pouze při dostupnosti individuálních
dat z trhu práce o vyplacených sociálních dávkách. Zmiňovaná dostupnost, charakter a struktura dat je však nyní největší překážkou. Bez
těchto dat nelze provést výzkum daného tématu a ani poskytnout
informace a doporučení tvůrcům fiskální politiky. Efektivně nastavená
minimální mzda by mohla kromě sociálně-ochranné funkce plnit i další
rozměr − motivační funkci. Jedinec by byl motivován k setrvání v pracovním procesu nebo nalezení si práce a opuštění života závislého na
sociálním systému. O fungujícím trhu práce v České republice by bylo
možné hovořit jen při naplnění obou výše zmíněných funkcí minimální mzdy. Pro vyhodnocení funkce minimální mzdy je důležitý jak makroekonomický, tak i mikroekonomický pohled. Pracující občan musí
být schopen pokrýt odměnou za práci své žití v pásmu přijatelné
skromné spotřeby a sociálních kontaktů. Tímto dostatečným příjmem,
který by měl být minimálně ve výši minimální mzdy, se zbaví závislosti na sociálním systému, tedy na státu. Zvýší se tak jeho životní úroveň,
sociální postavení i psychický stav.
V rámci projektu byly použity metody simulačního modelování,
popisné statistiky a regresní analýzy dat. Simulační modelování −
model založený na typových jedincích a rodinách byl použit pro
vykreslení souvztahu pracovních příjmů a sociálního systému (dávky),
model tak zachytí motivaci k práci. Pro ověření hypotéz projektu na
reálných datech z databází OKsystému byly použity standardní metody popisné statistiky. Jako sekundární metody projektu slouží analýzy
odborných textů a informačních zdrojů z mezinárodních databází
(například EUROSTAT, OECD, ILO).
Výstupy z této výzkumné aktivity jsou neveřejné a určené pouze pro
vnitřní potřeby Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky.
V rámci výzkumné aktivity Hodnocení složitosti, odpovědnosti
a namáhavosti prací (dále jen „systém“) byl od ledna 2019 zahájen
průzkum reálného stavu prací u subjektů veřejné správy a služeb a byl
realizován sběr dat rozhodujících pro tvorbu a testování systému hodnocení práce. Respondenti v této fázi výzkumu byli vybráni z ústředních orgánů veřejné správy, územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací a členů Celostátní komise pro hodnocení prací a tvorbu katalogů prací MPSV (dále jen „komise“).
Stěžejním bodem programu realizace výzkumného úkolu pro rok
2019 byla analýza prací stanovených tzv. „Etalonem prací“, do něhož
komise schválila 192 vybraných příkladů registrovaných v Katalogu
prací ve veřejných službách a správě. Příprava empirických výzkumů
byla zaměřena především na stanovení obecně platných, univerzálních parametrů měřitelnosti práce, které mají vysokou míru validity
a respektují rozmanitost činností ve státní správě, samosprávě a službách. Primárním problémem přípravy a zahájení výzkumu bylo sjednocení a zobecnění výzkumných metod, které při různorodém obsahu
činností, rozdílů v legislativně-právní a územní působnosti subjektů,
postavení v hierarchii veřejné správy a dalších specifikách, primárně
vyžadují značnou míru univerzality, jež by garantovala vysoký stupeň
validity, objektivity a reliability výsledků.
V prvním pololetí roku 2019 proběhl, nad rámec původního záměru,
z iniciativy garantů systému MPSV a po projednání v komisi, předběžný sběr primárních dat o povoláních zařazených do Etalonu prací. Nešlo
o samotnou analýzu práce, ale její předstupeň. Cílem bylo zhodnocení
faktorů, které měly v předcházejícím období cca deseti let zásadní vliv
na změnu charakteristiky prací, tzn. jejich obsahu a předpokládaných
kritérií výkonu. Cílem byla případná editace stávající metody, která se
může odrazit v následné tvorbě dotazníků mapujících aktuální složitost,
odpovědnost a namáhavost práce. Jednalo se o zachycení změn legislativy, technologických postupů, techniky apod., zejména pak vlivu
těchto faktorů na nastavení budoucích hodnotících ukazatelů.
Průzkum této problematiky byl orientován na zmapování změny
nároků na povolání a pracovní činnosti. Zjištěné poznatky se staly
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výchozím bodem pro tvorbu návrhu objektivního zařazování povolání
či specifických činností do odpovídajícího tarifního rámce.
Na základě analýz byly nově strukturovány dotazníky hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce postavené na dvanácti
hodnotících ukazatelích doplněných o vyšší stupeň granularity hodnocených činností, která umožňuje detailnější pohled na specifika analyzované práce. Tento soubor dotazníků byl na závěr roku použit v rámci
dalšího testování systému formou analýzy činností Etalonu prací.
Základním principem testované metody je posuzování intenzity
působení širší škály faktorů − hodnotících hledisek − kterými je každá
práce vymezena. Jednotlivá hlediska byla pro tento účel odstupňována od nejnižší do nejvyšší úrovně v několika intenzitních stupních a ke
každému je přiřazena určitá bodová hodnota. Zařazení práce do platové třídy je pak dáno součtem dosažených bodových hodnot za všechna hlediska.
Při tvorbě metody a volbě vymezení jednotlivých hledisek se vycházelo především z doporučení mezinárodních úmluv a konvencí (úmluva č. 100/l95l, o stejném odměňování pracujících mužů a žen za práci
stejné hodnoty, publikovaná pod č. 450/l990 Sb., a úmluva č. lll/l958,
o diskriminaci (zaměstnání a povolání), publikovaná pod č. 465/l990 Sb.,
čl. 3 odst. l Listiny základních práv a svobod), a dále ze zkušeností
z dosavadního hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací
a zařazování zaměstnanců do platových tříd. Bylo rovněž přihlédnuto
k zahraničním zkušenostem, zejména zemí EU a USA, které byly předmětem zpracování samostatné analýzy v rámci výzkumného úkolu.
Problémem závěru roku 2019 se staly rozsáhlé změny v katalogu
prací na základě nařízení vlády č. 158/2019 Sb., kterými se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných
službách a správě a státních zaměstnanců. Díky této novelizaci musely být na konci roku 2019 přepracovány dosavadní databáze a přehledy, protože nařízení vlády zneplatnilo značnou část již zpracovaných
dat, včetně Etalonem prací požadovaných analýz povolání. Na druhé
straně bylo možné v rámci rozsáhlých úprav zvážit některé koncepční
změny.
V říjnu roku 2019 došlo k personální změně zpracovatele výzkumného úkolu a byly zahájeny činnosti vedoucí k dopracování systému hodnocení práce a formulování jeho nových metod.
Výstupy z této výzkumné aktivity jsou neveřejné a určené pouze pro
vnitřní potřeby Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky.
V rámci aktivity Monitoring nákladů práce v České republice, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2012−2017 jsou shrnuta roztříštěná data za státy Evropské unie i data za USA v oblastech nákladů
práce, zdanění práce ve vazbě na financování sociálního a zdravotního
zabezpečení, podílu práce na nákladech a nákladů práce. Pro vystihnutí trendů se data týkají období let 2012−2017.
S ohledem na metodickou roztříštěnost sledování nákladů práce je
nutné vymezit relevantní aktuální zdroje. Za ty jsou považovány mezinárodně srovnatelná data z Eurostatu (konkrétně statistika práce
a národní účty), OECD, Státní závěrečný účet ČR a U. S. Departament
of Commerce, Bureau of Economic Analysis. Zpracování údajů a propočty se opírají o metodiku certifikovanou MPSV v r. 2013 „Sledování
nákladů práce a práce jako výrobního faktoru v České republice
a v zahraničí“. Dvouleté zpoždění plnění úkolu vyplývá z termínů zpracování vstupních údajů Eurostatem a Českým statistickým úřadem.
V roce 2019 byl vydán aktualizovaný bulletin zaměřený na vývoj
základních ekonomických a sociálních ukazatelů ČR Bulletin No 12
− Monitoring nákladů práce v České republice, ve státech Evropské
unie a v USA v letech 2011−2016. V rámci bulletinu se sledují tři ukazatele ceny práce − náklady práce, podíl práce na nákladech a jednotkové náklady práce. Ve výstupu má každý z ukazatelů svoji tabulkovou
část, kde jsou uvedeny podrobně všechny hodnoty. V rámci stručného
komentáře je i rozbor dalších faktorů, které měly vliv na cenu práce ve
sledovaném období 2012−2017. Jedná se o nejvíce ucelený pravidelně
vycházející bulletin zaměřený na náklady práce v ČR, s výsledky jsou
pravidelně seznamováni sociální partneři.
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V rámci výzkumné aktivity Náplň a konstrukce životního a existenčního minima je komplexně řešena problematika těchto institutů.
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i., tak činí kontinuálně
téměř 25 let. Nejedná se pouze o stanovení výše životního a existenčního minima, ale i aktualizaci používané metodiky a úpravy její skladby (struktury). Ústav současně provádí další činnosti v této oblasti,
jako je komparace českých hodnot životního a existenčního minima se
zahraniční úrovní, například Německa, Francie a Velké Británie.
V základním nastavení se podpora vztahuje převážně na základní
potřeby člověka pro přežití. Česká republika, stejně jako i jiné vyspělé
státy, však vnímá institut životního minima jako pomoc, která by
kromě uspokojení základních fyziologických potřeb člověka měla
zabezpečit i možnost účastnit se společenského a ekonomického života. To umožňuje člověku (rodinám) zachování sociálních vazeb
a nepropadnutí do hluboké materiální deprivace, která by následně
mohla vést k sociální exkluzi.
Základní metodou pro určení institutu životního a existenčního minima je metoda minimalizačních rozborů, která kvantifikuje spotřební
vydání a příjmy jedince (domácností) na jejich minimálních přípustných hodnotách. V případě stravy se používá ještě matematický model
VYZIVA-2018, která je založená na zahraniční metodice DACH.
Z důvodu celospolečenského dopadu a nutnosti politického koncensu v této oblasti jsou veškeré výstupy této aktivity diskutovány s pracovníky Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. Institut
životního a existenčního minima je rozhodující při posuzování hmotné
nouze (jako sociálně-ochranná veličina) a při stanovování sociálních
dávek. Kromě návaznosti životního a existenčního minima se tyto instituty využívají v jiných oblastech: v soudní praxi pro stanovení alimentačních povinností, v případě pro nezabavitelné částky apod. Toto napojení na více systémů tak znesnadňuje možnost jejich úpravy (výše).
Výstupy z této výzkumné aktivity jsou neveřejné a určené pouze pro
vnitřní potřeby Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky.
2. Dlouhodobé monitorování otázek sociální diferenciace, sociálního vyloučení a chudoby, vč. opatření, která napomáhají
jejich předcházení a omezení
V rámci tohoto výzkumného záměru byla pozornost věnována těmto
výzkumným aktivitám:
l Vyhodnocení soustavy indikátorů Strategie sociálního začleňování
České republiky pro roky 2014−2020,
l Výzkum integrace osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody,
l Vyhodnocení vhodných přístupů ke sběru etnicky senzitivních dat
v prostředí ČR,
l Výzkum etických dilemat hodnot a principů sociální práce.
Účelem studie Vyhodnocení soustavy indikátorů Strategie sociálního začleňování České republiky pro roky 2014−2020 je podat přehled
o vývoji širšího okruhu indikátorů, jež charakterizují vývoj situace
i vývoj opatření v oblasti sociálního začleňování a naplňování strategických záměrů ČR v delším období, konkrétně za roky 2010−2017/8
(v závislosti na dostupnosti dat). Zhodnocení soustavy indikátorů na
základě dat za roky 2010 až 2017 ukazuje na celkové snižování rizik chudoby a sociálního vyloučení, i když současně lze zaznamenat některé
přetrvávající nebo dokonce prohlubující se problémy.
Od roku 2012 se podíl osob ohrožených chudobou nebo sociálním
vyloučením snižoval a nachází se hluboko pod evropským průměrem
a stanovený cíl v rámci programu Evropa 2020 byl výrazně překročen.
V případě osob starších 65 let, které žijí osaměle, a nezaměstnaných se
však toto riziko zvýšilo a je vysoké; zvýšeně ohrožené jsou také osoby
žijící v neúplných domácnostech s dětmi a domácnosti jednotlivců.
V oblasti trhu práce se projevil výrazně pozitivní vývoj, jak pokud jde
o nezaměstnanost (včetně dlouhodobé), tak o zaměstnanost. Byly splněny národní cíle snížit míru nezaměstnanosti mladých do 25 let (klesla na 7,9 % v roce 2017) a uchazečů s nejvýše základním vzděláním
(pokles na 13,1 %). Míry zaměstnanosti osob převyšují výrazně evropský průměr a současně naplňují cíle programu Evropa 2020. Na druhé

straně stojí za pozornost stále vysoká míra nezaměstnanosti některých
kategorií, jako jsou lidé s nízkým vzděláním. Negativní dopad mateřství na zaměstnanost (v případě žen s dětmi 0−6 let) je nadále velice
silný.
V případě některých kategorií populace se zvýšilo riziko chudoby: jde
o nezaměstnané, osoby žijící v domácnostech neúplných, domácnostech jednotlivců a úplných domácnostech se třemi a více dětmi. Podíl
osob v domácnostech, jejichž náklady na bydlení přesahují 40 % jejich
příjmů, se sice ve sledovaném období mírně snížil na 8,8 %, mezi jednotlivci nad 65 let a osobami v neúplných rodinách však dosahuje 27 %.
Indikátory vztažené k různým oblastem opatření sociální politiky
ukazují většinou příznivý vývoj, současně jsou však patrné určité nedostatky. Podíl osob zapojených do opatření aktivní politiky zaměstnanosti se po výkyvech (zejména v letech 2010 až 2012) postupně dostal
asi na čtvrtinu počtu nezaměstnaných osob (dlouhodobě mezi 20−25 %
rozsahu nezaměstnanosti). Na druhé straně jsou méně zapojeny hůře
zaměstnatelné kategorie uchazečů, jako jsou zdravotně postižení,
osoby se základním vzděláním, osoby nad 50 let věku. Dlouhodobě
zaostala úroveň životního minima za úrovní hranice chudoby. Výdaje
na sociálně-zdravotní systém zůstávají v kontextu zemí EU dlouhodobě relativně nízké.
Opatření v oblasti inkluzivního (společného) vzdělávání přinášejí
určité výsledky, ale ty nejsou příliš výrazné. Zajištění služeb péče pro
předškolní děti tak nadále není uspokojivé. Kapacity ambulantních,
terénních a pobytových sociálních služeb vzrostly od roku 2010 jen
mírně a nepostačují pokrýt poptávku, podobně jako pobytové služby
pro seniory.
Dlouhodobě dochází ke koncentraci rizik nezaměstnanosti, chudoby
a sociálního vyloučení do určitých kategorií populace, která je doprovázena koncentrací prostorovou. Sociální vyloučení, materiální deprivace, chudoba a nezaměstnanost dopadají neúměrně silně (v porovnání s ostatní populací) na nezaměstnané, na neúplné domácnosti
s dětmi, na domácnosti s třemi a více dětmi, na domácnosti jednotlivců (které velmi zatěžují náklady na bydlení). Prostorově se jedná o koncentraci problémů v regionech Severozápad a Moravskoslezsko, resp.
v Ústeckém, Karlovarském a Moravskoslezském kraji. Negativním
trendem je nárůst počtu sociálně vyloučených lokalit a zvyšování
počtu osob žijících v těchto silně deprivovaných lokalitách.
Výzkumná aktivita Výzkum integrace osob propuštěných z výkonu
trestu odnětí svobody se přednostně zaměřovala na témata týkající se
zaměstnávání a pracovní integrace osob ve výkonu trestu odnětí svobody (dále jen „výkon trestu“, „VTOS“) a osob, které byly propuštěny
z VTOS. Jejím záměrem bylo zmapovat aktuální situaci, podmínky
a možnosti zaměstnávání ve VTOS. Pozornost byla v této souvislosti
věnována také tématu zajištění rekvalifikací u osob ve VTOS nebo dalším aktivitám podporujícím možné budoucí uplatnění na trhu práce,
respektive vzájemným souvislostem mezi zaměstnáváním a dalšími
aktivitami nebo programy zajišovanými ve VTOS nebo po jeho opuštění a tím, jak veškeré tyto aktivity ovlivňují nebo mohou ovlivnit možnosti integrace osob propuštěných z VTOS do společnosti.
Realizovaný výzkum se nesoustředil výhradně na zaměstnávání
a podporu osob ve VTOS, ale také na důležité otázky týkající se propuštění z VTOS (příprava na propuštění, situace před propuštěním
a po propuštění z VTOS). Výzkum dále sledoval také další, v této souvislosti velmi významné okruhy otázek, k nimž lze řadit spolupráci mezi
pracovníky různých organizací penitenciární a postpenitenciární péče
a existenci a fungování mechanismů na podporu osob vracejících se
z výkonu trestu.
Popsaná koncepce a zaměření tohoto výzkumu vycházely z předpokladu, že integraci osob v a po VTOS nelze zužovat pouze na otázku
zaměstnání těchto osob, respektive že téma pracovní integrace těchto
osob je spojeno s takovými důležitými otázkami jako např. prekarizace
zaměstnání u odsouzených osob, konceptem intersekcionality, respektive že může být podstatným způsobem ovlivněno dalšími specifickými
faktory, jež jsou tematizovány v odborné literatuře nebo byly
FÓRUM sociální politiky 4/2020 PŘÍLOHA
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zdokumentované předchozími výzkumy. Z těchto důvodů byla ve
výzkumu současně podrobněji prodiskutována také řada především
zahraničních teoretických příspěvků k této problematice a stěžejní
poznatky ze zahraniční a domácí praxe týkající se této problematiky.
Vyhodnocení klíčových teoretických východisek si přitom nekladlo za
cíl primárně zprostředkovat teoretické aspekty sledované problematiky
nebo podrobněji zmapovat domácí a zahraniční poznatky o sledované
problematice, ale především přiblížit celkovou perspektivu, ze které
bylo ve studii nahlíženo na získané empirické poznatky. Nedílnou součástí výzkumu bylo také vyhodnocení stávající legislativy s podrobnou
specifikací podmínek pro zaměstnávání osob ve výkonu trestu.
Výzkumný projekt svým zaměřením odpovídal některým otázkám, jež
byly tematizovány v Koncepci vězeňství do roku 2025 (dále jen „Koncepce“). Záměrem výzkumu bylo shromáždit a prezentovat poznatky
o současné praxi týkající se zaměstnávání odsouzených osob. Také
doporučení byla formulována na základě získaných terénních poznatků
a stěžejních východisek tohoto projektu. Pro potřeby vyhodnocení
údajů o zaměstnávání odsouzených osob byly využity údaje vyplňované vězeňskými zařízeními do výkazů Karta věznice (www.vscr.cz) a údaje za duben 2019 evidované Vězeňskou službou ČR.
Pro účely empirického šetření bylo realizováno 21 rozhovorů s pracovníky věnujícími se penitenciární a postpenitenciární péči (Vězeňská
služba, Generální ředitelství Vězeňské služby, odborný personál věznic,
informanti věnující se prakticky nebo odborně postpenitenciární péči)
a dvě fokusní skupiny (jedna s vězeňským personálem a jedna s propuštěnými osobami). Informanti byli z celé ČR a věznice byly zastoupeny z Čech, Moravy i Slezska.
Nezbytnou součástí tohoto výzkumu byla detailní charakteristika
režimu a podmínek pro zaměstnávání osob ve výkonu trestu. Možnosti zaměstnání osob ve VTOS totiž ovlivňuje značné množství velmi specifických charakteristik a parametrů, jež je činí zásadně odlišným tématem od zaměstnávání netrestaných osob. Z těchto důvodů bylo nedílnou součástí výzkumu také velmi podrobné vyhodnocení a zpracování
přehledu stávající legislativy a přiblížení informací o základním nastavení podmínek pro zaměstnávání osob ve výkonu trestu. Kromě ustanovení, která zaměstnávání regulují všeobecně (např. možnosti
zaměstnání, sankční podmínky, možnosti rekvalifikace, otázka souběhu zaměstnání s dalšími aktivitami, jež byly stanoveny v programu
zacházení s konkrétním vězněm atd.), byla věnována pozornost i tomu,
nakolik se možnosti zaměstnávání odvíjejí od zařazení vězně podle
typu věznice (oddělení) a podle stupně zabezpečení, podle typu pracoviště, na které byl odsouzený umístěn při jeho zařazení do zaměstnání
atd. Bylo poukázáno také na existenci další specifické regulace možností zaměstnávání u některých specifických skupin odsouzených jako
např. u odsouzených mladistvých. Značná pozornost byla věnována
také velice specifické úpravě odměňování odsouzených osob, tj. např.
způsobu odvození výše odměny od výše minimální mzdy v různých
kategoriích, přiblížení dosavadního vývoje právní regulace odměňování odsouzených (tomu bylo nutné věnovat pozornost s ohledem na to,
že část odsouzených během části svého pobytu ve VTOS podléhala
dřívější právní regulaci v této oblasti) atd. Výstupem provedeného
vyhodnocení stávající právní regulace v této oblasti tak bylo vytvoření
přehledné a současně velmi ucelené informace o výše uvedených
i dalších významných aspektech, jež přímo či zprostředkovaně definují základní rámec pro zaměstnávání osob ve výkonu trestu.
Stěžejní aktivitou v tomto výzkumu bylo dotazování pracovníků
penitenciární a postpenitenciární péče. Z něho vyplynulo značné
množství zcela zásadních poznatků týkajících se zaměstnávání odsouzených osob, jež byly rozlišeny do těchto pěti základních oblastí:
l problematika zaměstnávání odsouzených osob a dilemata vztahující se k navyšování zaměstnanosti,
l problematika krátkých trestů a délky procesu zařazování do zaměstnání,
l situace odsouzených osob jakožto pracovní síly (pracovní podmínky
odsouzených, možnosti profesního rozvoje, prekarizace, odměňová-
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ní odsouzených nebo dopady regulace odměňování po propuštění
z VTOS),
l vztah mezi zaměstnáním a programem zacházení s odsouzeným
(terapeutické programy, specializovaná oddělení, kolize se zaměstnáváním atd.),
l možnosti a limity v oblasti postpenitenciární péče, spolupráce
organizací působících v oblasti postpenitenciární a peniteciární
oblasti.
Z řady významných poznatků získaných v rámci této části výzkumu
je na tomto místě možné uvést pouze několik vybraných konkrétních
poznatků. Poukázat tak lze např. na tyto stěžejní poznatky, respektive
doporučení, jež z výzkumu vyplynuly:
l z hlediska celkového nastavení podmínek pro zaměstnávání odsouzených je potřebné, aby byla na úrovni jednotlivých věznic jako
východisko při rozhodování týkající se zaměstnávání odsouzených
primárně akcentována skutečnost, že zaměstnávání odsouzených je
jedním z aspektů programu zacházení a jeho hlavním cílem nemá
být navyšování zaměstnanosti ve věznici samo o sobě, ale efektivní
využívání zaměstnávání v rámci programu zacházení jako jednoho
z nástrojů integrace u jednotlivých odsouzených,
l další důležitou prioritou je podpora přeřazování osob ve výkonu trestu z vysokého stupně střežení do středního, aby mohly být následně pouštěny na pracoviště mimo věznici, kde je ze strany mnoha
zaměstnavatelů stále velká nabídka pracovních pozic,
l potřeba podpory zaměstnávání osob ve výkonu trestu skrze společensky zodpovědné zadávání zakázek a celkově využívání potenciálu věznic při plnění zakázek pro státní instituce,
l potřeba zlepšení platových podmínek pro vězeňský personál a zlepšení prestiže zaměstnání ve věznici celkově,
l prioritně klást důraz na alternativní tresty a sociální práci s osobami,
které jsou v marginální sociální pozici, nebo krátké a velmi krátké
tresty (do dvou let) jsou z pragmatického i morálního hlediska
nevhodné a neúčelné,
l podporovat a zvýšit četnost extramurálních aktivit, a to nejenom
před propuštěním, ale i v průběhu trestu,
l posílit pravomoci sociálních kurátorů, například vrácením vyplácení
dávek mimořádné okamžité pomoci do jejich gesce.
V rámci projektu byly zpracovány tři výzkumné studie:
l Příprava na propuštění ve výkonu trestu odnětí svobody,
l Institucionální podpora osob propuštěných z výkonu trestu odnětí
svobody,
l Zaměstnávání osob ve výkonu trestu odnětí svobody a jejich příprava na propuštění z VTOS.
Cílem projektu Vyhodnocení vhodných přístupů ke sběru etnicky
senzitivních dat v prostředí ČR, který byl financován z institucionální
podpory MPSV ČR, bylo analyzovat praxi sběru etnických dat v kontextu členských zemí EU a vybrat modelové přístupy zejména ve vztahu k určování etnické příslušnosti osob, které by odpovídaly potřebám
ČR. Potřeby ČR lze na základě Strategie romské integrace 2020 a Metodiky jejího vyhodnocení shrnout tak, že vláda ČR potřebuje kvantifikovatelná data zejména o socioekonomické situaci příslušníků romské
menšiny, která je objektem vládní politiky, a to v takové struktuře (ve
smyslu měřených vlastností zvolené populace), aby bylo možné monitorovat a vyhodnocovat pokrok v dosahování cílů, které jsou (budou)
s těmito politikami spojeny.
Výstupem je studie Analýza vhodných přístupů k určování etnické
příslušnosti osob a sběru etnicky senzitivních dat v prostředí ČR, která
syntetizuje několik zdrojů informací, mezi které patří analýza odborných rešerší na téma sběru etnických dat v mezinárodním a zejména
unijním kontextu, rešerše sociologické literatury týkající se teoretického ukotvení konceptů národnosti, rasy a etnicity a vstupní legislativní
analýza relevantních zákonných norem. Studie představuje nejdůležitější aspekty sběru etnických dat a vysvětluje problémy, které s sebou
nesou ve vztahu k hledání vhodného modelu určování etnické příslušnosti. Předkládá argumenty, proč musí být volba způsobu sběru dat
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učiněna v kontextu účelu sběru dat a metodologických podmínek, za
kterých je možné data posléze analyzovat.
Studie identifikuje tři přístupy k určování etnické příslušnosti a popisuje jejich vztah k epistemologickým aspektům sběru etnicky senzitivních dat. Jde o přístup esencialistický, který etnicitu konceptualizuje
jako objektivní stav, jenž je třeba zjistit; přístup konstruktivistický, který
etnicitu konceptualizuje jako multidimenzionální a dynamický proces;
a přístup externí identifikace, který klade důraz na připsaný aspekt etnicity. Dále studie analyzuje výhody a nevýhody a s tím spojená metodologická dilemata všech tří přístupů v kontextu podmínek statistických šetření a analýz. V závěru se studie věnuje etickému aspektu
sběru etnicky senzitivních dat. Přílohy pak obsahují konceptualizaci
etnicity z pohledu sociálních věd, která se kloní k sociálně konstruktivistickému paradigmatu, legislativní analýzu sběru etnických dat, jež
zkoumá různé aspekty etnicky senzitivních dat z hlediska zákonných
norem a přehled evropských statistických šetření zaměřených na sběr
etnicky senzitivních dat od roku 2000.
Studie bude využita jako pracovní podklad v rámci aktivit navazujícího projektu Vytvoření systému sběru kvantitativních dat pro vyhodnocování situace Romů v české společnosti, který je podpořen grantem z Norska v rámci programu Fondů EHP a Norska 2014−2021.
Výzkumný projekt Výzkum etických dilemat hodnot a principů sociální práce byl financován ze státního rozpočtu ČR, poskytovatelem
institucionální dotace bylo Ministerstvo práce a sociálních věcí České
republiky. Cílem projektu bylo zpracovat odborně teoretické a empirické podklady pro cílenou koncepční a metodickou činnost MPSV v dané
oblasti, která přispěje k rozvoji profesionalizace sociální práce.
Za tímto účelem byla využita smíšená výzkumná strategie, kombinace kvalitativní a kvantitativní metody v několika fázích. Byly realizovány individuální rozhovory se sociálními pracovníky napříč rozličnými oblastmi sociální práce. Na základě studia teoretických zdrojů
a analýzy dat z individuálních rozhovorů vznikl dotazník mapující tři
zásadní témata: hodnoty, etické principy a normy a etická dilemata.
Dále proběhla fokusní skupina s experty v oblasti sociální práce pro
vyjasnění určitých témat výzkumu, která bylo vhodnější zkoumat prostřednictvím skupinových technik než v rámci individuálního rozhovoru či prostřednictvím dotazníku.
Hlavním výstupem projektu je studie Výzkum etických dilemat,
hodnot a principů sociální práce reflektující odpově na hlavní
výzkumnou otázku ve znění: Jaká etická dilemata sociální pracovníci
řeší v praxi a jaké etické hodnoty a principy vnímají jako zásadní? Na
základě výsledků smíšeného výzkumu výzkumníci identifikovali terminologickou neukotvenost základních pojmů z oblasti profesní etiky.
Účastníci výzkumu poukazovali rovněž na nejednoznačný výklad
a s tím spojené možné komplikace v chápání některých hodnot,
respektive ve způsobu jejich možné aplikace v praxi. Osobní hodnoty
v kvalitativní části výzkumu informanti vyjadřovali prostřednictvím
představení subjektivně vnímané osobnostní charakteristiky, dále
výzkumníci identifikovali hodnoty vztahující se převážně k osobnímu
životu informantů, k výkonu práce a s tím spojenému přínosu pro
jejich život a hodnoty vztahující se ke klientům a kolegům. Kvalitativní
část výzkumu poukázala na možné nesoulady v jednotlivých kategoriích hodnot, které mohou výkon sociální práce komplikovat. Jedná se
o rozpory mezi hodnotami osobními a hodnotami zakotvenými např.
v legislativě či mezi kolegy z jedné i více organizací. Rozdílná hodnotová východiska mohou mít pracovníci z různých typů organizací.
K profesi sociální práce patří i možnost nesouladu hodnot mezi sociálním pracovníkem a klientem.
Kvantitativní výzkum poukázal na skutečnost, že mezi naléhavá dilemata patří zejména dilema, zda se při práci s klienty zaměřit na řešení
případu (např. problematické situace klienta) a na dané zaměřit pozornost, či se snažit o změnu poměrů ve společnosti, která rovněž může
vést, ale jinou cestou, k vyřešení obtížné životní situace klienta. Dalším
tíživým dilematem v praxi sociální práce je dle respondentů volba mezi
pomocí, která vychází z požadavků příjemce péče, a kontrolou, v níž je

ve spolupráci rozhodujícím činitelem sociální pracovník. Trojici nejzávažnějších dilemat sociálních pracovníků uzavírá časté polemizování,
jak přistupovat k výkonu sociální práce v případě vysokého počtu klientů a v opozici s tím stojící otázka kvality poskytované služby a její případné modifikace.
Na základě výstupu ze smíšeného výzkumu byla identifikována nízká
úroveň povědomí o etickém kodexu sociální práce mezi sociálními
pracovníky (špatná orientace v zásadách kodexu, častá neznalost
kodexu, skepse vůči jeho samotné existenci). Ještě více alarmující skutečností je zjištění, že mezi sociálními pracovníky není ujasněn status
tohoto dokumentu a jeho funkce, které by měl garantovat.
Vedle výzkumné zprávy, která mimo jiné přinesla i sadu doporučení
pro rekonstrukci Etického kodexu sociálních pracovníků ČR, jež byla
vyvozena na základě několika fází výzkumu etických dilemat, hodnot
a principů sociální práce, byl vypracován také samostatný materiál
definovaný jako „ostatní výsledky − O výstup“ Doporučení pro aktualizaci či vydání Etického kodexu sociálních pracovníků ČR. Tento materiál shrnuje a rozvíjí výše zmíněná doporučení tak, aby sloužila jako
vodítko, případně inspirace při tvorbě potenciálního budoucího Etického kodexu sociálních pracovníků.
3. Dlouhodobé sledování a hodnocení vývojových trendů na
trhu práce, včetně hodnocení účinnosti přijímaných opatření
V rámci tohoto výzkumného záměru byla věnována pozornost těmto
výzkumným aktivitám:
l Predikce trhu práce,
l Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace aktivní politiky
zaměstnanosti,
l Odstraňování předsudků vůči strojírenským oborům při kariérovém
rozhodování u dívek/žen,
l Inovujeme s telekomunikačními daty!,
l Identifikace bariér v přístupu osob v předproduktivním a produktivním věku ke kariérovému poradenství v celoživotní perspektivě −
výzkum veřejného mínění,
l Komplexní řešení dopadů procesů digitalizace a automatizace na trh
práce a konsekventně do oblasti sociální a do vzdělávání,
l Flexibilní formy práce v ČR a ve státech EU (sdílení a dělení pracovního místa a práce z domova − homeworking),
l Legislativní a institucionální podmínky pro činnost sociálních podniků a pro zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce se zřetelem na specifika zaměstnávání odsouzených osob a osob se záznamem v trestním rejstříku,
Cílem projektu Predikce trhu práce je vytvoření udržitelného systému spolehlivých predikcí a monitoringu trhu práce, který bude propojovat národní a regionální úroveň a jehož výsledky budou reflektovat
podstatné dopady technologických trendů na trh práce a specifika
regionálního vývoje. Vedle tvorby predikčního systému, umožňujícího
vytvářet predikce trhu práce na národní úrovni a regionálních trzích
práce, je dalším cílem rozšíření odborného pracoviště pro monitorování a predikce trhu práce na Ministerstvu práce a sociálních věcí
(MPSV).
Příjemcem projektu realizovaného v rámci OPZ za finanční podpory
ESF a státního rozpočtu ČR je MPSV. VÚPSV se podílí jako partner na
řešení a realizaci projektu. Dalšími partnery spolupracujícími na projektu jsou Úřad práce ČR (ÚP ČR), Národní vzdělávací fond (NVF) a jednotlivé kraje reprezentované krajskými platformami.
V průběhu třetího roku realizace projektu pokračovaly práce na zdokonalování predikčního modelu na národní úrovni a tvorbě regionálních predikčních modelů. Vedle již využívaných dat VŠPS byla věnována pozornost řešení problematiky vstupu dat Informačního systému
o průměrném výdělku (ISPV) a jejich úpravě pro výpočtové potřeby
predikčních modelů. Řešeny byly otázky objevující se s využíváním dat
ISPV v predikčních modelech a s nově zavedenou proměnnou obor
vzdělání do dat ISPV, včetně zařazování absolvovaného vzdělání
FÓRUM sociální politiky 4/2020 PŘÍLOHA
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respondentů do příslušných kódů oborů vzdělání. Pro potřeby predikčních modelů byly prováděny výpočtové práce a úpravy dat nově zařazené proměnné v datech ISPV − obor vzdělání. Zpracovány byly výstupy predikčních modelů na regionální úrovni, nově po zařazení proměnné obor vzdělání z dat ISPV. Současně byla řešena provazba dat IPSV
a VŠPS, analyzovány rozdíly mezi daty ISPV a VŠPS ve výsledcích predikčního modelu a hledány příčiny zjištěného nesouladu. Dále byla
řešena se zástupci odpovědných institucí (MF, MV, MO) problematika
zavedení nového datového požadavku − obor vzdělání do IS Platy, zajištění dat o mikrosubjektech, OSVČ pro potřeby predikčních modelů.
Pokračoval vývoj submodelu zaměstnanosti v odvětvích na regionální úrovni, se zaměřením na problematiku regionalizace poptávkové
strany trhu práce. Zpracovány byly propočty back-testů submodelu
zaměstnanosti na příkladu vybraného kraje, na bázi modelových dat
národních účtů i na bázi dat ISPV. Na základě vyvinutého submodelu
byly zpracovány pilotní predikce zaměstnanosti v odvětvích pro všech
14 krajů ČR. Propočty byly transformovány z databáze národních účtů
na databázi ISPV a bylo provedeno rozčlenění ze základních 19 odvětví na požadovaný počet 31 odvětví tak, aby byla docílena jednotná
strukturace odvětvové zaměstnanosti na národní a regionální úrovni.
Zpracována byla zdokonalená pracovní predikce zaměstnanosti na
bázi dat ISPV v členění na 31 odvětví.
I nadále byly realizovány činnosti se submodelem EC-IO pro národní predikce zaměstnanosti v odvětvích − prověření dopadů ad hoc definovaných externích šoků a zpracování zpřesněné projekce zaměstnanosti v odvětvích na národní úrovni. Byla ověřována metodika submodelu zaměstnanosti v odvětvích na národní úrovni. Výsledná verze
submodelu byla převedena do prostředí STATA a byl vytvořen také
popis jeho obsluhy. Výstupem submodelu je tabulka zaměstnanosti ve
formátu a ve struktuře, která přímo vstupuje do hlavního modelu
LEON. V rámci ověřování byly realizovány back-testy, které byly zpracovány pro tříleté a pětileté období a porovnány s reálným vývojem.
Bylo potvrzeno, že submodel na národní úrovni dává dobré výsledky,
zejména v případě dostatečné stability trendů a robustnosti dat.
Pozornost byla rovněž věnována řešení problematiky migrace
a možností jejího sledování a zapracování do výpočtových postupů
predikčních modelů. Hledány tak byly možné zdroje dat, způsoby ověření jejich validity a jejich zakomponování do regionálních predikčních
modelů. Pokračovaly práce na vytváření submodelu imigrace, aby jej
bylo možno implementovat do modelu LEON. Provedeny byly backtesty a porovnány s reálnými daty.
Prováděna byla aktualizace predikcí počtu absolventů středních škol
v krajích a v ČR, absolventů terciárního vzdělání v ČR do roku 2025 ve
struktuře ISCED 2013.
Provedeno bylo zpětné ověřování spolehlivosti predikcí na národní
a regionální úrovni. Ve spolupráci s kraji pokračoval proces verifikace
výstupů regionálních predikčních modelů.
V průběhu třetího roku řešení byly zpracovány další sektorové studie, poskytující pohled na požadavky ekonomiky na kvalifikovanou
pracovní sílu a možnosti reakce vzdělávacího systému. Nadále probíhalo zjišování potřeb a požadavků uživatelů systému predikce trhu
práce v jednotlivých krajích, navazování a prohlubování spolupráce
v rámci regionálních platforem (ÚP ČR, kraje, hospodářské komory,
pakty zaměstnanosti) a průběžné interní vzdělávání cílové skupiny
v řešené problematice. V rámci řešení projektu probíhaly dále průběžné práce na tvorbě regionálních profilů a datasetů, poskytujících
podrobný pohled na situaci a vývoj v jednotlivých regionech.
V daném období řešení projektu také probíhaly průběžné činnosti na
tvorbě metodických materiálů, které budou po ukončení projektu využívány správci predikčního systému. Vytvořeny byly pracovní verze
metodik, které budou dokončeny v posledním roce řešení projektu.
Jedná se např. o metodiku práce se submodelem zaměstnanosti
v odvětvích na regionální úrovni obsahující popis základních bloků
modelu (poptávkový, produkční a blok trhu práce), postupu kalibrace,
vztahů v produkčním modelovém bloku a modelové rovnice, o meto-
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diku práce s vytvořenými modely predikčních potřeb na regionální
úrovni, metodiku práce a údržby databází, metodiku projekce absolventů. Dále je postupně vytvářena metodika fungování krajských platforem a popisu jejich činnosti na regionálních úrovních a metodika
verifikace výstupů regionálního a národního modelu. Zpracována byla
metodika pro zpracování Regionálních profilů a Datasetu.
Predikční model je vyvinut na základě metodologie ROA (The Research Centre for Education and the Labour Market při Maastricht University). V modelu je používána robustní metoda lineární regrese,
která dokonaleji analyzuje vyrovnávaná data a vylučuje odlehlá pozorování. Model byl upraven a během chodu programu lze vybrat některou z metod lineární regrese a extrapolace, včetně extrapolace typu
„Same as before“. V rámci predikce kvalifikačních potřeb trhu práce je
využíván sektorový makroekonomický model vyvíjený společně se
Slovenskou akademií věd. Dále je při řešení používán model typu
EC+IO (Integrated Econometric+Input-Output models), kde se predikuje zaměstnanost po 31 sektorech ve střednědobém horizontu i pro
kraje. Při analýze změn zaměstnanosti ve vzdělanostních či zaměstnanostních skupinách během odhadovaného období je využívána Shiftshare analýza pro zjišování hlavních příčin růstu či poklesu zaměstnanosti v daném časovém intervalu. Shift-share analýza tedy pomáhá
vysvětlit příčiny prognózovaných změn.
Predikční model využívá jako jeden ze vstupů výsledky makroekonomického submodelu EC-IO vyvíjeného společně se Slovenskou akademií věd, kde se predikuje zaměstnanost po 31 sektorech ve střednědobém horizontu i pro kraje. Při analýze změn zaměstnanosti ve vzdělanostních či zaměstnanostních skupinách během odhadovaného
období je využívána Shift-share analýza pro zjišování hlavních příčin
růstu či poklesu zaměstnanosti v daném časovém intervalu. Shiftshare analýza tedy pomáhá vysvětlit příčiny prognózovaných změn.
Hlavním principem použitým při budování modelu pro odhadování
vzdělanostních potřeb je porovnání celkové nabídky práce a poptávky
po práci v příštích pěti letech (v odhadovaném období). Nejdůležitější
částí je odhadování poptávky po práci ve skupinách vzdělání a zaměstnání v tomto období. Makromodel predikuje změnu celkové zaměstnanosti v definovaných sektorech. Z dat ISPV se pak predikuje trend
podílů jednotlivých zaměstnaneckých klastrů na celkové zaměstnanosti. Výslednou zaměstnaností v daném sektoru pro daný zaměstnanecký klastr se dosáhne vynásobením předpovězeného podílu daného
klastru v daném sektoru na celkové zaměstnanosti v daném sektoru
předpovězenou na základě makroekonomického modelu.
Vývoj vzdělanostní struktury pracovní síly se odhaduje v rámci každého zaměstnaneckého klastru. Výsledná poptávka po konkrétním
vzdělání ze strany firem v daném odvětví je pak součet poptávky po
daném vzdělání přes všechny zaměstnanecké klastry v daném odvětví. Poptávka po daném vzdělání v celé ekonomice je pak daná součtem
poptávky přes všechna odvětví. Celková poptávka je konfrontována
s nabídkou práce, kterou v modelu tvoří absolventi, krátkodobě nezaměstnaní a imigranti.
Většina výstupů zpracovaných v daném období řešení má zatím
podobu pracovní verze, konečné verze budou zpracovány v souladu
s cílem projektu v závěrečném roce řešení. Tyto pracovní výstupy tak
zahrnují zejména metodické materiály pro práci s predikčními modely
a submodely, regionální profily, predikční systémy na národní úrovni
a v jednotlivých krajích včetně jejich průběžných pracovních výstupů,
Submodely zaměstnanosti v odvětvích na národní a regionální úrovni
a Submodel migrace. Zpracovány byly další sektorové studie. Vytvořena byla Metodika projekce absolventů škol. Realizováno bylo 32 interních vzdělávacích seminářů pro cílovou skupinu projektu (MPSV,
ÚP ČR, zástupci krajů) k problematice zpracování kvalitativních a kvantitativních dat pro modely regionálních predikcí, verifikace predikčních
výstupů.
Výsledky projektu využije MPSV pro potřeby zajištění informací
o budoucím vývoji trhu práce a o očekávaném vývoji jeho potřeb,
které budou uplatněny při tvorbě strategických materiálů i při
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nastavování nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti (APZ),
zejména rekvalifikací a dalších vzdělávacích aktivit.
Cílem projektu Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace aktivní politiky zaměstnanosti, který je financován z ESF a státního rozpočtu ČR, je vypracovat a nastavit komplexní a vnitřně provázaný informační, analytický a monitorovací systém vyhodnocování nástrojů
APZ, který postihne především dopady implementace jednotlivých
nástrojů na zaměstnanost a zaměstnatelnost účastníků opatření, dále
bude zahrnovat hodnocení vnitřních procesů zajištění využitelnosti
vhodných nástrojů APZ a vnějších podmínek včetně organizačních
a koordinačních procesů zajištění užití nástrojů APZ. V systému hodnocení efektivity tak budou zohledněny i faktory, které ovlivňují hodnocené dopady. Implementace tohoto nástroje poskytne MPSV a ÚP
ČR informace o účinnosti a efektivitě realizovaných programů APZ
včetně identifikace silných a slabých míst a přispěje k efektivnějšímu
nastavení nástrojů a opatření APZ.
Vedle hlavního cíle projektu byly průběžně realizovány dílčí výzkumné
aktivity, jejichž výsledky a využité postupy podpoří fungování výsledného systému. Během roku 2019 byla publikována odborná monografie
Realizace vybraných programů aktivní politiky zaměstnanosti a hodnocení jejich efektivity a účinnosti perspektivou zaměstnanců ÚP ČR
v roce 2017: Dílčí podkladová studie I., zabývající se realizací vybraných
nástrojů APZ perspektivou zaměstnanců Úřadu práce ČR v roce 2017, se
zaměřením na tři nejčastěji využívané nástroje APZ: veřejně prospěšné
práce, společensky účelná pracovní místa a rekvalifikace.
V rámci studie byly identifikovány faktory, které pracovníci ÚP ČR
zvažují při rozhodování o volbě intervencí ve vztahu k jednotlivým klientům. Jako nejzávažnější byly uvedeny zdravotní stav, ztráta pracovní
motivace, nezájem klienta o zaměstnání a příslušnost k rizikové skupině uchazečů o zaměstnání; jako významné se ukázaly také např.
dopravní dostupnost, podezření na výkon nelegálního zaměstnání
a předchozí účast uchazeče v APZ. Jednotlivé faktory přitom mohou
pravděpodobnost zařazení do programu ovlivnit jak pozitivně, tak
negativně. Řada z nich totiž představuje současně významné bariéry
účasti v APZ. Za nejvýznamnější je považována nízká motivace k práci,
spojená s nastavením dávkového systému, která se mimo jiné promítá
v nízkém zájmu takových klientů o účast v APZ. Celkově účastníci kvalitativní části šetření považovali mezi nástroji APZ za nejefektivnější
rekvalifikace (zejména zvolené) a dále pak SÚPM, u obou však je patrná cílenost na nejvíce motivované klienty, a tedy i vysoké riziko mrtvé
váhy. Naopak programy VPP, které směřují ke znevýhodněným uchazečům, podle jejich zkušeností prakticky nevedou k začlenění na otevřený
trh práce, mají však jiné pozitivní dopady, především sociální.
Územně detailnější náhled na tuto problematiku poskytla monografie Podmínky realizace intervencí a (vybraných) programů APZ a způsoby hodnocení jejich účinnosti perspektivou zaměstnanců ÚP ČR
v roce 2017: Dílčí podkladová studie II., která nahlíží problematiku
z pohledu krajské dimenze. Informace byly získány během mapování
procesů a postupů v jednotlivých krajích, kdy bylo možné již z průběžných výstupů pozorovat měnící se podmínky na trhu práce i změnu ve
struktuře evidovaných nezaměstnaných. Ke zpracování zjištěných
údajů byla využita statistická analýza kvantitativních dat a tematická
analýza. Šetření podmínek implementace APZ v jednotlivých krajích
bylo následně prohloubeno o rovinu procesů spojených s řízením
veřejných služeb zaměstnanosti a rovinu procesů a okolností spojených s tvorbou a realizací politiky zaměstnanosti.
Specifická část výzkumu se věnovala implementaci rekvalifikací
s ohledem na rovné příležitosti žen a mužů a ověřila možnosti rozšíření sledovaných charakteristik účastníků rekvalifikací (rodinná situace
a možnosti pracovního úvazku) v zájmu efektivnější distribuce programu a přinesla metodiku jejich vyhodnocování. Jejím výsledkem je
odborná monografie Účastníci rekvalifikačních kurzů v roce 2017
v Jihomoravském kraji.
Dalším dílčím výstupem projektu je výzkumná zpráva Autonomie
rozhodování liniových pracovníků ve veřejných službách zaměstna-

nosti v Jihomoravském kraji (Factorial Survey Experiment), jejímž
cílem bylo prostřednictvím statistických metod identifikovat kombinace charakteristik uchazečů o zaměstnání a charakteristik liniových pracovníků, které mají největší vliv na jejich rozhodování o zařazení uchazečů do programů APZ.
Ke statistickému vyhodnocení vlivu vybraných nezávisle proměnných, definovaných jako soubor charakteristik fiktivních uchazečů
o zaměstnání (sociodemografické charakteristiky, pracovní anamnéza,
sociální situace apod.), na rozhodování liniových pracovníků byl využit
experimentální výzkumný design Factorial Survey Experiment. Představuje kombinaci dotazníkového šetření a aplikovaného experimentu.
Je založena na tom, že jsou respondentům prezentovány krátké fiktivní popisy osob či situací (viněty). V našem případě byl na těchto vinětách uveden popis charakteristik fiktivního uchazeče vycházející z běžných charakteristik populace uchazečů o zaměstnání. Každému z respondentů byl předložen soubor 20 vinět, které vedle popisu charakteristik fiktivního klienta obsahovaly také dvě tvrzení, diagnostické
a intervenční, u nichž respondent na škále od 0 do 10 určoval, právě
s ohledem na uvedené charakteristiky fiktivního klienta, míru souhlasu
či nesouhlasu. Respondenti také určovali, do kterého konkrétního
nástroje či programu APZ by daného uchazeče zařadili.
Z porovnání regresních modelů diagnostického a intervenčního
hodnocení především vyplývá, že existuje jen relativně omezený počet
proměnných popisujících charakteristiky fiktivních uchazečů, které statisticky významně ovlivňují rozhodování liniových pracovníků:
l dosažené vzdělání uchazeče,
l přítomnost a počet nezaopatřených dětí v domácnosti uchazeče,
l délka aktuální evidence,
l přístup uchazeče k jednání na ÚP ČR.
Modelování rozhodování respondentů o jednotlivých nástrojích APZ
diferencuje typické uchazeče, kteří jsou do těchto nástrojů zařazováni.
Rekvalifikace se jeví jako poměrně málo profilovaný nástroj, který je
potenciálně otevřen širokému spektru uchazečů. Z výsledků především vyplývá, že není možné identifikovat specifickou skupinu, která
by měla statisticky významně vyšší šanci na zařazení do daného
nástroje než skupiny jiné. Naproti tomu v případě SÚPM (společensky
účelná pracovní místa) jsou vysoce preferovanou skupinou především
fiktivní uchazeči s nejvyšším dosaženým vzděláním a v případě VPP
(veřejně prospěšné práce) naopak fiktivní uchazeči s nejnižším vzděláním, s nejdelší aktuální délkou nezaměstnanosti, a také s nekooperativním postojem při jednání na ÚP.
Problematice vývoji trhu práce se věnovala analytická studie Trh
práce po krizi, která se zaměřila na změny na trhu práce v důsledku
hospodářského propadu v letech 2008−2013 a následného rozmachu
v letech 2014−2017, tj. do vrcholu konjunktury. Při zpracování byla využita dostupná statistická data tříděná z hlediska odvětví, velikosti organizace a hlavních tříd zaměstnání, čerpáno bylo zejména z dat soustavy národních účtů a ze statistiky práce a zaměstnanosti.
Výsledkem dílčího výzkumu realizovaného v roce 2019 je monografie Role poskytovatelů sociálních služeb pro (dlouhodobě nezaměstnané) osoby bez domova v procesu hledání a udržení si zaměstnání
a jejich spolupráce s ÚP ČR. Výzkum byl zaměřen na část poskytovatelů sociálních služeb poskytujících přístřeší osobám bez domova. Tyto
osoby patří mezi nejzranitelnější skupinu nezaměstnaných z důvodu
výskytu mnohočetných bariér bránících jim v uplatnění se na trhu
práce, což mnohdy vede k jejich dlouhodobé a opakované nezaměstnanosti. Cílem výzkumu bylo identifikovat roli poskytovatelů sociálních služeb (dlouhodobě) nezaměstnaným osobám v procesu hledání
zaměstnání a zjistit, jak poskytovatelé služeb v tomto procesu spolupracují s Úřadem práce ČR. Pro sběr dat byla použita metodologická
triangulace sekvenčního způsobu kombinování metod kvalitativního
a kvantitativního sběru dat. Hlavní zjištění potvrdily závěry již dříve
realizovaných výzkumů, a to, že spolupráce mezi Úřadem práce ČR
a sociálními pracovníky různých zařízení poskytujících sociální služby
je funkční tam, kde na lokální úrovni existují dobré, často neformální
FÓRUM sociální politiky 4/2020 PŘÍLOHA
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vztahy mezi zúčastněnými aktéry. Pro naplňování efektivní realizace
sociální práce s osobami bez domova je však nutné zajistit koordinaci
a v některých případech také funkční spolupráci mezi poskytovateli přístřeší osobám bez domova a zaměstnanci ÚP, zejména oddělením
nepojistných sociálních dávek a útvarem zprostředkování.
Významná výzkumná část projektu orientovaná především na zpracování kvantitativních dat, získaných z informačního systému OKpráce
byla zaměřena na vyhodnocení rekvalifikačních programů realizovaných v roce 2016. Od zaměření analýzy pouze na jeden program očekával realizační tým dosažení větší teoretické ukotvenosti hodnocení
a větší komplexnosti analýzy dopadů, včetně jejich sledování ve větším detailu a zahrnutí dosud nevyužitých hledisek hodnocení. Tato
hlediska zahrnují např. rozbor dopadu programu, hodnocení dopadů
programů v jednotlivých regionech, posouzení, nakolik rekvalifikační
programy reagují na situaci na trhu práce, posouzení diferenciace
dopadů a kombinaci informací z kvantitativní a kvalitativní části projektu. Získané, poměrně specifické poznatky by mohly napomoci při
rozhodování o koncipování a dalším využívání analyzovaných programů. Pro prohloubení interpretací byly využity poznatky z dílčích
výzkumných aktivit, a to zejména v kapitole o cílenosti rekvalifikací
v části o faktorech cílenosti. Výzkumná Zpráva z této části klíčové aktivity Vyhodnocení rekvalifikačních programů realizovaných v České
republice v roce 2016 bude zveřejněna v průběhu roku 2020.
Během roku 2019 započal dílčí výzkum − analýza individuální práce
s uchazeči o zaměstnání, která je jedním z faktorů efektivnosti nástrojů APZ v ČR. Cílem je porozumět roli individuální práce v procesu
implementace APZ v ČR, a to ve vztahu ke zvláště znevýhodněným
uchazečům ohroženým či zasaženým dlouhodobou nezaměstnaností.
V roce 2019 byly realizovány expertní semistrukturované rozhovory
s komunikačními partnery, kteří mají zkušenost s přímou prací s klientem. Rozhovory byly zpracovány standardním způsobem (přepisy,
analytické poznámky, zpracování v Atlasu.ti) a využity primárně pro
nastavení metodického postupu pro druhou fázi šetření (případové
studie), která pokračuje i v roce 2020.
Projekt Odstraňování předsudků vůči strojírenským oborům při
kariérovém rozhodování u dívek/žen realizoval VÚPSV v partnerství
s ČVUT a Svazem strojírenské technologie (SST) v rámci OPZ za
finanční podpory ESF a státního rozpočtu ČR. Hlavním cílem projektu
bylo přispět k žádoucí pozitivní změně názorů na charakter strojírenských profesí, k odbourávání předsudků vůči uplatnění dívek/žen ve
strojírenství, a to na všech profesních úrovních. Projekt si kladl za cíl
dosáhnout této změny názorů prostřednictvím realizace osvěty o dlouhodobé perspektivě strojírenství v ČR a současné podobě práce ve
strojírenství u výchovných/kariérových poradců na ZŠ a SŠ a pracovníků ÚP ČR (kariérových poradců), kteří významně ovlivňují kariérové
rozhodování mladých lidí (žáků/studentů).
Projekt se zaměřil na odstranění nedostatečné a nesprávné informovanosti o současném charakteru práce ve strojírenství a z toho vyplývajících předsudků o nevhodnosti strojírenských oborů pro pracovní
uplatnění dívek/žen. Projekt tak byl orientován na cílené proškolování
kariérových poradců na ÚP ČR a výchovných/kariérových poradců na
základních a středních školách, kteří, vedle rodičů, významně ovlivňují
rozhodování dívek/žen při dalším profesním /vzdělávacím směrování
a mohou jim tak přiblížit skutečný charakter jednotlivých povolání
v rámci strojírenských oborů (a to nejen v oblasti uplatnění na trhu
práce, ale také v oblasti společenské prestiže). Projekt tak poskytoval
podporu relevantním pracovníkům ÚP ČR a výchovným/kariérovým
poradcům na základních a středních školách při odstraňování mylných
představ o uplatnitelnosti dívek/žen ve strojírenských oborech.
K hlavním výstupům projektu patří Informačně-edukační materiály
o současné perspektivě a charakteru strojírenských oborů přinášející
potřebné informace o povaze pracovních pozic v technických oborech:
l strojírenská výrobní technika,
l příjmy a benefity strojírenských profesí,
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strojírenské firmy − příklady,
vzdělávání ve strojírenství,
l vybrané strojírenské profese,
l příklady žen ze strojírenské praxe,
l karty profesí pro práci se žáky základních škol,
l karty profesí pro práci se studenty středních škol,
l karty profesí pro práci s ženami na pobočkách ÚP ČR.
Tyto materiály kariéroví poradci využijí při své poradenské činnosti.
Dále se v roce 2019 uskutečnilo 19 exkurzí v 13 strojírenských firmách, kterých se zúčastnilo 205 kariérových poradců z ÚP ČR. Tyto
exkurze přispěly, kromě seznámení kariérových poradců se současnou
podobou strojírenské výroby, k posílení networkingu mezi kariérovými
poradci a zástupci zaměstnavatelů strojírenských oborů. Lze očekávat,
že skrze networking bude možné i v budoucnu získávat relevantní
informace o strojírenských oborech pro podporu kariérového rozhodování u dívek/žen.
Poznatky projektu jsou shrnuty do závěrečné souhrnné analytické
studie Identifikace bariér vstupu dívek/žen do vzdělávání ve strojírenských oborech. Všechny výstupy projektu jsou dostupné na adrese:
https://www.vupsv.cz/vybrane-projekty/odstranovani-predsudku-vucistrojirenskym-oborum-pri-karierovem-rozhodovani-u-divekzen/.
Projekt Inovujeme s telekomunikačními daty! byl zaměřen na posílení prostředí podporující sociální inovace v oblasti zaměstnanosti,
a to díky využití dostupných datových zdrojů a vytvoření nástrojů pro
jejich praktické využití. VÚPSV se podílel jako partner na řešení a realizaci projektu. Příjemcem projektu realizovaného v rámci OPZ za
finanční podpory ESF a státního rozpočtu ČR byla organizace SVI
AJAK z. s., která realizovala projekt ve spolupráci s partnery projektu
VÚPSV, v. v. i., a O2 Czech Republic a. s.
Cílem projektu bylo napomoci efektivnějšímu nastavování parametrů veřejné a sociální politiky, a to zprostředkováním doposud nevyužívané datové základny a na ni navázaných nástrojů. Unikátním cílem
projektu tak bylo především vytěžení Big Data platformy telekomunikačního operátora − partnera projektu, který je jedním z největších
správců aktuálního datového fondu, který nemá na trhu svým informačním obsahem srovnání.
Projekt se tak zaměřoval na ověření inovativního využití big-data
telekomunikačního operátora pro potřeby státní správy a samosprávy.
V rámci projektu bylo vytvořeno internetové aplikační rozhraní (API)
a uživatelsky orientovaná aplikace, která umožní aktérům veřejné
a sociální politiky (například orgánům státní správy, samosprávy,
neziskovým organizacím i komerčním subjektům) získat aktuální údaje
ze sledované oblasti. Realizace projektu také ukázala na nový možný
směr vytěžení nového datového zdroje v podobě provozních, signalizačních a reziduálních dat telekomunikačního operátora, transformovaného do formy otevřených dat.
K hlavním výstupům projektu patří:
l internetové aplikační rozhraní − API,
l analytická uživatelská aplikace,
l technická a uživatelská dokumentace Analytické uživatelské aplikace.
Dále byl realizován workshop Využití big dat pro zkvalitňování života občanů, který byl zaměřen na představení vytvořené uživatelské
aplikace a její možné využití v praxi.
V rámci projektu byly vytvořeny i stránky projektu www.inovujemesdaty.cz/, na kterých jsou dostupné výstupy projektu, tedy jak uživatelská aplikace, tak také aplikační rozhraní API.
Výsledná podoba jak webových stránek, tak uživatelské aplikace,
byla konzultována se zástupci cílových skupin, se kterými byla podoba
webové aplikace i struktury v API prodiskutována a jejich náměty byly
zohledněny (dle datových možností) při úpravě navržené aplikace. Dále
byla zpracována závěrečná evaluační zpráva jednotlivých kroků a navrhovaných výstupů, která byla součástí plánovaných výstupů projektu.
Výzkumná aktivita Identifikace bariér v přístupu osob v preproduktivním a produktivním věku ke kariérovému poradenství v celoživotní
perspektivě − výzkum veřejného mínění, která je financována
l
l
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z prostředků institucionální podpory, se zaměřuje na zmapování bariér
ze strany poskytovatelů kariérového poradenství, kdy byla ze strany
poskytovatelů deklarována řada omezení, která znesnadňují poskytování služeb kariérového poradenství, a to jak systémové povahy, tak
i dílčího charakteru. Výzkumná aktivita nazírá na tuto problematiku
z pohledu potenciálních klientů těchto služeb, jejím primárním cílem je
podat empiricky podloženou ucelenou informaci o vnímání a využívání služeb kariérového poradenství ze strany široké veřejnosti a také
o bariérách, které znesnadňují využívání těchto služeb. Poznání bariér
i očekávání, která jsou ke kariérovému poradenství vztažena, umožní
nastavit rozvoj služeb kariérového poradenství tak, aby co nejvíce reflektovalo potřeby potenciálních klientů a také aby dané služby svým
standardem byly v souladu s trendy uplatňovanými v zemích, kde je
rozvoj kariérového poradenství důsledně podporován a využívání jeho
služeb je běžnou součástí života občanů.
Získané poznatky, které budou sumarizovány v závěrečné studii,
využije odběratel výsledku Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) jako podkladový materiál ohledně nastavení jím zaštiovaných služeb kariérového poradenství včetně jejich dalšího rozvoje.
Pro získání empirických dat bude v rámci výzkumné aktivity realizován v r. 2020 výzkum veřejného mínění na populaci obyvatel ve věku
15−64 let a fokusní skupiny. Zatímco výzkum veřejného mínění je koncipován na zachycení obecného povědomí o službách kariérového
poradenství, fokusní skupiny budou zaměřeny na získání podrobnějších informací od skupin obyvatelstva, u kterých je předpoklad, že služeb kariérového poradenství již využily či se s nimi setkaly. Půjde
zejména o žáky středních škol (prvního a posledního ročníku) a nezaměstnané osoby v evidenci ÚP ČR. Získané údaje budou analyticky
vyhodnoceny a následně zpracovány do souhrnné závěrečné zprávy.
Předmětem projektu Komplexní řešení dopadů procesů digitalizace,
automatizace a robotizace na trh práce a konsekventně do oblasti
sociální a do vzdělávání, který je zpracováván VÚPSV jako výzkumná
potřeba MPSV ČR, je řešení dopadů čtvrté průmyslové revoluce, konkrétně dopadů zaváděné automatizace a digitalizace na trh práce
a návazně na oblast vzdělávání (s důrazem na další vzdělávání) a na
oblast sociálně-pojistných systémů. Při formulaci a zadávání výzkumného úkolu MPSV vycházelo zejména z aktuálního znění Akčního plánu
Práce 4.0 a dále Akčního plánu Společnost 4.0, a sekundárně též ze
Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 až 2020. Z tohoto
důvodu jsou tyto strategické dokumenty klíčové při vymezení zpracování výzkumného úkolu.
Sledovaným cílem výzkumného úkolu je komplexní řešení dopadů
procesů digitalizace a automatizace na trh práce, oblast vzdělávání
a sociální a pojistné systémy na konkrétně vymezená opatření daná
Akčním plánem Práce 4.0.
VÚPSV se v roce 2019 soustředil na vypracování uceleného přehledu o stavu aktuální situace ČR, a to jak z pohledu připravenosti země
na dopady zavádění digitalizace a automatizace, tak z pohledu očekávaného vývoje a rovněž z pohledu širšího ekonomického kontextu.
Kromě tohoto národního pojetí byla v rámci výzkumného úkolu zmapována situace v Německu, Finsku a Dánsku, tedy v zemích, kde se
problematice automatizace a digitalizace již dlouhodobě systematicky
věnují a kde již bylo učiněno mnoho konkrétních kroků jak v oblasti
trhu práce, tak v oblasti vzdělávání. V neposlední řadě byly vytvořeny
specificky určené institucionální složky a finanční tituly, s jejichž pomocí je prováděna příprava nastávající i v budoucnosti předpokládané
změny na trhu práce a změny v nárocích na kvalifikaci obyvatelstva.
Stále zůstává možnost aktuálně doplňovat a analyzovat pozitivní opatření realizovaná i v dalších zemích (např. Estonsko, Holandsko, Švýcarsko, Slovensko apod.).
Ke konci roku 2019 byly dokončeny dva stěžejní analytické materiály:
l Dopady digitalizace a robotizace na trh práce, do oblasti vzdělávání
a oblasti sociálních systémů − rešerše dokumentů relevantních pro ČR,
l Dopady digitalizace, automatizace a robotizace na trh práce a sociální systémy − zahraniční poznatky.

První analytický materiál se věnuje interpretaci získaných poznatků
pro jednotlivé segmenty, přibližuje odhady dopadů sledovaných procesů do segmentu trhu práce a do oblasti vzdělávání a také pojednává
o předpokládaných sociálních aspektech procesu digitalizace, automatizace a robotizace. Zabývá se také praktickými a sociálními aspekty
spojenými s využíváním umělé inteligence. Závěrečná část analytického materiálu přináší přehled využitých dokumentů a informačních
zdrojů, které byly při tvorbě studie využity či z nich bylo čerpáno nebo
je na ně odkazováno.
Analytický materiál 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 dále
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 a ohrožení sociálního
smíru.
Druhý analytický materiál se zabývá dopady technologických změn
a redukcí pracovních míst a vzniku nových míst v důsledku těchto
změn. Dalším tématem jsou změny v pracovních rolích, které již dnes
mění nároky na dovednosti, a to s rychlejší intenzitou, než tomu bylo
kdykoliv v minulosti. Materiál obsahuje shrnutí zahraničních zkušeností s reakcí na technologické změny a popsání možných opatření zasahujících do systémů celoživotního vzdělávání a programů pro zvyšování a doplňování kvalifikace, přičemž je hodnocen i samotný přístup
k technologickým změnám a strategická role klíčových hráčů a kroků
a opatření přijatých na podnikové či národní (regionální) úrovni.
Zároveň byl vytvořen samostatný materiál pro potřeby zadavatele
(MPSV), kde jsou shrnuty jednotlivé přístupy a možnosti řešení jednotlivých opatření Akčního plánu Práce 4.0.
Ve sledovaném období byly zvoleny kvalitativní metody sociologického výzkumu. Využita byla zejména metoda desk-research pro zmapování strategických materiálů i výsledků výzkumných studií se vztahem k řešené problematice v ČR, EU a specificky ve vybraných zemích,
tj. Německu, Finsku a Dánsku. Do sekundární analýzy bylo zařazeno
více než 80 výchozích dokumentů a informačních zdrojů. Realizovány
byly rovněž odborné workshopy a řada individuálních rozhovorů
s experty na danou problematiku.
Výstupem výzkumného úkolu bude soubor analytických a metodických materiálů a návrhů úprav stávajících a nových opatření v oblasti
Práce 4.0, jenž bude dohromady tvořit komplexní reflexi současných
i budoucích trendů v oblasti dopadů procesů digitalizace, automatizace a robotizace na trh práce a konsekventně do oblasti sociální a do
vzdělávání.
Projekt Flexibilní formy práce v ČR a ve státech EU (sdílení a dělení
pracovního místa a práce z domova − homeworking) vychází z potřeby pracovněprávního oddělení MPSV, které řeší pracovněprávní úpravu „sdíleného pracovního místa“, a to především z pohledu společné
odpovědnosti zaměstnanců za výkon sdílené práce. Společně se sdíleným pracovním místem se projekt věnoval i dalším flexibilním formám práce. Zadavatel měl zájem upřesnit, za jakých podmínek a do
jaké míry je v pracovněprávních vztazích v ČR a v EU využíván výkon
práce mimo pracoviště zaměstnavatele (homeworking). VÚPSV rovněž zjišoval, zda, případně za jakých podmínek je o tyto formy zaměstnávání zájem, jaké jsou požadavky zaměstnavatelů a zaměstnanců,
v jakém rozsahu jsou tyto instituty využívány a jaká je právní úprava
této formy výkonu práce ve vybraných zemích EU. Projekt se dále rovněž zaměřil na zkracování pracovní doby, a to v kontextu situace na
trhu práce a legislativního prostředí, ve kterém jsou výše uvedené
formy práce ukotveny.
Navrhovaný úkol ověřoval, zda je o tyto formy zaměstnávání v podmínkách ČR zájem a jaké jsou požadavky zaměstnavatelů a zaměstnanců. Projekt dále zjišoval, zda a v jakém rozsahu jsou využívány flexibilní formy práce a jaká je jejich právní úprava a zkušenosti v této
problematice v zemích EU. Na základě získaných dat byla mapována
FÓRUM sociální politiky 4/2020 PŘÍLOHA
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situace v Německu, Polsku, Slovensku, Slovinsku, Itálii, Maarsku, Finsku, Norsku a Francii.
Projekt byl rozdělen dle jednotlivých témat do dvou etap zpracování, počáteční měsíce realizace byly věnovány činnostem souvisejícím
se zpracováním zahraničních vstupů. V lednu 2019 tak byla k dispozici
první analýza situace v zahraničí z pohledu aktuální situace na trhu
práce a ve vztahu k využívání sdíleného pracovního místa. Návazně
byla zpracována studie, která se zaměřovala na homeworking. V rámci
projektu byly zpracovány a návazně zadavateli (MPSV) předány
výzkumné studie:
l Flexibilní formy práce − sdílené pracovní místo v ČR a vybraných
evropských zemích,
l Flexibilní formy práce − homeworking v ČR a vybraných evropských zemích.
Dle zjištění zpracovaných ve studii věnující se problematice sdíleného pracovního místa jeho využívání nutně nevyžaduje zásadní
legislativní úpravy. V rámci současné právní úpravy může zaměstnavatel využít částečných pracovních úvazků k zaměstnání více osob na
jedno pracovní místo. Úpravu si ale vyžadují ustanovení ohledně
zavedení povinnosti vzájemné zastupitelnosti pracovníků a rozdělení
pracovní doby a náplně práce samotnými zaměstnanci, která by bylo
nutné včlenit do zákoníku práce, aby bylo možné v praxi plně využívat
výhod dané flexibilní formy zaměstnávání.
Jak ukazují výsledky řady realizovaných výzkumů, uplatňování kratších úvazků v praxi brání v případě zaměstnavatelů mimo jiné: potřeba zajistit vykonávanou agendu v rozsahu „celého“ úvazku; snaha
plně vytížit pracovní místo (technické vybavení, stůl, židle…); zvýšená
náročnost na organizaci práce zaměstnanců.
Přitom kratší úvazky, nabízí možnost lépe harmonizovat pracovní
a rodinné povinnosti, uchovat si spojení s vykonávanou profesí, příp.
s dosavadním zaměstnavatelem a dále dávají možnost získání potřebných pracovních zkušeností.
Zahraniční zkušenosti se sdíleným pracovním místem lze charakterizovat následovně: ne všechny sledované země využívají flexibilní
formu sdíleného pracovního místa, ty které tuto formu využívají, potvrzují nízký zájem o využívání tohoto nástroje. Potvrzována je preference jiných flexibilních forem práce.
Studie zaměřená na homeworking předpokládá, že do budoucna
bude vhodné blíže specifikovat podmínky výkonu (závislé) práce z jiného místa (§317 ZP) tak, aby se zvýšila otevřenost zaměstnavatelů tuto
formu práce využívat. Nutnost dodržení totožných podmínek při výkonu
závislé práce na pracovišti i mimo něj, je při zájmu o 100% naplnění podmínek a tím zajištění plné ochrany zaměstnavatele (zejména v oblasti
BOZP) tématem, na které by v budoucnosti měla citlivěji reagovat legislativa ČR i EU. V opačném případě se přístup, respektive otevřenost
některých zaměstnavatelů k této formě práce významně nezmění.
Cílem projektu Legislativní a institucionální podmínky pro činnost
sociálních podniků a pro zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu
práce se zřetelem na specifika zaměstnávání odsouzených osob a osob
se záznamem v trestním rejstříku bylo popsat a vyhodnotit legislativní
a institucionální podmínky pro činnost sociálních podniků v ČR a zachytit nejdůležitější vlivy těchto podmínek na činnost sociálních podniků
a na aktivity těchto podniků, jejichž cílem je integrace osob znevýhodněných na trhu práce. Legislativní a institucionální podmínky totiž podstatným způsobem předurčují celkové možnosti pro působení sociálních podniků i jejich roli při zaměstnávání znevýhodněných osob.
Záměrem projektu bylo vytvořit ucelený přehled dostupných
poznatků o sledovaném tématu a vytvořit výstup, který usnadní orientaci ve sledované problematice a budou v něm shrnuty stěžejní okolnosti, jež se jí týkají. Z tohoto důvodu byla pro tyto potřeby nejvhodnější metodou analýza dostupných domácích a některých zahraničních
zdrojů, na základě nichž byl vytvořen ucelený přehled nejvýznamnějších informací týkajících se sledované problematiky.
V rámci výzkumného projektu se uskutečnila také fokusní skupina,
jejímiž účastníky byli odborníci věnující se sociálnímu podnikání v ČR
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(nikoliv výhradně), kteří měli odborně blízko k zaměření této studie,
tj. věnovali se ve své činnosti mj. legislativním a institucionálním
aspektům sociálního podnikání, možnostem jeho podpory apod.
Cílem fokusní skupiny bylo jak získání dalších poznatků z praxe sociálního podnikání (především s ohledem na současné možnosti působení sociálních podniků v ČR), tak i získání reflexe současných legislativních a institucionálních podmínek pro sociální podnikání. Důležitým tématem byla diskuse o připravovaném zákonu o sociálním
podnikání, jeho nastavení, parametrech, které sleduje nebo by měl
sledovat, a hodnocení možného dalšího vývoje procesu jeho schvalování.
Nejvýznamnější okolností promítající se do současného spíše okrajového postavení sociálních podniků je to, že sociální podnikání doposud
není v českém prostředí dostatečně legislativně ukotveno a podmínky
pro jeho fungování vycházejí z právní regulace koncipované primárně
pro odlišné účely. Navzdory tomu i v současnosti existují určité mechanismy na podporu sociálního podnikání. Lze však konstatovat, že ty byly
koncipovány v zásadě jako ad hoc opatření (o tom svědčí i jejich velmi
silné navázání na programy evropské a mezinárodní spolupráce, kdy
tyto mechanismy rozhodně nepatří mezi „standardní“ oblasti podporované příslušnými ministerstvy), nejsou tak zpravidla vzájemně koordinovány a ani výrazněji včleněny do institucionálního systému podpory
podnikání (v případě resortu průmyslu a obchodu) nebo podpory iniciativ sledujících sociální nebo environmentální prospěch (v případě resortů práce a sociálních věcí, respektive životního prostředí).
Odpovídající vymezení pozice a role sociálních podniků a integračních sociálních podniků v legislativě by přitom zcela zásadním způsobem přispělo k možnostem jejich dalšího rozvoje a k celkovému posílení sociální ekonomiky v ČR. Specificky pro integrační sociální podniky pak nemusí být překážkou jen samotné značně nevyjasněné postavení sociálního podnikání, ale i to, že některé instituty, jež jsou relevantní ve vztahu k sociálnímu podnikání, respektive jsou relevantní
konkrétně pro integrační sociální podniky (např. zaměstnávání zdravotně znevýhodněných osob, chráněné dílny, respektive chráněná pracovní místa, sociální služby, nástroje politiky zaměstnanosti apod.)
byly do českého sociálního systému zakomponovány v době, kdy byl
koncept sociálního podnikání zcela na okraji odborné debaty (respektive v době, kdy již byl v našem prostředí pojem sociální podnikání
dostatečně diskutován, se tento koncept nijak neodrazil v normotvorných procesech).
Ve vztahu k otázce zaměstnávání osob se záznamem v registru trestů (RT) se pak ukazuje jako zásadní skutečnost, že chráněná pracovní
místa jsou koncipována jako pracovní místa určená pro osoby zdravotně znevýhodněné. Jinými slovy, chráněné pracovní místo je institut
zaměřený na podporu tvorby pracovních míst pouze pro určitou skupinu osob znevýhodněných na trhu práce. Osoby znevýhodněné na
trhu práce (v obecnějším smyslu, tj. včetně osob se záznamem v RT)
mohou využít některé další nástroje, jež jsou koncipovány v rámci politiky zaměstnanosti, případně i některé jiné (spíše ad hoc) formy podpory. Je ale otázkou, nakolik jsou tyto nástroje dostupné a mohou být
využity tak marginalizovanou skupinou, jíž jsou osoby se záznamem
v RT. Přitom však již z předešlého výzkumu jasně vyplynulo, že sociální podniky představují vhodný nástroj ke zlepšení možností pracovního uplatnění osob znevýhodněných na trhu práce, a to včetně osob se
záznamem v RT.
Získané poznatky byly prezentovány ve studii Legislativní a institucionální podmínky pro činnost sociálních podniků a pro zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce se zřetelem na specifika
zaměstnávání odsouzených osob a osob se záznamem v trestním rejstříku, která byla publikována rovněž v anglickém jazyce.
4. Monitorování procesů migrace a politik integrace cizinců
na trhu práce a ve společnosti
V rámci tohoto výzkumného záměru byla pozornost věnována těmto
výzkumným aktivitám:

Forum_ 4_2020_PRILOHA.qxd

25.8.2020

16:23

StrÆnka 11

Příloha
Zdravotní péče a zdravotní stav cizinců v ČR,
Indikátory integrace cizinců z třetích zemí v ČR 2019.
Projekt Zdravotní péče a zdravotní stav cizinců v ČR byl financován
ze státního rozpočtu ČR v rámci programu MV ČR „Integrace cizinců
2019“ a byl kofinancován VÚPSV, v. v. i. Jeho cílem bylo zmapování
specifik veřejné zdravotní péče a zdravotního stavu cizinců z třetích
zemí, a to na základě analýzy dostupných datových zdrojů Národního
zdravotnického informačního systému (NZIS) za celou ČR a za specifické skupiny cizinců (cizinci z třetích zemí a cizinci z členských zemí
EU), dále na základě analýzy výběrového dotazníkového šetření mezi
cizinci z vybraných skupin a expertního šetření. V rámci projektu byla
ve spolupráci s Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR
(ÚZIS) provedena první hloubková analýza dostupných datových zdrojů Národního zdravotnického informačního systému za celou ČR
a cizince z EU a cizince mimo EU, proběhla realizace expertního šetření a dotazníkového terénního šetření, kterého se zúčastnilo 1 000 respondentů − cizinců z třetích zemí.
Při realizaci projektu bylo využito mixed method research designs dle
schématu The QUAN-qual Model (kvantitativní analýza statistik ÚZIS
a terénního šetření vybraných skupin cizinců a kvalitativní metody
v rámci expertního šetření smíšeného výzkumu). Analýza datových
zdrojů přispěla ke zmapování dostupnosti a vhodnosti klíčových parametrů registru NZIS umožňujícího identifikaci cizince a jeho charakteristik pro anonymizované agregované zpracování. Dalším zásadním přínosem bylo analytické zpracování všech vhodných identifikovaných zdrojů dat NZIS o cizincích za posledních 10 let do přehledných analytických
výstupů. Sekundárním přínosem této analýzy bylo rozšíření publikovaných informačních výstupů o zdravotním stavu cizinců v ročence ČSÚ −
Cizinci v České republice za rok 2019. Vzhledem k nově budované IT
struktuře pro uvolňování dat NZIS může zmapování dostupnosti dat
NZIS o cizincích zásadně přispět k vytvoření nových standardizovaných
datových sad. Výsledky dotazníkového terénního šetření mohou být
vysoce přínosné jak pro formulaci adekvátních integračních opatření, tak
jako podklad pro další meziresortní jednání iniciovaná MZ ČR.
Z výsledků dotazníkového šetření 1 000 respondentů z Ukrajiny, Vietnamu a Ruské federace lze konstatovat, že cizinci ze zkoumaného souboru hodnotili zdravotní péči poskytovanou v ČR velmi pozitivně, a to i ve
srovnání se zdravotní péčí v zemí původu. Rozdíly byly identifikovány
v hodnocení poskytované zdravotní péče a v oblastech komunikace
s odborným zdravotním personálem zejména v závislosti na regionu,
typu zdravotního pojištění, dosažení stupně vzdělání, příjmu a délce
pobytu na území ČR. Dotazníkové šetření přineslo i poznatky o čerpání
zdravotní péče agenturních pracovníků, které může být problematické jak
z hlediska územní, tak i finanční dostupnosti. Syntéza poznatků získaných
realizovaným smíšeným výzkumem nese potenciál informačního přínosu jak pro formulaci adekvátních integračních opatření, tak jako podklad
pro další vývoj meziresortních jednání zaměřených na oblast zdravotního stavu, čerpání zdravotní péče a zdravotního pojištění cizinců v ČR.
Získané poznatky byly sumarizovány ve výzkumných studiích:
l Souhrnná výzkumná zpráva výzkumu zdravotní péče a zdravotního
stavu cizinců v ČR,
l Zdravotní péče a zdravotní stav cizinců na území ČR z dat NZIS
2009−2018 (ÚZIS).
V rámci naplňování tohoto výzkumného záměru byla v průběhu prvního pololetí 2020 publikována souhrnná výzkumná studie věnovaná
problematice studentů z třetích zemí studujících v ČR v českém jazyce,
která odborné veřejnosti přinese nejen zjištění smíšeného výzkumu
realizovaného v průběhu roku 2018 v rámci projektu Výzkum vybraných oblastí integrace studentů z třetích zemí studujících vysokoškolské obory na území Hlavního města Prahy:
l Identifikace specifik integrace studentů − cizinců studujících vysokoškolské obory na území hlavního města Prahy, jejichž studium je
financováno ze státního rozpočtu ČR.
Výzkumná aktivita Indikátory integrace cizinců z třetích zemí v ČR
byla v r. 2019 zaměřena na průběžné sledování integračního procesu
l
l

cizinců z třetích zemí (CTZ) v ČR. Cílem bylo přinést zadavateli (odboru azylové a migrační politiky MV ČR) aktuální informace z oblasti integrace cizinců z třetích zemí tak, aby MV ČR mohlo předané podklady
a poznatky efektivně využívat pro průběžné řízení migrační politiky
a na jejich základě aktualizovat „Koncepci integrace cizinců − Společné soužití“, jež je počátkem každého roku projednávána vládou ČR.
Projekt zahrnuje širokou škálu ukazatelů: kategorie pobytu, demografické charakteristiky cizinců z třetích zemí v ČR (kategorie a účely pobytu, české občanství, sňatky), zaměstnanost, nezaměstnanost, trh práce,
vzdělávání (docházka do škol od MŠ až po VŠ), sociální začlenění, sociální dávky, zdravotní péče, mzdy aj.
5. Sociální a ekonomické dopady stárnutí populace na sociální systémy
V rámci tohoto výzkumného záměru byla věnována pozornost řešení těchto výzkumných aktivit:
l Důsledky stárnutí populace na potřebu dlouhodobé péče vč. možností promítnutí inovativních námětů ze zahraničí do české praxe,
l Typologie sociálních dávek a událostí v pojistném a nepojistném
systému sociálního zabezpečení z hlediska vhodnosti a efektivity,
l Zjištění ekonomické situace seniorů a osob se zdravotním postižením v pobytových zařízeních sociálních služeb,
l Systém sociálně-zdravotní péče o osoby 50+ s využitím inovativního komunitního modelu,
l Monitoring změn v zahraničních důchodových systémech.
Aktuální demografické trendy signalizují, že naše společnost není
připravena na řešení důsledků stárnutí populace, přičemž nejtíživější je
situace v oblasti poskytování dlouhodobých sociálních a zdravotních
služeb. Je proto nutné hledat nová řešení, která přispějí k zajištění
potřebných služeb na kvalitní úrovni. Na řešení těchto otázek je zaměřen projekt Důsledky stárnutí populace na potřebu dlouhodobé péče −
možnosti promítnutí inovativních námětů ze zahraničí do české
praxe, který řeší VÚPSV ve spolupráci se společností INESAN a Asociací poskytovatelů sociálních služeb v rámci programu ÉTA, který je
financován Technologickou agenturou ČR. Cílem tohoto projektu je
identifikovat klíčové problémy, které brání rozvoji dlouhodobé péče
o seniory a handicapované osoby v přirozeném domácím prostředí,
a na základě výsledků terénního šetření mezi pečujícími osobami v ČR
a dotazníkového šetření mezi poskytovateli služeb dlouhodobé péče
ve vybraných evropských zemích navrhnout optimální formu jejich
řešení.
Kapacita pobytových služeb sociální péče je dlouhodobě nedostatečná, terénní sociální služby se nerozvíjejí, kvalita poskytované péče
na lůžkách následné péče ve zdravotnických zařízeních je naprosto
nedostatečná, systém dlouhodobé sociálně zdravotní péče není legislativně upraven, spolupráce praktických lékařů a úředníků úřadu práce
s pracovníky sociálních referátů obcí a měst a poskytovateli sociálních
služeb je zpravidla velmi špatná. Zkušenosti ze zahraničí signalizují, že
klíčovým prvkem efektivního zabezpečení pomoci lidem, kteří jsou
závislí na pomoci rodiny nebo profesionálních sociálních a zdravotních
služeb, je zajištění koordinace pomoci pečujícím osobám z pozice
veřejné správy. V ČR v současné době k žádné koordinaci této pomoci
nedochází.
V r. 2019 bylo v souladu s harmonogramem projektu realizováno:
l terénní šetření mezi domácnostmi, které pečují o nesoběstačného
seniora (gestorem zpracování tohoto šetření byla společnost
INESAN),
l dotazníkové šetření mezi poskytovateli služeb dlouhodobé péče ve
vybraných evropských zemích.
V rámci tohoto šetření se pozornost v prvním období soustředila na
výběr zemí, v nichž by bylo vhodné dotazníkové šetření realizovat. Snahou bylo výběr těchto zemí koncipovat tak, aby byli zastoupeni jak
reprezentanti těch „tradičních“ sociálních modelů dle klasifikace
Esping-Andersena (liberální, konzervativní, sociálně demokratický,
popř. i neoliberální model) tak, aby byly shromážděny informace
FÓRUM sociální politiky 4/2020 PŘÍLOHA
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o poskytování těchto služeb v zemích, o nichž u nás není zpravidla dostatek informací, ale lze se domnívat, že získání informací z těchto zemí
může být inspirativní z hlediska dalšího fungování sociálních a zdravotních služeb v ČR (v tomto smyslu jde zejména o Izrael). Na tomto základě bylo rozhodnuto ve spolupráci s aplikačním garantem realizovat
dotazníkové šetření v Německu, Itálii, na Slovensku, v Portugalsku, Belgii, Rusku, Izraeli, ve Francii, Holandsku, Norsku, Švédsku a v Estonsku.
Pozornost v rámci šetření je soustředěna na tyto problémové okruhy:
l typy nástrojů pro zajištění dlouhodobé péče v jednotlivých zemích,
l okruh institucí, které jsou na centrální, regionální a lokální úrovni
zodpovědné za oblast dlouhodobé péče a jejich kompetence,
l hodnocení systému dlouhodobé péče v jednotlivých zemích (SWOT
analýza, vč. odůvodnění silných a slabých stránek systému v jednotlivých zemích, rozvojových příležitostí i hrozeb),
l charakteristika podmínek a opatření pro zavádění nových inovativních forem dlouhodobé péče v jednotlivých zemích,
l možnosti zavádění technologických inovací (ICT, automatizace) do
systémů dlouhodobé péče v jednotlivých zemích,
l příklady nových inovativních forem péče, které se staly součástí
národního systému dlouhodobé péče, vč. těch, které se neosvědčily nebo byly předčasně ukončeny,
l příklady nových inovativních forem péče, o nichž se v současné
době v jednotlivých zemích diskutuje, popř. se uvažuje o jejich legislativním zakotvení,
l charakteristika opatření na podporu dlouhodobé péče, resp. formy
dlouhodobé péče, které by respondent zavedl do praxe v krátkodobém, střednědobém nebo dlouhodobém horizontu v případě, že by
v dané zemi zastával pozici ministra zodpovídajícího za oblast dlouhodobé péče.
Dotazník byl následně distribuován klíčovým poskytovatelům služeb
dlouhodobé péče v uvedených zemích. Jedná se vesměs o zástupce
těchto poskytovatelů sdružených v European Ageing Network (= organizace zastřešující poskytovatele služeb dlouhodobé péče v 28 evropských zemích).
Na základě doposud získaných poznatků lze již v současné době
identifikovat některé možné směry úprav soudobého systému služeb
dlouhodobé sociální a zdravotní péče v naší zemi. Jedná se zejména
o tato řešení:
l rozšíření počtu stupňů závislosti do více stupňů,
l rozšíření spektra činností a potřeb při hodnocení míry závislosti
a stanovení vah těchto potřeb a činností,
l převedení rozhodování o výši státních dotací poskytovatelům sociálních služeb znovu na centrální úroveň,
l umožnit osobám, které se podílejí na úhradě nákladů (ve formě spoluúčasti) za sociální služby poskytované klientům, jejichž příjem
neumožňuje pokrýt úhradu nákladů, odečíst si tuto částku z daňového základu pro výpočet daně z příjmu fyzických osob,
l prodloužení doby poskytování dlouhodobého ošetřovného tak, aby
došlo k dalšímu rozvoji služeb domácí péče a posílení integrace
sociální a zdravotní péče.
Dosažené výsledky a konkrétní zjištění umožní zvýšit efektivnost
systému poskytování sociálních a zdravotních služeb. Všechny získané
poznatky budou souhrnně prezentovány v odborné monografii, která
bude vydána po skončení realizace projektu v r. 2020.
Výzkumná aktivita Typologie sociálních dávek a událostí v pojistném a nepojistném systému sociálního zabezpečení z hlediska vhodnosti a efektivity, kterou VÚPSV řešil v průběhu let 2018−2019, byla
financována z institucionální podpory. Cílem bylo přinést detailní
popis teoretických přístupů, definic a rozdílů mezi pojistným systémem/dávkou a nepojistným systémem/ dávkou, na jehož základě
došlo k teoretickému i praktickému vymezení základních principů pro
dávky z pojistných a nepojistných systémů a jejich porovnání se současnou skutečnou situací sociálního zabezpečení v ČR. Dalším cílem
pak byla identifikace klíčových sociálních dávek a systémů v ČR a jejich
rozdělení na charakter pojistný či nepojistný.
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Poznatky byly získávány zejména analýzou a rešerší dokumentů
a relevantní literatury a provedením základní komparace sociálních/dávkových systémů vybraných zemí EU zpracováváním dokumentů zahraničních a mezinárodních institucí a organizací, které se důchodovou problematikou zabývají, monitorováním webových stránek institucí jednotlivých zemí, do jejichž kompetence a sféry zájmu tato oblast spadá,
a zároveň na základě rešerší z dalších relevantních zdrojů.
Závěrečná zpráva, která byla publikována jako odborná monografie
pod stejnojmenným názvem, vychází z členění dávek sociálního zabezpečení na pojistné a nepojistné. Kritérium pojistných a nepojistných
dávek sociálního zabezpečení je odborníky i občany často používané,
ukazuje se však, že je toto označení v teoretické hierarchii vysoko
postavené, avšak z hlediska rozlišovací schopnosti poměrně hrubé.
Teoretická analýza identifikovala dimenze problému pojistných
a nepojistných dávek v sociální politice, význam věcného přístupu
k dávkám z hlediska zabezpečení jednotlivých životních situací a využití principů ekvivalence v sociálním pojištění. Následně byla provedena
dekompozice členění pojistné/nepojistné na dílčí kritéria a existující
dávky byly vyhodnoceny pomocí těchto kritérií.
V rámci zpracované výzkumné aktivity byl proveden přehled českého sociálního zabezpečení se zaměřením na jednotlivé významné
dávky. Byl ukázán jak současný stav, tak i vývoj jednotlivých segmentů sociálního zabezpečení včetně historických a implementačních souvislostí. Nejprve jsou zmapovány nepojistné dávky a následně pojistné dávky v členění do tří hlavních systémů − pojištění v nezaměstnanosti, nemocenské a důchodové. Přehled je doplněn rozborem financování zdravotní a dlouhodobé péče a stávajícího pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy.
Cílem studie nebylo navrhovat reformu konkrétních dávek, ale poukázat na to, kde se nastavení systému dostává do rozporu s jednotlivými kritérií používanými pro klasifikaci dávek. Dalším cílem bylo teoreticky a prakticky vymezit základní principy pro dávky ve vazbě na
skutečnou situaci řešenou prostřednictvím sociálního zabezpečení.
Místy se ukázalo, že dílčí charakteristika konkrétní dávky se odlišuje
od „čistých“ charakteristik, které byly identifikovány v rámci dekompozice. V takovém případě šlo bu o podnět ke zvážení charakteru dávky,
jejího zařazení a existence, nebo bylo potřeba dobře zdůvodnit, proč
zákonodárce, respektive tvůrce veřejné politiky takové řešení zvolil.
Studie dále ukazuje význam sociálních modelů (sociálnědemokratického, křesanskodemokratického, liberálního a neoliberálního) při klasifikaci sociálních subsystémů a používaných nástrojů v sociální politice, a to také v mezinárodním srovnání. To je užitečné pro srovnání jednotlivých možností nastavení; je to doloženo konkrétními údaji
z evropských sociálních systémů a doplněno konkrétními charakteristikami dávek vybraných zemí. Byly též zjištěny trendy v objemech
pojistných a nepojistných dávek, jakož i analyzovány podstatné změny
s vlivem na ekvivalenci a solidaritu v dávkovém systému. To bylo provedeno za všechny hlavní oblasti veřejných financí a sociálního zabezpečení. Hlavní výzkumná zjištění jsou diskutována a shrnuta v šesté
kapitole. Text obsahuje doporučení pro veřejnou správu, jak s dávkovými systémy zacházet, a u vybraných dávek bylo poukázáno na charakter jejich nastavení z pohledu pojistných a nepojistných prvků.
V rámci výzkumných aktivit Ekonomická situace seniorů v pobytových zařízeních sociálních služeb a Zjištění ekonomické situace osob
se zdravotním postižením v pobytových zařízeních sociálních služeb,
které byly financovány z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj VÚPSV, v. v. i., na léta 2018−2022, byla poprvé od přijetí
zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., věnována pozornost analýze příjmové situace klientů v těchto zařízeních.
Úhrada klienta za poskytování ubytování a stravování v pobytových
zařízeních sociálních služeb je významným zdrojem jejich financování, na
krytí provozních nákladů těchto zařízení se podílí v rozmezí od 20 %
(v domovech pro osoby se zdravotním postižením) do 32 % (v domovech
pro seniory). Její výše se naposledy upravovala od 1. ledna 2014, od
té doby činí maximální výše úhrady za poskytování ubytování 210 Kč
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denně a za poskytování stravování 170 Kč denně. Každoročně přitom
dochází ke zvyšování důchodů a soustavně rostou náklady na zajištění provozu těchto zařízení. Je proto zřejmé, že v současné době by bylo
vhodné po více než 5 letech nově upravit i výši těchto úhrad.
Z provedených analýz vyplynulo, že stávající dvojí ochrana klienta
prostřednictvím stanovení maximální výše sazeb za poskytování ubytování a stravování a zachování 15 % příjmu po uhrazení těchto nákladů je nadbytečná. Na straně jedné poskytovatelé služeb nemají možnost diferencovat výši úhrad klientů podle kvality poskytovaných služeb (jednolůžkový nebo vícelůžkový pokoj, dietní stravování), na straně druhé je na účtech klientů pobytových zařízení k dispozici dostatek
finančních prostředků, které by bylo možno k tomuto účelu použít.
Proto se doporučuje nově výši maximálních sazeb za poskytování ubytování a stravování v pobytových zařízeních sociálních služeb z pozice
státu neurčovat a umožnit jednotlivým krajům, které jsou podle Nálezu Ústavního soudu ze dne 23. ledna 2018 sp. zn. I. ÚS 2637/17 odpovědné za zajištění dostupnosti sociálních služeb, výši těchto sazeb stanovit ve své kompetenci, a tak realizovat vlastní sociálněpolitické
záměry v této oblasti. Stanovená 15 % ochrana příjmu klienta je postačující z hlediska potřeby krytí dalších nákladů klienta týkajících se zajištění péče o vlastní osobu. Alternativně je možné, aby výši sazeb za
poskytování ubytování a stravování v pobytových zařízeních mohli stanovit přímo samotní poskytovatelé služeb, nebo oni přímo s klientem
uzavírají smlouvu o poskytování sociálních služeb.
V rámci provedených analýz se dále ukázalo, že jednotlivá zařízení
mají odlišným způsobem stanovenou výši úhrad klienta a poskytování ubytování a stravování v pobytových zařízeních sociálních služeb.
Přestože vyhláška č. 505/1995 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v platném znění, stanoví maximální výší úhrad klientů denní částkou, většina poskytovatelů sociálních
služeb stavoví výši úhrady klientů jednotnou měsíční částkou bez ohledu na počet dní v měsíci. Lze vyslovit domněnku, že tento postup není
v souladu se záměrem zákonodárce, nehledě na to, že stanovením
výše úhrady klienta v závislosti na počtu dní v měsíci by bylo možno
zvýšit příjmy pobytových zařízení o 1,4−1,7 %.
V následujících letech lze očekávat, že náklady na poskytování sociálních služeb se budou zvyšovat podstatně rychleji, než se budou zvyšovat příjmy klientů těchto služeb ze systému důchodového pojištění.
V tomto smyslu se ukazuje, že je nutné posilovat chápání sociálních
služeb jako ekonomického systému a upravit v tomto smyslu systém
jejich financování, organizace a řízení. Z pohledu výše úhrad za poskytované sociální služby jde zejména o to, že nadále není možné poskytovat služby ve stejné kvalitě klientům, jimž je vzhledem k zákonem
definovanému 15% zůstatku jejich příjmu stanovena úhrada v nižší
úrovni, aby tento rozdíl nebyl chápán jako jejich dluh.
Za zvážení tedy stojí dvě systémové změny v oblasti úhrady klientů.
První je možnost stanovení vyšších úhrad, a tím umožnění poskytování vyšší úrovně služeb, tj. služeb ve vyšší kvalitě (za předpokladu zajištění dostupnosti sociálních služeb v minimální akceptovatelné kvalitě
pro všechny). V praxi to tedy znamená otevření možnosti vícestupňové kvality sociálních služeb s odkazem na osvědčené evropské modely, ale i jako reakci na požadavek a poptávku klientů a jejich rodinných
příslušníků. Druhou je možnost stanovení úhrad a poskytnutí sociální
dávky klientovi ve výši rozdílu plné a skutečné úhrady po uplatnění
regulačních mechanismů. Tato sociální dávka pak může být majetkově
a příjmově testovaná dle různých parametrů.
Získané poznatky byly prezentovány v souhrnné výzkumné zprávě
Úhrada klientů za poskytování ubytování a stravování v pobytových
zařízeních sociálních služeb.
Hlavním cílem realizace projektu Systém sociálně-zdravotní péče
o osoby 50+s využitím inovativního komunitního modelu, který byl
financování z OPZ, bylo udržet osoby starší 50 let (vč. seniorů), které jsou
závislé na péči druhé osoby, v jejich přirozeném domácím prostředí na
základě podpory poskytované pečujícím osobám a rodinám. Tato podpora může vhodně propojit péči rodiny s využíváním profesionálních

sociálních a zdravotních služeb tak, aby tato forma péče byla poskytována všem potřebným občanům. Za tímto účelem byl v praxi vytvořen
a pilotně ověřen zcela nový model služby − Centrum pro rodinné pečující na úrovni měst Havířov a Uherský Brod a jejich správních obvodů jako
obcí s rozšířenou působností. Na úrovni těchto měst byla zřízena nová
pozice poradce pro rodinné pečující, který bude vyškolen pro práci s uvedenou cílovou skupinou. V rámci projektu byla vytvořena metodika uvedeného centra, v jejímž rámci je specifikováno jeho vymezení, používané
nástroje, metody a techniky pomoci a funkční modely fungování centra.
Z dlouhodobého hlediska projekt usiloval o propojování a síování
sociálně zdravotní péče a o úspory investic do výstavby nových pobytových zařízení. Výstupem projektu ve vazbě na tento cíl je vypracování publikace Vznik Center pro rodinné pečující z hlediska efektivnosti,
kde jsou identifikovány přínosy těchto center z hlediska efektivnosti
poskytovaných služeb. V tomto smyslu byl projekt realizován v souladu s Národní strategií rozvoje sociálních služeb do r. 2025.
Služba Centra plně akcentuje význam a podporu rodiny, smysl
komunitní péče a tvorbu sítě sociálně zdravotních služeb. Na základě
mapování potřeb jednotlivých rodin jsou v současné době obě pracoviště plně kompetentní podávat přehled o potřebě jednotlivých odborných služeb na území obou měst. Koordinace služeb je důležitá hlavně
v domácím prostředí a v případech, kdy ke klientům dochází více
poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb. Vzájemnou aktivní spoluprací poskytovatelů sociálních služeb a zdravotní péče se podařilo
zajistit interdisciplinární přístup k řešení potřeb občanů. V tomto smyslu uvedený projekt přispěl na úrovni obou měst k efektivnímu řešení
jednotlivých konkrétních řešených problémů.
V rámci realizace projektu se VÚPSV podílel na evoluční činností
a zpracováním odborné monografie Vznik Center pro rodinné pečující
z hlediska efektivnosti, kde byla pozornost věnována mj. nutnosti zvýšit úroveň podpory pečujících osob. Při hledání vhodných forem jejich
hmotného zabezpečení lze vycházet např. z toho, jakým způsobem je
v našem právním řádu upraveno postavení pěstounů. Přitom je důležité, že odměna za jejich činnost je považována za příjem ze závislé činnosti pro účely jak daňových zákonů, tak i pro účely pojistného na sociální a zdravotní pojištění. Je zřejmé, že tato forma podpory je výrazně
širší, než je stávající podpora pečujících osob ve formě dlouhodobého
ošetřovného. Skutečnost, že odměna pěstouna je považována za příjem pro účely pojistného na důchodové pojištění, je významná především z toho pohledu, že pečující osoba není v důsledku zajišování péče
do budoucna znevýhodněna absencí vlastního příjmu při výpočtu
svých důchodových nároků. Vzhledem k vysoké míře solidarity, která je
uplatňována při výpočtu důchodu, se jeví tento postup jako optimální.
Je zřejmé, že obdobné principy by mohly být uplatňovány i pro
odměňování pečujících osob. Výše odměny by přitom mohla být diferencována nejenom podle počtu osob, jimž je zajišována péče
v domácím prostředí, ale i podle stupně závislosti těchto osob.
Výsledky evaluační činnosti je shrnuty v souhrnné výzkumné zprávě
Evaluace vlivu projektových aktivit projektu Systém sociálně-zdravotní péče o osoby 50+ s využitím inovativního komunitního modelu na
situaci pečujících osob. Provedené analýzy vypovídaly o tom, že mezi
hlavní efekty Center pro rodiny pečujících patří tyto klíčové dopady
využívání služeb Center:
l v intervenční skupině byla zaznamenána vyšší míra využívání většiny sledovaných skupin služeb a také nulový podíl pečujících, kteří
nevyužívají žádné služby,
l v obou pilotních městech byl v intervenční skupině větší počet kontaktovaných pracoviš než v kontrolních městech,
l pečující osoby z intervenční skupiny hodnotily dostupnost a kvalitu
informací téměř ve všech hodnocených aspektech příznivěji než
pečující z kontrolní skupiny, možnost získání informací na určitém
místě byla příznivěji hodnocena v obou pilotních městech,
l pečující z intervenční skupiny měli větší povědomí o okruhu služeb,
které jsou v jejich městě nebo v jeho okolí dostupné a jež mohou
využít při poskytování péče,
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pečující osoby z intervenční skupiny se vyznačovaly také odlišným
hodnocením významu některých okolností, jež jsou pro ně důležité
při poskytování péče, jednalo se především o větší význam různých
možností podpory, o větší význam nabídky služeb pro příjemce
péče, o častější uvědomění významu vlastní osobní situace jako
nezbytné podmínky pro zajištění péče a o častější konstatování
významu finančních a technických podmínek ovlivňujících možnosti poskytování péče.
Výzkumná aktivita Monitoring změn v zahraničních důchodových
systémech naplánovaná na období 2017−2022 je financována z institucionální podpory. Má za cíl rychle a pružně informovat MPSV o aktuálním dění v zahraničí s ohledem na důchodovou politiku a přístupech
jednotlivých zemí k řešení problémů, s nimiž se potýkají. Pozornost je
zaměřena na země EU, sledovány byly však i další členské státy OECD
a země Latinské Ameriky a jihovýchodní Asie. Výzkumné aktivity se
zaměřovaly na všechny pilíře důchodových systémů se zvláštním
důrazem na parametry základního pilíře.
Poznatky byly získávány zpracováváním dokumentů zahraničních
a mezinárodních institucí a organizací, které se důchodovou problematikou zabývají, monitorováním webových stránek institucí jednotlivých zemí, do jejichž kompetence a sféry zájmu tato oblast spadá,
popř. na základě rešerší z dalších relevantních zdrojů. Jako prvotní signální zdroj informací sloužil v některých případech mj. i denní tisk
a další sdělovací prostředky.
V souladu se zadávacím listem byl s čtvrtletní periodicitou MPSV
předáván výstup (typ O) shrnující aktuální informace o probíhajících či
připravovaných změnách v důchodových politikách vybraných států.
Výstupy obsahují i informace, které prováděné a připravované změny
uvádějí do kontextu hospodářské politiky v příslušné zemi.
Poznatky získané v rámci výzkumné aktivity v roce 2019 ukazují, že
důchodovou agendu v zemích EU ovládá snaha zajistit dlouhodobou
finanční udržitelnost důchodových systémů a lze zaznamenat všeobecný trend směřující k modernizaci struktury důchodových systémů.
V některých zemích byly sledovány nekoncepční zásahy pod tlakem
politické a hospodářské reality bez hlubšího zvážení dlouhodobých
důsledků. Většina sledovaných zemí pokračuje v precizaci či korekci
dlouhodobě sledovaných strategií, v jednotlivých případech jsou opatření zajišující dlouhodobou finanční udržitelnost důchodového systému
rozvolňována či rušena a dochází k rezignaci na mezigenerační solidaritu ve smyslu spravedlivého sdílení břemene dlouhodobých závazků.
Demografický tlak na první pilíř důchodového zabezpečení vedl ve
většině sledovaných zemí v uplynulých letech k legislativnímu zakotvení dalšího zvyšování statutárního důchodového věku. Nejnovějším
příkladem pokračování tohoto vývoje může být Velká Británie, Irsko či
Švýcarsko, kde se napodruhé v celonárodním referendu podařilo prosadit sjednocení věkové hranice pro odchod do důchodu pro muže
a ženy. Problematickou politickou průchodnost úprav statutárního
důchodového věku se v posledním desetiletí pokusily některé státy
řešit uzákoněním automatického mechanismu spojujícího růst věkové
hranice pro odchod do důchodu s vývojem střední délky života. Aktuální změny v Nizozemsku a na Slovensku však ukazují, že toto řešení
není vůči politickým tlakům zásadně odolnější a vlády budou často
v pokušení do automatického mechanismu zasahovat. Na příkladu nejnovějších změn v Itálii či Nizozemsku se rovněž potvrzuje, že zvyšování věkové hranice pro odchod do důchodu vytváří velký politický tlak
na volnější přístup k předčasným důchodům a snížení věkové hranice
pro vybrané skupiny obyvatel. Vlády se většinou snaží přenést náklady za taková řešení na zaměstnavatele.
Ačkoli do budoucna počítají některé státy s přesunem části zátěže
financování důchodů z prvního na druhý pilíř důchodového zabezpečení, aktuálně v praxi dochází spíše k posílení základního pilíře (např.
Irsko). Diskuse probíhající v Nizozemsku či Švýcarsku počítají s kompenzací nižších dávek ze zaměstnaneckých schémat prostřednictvím
vyšších dávek ze státního základního důchodového pilíře. V Kanadě
tradičně spoléhající na vícezdrojové financování důchodů rovněž
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dochází k posílení váhy na státní pilíř. Příspěvková sazba příjmově vztaženého státního důchodového schématu vzroste s cílem zvýšit dosahovaný náhradový poměr vůči předdůchodovým příjmům. S růstem příspěvkové sazby na sociální pojištění počítá s ohledem na demografický
vývoj v příštím desetiletí Německo. Pro Finsko je významné navyšování příspěvkové sazby pro plátce sociálního pojištění hlavní strategií
k udržení vyrovnané bilance důchodového účtu po roce 2050.
Strukturální reformy v rámci prvního pilíře důchodového zabezpečení jsou připravovány ve Francii a ve Finsku. Jejich společným jmenovatelem je zrušení relativně komplikované historické struktury sektorových důchodových schémat a zavedení moderního jednotného
systému.
6. Dlouhodobé sledování proměn české rodiny v kontextu
demografických a sociálních trendů a hodnocení možností
rodinné politiky v návaznosti na další veřejné politiky čelit
novým sociálním rizikům
V rámci tohoto výzkumného záměru byly v roce 2019 realizovány
tyto výzkumné aktivity:
l Komplexní výzkum o situaci rodin a seniorů,
l Zpráva o rodině 2020,
l Identifikace bariér v přístupu romských dětí ke zprostředkování
náhradní rodinné péče,
l Výzkum bezdomovecké populace v ČR s přihlédnutím k ekonomické
aktivitě v závislosti na fázích životního cyklu,
l Dopady míry rodičovského konfliktu na dítě a role, jakou v nich
hraje konkrétní forma porozvodového uspořádání péče.
Současná česká rodina je velice rozmanitá a nabývá různých forem.
Je proto čím dál obtížnější tuto instituci obecně definovat a postihnout
ji výzkumem. Projekt Komplexní výzkum o situaci rodin a seniorů,
jehož řešení je financováno z institucionální podpory, se proto v pětiletém období zaměřuje prostřednictvím specifických „sond“ na konkrétní typy rodiny, jež jsou každoročně vybírány nejen na základě jejich
složení (např. rodiny neúplné, rodiny složené z fragmentů rodin rozpadlých), ale i podle jejich specifických potřeb. Ve výběru daného typu
rodiny je jednak zohledněna společenská relevance, jednak aktuální
potřeba odběratele, kterým je MPSV. Cílem projektu je v daném časovém horizontu získat komplexní informaci o rodinách a seniorech,
a tím poskytovat kvalitní a aktuální data, a to nejen pro MPSV, srovnatelná v čase, příp. v mezinárodním kontextu. Předmětem zájmu je
např. socioekonomická situace rodin (vč. bydlení a využívání daňového a dávkového systému, míry ekonomické aktivity členů rodin, ohrožení chudobou), sladění rodinného a pracovního života, mezigenerační solidarita, využívání sociálních a jiných služeb, socializace v rodině,
péče o závislé osoby v rodině, vnímání společenských opatření na
podporu rodin, zejména s malými dětmi a seniory.
Projekt se každoročně opírá o smíšenou metodologii. V rámci počáteční fáze je pozornost věnována danému typu rodiny z pohledu kontextových dat zejména v oblasti demografie a příjmové statistiky. Vlastní výzkum kombinuje kvantitativní a kvalitativní přístup. Snahou je, aby
kvalitativní šetření (hloubkové rozhovory) předcházelo šetření kvantitativnímu a bylo tak oporou pro tvorbu dotazníku (sekvenční přístup),
zároveň poznatky získané kvantitativní metodou prohlubuje či doplňuje
(expanzivní přístup). Každé dotazníkové šetření obsahuje základ společný pro všechny zkoumané typy rodiny a specifické části, kde je
pozornost věnována otázkám a problémům příznačným pro daný konkrétní typ.
Projekt se v roce 2019 zaměřil na tři typy rodiny. Byla dokončena šetření rodin rekonstituovaných a rodin se třemi a více dětmi a jejich
výsledky publikovány. Dalším sledovaným typem rodin byly neúplné
rodiny. Rodiny s více dětmi jsou většinou založeny na manželství rodičů, rodiny rekonstituované se naopak častěji vyznačují nesezdaným
soužitím biologického a nevlastního rodiče v ní žijících dětí. Stabilita
rodiny obecně je ohrožována různými vnitřními (např. shoda partnerů
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na různých aspektech společného života) i vnějšími faktory (např.
ekonomická stabilita), v případě rekonstituovaných rodin se navíc přidává ohrožení pramenící z komplexnosti vztahů mezi jejich členy. Tyto
rodiny proto více než jiné volají po větší dostupnosti podpůrných služeb pro dospělé (psychoterapie a poradenství, mediace apod.) i děti
(psycholog, psychiatr). V rodinách s více dětmi je více akcentována
problematika slaování práce a rodiny, jež se odráží i v nižší zaměstnanosti matek. Tato oblast je obtížná i pro samoživitele, podle nichž
by bylo žádoucí zacílit rodinnou politiku na tři oblasti: slaování rodiny a zaměstnání, zajištění pracovních podmínek vstřícných k potřebám rodičů a snížení finanční náročnosti péče o děti. Z hlediska
výchovné funkce rodiny se zástupci všech tří uvedených typů rodiny
shodují, že mají na své děti méně času, než by si přáli, problémem je
pro ně i hrazení volnočasových aktivit pro děti, a to zejména pro
samoživitele.
Příjmy samoživitelů jsou v porovnání s rodinami úplnými s dětmi
stále nižší a jejich rodiny patří mezi nejčastější příjemce sociálních
dávek. Výživné na dítě dostává podle výzkumu pravidelně a ve stanovené výši 61 % dětí, v nižší částce nebo nepravidelně 17 %, přibližně
pětina dětí nedostává výživné vůbec. Tři čtvrtiny samoživitelů by sice
uvítaly zavedení zálohovaného výživného, zároveň ale volají po zvýšení efektivity nástrojů vedoucích k tomu, že výživné platí povinný rodič.
Poznatky týkající se zmíněných typů rodiny využil odbor rodinné
politiky MPSV při své koncepční činnosti v oblasti rodinné politiky, především při aktualizaci Koncepce rodinné politiky, ale také při přípravě
navazujících systémových projektů z této oblasti (projekt Krajská
rodinná politika, projekt Podpora implementace dětských skupin).
Výsledky projektu byly rovněž podkladem pro Zprávu o rodině 2020.
Výstupy projektu byly prezentovány:
l v odborných monografiích Rodiny se třemi a více dětmi, Rekonstituované rodiny a Neúplné rodiny,
l v článku Jak se žije v rekonstituovaných rodinách a co potřebují?,
který byl publikován v odborném recenzovaném časopise,
l na workshopech pro odbornou veřejnost Rodiny se třemi a více
dětmi a rekonstituované rodiny a Neúplné rodiny,
l v příspěvku Jak se žije v rekonstituovaných rodinách, který byl prezentován na odborné mezinárodní konferenci.
Zpracování Zprávy o rodině 2020 se zakládá na zadání Koncepce
rodinné politiky MPSV z roku 2017 a usnesení vlády č. 654/17, v nichž je
MPSV uloženo připravit každé tři roky komplexní zprávu o rodině. Zpráva, jejíž financování je zabezpečeno z institucionální podpory, zahrnuje
vyhodnocení pokračujících trendů demografického vývoje a sociálně
ekonomických podmínek rodin za poslední období a zvýšenou měrou
se zaměřuje na jeden ze stěžejních problémů současných rodin, kterým
je jejich oslabená stabilita a její důsledky. V intencích Koncepce jsou
vyzdvižena témata bydlení a slučitelnosti práce a rodiny.
Analýzy jsou založeny na dostupných statistických datech a periodických statistických šetřeních a současně na sérii výběrových šetření
realizovaných ve VÚPSV, v. v. i., především v letech 2017−2019.
V průběhu posledních desetiletí prošla česká rodina velkými proměnami na pozadí dynamického společenského a ekonomického vývoje
a v kontextu dlouhodobých demografických trendů. Rozšiřující se
možnosti různorodého směřování individuálních životních drah se
promítají do proměn rodiny a stále rozmanitějších forem rodinného
soužití. V důsledku těchto trendů lze dnešní rodiny charakterizovat především třemi základními rysy:
l rostoucí diverzita forem rodinného soužití,
l destandardizace životních drah, projevující se rozmanitějšími formami a novým časováním přechodů do partnerství a rodičovství
i opakovanými vstupy do partnerství či manželství,
l nestabilita rodiny a partnerských vztahů, oslabené mezigenerační
vztahy.
Z porovnání postojů k rodině, partnerství a rodičovství a vývojových
proměn českých rodin je zřejmé, že ideální představy o rodinném soužití a životní plány se často rozcházejí se skutečným demografickým

chováním. Ve skutečném životě a chování jsou ideály rodiny konfrontovány jak s reálnými podmínkami, tak se sociálními očekáváními
a tlaky. Manželská rodina je však stále nejvíce uznávanou formou soužití. Snížení stability zvláště některých rodinných uspořádání snižuje
jejich schopnost autonomního plnění rodinných funkcí. V důsledku
diverzity a nestability dnešních rodin je jejich funkčnost častěji než
dříve závislá na společenské podpoře.
Plnění Koncepce rodinné politiky 2017 relativně nejvíce pokročilo
v oblasti slaování rodiny a zaměstnání, kde bylo mj. cílem usnadnit
návrat na trh práce matkám malých dětí a zvýšit podíl otců na péči.
Opatření zavedená v letech 2017−2019 umožnila zejména zpřístupnění
nerodinné denní péče podporou dětských skupin a mikrojeslí a zajištění jejich kvality. Do konce roku 2019 byly splněny i cíle týkající se
navýšení rodičovského příspěvku, zavedení otcovské či dlouhodobého
ošetřovného.
V posledních pěti letech dochází k obratu v řadě demografických ukazatelů. Zvyšuje se jak počet sňatků a úhrnná tabulková sňatečnost, tak
počet živě narozených dětí a úhrnná plodnost. Intenzita rozvodovosti
zaznamenala také mírně klesající trend. Ve výzkumech různých cílových
skupin označují své soužití za velmi šastné či převážně spokojené zhruba tři čtvrtiny dotázaných. O rozvodu/rozchodu někdy opravdu vážně
uvažovala přibližně pětina dotázaných. Sezdaní na rozvod pomýšlejí
v menší míře než nesezdaní na rozchod. Podle soudních statistik je nejčastějším důvodem rozvodu rozdíl povah, názorů a zájmů. Podle výběrových šetření jsou hlavními důvody nevěra, problémy v komunikaci
a malá snaha partnerské problémy řešit. U rozvádějících se ve vyšším
věku se častěji vyskytují důvody jako manželův alkoholismus, rozdíly
povah, názorů a zájmů, zdravotní stav nebo špatné zacházení.
Rodinám se stále lépe daří vycházet se svými příjmy. Nejnákladnější položku rodinného rozpočtu představují výdaje na bydlení a na
potraviny. V rodinách s dětmi tvoří zhruba třetinu celkových vydání,
v seniorských domácnostech více než polovinu. Každá dvanáctá
domácnost je ohrožena finanční nestabilitou, tzn. má velké problémy
při vycházení s příjmem a při plnění finančních závazků. Ekonomickou
situaci rodin ohrožuje jejich nestabilita. Podmínky pro získání bytu
a pro bydlení žádoucích kvalit a současně při přijatelných či vůbec
zvládnutelných finančních nákladech se od roku 2017 opět zhoršily.
Nabídka bytů je stále nedostatečná. Dostupnost bydlení klesá i pro
střední třídy. Rezortní roztříštěnost komplikuje vytvoření propojeného
systému nástrojů na podporu bydlení odpovídající současným (diverzifikovaným) potřebám a realizaci žádoucích změn. Projevilo se to při
řešení sociálního nebo dostupného bydlení. Stále existuje segment
rodin žijících v nevyhovujícím bydlení nebo ohrožených jeho ztrátou.
Takové bydlení či časté stěhování má negativní vliv na sociální začlenění jedinců do většinové společnosti, a to již od dětství.
V posledních letech se v důsledku vyšší zaměstnanosti rodičům
a pečujícím osobám potenciálně otevřel prostor pro svobodnější volbu
strategií slaování rodiny a zaměstnání. Další externí podmínky pro
kombinaci práce a rodiny však neprošly tak příznivým vývojem. V řadě
výzkumů veřejného mínění nicméně vypovídá více než polovina rodičů nezletilých dětí, že zvládají slaovat rodinu a zaměstnání bez větších problémů. Subjektivně se lépe daří kombinovat rodinu a zaměstnání tím lépe, čím je rodič spokojenější s rozdělením rolí v rodině. Velkým problémem dnešních rodin s dětmi je nedostatek času, který
mohou rodiče věnovat činnostem, jež považují za důležité pro rodinu
a děti.
Role otce a matky se proti minulosti sbližují a rodiče v postojích
vyjadřují vysokou podporu pro sdílené role rodičů, přesto je v praxi
zpravidla uplatňován tradiční model komplementárních rolí otce živitele a matky pečovatelky. Čas otců trávený s dětmi je limitován jejich
pracovními povinnostmi a významná část otců by chtěla věnovat
svým dětem více času. V souvislosti se změnami života mužů, jejich
role ve společnosti, v partnerských vztazích i otcovství se hovoří o znejistění mužů ohledně jejich místa v současném světě či přímo o krizi
mužství. Ta přitom nemá jednoznačný obsah či význam.
FÓRUM sociální politiky 4/2020 PŘÍLOHA
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Stabilita rodiny dnes závisí zejména na kvalitě partnerského vztahu
rodičů. Podle psychologů lidé mají o partnerství nepřiměřené a pak
často nenaplněné představy a očekávání, podporované médii. Páry
zapomínají o svůj vztah pečovat, trávit čas ve dvou, zejména poté, co
se stanou rodiči. Časem pak dochází k odcizení. Do vztahů dnes zasahují i moderní technologie, stávají se alternativou (méně uspokojivé)
partnerské komunikace. Děti zpravidla vnímají a prožívají partnerské
problémy a rozchod svých rodičů intenzivněji a hůře, než si rodiče
myslí a bývají ochotni si připustit. Úpravu péče o děti po rozchodu/rozvodu řeší zpravidla v emočně vypjaté fázi, mnohdy tak nejsou schopni
citlivě reagovat na potřeby dětí.
Starší muži a starší ženy jsou nedílnou součástí rodin mladších
jedinců, ale sami i rodinu tvoří ve vší její variabilitě a heterogenitě.
I seniorů se týká problém stability rodiny a partnerství. Důsledky rozvodů v seniorském věku nezřídka pocítí i dospělé děti a vnoučata. Ti se
mohou ocitnout „v pasti“ mezi dvěma rodiči a jejich potřebami.
Zpráva byla v souladu s harmonogramem předána na MPSV v březnu 2020 a Vláda ji v květnu 2020 vzala na vědomí.
Výstupy projektu byly prezentovány v příspěvku Family Policy and
Forms of Child Day-care in Selected European Countries, který byl
přednesen na odborné mezinárodní konferenci ESA v Manchesteru.
Výzkumná aktivita Identifikace bariér v přístupu romských dětí ke
zprostředkování náhradní rodinné péče navazuje na úkol MPSV
vyplývající ze Strategie romské integrace do roku 2020 (dále jen
„Strategie“), který mu byl uložen usnesením vlády ze dne 23. 2. 2015
č. 166. Tento úkol ve znění: „Učinit opatření, aby všechny děti bez
rozdílu měly stejný přístup k osvojení a ke svěření do pěstounské
péče; zajistit adekvátní odbornou přípravu žadatelů“ směřuje k naplnění specifického cíle Strategie 8.4 „Podpora romských rodin
v oblasti sociálně-právní ochrany“. Reaguje tak na fakt, že šance
romských dětí na zprostředkování náhradní rodinné péče (dále jen
„NRP“) jsou nižší oproti dětem z většinové populace. V této oblasti
však bohužel dlouhodobě chybějí empirická data, na jejichž základě
by bylo možné přijmout potřebná opatření na podporu této znevýhodněné skupiny dětí. V souvislosti s vyhodnocováním pokroku
v naplňování indikátoru výsledku stanoveného u specifického cíle 8.4
je potřebné, aby MPSV každoročně získávalo etnická data o počtu
romských dětí v oblasti NRP. Data by měla sloužit výhradně k ověřování toho, zda se daří zvyšovat podíl romských dětí, kterým je zprostředkována NRP.
Cílem výzkumu je analyzovat situaci romských dětí, které jsou krajskými úřady vedeny v evidenci dětí podle § 22 zákona č. 359/1999 Sb.,
o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o SPOD“) pro účely zprostředkování osvojení nebo pěstounské
péče a identifikovat bariéry, které jim komplikují přístup k péči
v náhradním rodinném prostředí. Hlavním cílem je ověřit, zda pro získávání dat o situaci romských dětí v oblasti NRP lze využít Evropskou
komisí doporučovaný neadresný sběr etnických dat a vytvořit metodu,
která bude cíleně určená pro tuto oblast.
Ve druhém roce řešení projektu byly ve spolupráci s MPSV finalizovány dotazníky pro online šetření. S jeho spuštěním byl VÚPSV, v. v. i.,
nucen vyčkávat na ukončení vyjednávání MPSV o jeho podpoře externími subjekty (Svaz měst a obcí) a vedením ministerstva. Šetření bylo
zahájeno v závěru roku 2019 se zapojením:
1. pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany dětí (dále jen
„OSPOD“) OÚ ORP, kteří se specializují na agendu NRP, v rámci
níž vyhledávají děti, kterým je potřeba zprostředkovat NRP, zjišují údaje potřebné ke zprostředkování a vedou za tímto účelem spisovou dokumentaci dětí, komunikují ve věci s příslušným pracovištěm OSPOD KÚ atd.;
2. pracovníků OSPOD KÚ, kteří spravují evidenci dětí pro účely zprostředkování NRP, aktivně pracují se spisovou dokumentací dětí,
spolupracují s pracovišti OSPOD OÚ ORP, podílejí se na odborném posuzování dětí pro účely zprostředkování osvojení nebo
pěstounské péče atd.
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Sběr dat byl ukončen počátkem roku 2020, v průběhu téhož roku
proběhne analýza pořízených dat a budou publikovány výstupy z projektu.
Cílem projektu Výzkum bezdomovecké populace v ČR s přihlédnutím k ekonomické aktivitě v závislosti na fázích životního cyklu bylo
přinést souhrnné údaje o aktuálním stavu bezdomovecké populace
v ČR a nastínit vývojové trendy bezdomovecké populace v ČR se zaměřením na jejich ekonomickou aktivitu. Projekt, který byl financován
z institucionální podpory, měl dvě části, za prvé plošné sčítání osob
bez domova na území ČR, za druhé zjištění podrobnějších údajů o bezdomovecké populaci na vybraném vzorku respondentů prostřednictvím kvantitativního sociologického šetření.
Sčítání bylo realizováno v dubnu 2019 ve 403 obcích ČR a dalších
institucích. V obcích proběhlo podle čtyř různých scénářů tak, aby bylo
co nejlépe přizpůsobeno velikosti obce, přítomnosti či absenci denních
nízkoprahových služeb a kapacitám sčítacích komisařů. Scénář 1 byl
založený na využití existující evidence, ve scénářích 2 a 3 bylo realizováno úplné sčítání v terénu, scénář 4 využil přístup sběrného záchytu,
metodu capture-recapture. Sčítání bylo kontaktní, v roli sčítacích komisařů byli proškolení sociální pracovníci. Dále byly zjišovány údaje
o počtech osob bez domova prostřednictvím elektronických dotazníků
ve všech azylových domech na území ČR, v domech na půl cesty, ve
zdravotnických zařízeních s lůžkovou péčí (včetně psychiatrických
nemocnic) a ve vězeňských zařízeních (věznice, vazební věznice
a detenční zařízení).
Sčítání osob bez domova přineslo chybějící informace o počtu bezdomovecké populace na území ČR a jejich základních charakteristikách
(věk, pohlaví, typ místa přespávání, celková délka pobytu bez střechy
či bez bytu). Sčítány byly osoby bez střechy (spící „venku“ − např. ve
stanech, autech, vagónech, podmostích, veřejných prostranstvích,
squatech, cizích zahradních chatkách, sklepech − a v nízkoprahových
noclehárnách pro osoby bez přístřeší) a vybrané kategorie osob bez
bytu (obyvatelé azylových domů, obecních ubytoven pro osoby bez
přístřeší, domů na půl cesty a osoby bez domova pobývající ve zdravotnických nebo vězeňských zařízeních). Jedná se o první dvě koncepční kategorie typologie ETHOS (European Typology of Homelessness and Housing Exclusion), kde ve druhé kategorii bez střechy nebyly sčítány osoby bydlící v soukromých komerčních ubytovnách, osoby
v pobytových zařízeních pro uprchlíky, osoby před opuštěním dětských institucí a osoby před opuštěním pěstounské péče.
Extrapolací získaných dat bylo zjištěno, že na území ČR se na jaře
roku 2019 vyskytovalo celkově zhruba 23 830 osob bez domova výše
uvedených kategorií, z toho 2 600 dětí. Přibližně polovina z těchto osob
(11 608) patřila do kategorie bez střechy, tedy přespávala venku nebo
v noclehárnách pro osoby bez domova. Zhruba jedna třetina sečtených osob (6 135) přebývala v azylových domech, zhruba každá desátá osoba bez domova pak byla v době sčítání ve zdravotnickém zařízení (2 672), nejčastěji v psychiatrické léčebně. Ve věznicích se nacházelo rovněž nezanedbatelné množství osob bez domova (1 500), které se
po propuštění nebudou mít kam vrátit, protože ubytování neměly už
před nástupem do vězení nebo o ně přišly v průběhu uvěznění.
Návazně bylo v květnu a červnu 2019 provedeno podrobnější šetření osob bez střechy a osob přespávajících v azylových domech a obecních ubytovnách. Celkový počet respondentů činil 1 013 osob ze všech
14 krajů ČR. Pomocí standardizovaných rozhovorů byly zjišovány
podrobnější informace o životních trajektoriích osob bez domova,
naplňování základních životních potřeb, jejich ekonomické situaci,
rodinné situaci, zdravotním stavu, využívání služeb a poptávce po
nich. Dílčí výsledky byly poskytnuty MPSV ČR na podzim 2019 a na
podrobnějších analýzách se dál pracuje.
Výsledky provedeného výzkumu využívá MPSV ČR při utváření nové
koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR, při
řešení operačního programu potravinové a materiální pomoci a pro
strategii sociálního začleňování 2021−2030. Obecní a krajské samosprávy je užívají v tvorbě střednědobých plánů sociálních služeb.
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Získané poznatky byly prezentovány v odborné monografii Sčítání
osob bez domova v České republice 2019: Kategorie bez střechy
a vybrané kategorie bez bytu podle typologie ETHOS.
Hlavním cílem projektu Dopady míry rodičovského konfliktu na dítě
a role, jakou v nich hraje konkrétní forma porozvodového uspořádání
péče, který je financován z institucionální podpory, je zmapovat dopady míry rodičovského konfliktu na dítě a roli, jakou v nich hraje konkrétní forma porozvodového uspořádání péče, a to v souvislosti s tím,
zda se na ní rodiče shodli, nebo byla soudem nařízena. Dítě se vyvíjí
především ve vztahovém trojúhelníku otec − matka − dítě. Čím lépe
a déle ten funguje (i po případném rozchodu rodičů), tím zdravěji se
dítě rozvíjí. Partnerské vztahy se však dnes vyznačují křehkostí. Přibližně čtvrtina dětí v důsledku rozchodu rodičů vyrůstá jen s jedním z nich.
Navzdory tomu, že dnes řada rodičů chce a snaží se řešit dopady
svého partnerského rozchodu dohodou a s šetrností vůči dítěti, soudci, psychologové a sociální pracovníci OSPOD upozorňují, že v posledních letech nebývale narůstá intenzita rodičovských sporů o děti.
Odhady podílu těch nejvíce vyhrocených rozvodových kauz na jejich
celkovém počtu se liší, pohybují se cca mezi 5−20 %. Konflikt mezi
rodiči často ovlivňuje životy dětí ještě dlouho po rozchodu rodičů,
nezřídka až do jejich dospělosti.
Projekt se zaměřuje na vývoj vztahu a konfliktu mezi rodiči před a po
rozchodu, na způsob nastolení uspořádání péče o děti po rozchodu a na
každodenní život a zkušenosti rodičů a dětí ve sledovaných formách
péče (střídavá a výlučná). Přitom je snahou reflektovat potřeby dětí
a jejich naplňování v různých vývojových fázích. Záměrem je popsat
problematiku z pohledu všech aktérů, tedy především rodičů a dětí, ale
i z pohledu soudců, soudních znalců, pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), advokátů, psychologů, pedagogů MŠ a ZŠ
atd. K dosažení výše uvedených cílů budou v průběhu řešení čtyřletého
projektu využívány kvalitativní a kvantitativní výzkumné metody.
V prvním roce řešení projektu (fáze předvýzkumu) byla provedena
sekundární analýza domácích a zahraničních pramenů týkajících se
porozvodového uspořádání péče o děti, příslušné legislativy a dostupných statistik. Byly realizovány expertní rozhovory a diskusní skupiny
s představiteli vybraných typů aktérů v systému (psychologové/ terapeuti, soudci, advokáti, mediátoři, pracovníci OSPOD, pedagogové).
Cílem bylo získat hlubší poznatky pro co nejvhodnější nastavení
výzkumných nástrojů využívaných během projektu pro tvorbu dotazníku a scénářů individuálních hloubkových rozhovorů:
a) s rodiči, kteří mají děti ve výlučné či střídavé péči,
b) s rodiči se zkušeností s atypickými formami střídavé péče,
c) s mladými dospělými, kteří jako děti zažili rozchod rodičů a byli ve
střídavé nebo výlučné péči.
Projekt má podporu profesních organizací sdružujících a vzdělávajících odborníky profesí, které jsou zapojeny do řešení rodičovských konfliktů nebo jejich důsledků (Sdružení rodinně-právních a opatrovnických
soudců, Profesní komora pracovníků SPOD, Asociace manželských
a rodinných poradců, Česká asociace pro psychoterapii, Unie rodinných
advokátů). Jejich zástupci jsou členy odborného panelu projektu.
Výsledky výzkumu jsou využívány na podporu odborné praxe profesí v resortu MPSV (pracovníci OSPOD, sociální pracovníci, pracovníci sociálních služeb) a MS (soudci, advokáti). MPSV je využívá při své
koncepční činnosti v rámci agendy sociálně-právní ochrany dětí
a rodinné politiky, především v oblasti primární prevence, při aktualizaci Koncepce rodinné politiky, ale také při přípravě navazujících systémových projektů (např. projekt Krajská rodinná politika). Výstupy
z projektu sloužily jako podklady pro Zprávu o rodině 2020.
Doposud získané poznatky byly prezentovány:
l jako výsledky typu „O“ − ostatní ve studiích Péče o děti po rozvodu
či rozchodu (výsledky předvýzkumu v rámci projektu) a Zpráva
z fokusních skupin: Dítě v rodičovském konfliktu (výsledky předvýzkumu v rámci projektu),
l na odborném workshopu pro odbornou veřejnost Dítě v rodičovském konfliktu.

7. Hodnocení trendů v rozvoji kapacity veřejné správy a vládnutí ve vztahu k sociální politice
V rámci realizace toho výzkumného záměru byla pozornost věnována těmto aktivitám:
l Sociodemografická studie správního obvodu obce s rozšířenou
působností Roudnice nad Labem,
l Zjištění bariér a potřeb osob ohrožených závislostmi (alkohol, ilegální drogy a patologické hráčství.
Cílem projektu Sociodemografické studie správního obvodu obce
s rozšířenou působností Roudnice nad Labem bylo zejména shromáždit sociodemografické údaje Města Roudnice nad Labem a správního
obvodu obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem a prognózu vývoje těchto aspektů pro období 2021−2025, analyzovat specifické
potřeby občanů města a správního obvodu obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem ve vztahu k sociálním službám a srovnání
těchto výstupů se situací v Ústeckém kraji a celorepublikově.
Nad rámec tohoto zadání byla vypracována prognóza vývoje obyvatelstva ve Městě Roudnice nad Labem a v jeho správním obvodě
jako obce s rozšířenou působností do r. 2050 tak aby, se představitelé
města mohli v předstihu připravit na očekávané zajištění rostoucích
potřeb sociální oblasti. Tato projekce ukázala, že v následujících letech
dojde k významným změnám ve struktuře obyvatelstva v tomto regionu. Výrazným způsobem vzroste počet osob v poproduktivním věku,
což se mj. promítne v nárůstu počtu příjemců příspěvku na péči. Tato
skutečnost bude vyžadovat v následujících letech zvyšování kapacity
všech typů služeb sociální péče, jejichž dostupnost je tomto správním
obvodu obce s rozšířenou působností již v současnosti v porovnání
s celostátním průměrem podprůměrná.
Pozornost by měla být věnována zejména iniciaci vzniku a rozvoje
tísňové péče, odlehčovacích služeb a osobní asistence, jejichž existence může přispět k oddálení potřeby péče v pobytových zařízeních.
Kapacita těchto služeb však přesto bude vyžadovat navýšení, vedle
důsledků očekávaných demografických trendů k této potřebě přispěje
nedostatečné finanční zabezpečení pečujících osob, které jim neumožňuje potřebnou péči o vlastní rodinné příslušníky zabezpečit ve vlastní
domácnosti.
Limitujícím prvkem v tomto směru v následujících letech může být
přístup Ústeckého kraje k zařazování nových kapacit sociálních služeb
do sítě těchto služeb, stávající poznatky v obecné rovině hovoří o velké
neochotě těchto územních celků zařazovat nové kapacity služeb do
této sítě, což omezuje přístup jejich zřizovatelů k finančním prostředkům ze státního rozpočtu.
Z hlediska ohrožení obyvatel ve správním obvodu obce s rozšířenou
působností Roudnice nad Labem sociálním vyloučením je nutno konstatovat, že česká statistika v současné době neumožňuje identifikovat
tento rozsah na úrovni těchto územně správních celků. Podíl nezaměstnaných osob, jako jeden z rozhodujících ukazatelů ovlivňujících
rozsah sociálního vyloučení, je statisticky sledován pouze na úrovni
jednotlivých okresů a krajů, statistika životních podmínek obyvatelstva
EU-SILC vzhledem k velikosti výběrového vzorku umožňuje získat
reprezentativní údaje pouze na úrovni krajů.
V oblasti služeb sociální prevence a sociálního poradenství je
potřebné v následujících letech zaměřit pozornost na pomoc obětem
nových sociálních rizik (závislost na sociálních sítích, gambling, finanční ne/gramotnost) a na problematiku zajištění dostupného bydlení
osob, zejména mladých rodin s dětmi.
Na základě analýzy dostupných zdrojů lze konstatovat, že obyvatelé
Města Roudnice nad Labem i jejího spádového území jako obce s rozšířenou působností mají k dispozici dostatek informací o nabízených
sociálních službách na webových stránkách města. Rizikem se však
může jevit skutečnost, že řada respondentů hledá informace o možných formách péče jinými způsoby, v tomto smyslu se proto doporučuje příležitostně realizovat ve spolupráci se samotnými poskytovateli
služeb určitou veřejnou prezentaci nabízených služeb.
FÓRUM sociální politiky 4/2020 PŘÍLOHA
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Získané poznatky byly sumarizovány ve výzkumné zprávě, která byla
předána jejímu zadavateli − Městu Roudnice nad Labem.
Zadavatelem výzkumné aktivity Zjištění bariér a potřeb osob ohrožených závislostmi (alkohol, ilegální drogy a patologické hráčství) byl
Úřad vlády ČR, její řešení bylo financováno v rámci prostředků
poskytnuté institucionální podpory na vědeckovýzkumnou činnost
VÚPSV.
Výzkumná aktivita měla vymezeny dva hlavní cíle:
1) předložit základní deskripci socioekonomické situace klientů
zapojených do adiktologických služeb s ohledem na jejich:
l celkovou aktuální finanční situaci ve smyslu struktury zdrojů příjmů,
jejich pravidelnosti a výši těchto příjmů, struktury pravidelných
výdajů a majetkové situace,
l přístup k bydlení ve smyslu kvality, dostupnosti a požadavků a zázemí,
l uplatnění na trhu práce ve smyslu dosaženého vzdělání, struktury
uplatnění na trhu práce a jeho stability, nároků na pracovní uplatnění a případné překážky,
l adiktologickou perspektivu ve smyslu primárního zdroje závislosti,
podstoupených intervencí a jejich výhledu;
2) na základě souhrnné deskripce získaných dat formulovat doporučení pro mírnění rizik spojených se závislostním chováním v sociální oblasti v souladu s platnou Národní strategií prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním na období
2019−2027 a Strategií sociálního začleňování 2014−2020.
Výzkumná aktivita se zaměřila na několik oblastí, které determinují
situaci osob se závislostním chováním a potažmo i celý proces, kterým
se těmto lidem snaží společnost pomoci. Za tímto účelem bylo realizováno deskriptivní šetření zaměřené na socioekonomickou situaci klientů zapojených adiktologických služeb realizovaných v České republice a na základě jeho výsledků pak byla formulována doporučení pro
přijetí potřebných opatření v této oblasti.
Vlastní zacílení šetření vycházelo z potřeby prvotního deskriptivního vstupu navazujícího na pozorování z adiktologických služeb. Šetření se zaměřilo na několik okruhů témat, která ve svém komplexu
determinují životní příběhy klientů adiktologických služeb. Jednalo
se o ekonomickou situaci klientů, o bytovou situaci, pracovní zapojení klientů a doplňkově pak na ostatní potřeby klientů směrem k sociálním, potažmo adiktologickým službám. Realizované šetření bylo
navrženo jako základní deskriptivní studie. Zkoumanou populací byly
osoby ohrožené závislostním chováním zapojené do adiktologických
služeb poskytovaných dle Standardu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Zkoumaný soubor byl tvořen osobami vybranými
náhodným výběrem z cílové populace uvnitř stratifikovaných jednotek, přičemž stratifikace jednotek byla provedena s ohledem na velikost populace zapojené do jednotlivých typů poskytovaných adiktologických služeb. Vlastní sběr dat byl organizován formou anonymního dotazníkového šetření administrovaného tazatelem formou
polostandardizovaného rozhovoru ve struktuře dotazníku. Obsah
dotazníku byl vytvořen na základě cílových indikátorů relevantních
k problematice sledování míry sociálního vyčlenění a dále na základě
indukce poznatků a pozorování v praxi adiktologických služeb
v oblasti poskytování služeb a intervencí směřujících k mírnění dopadů závislostního chování v sociální oblasti. Zpracovaná data reprezentují soubor 981 respondentů ve věku 18−73 let. Interpretace kvantitativních dat získaných pomocí dotazníku byla provedena v kontextu a s ohledem na specifika sledované oblasti. Zdrojem těchto informací byla jednak sdělení pracovníků, kteří distribuovali dotazník,
a také mnohaleté praktické každodenní zkušenosti a jevy pozorované
v průběhu poskytování certifikovaných adiktologických služeb. Významný zdroj kontextuálních informací představovaly též relevantní
výzkumy a publikovaná sdělení.
Z výsledků předmětného šetření lze dovodit, že čím časněji se závislostní chování projeví, tím vyšší je riziko přerušení soustavné přípravy
na budoucí povolání, ztráty nebo nevytvoření potřebných pracovních
návyků a ztíženého přístupu k bydlení. Na základě získaných zjištění
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byla, v souladu s cílem výzkumné aktivity, formulována následující
doporučení ve třech oblastech.
Zaprvé v oblasti prevence předčasného ukončení vzdělávání a přípravy na budoucí povolání, zadruhé ve sféře prevence ztráty práce,
respektive legálního zdroje příjmů a uplatnění na trhu práce. Zatřetí šlo
o doporučení ohledně prevence ztráty bydlení a zpřístupnění bydlení.
Další doporučení byla formulována pro oblast naplňování Národní
strategie pro prevenci a snižování škod spojených se závislostním
chováním v letech 2019−2027. V tomto smyslu jde o posílení koordinace přístupu ke snižování sociálních dopadů závislostního chování na
celostátní, regionální a místní úrovni a o podporu legislativního rámce
pro smysluplnou realizaci postupů a intervencí v oblasti mírnění sociálních rizik spojených se závislostním chováním. Současně byla koncipována doporučení pro další výzkum v oblasti socioekonomické situace klientů adiktologických služeb. Jako zvláště vhodné se jeví využití dalších komplementárních kvalitativních nástrojů (biografických
metod, případové práce, ohniskových skupin apod.) tak, aby bylo
možné sledovat konkrétní kauzality. Na základě analýzy dostupných
statistických údajů se doporučuje sjednotit metodiku vykazování statistických ukazatelů a doplnit ji tak, aby bylo možné longitudinální sledování jevů a trendů.
Výsledky výzkumné aktivity zpracované v závěrečné souhrnné zprávě poslouží zadavateli jako podklad při přípravě systémového návrhu
změn a sítí adiktologických služeb s cílem zefektivnění vynakládání
finančních prostředků na řešení integrace těchto osob na trhu práce.
Definování a kvantifikace bariér osob ohrožených závislostmi také
umožní přesnější zacílení adiktologických služeb.
Cílem tříletého projektu (2018−2020) aplikovaného výzkumu Provádění depistáže a následné stanovení cílů pomoci sociálními pracovníky
obecních úřadů, spolufinancovaného TA ČR (programem ÉTA), je
vymezení obsahu a podmínek výkonu metody sociální práce
„depistáž“, která je realizována v rámci sociální práce na obecních úřadech II. a III. typu. Nedílnou součástí řešení je také zpracování praktických metodických postupů a vytvoření interaktivního formuláře pro
sociální pracovníky obecních úřadů (OÚ) k vedení záznamů o depistáži.
Řešení projektu je inspirováno principy intervenčního výzkumu
a v souladu s nimi postupuje od fáze výzkumné (rok 2018) přes vývoj
inovativní metodické příručky a interaktivního webového formuláře
pro záznam provedených depistáží (rok 2019) po jejich pilotní testování v praxi v rámci činnosti sociálních odborů/oddělení vybraných OÚ
a dopracování do finální podoby (rok 2020).
V roce 2019 byla uzavřena výzkumná fáze projektu, a to jednak realizací dotazníkového šetření, které navazovalo na předchozí kvalitativní šetření, dále diskusí nového vymezení depistáže na OÚ v rámci rozsáhlého workshopu určeného především vedoucím sociálních odborů
OÚ a předáním souhrnné výzkumné zprávy určené pro MPSV, které
výzkumné výsledky využije ve své koncepční a metodické činnosti (nejpravděpodobněji v některém ze svých Doporučených postupů). Dodejme, že dotazníkové šetření potvrdilo poznatek získaný v rámci kvalitativního šetření, a sice doložilo, že mezi sociálními pracovníky nepanuje zcela jednotná představa o tom, co depistáž je, které činnosti zahrnuje a které naopak do depistáže nepatří. Dále byly indikovány disproporce organizačního charakteru − zejména skutečnost, že ačkoliv
kolem 75 % respondentů z obcí II. i III. typu depistáž vykonává, v náplni práce ji dle svého přesvědčení mělo uvedenu jen necelých 60 %.
Řada OÚ se tímto způsobem vyhýbá povinnosti zařadit sociálního pracovníka, který má v náplni práce depistáž, do 11. platové třídy, která
této náplni práce dle Katalogu prací odpovídá. Tato strategie může přinášet sociálním pracovníkům kromě nižší mzdy i další nevýhody,
zejména v oblasti krytí osobních bezpečnostních rizik, které mohou být
s výkonem některých depistáží spojeny.
Po většinu roku pak byla v rámci tohoto projektu vyvíjena metodická příručka „Metoda depistáže a následné stanovení cílů pomoci
a podpory“. Při jejím zpracovávání byly využity nejen poznatky o výkonu depistáže v ČR získané v rámci vlastního hloubkového výzkumu, ale
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i zahraniční inspirace a diskuse v rámci multidisciplinárního týmu projektu. Od podzimu pak započaly rovněž práce na vývoji interaktivních
formulářů pro záznam provedených depistáží, které jsou vyvíjeny ve
formátu webové aplikace určené pro obecní úřady obcí II. a III. typu.
Tyto aplikované výsledky budou v roce 2020 testovány v praxi.
Projekt Výzkum atraktivity oboru sociální práce pro studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol, odborných kompetencí
a osobnostních předpokladů nezbytných pro výkon sociální práce byl
v letech (2018−2019) financován z institucionální dotace na rozvoj
VÚPSV, v. v. i.
Předmětem této výzkumné aktivity byla dvě relativně samostatná
témata. Jednak jsme se věnovali výzkumu atraktivity studia oborů
sociální práce pro potenciální uchazeče o studium, a to včetně faktorů
ovlivňujících jejich kariérové rozhodování. A současně jsme analyzovali odborné kompetence a osobnostní předpoklady nezbytné pro
výkon sociální práce a možné způsoby jejich rozvoje skrze kvalifikační
studium, které by předávalo nejen příslušné odborné kompetence, ale
rovněž by podporovalo osobnostní předpoklady vhodné pro výkon
sociální práce.
V rámci tohoto výzkumu jsme uplatnili kombinaci několika výzkumných metod, a to jak z oblasti kvalitativního, tak také kvantitativního
výzkumu. Zatímco v roce 2018 byla realizována spíše kvalitativní šetření − 15 hloubkových rozhovorů na téma osobního pojetí a předpokladů pro výkon sociální práce se 16 sociálními pracovníky záměrně
vybranými napříč jednotlivými oblastmi výkonu sociální práce (rozhovory převedeny do textové podoby představovaly 560 normostran
k analýze) a kvalitativní i kvantitativní obsahová analýza 78 seminárních prací na téma „Moje motivace ke studiu sociální práce“ studentů
1. ročníků bakalářského studijního programu sociální práce, kohorty
2015−2018. V roce 2019 byla uskutečněna navazující dotazníková šetření validující poznatky získané v předchozích analýzách: v rámci tématu atraktivita oboru tak byla uskutečněna dvě dotazníková šetření,
jedno určeno maturantům v roce 2019 (N = 6447) a druhé studentům
1. ročníků VOŠ a bakalářských programů VŠ v oborech kvalifikujících
k výkonu sociální práce (N = 430). V rámci zjišování odborných a osobnostních předpokladů bylo uskutečněno dotazníkové šetření určené
sociálním pracovníkům z celé ČR napříč všemi oblastmi výkonu sociální práce (N = 710). Dimenze odborných a osobnostních předpokladů
sociálních pracovníků, na které se tento výzkum zaměřil, byly následující: preference sociálního pracovníka (jeho hodnoty, ideály, zájmy, cíle
a znalosti k cílům); představy o kontextu výkonu sociální práce (tj.
zejm. interpretační schémata o sociálních pracovnících, klientech, dalších účastnících řešených situací a očekáváních kladených na sociální
pracovníky); představy sociálních pracovníků o žádoucím jednání
v interakcích s klienty, s dalšími sociálními pracovníky a jinými subjekty; využívané znalosti; osobní dispozice sociálních pracovníků.
Poznatky k tématu atraktivita oborů sociální práce a kariérové rozhodování středoškoláků jsou shrnuty ve veřejně dostupné v monografii „Atraktivita oborů sociální práce pro studenty středních, vyšších
odborných a vysokých škol“ (http://praha.vupsv.cz/Fulltext/
vz_459.pdf). Monografie je určena nejen pracovníkům MPSV, ale
i vzdělavatelům v sociální práci, nebo obsahuje řadu empiricky podložených námětů, jak efektivně představovat tyto obory studentům.
Rozsáhlé výsledky zkoumání odborných a osobnostních předpokladů
pro výkon sociální práce, včetně empiricky podložených doporučení ke
vzdělávání sociálních pracovníků, byly předány MPSV a jejich zveřejnění přepokládáme v průběhu roku 2020. Kromě toho byla v rámci této
výzkumné aktivity doplňkově zpracována monografie „Péče o sebe
u sociálních pracovníků jako součást odborného výkonu sociální
práce“, a to proto, že se z hlediska rozvoje a zejména udržení kvality
výkonu sociální práce jedná o zásadní téma, které je žádoucí kultivovat
již během studia oboru sociální práce. V neposlední řadě byly výsledky této výzkumné aktivity prezentovány na mezinárodních konferencích v ČR i v zahraničí a rovněž se připravuje několik akademických
statí k publikování v roce 2020.

8. Monitorování vývoje sociálního dialogu a pracovních
podmínek
V rámci realizace toho výzkumného záměru pokračoval ústav v roce 2019 zapojením do projektu observatoří „EurWORK (European
Observatory of Working Life) a EMCC (European Monitoring Centre on
Change)“, které jsou součástí celoevropské sítě vytvořené agenturou −
nadací Evropské komise EUROFOUND (Evropská nadace pro zlepšení
životních a pracovních podmínek). Dále byla pozornost věnována problematice zkracování pracovní doby, zvyšování kapacity sociálních
partnerů a sociálního dialogu v novém světě práce a dále tzv. whistleblowingu, jak je označováno oznamování nekalých praktik.
Cílem těchto observatoří je shromažovat, analyzovat a šířit informace o industriálních vztazích, pracovních podmínkách a změnách na
trhu práce. Výstupy jsou primárně určeny organizacím sociálních partnerů jak na evropské, tak na národní úrovni, vládním organizacím,
institucím EU a široké odborné veřejnosti.
EurWORK je zaměřena na shromažování informací o industriálních
vztazích, tedy na sociální partnery, kolektivní vyjednávání a na pracovní podmínky v nejširším slova smyslu, jako je pracovní doba, odměňování, organizace práce, zdravotní stav zaměstnanců, kariérní a profesní rozvoj, slaování rodinného života s prací aj. V rámci této
observatoře byly v roce 2019 za tímto účelem zpracovávány následující příspěvky:
l Diskriminace na pracovišti a sociální partneři,
l Podnikání žen a jeho financování,
l Domácnosti s vysokým dluhem a dluhové poradenství,
l Pracovní podmínky pracovníků s více pracovními poměry / úvazky,
l Mezinárodní restrukturalizace − případová studie firmy Lego,
l Reformy v rámci Evropského semestru a sociální partneři,
l Opatření sloužící k návratu zdravotně postižených zpět na trh práce,
l Čtvrtletní monitoring pracovních vztahů, trhu práce a pracovních
podmínek v ČR,
l Aktualizovaná přehledová studie základních oblastí pracovního
života v ČR,
l Roční přehled pracovní doby, mzdového vývoje a minimální mzdy,
l Reprezentativní studie sociálních partnerů ve vybraných odvětvích,
jako je kultura se zaměřením na herce a audio vizuální umělce. Dalším sledovaným sektorem bylo civilní letectví.
EMCC je zaměřeno na monitoring trhu práce, tedy na zaměstnanost
a nezaměstnanost a na monitorování změn na trhu práce v důsledku
restrukturalizace ekonomiky. Tato činnost spočívá v průběžném monitorování informací v českém denním tisku a jiných dostupných informačních médiích s cílem shromažovat a vyhodnocovat informace
o změnách na trhu práce (vzniku nových, útlumu, přesunu nebo zrušení stávajících pracovních míst) v České republice. V rámci observatoře byly zpracovány následující příspěvky:
l Monitoring vzniku a rušení pracovních míst v českých podnicích,
l Přehled legislativních a nelegislativních opatření zmírňujících dopady restrukturalizace (aktualizace).
Příspěvky za všechny státy EU jsou dostupné na
www.eurofound.eu.
Pro potřeby decizní sféry byl realizován projekt Zkracování pracovní
doby, který byl zaměřen jak na shromáždění poznatků o zkušenostech
s institutem zkracování pracovní doby zemí EU, tak na odhad dopadů
do české ekonomiky týkající se HDP, produktivity práce, hospodářské
struktury, zaměstnanosti a nezaměstnanosti, organizace práce a mezd
v případě plošného zkrácení pracovní doby.
Vyčíslení národohospodářského dopadu (prostřednictvím vývoje
HDP) po plošném zavedení zkrácené pracovní doby bylo provedeno
prostřednictvím analýzy založené na modelových předpokladech kompenzace výpadku pracovní síly. Analýza vyčíslila potenciální vliv zavedeného opatření na průměrný roční pokles HDP (modelovaný v horizontu 20 let) na hodnotu 0,41 % (přímý vliv bez zvažování vzájemných
dodavatelsko-odběratelských vztahů) oproti ekonomickému vývoji bez
FÓRUM sociální politiky 4/2020 PŘÍLOHA

XIX

Forum_ 4_2020_PRILOHA.qxd

25.8.2020

16:23

StrÆnka 20

Příloha
zkrácení pracovní doby. Největšího průměrného ročního poklesu
vytvořené hrubé přidané hodnoty v důsledku zkrácení pracovní doby
dosáhl dle modelu zpracovatelský průmysl (propad oproti variantě
beze změny o cca 0,83 %). Při zohlednění nepřímých odběratelskododavatelských vztahů v rámci jednotlivých odvětví za pomoci tzv.
input-output analýzy by v horizontu následujících 20 let došlo ke zvýšení průměrného ročního propadu HDP v důsledku plošného zkrácení
pracovní doby na hodnotu 0,79 %. Uvedené hodnoty ukazují, že případné plošné (legislativní) zkrácení pracovní doby způsobí nevýznamný pokles HDP.
Zkrácení pracovní doby může přinést jak negativní, tak pozitivní
dopady, které nemohly být v kvantitativní analýze zohledněny. Ze
zkušeností zemí, které zkrácení pracovní doby zavedly, vyplývá, že
její zavedení může např. znamenat nárůst pracovní migrace, a to i té
nelegální, nebo zaměstnavatelé mohou pomocí migrantů kompenzovat chybějící pracovní sílu. Někteří zaměstnavatelé, zejména ti,
kteří spoléhají na levnou pracovní sílu, mohou přesunout svoji
výrobu do třetích (levnějších) zemí. Zkracování pracovní doby může
také vést k tomu, že někteří zaměstnavatelé přistoupí k navýšení
práce přesčas, v extrémních případech pak k nelegálním přesčasům.
Naopak mezi pozitivní dopady, o kterých se hovoří v souvislosti se
zkracováním pracovní doby, patří zejména zlepšení zdravotního stavu,
méně stresové zátěže, lepší psychická pohoda pracujících, více možností sladit rodinný a pracovní život a v neposlední řadě také lepší příležitosti pro podporu genderové rovnosti jak ve veřejné, tak v soukromé sféře.
V literatuře popisované dopady zaváděných opatření nejsou jen
negativní nebo pozitivní, ale mají spíše ambivalentní povahu.
Nejednoznačný je dopad do oblasti work-life balance a genderové
rovnosti, kde relativně malé zkrácení pracovní doby o 0,5 hodiny
denně s sebou nepřináší vyšší genderovou rovnost v domácí sféře,
ale může do jisté míry umožnit, zejména ženám, lépe zvládnout
domácí/rodinné povinnosti. Vliv na zdravotní stav a psychickou
pohodu zaměstnanců na základě zkrácení pracovní doby je podle
řady studií pozitivní pouze v případě, že nedochází k následnému
zvýšení intenzity práce a pracovního tempa. Z hlediska pozitivních
dopadů na zdraví se pak dle dostupných zahraničních výzkumů jeví
jako nejefektivnější zkrácený pracovní týden na 4 pracovní dny.
V případě nezvyšování intenzity práce pak v dlouhém období může
tato skutečnost příznivě ovlivnit veřejné finance, resp. výdaje na
zdravotní péči. Dalším zaznamenaným potenciálním přínosem je
rozvoj odvětví spojených s trávením volného času (cestovní ruch,
sport, kultura). Rozvoj těchto odvětví může navíc vstřebat i pracovní sílu uvolněnou z odvětví či firem, které díky vyšším nákladům na zaměstnance a ztrátě konkurenceschopnosti ukončí svoji
činnost.
Přestože pokles celkového HDP nebude významný, je potřeba sledovat i vývoj jednotlivých odvětví národního hospodářství. Některá
odvětví budou postižena více (zpracovatelský průmysl, velkoobchod
a maloobchod…) a některá méně (kultura, administrativa, těžba
a dobývání…). Pokud vezmeme v úvahu i regionální hledisko a koncentraci některých odvětví (příp. velkých zaměstnavatelů v odvětví)
v určitých regionech, můžeme se oprávněně obávat, že dopady se
budou lišit i podle regiónů. Dopady zkrácené pracovní doby mohou
být daleko výraznější v regionech s vysokou nezaměstnaností, méně
kvalifikovanou pracovní silou, v regionech s velkým množstvím vyloučených lokalit.
Významným nástrojem, jak implementovat zkrácenou pracovní
dobu, jsou kolektivní smlouvy vyššího stupně a podnikové kolektivní
smlouvy. Výsledky výzkumu ukazují, že v některých odvětvích je zkrácená pracovní doba zavedená právě kolektivními smlouvami již mnoho
let standardem a přesahuje hodnoty stanovené zákoníkem práce (těžký
průmysl, sklářství, textilní průmysl…). Zaměstnavatelé, kteří zkrácenou
pracovní dobu již zavedli, nepovažují její zavedení za nepřekonatelnou
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překážku, přestože si toto opatření vyžádalo zvýšené náklady (osobní
náklady, náklady na provedení organizační změny). Právě tuto variantu,
tzn. implementaci zkrácené pracovní doby prostřednictvím kolektivních
smluv, lze jednoznačně doporučit. Zkrácení pracovní doby je tak výsledkem dohody mezi zaměstnavateli a zástupci zaměstnanců a může
respektovat specifika jednotlivých odvětví či firem.
Získané poznatky byly sumarizovány ve studii Zkracování pracovní
doby.
Společný projekt Mezinárodní organizace práce a Evropské Komise
Enhancing social partners' and social dialogue capacity in the new
world of work (Zvyšování kapacity sociálních partnerů a sociálního
dialogu v novém světě práce) byl zaměřen na roli a kapacitu sociální
partnerů v novém světě práce. Jeho cílem bylo zapojení sociálních
partnerů na evropské i národní úrovni s cílem zvýšit jejich povědomí
o tom, co nový svět práce přináší. Zároveň byli sociální partneři na
evropské a národní úrovni z České republiky, Estonska, Francie, Irska,
Itálie, Litvy, Lotyšska, Německa, Polska, Rumunska, Řecka, Španělska,
Švédska a Turecka vyzváni, aby definovali témata, která považují
v současné době, kdy se trh práce výrazným způsobem mění, za nejdůležitější. Sociální partneři se na konferenci v Ženevě v únoru 2019
shodli na následujících tématech − reprezentativita a autonomie sociálních partnerů a digitalizace práce.
Úkolem národního experta − VÚPSV bylo konzultovat zmíněná
témata se sociálními partnery na národní úrovni a získat jejich stanoviska, včetně definování dalších pro sociální partnery relevantních
témat. V případě České republiky jsou prioritou odborů nízké mzdy
a pracovní doba, zaměstnavatele pak nejvíce znepokojoval vývoj na
trhu práce a nedostatek pracovní síly. Příspěvek za Českou republiku
s názvem Social dialogue and its capacity in the new world of work.
The Case of the Czech Republic byl prezentován na mezinárodní konferenci Enhancing social partners' and social dialogue's roles and
capacity in the new world of work, která se konala v Bruselu 4.−5. 3.
2020, a bude součástí připravované publikace (o vydavateli publikace
není doposud rozhodnuto).
Projekt Cooperation on combating work related crime (Spolupráce v boji proti nekalým praktikám na pracovišti), který byl financován Evropskou komisí, byl zaměřen na jeden ze způsobů potírání
nekalých praktik na pracovišti na tzv. whistleblowing. Nekalé praktiky zahrnují nelegální zaměstnávání a další nezákonné aktivity,
zejména neplacení daní, zdravotního a sociálního pojištění za
zaměstnance a nedodržování zákoníku práce v oblasti pracovních
podmínek. Za whistleblowing je pak označováno oznamování těchto nekalých praktik zaměstnancem, resp. informování dotčených
veřejných institucí o nekalých praktikách na pracovišti. Tato problematika v některých zemích EU v posledních deseti letech nabývá na
významu, zejména v souvislosti s pracovní migrací z ekonomicky
méně vyspělých zemí EU.
Za ČR byla v rámci projektu zpracována studie Whistleblowing in
the Czech Republic − a fragmented support, která popisuje stav ve
sledované oblasti. Studie představuje legislativu, která chrání
zaměstnance, jenž oznámí nekalé praktiky na pracovišti svého
zaměstnavatele, proti odvetným opatřením zaměstnavatele. Dále je
ve studii popsáno institucionální zabezpečení, tedy instituce, zejména veřejné, na které se zaměstnanec − oznamovatel může obrátit
v případě, že chce oznámit nekalé jednání zaměstnavatele, včetně
spolupráce těchto institucí. Studie se rovněž zabývá rolí sociálních
partnerů.
V závěrečné fázi projektu byla uspořádána konference „Enhancing
whistleblower protection through better collaboration between responsible authorities − a tool to prevent and tackle“ pod patronací norského Ministerstva práce a sociálních věcí. Výstupy projektu slouží
jako informace pro evropské sociální partnery a decizní orgány o legislativních podmínkách a jejich praktickém zabezpečení v zúčastněných
zemích (Norsko, ČR, Finsko, Chorvatsko, Lotyšsko, Nizozemí, Polsko,
Švédsko, Řecko a Velká Británie).
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The Fourth Industrial Revolution and the coronavirus
pandemic are changing the world
The changes underway as a result of the application
of state-of-the-art technologies must be considered in
the broader historical context and the serious longterm consequences that can be expected. While many
hopes are associated with the Fourth Industrial
Revolution, there are also uncertainties. The nature
of both work and labour relations will change, as will
the roles of the state and local municipalities. It will
lead to new life trajectories, for example it will
be necessary to reconsider the concept of unemployment and to understand it as a period
of preparation for a new profession and the protection of attained social status. This will impose
entirely new demands on the social and education
systems. Moreover, one must assume an increase in
social polarisation and the risks associated with it.
The dependence on modern technologies will also
create new challenges and dangers. In this context,
the coronavirus pandemic can be seen both as
a brake and an accelerator.
The Fourth Industrial Revolution, the labour market
and Covid-19
The article considers the initial findings from the
„Comprehensive solutions to the impacts of digitalisation and automation processes on the labour
market and, consequently, on society and education“
research project. At the same time, the article
attempts to take into account the effects of the coronavirus pandemic. According to the authors,
the Fourth Industrial Revolution will exert a major
impact on employment, the character of work and
the emergence of new employment relationships
and, consequently, life in society as a whole. The digitalisation of the economy will necessitate changes
in the field of education and will also present risks
such as the growth of social polarisation in society.
The Covid-19 pandemic exerted contrasting impacts
on this process. By reducing social contact, it had
a negative effect on activities and entire industries
that were expected to gradually absorb the workforce
released by automation. On the other hand,
the application of digital technologies and the
development of working relationships based on these
technologies have accelerated significantly. Three
factors will continue to influence development going
forward: the indisputable and dynamic development
of modern technologies, differing impacts of the
pandemic on various sectors and the consequences
of the economic downturn.
Does Stage 4.0 present more of a threat than an
opportunity? An interview with economic advisor
Ing. Jaroslav Šulc, CSc.
An extensive interview with economist Jaroslav Šulc
− a former adviser to Czech-Moravian Confederation
of Trade Unions chairpersons, the Prime Minister and
President of the Senate − discusses principally the
concept of the Industry 4.0 Initiative and the sociopolitical implications of the digitalisation of the
economy. The interview also addresses the approach
of the German Fraunhofer Institute to the digitalisation of the economy and takes a look back
at older Czech/Czechoslovak traditional approaches
to scientific and technical changes and their various
consequences.

Review of the book Prokop, Daniel: Blind Spots:
On Poverty, Education, Populism and Other
Challenges facing Czech Society
On the one hand, the reviewer praises the book for
the clarity and comprehensibility with which
it addresses topics that are familiar to sociologists
and the fact that it points out that the political
representation fails to appreciate the importance
of these issues, in particular with concern to the definitions of poverty and certain other social inequality
phenomena. On the other hand, however, the reviewer highlights a number of weaknesses in the
book, for example concerning the passages devoted
to access to education and openness to migrants. Jan
Keller describes the chapter on the social stratification
of Czech society as the most problematic part of the
book, one of his arguments for which is supported by
comparable findings from abroad.
Review of the book Banerjee, Abhijit V. − Duflo,
Esther: Good economics for hard times: better
answers to our biggest problems
The reviewed book provides an interesting
contribution to the literature dealing with the causes
of problems and imbalances in the functioning of
today's socio-economic systems. It is based on
proven knowledge and appropriately thoughtthrough concepts. It deals with the issues of public
finance, income inequality, environmental economics, structural policy, economic growth and
development, foreign trade, social security and social
policy. It can be recommended to those interested
in understanding the problems of today's world,
especially those who, when studying basic economic
models, have doubts about whether it is all so simple
and straightforward.
Review of the book Barša, Pavel − Dokupil Škabraha,
Martin (eds.): Beyond Capitalism
The review presents, and provides an assessment of,
a book entitled Beyond Capitalism, which focuses on
a critique of the characteristics of late capitalism and
the introduction of alternatives to the current socioeconomic system. The book provides an interesting
contribution to the domestic critical debate and has
the potential to appeal to a wider audience; however,
it is limited to a certain extent by its essay and
discussion approach, which slightly diminishes its
value for the purely academic audience.
Annex: From the results of the research activities
of RILSA (VÚPSV) in 2019
The report, in the form of an appendix, presents
the results of the scientific research activities of the
Research Institute for Labour and Social Affairs
(RILSA) for 2019. The research was based on
the „Research Activities of RILSA for 2019“ document
and focused on addressing the various important
issues facing the development of the social system in
the Czech Republic taking into account the current
priorities of the management of the Ministry of
Labour and Social Affairs. The starting point of
the scientific research activities in 2019 fully reflected
the aims set out in the „Long-term concept of
the development of RILSA in the period 2018−2022“.
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Hlavní náplní ústavu je aplikovaný výzkum v oblasti práce

The RILSA´s main role is applied research on labour

a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

and social affairs at regional, national, and international

úrovni formulovaný podle aktuálních potøeb orgánù státní

levels, formulated in accordance with the current needs

správy, popøípadì neziskových èi privátních subjektù. Ústav

of the state administration, and in some cases the non-

vykonává konzultantskou èinnost pro uživatele výsledkù

profit sector and private clients. The Institute provides

výzkumù a organizuje semináøe a konference. Výzkumné

consultancy for the users of research results and organizes

projekty se každý rok pøipravují ve spolupráci se

seminars

zainteresovanými subjekty s ohledem na kontinuitu vývoje

prepared each year in collaboration with interested

vìdy a výzkumu v pøedmìtných oblastech. Mezi hlavní

parties, with regard to the continuity of science and

výzkumné zájmy ústavu patøí:

research in the areas in question. The Institute´s main

and

conferences.

Research

projects

are

research interests include:
l

trh práce a zamìstnanost,

l

sociální dialog a pracovní vztahy,

l

labour market and employment,

l

sociální ochrana,

l

social dialogue and labour relations,

l

rodinná politika,

l

social security,

l

pøíjmová a mzdová politika,

l

family policy,

l

rovné pøíležitosti,

l

wages and income policy,

l

teorie sociální politiky.

l

equal opportunities,

l

social policy theory.

Významnou èinností ústavu je poskytování komplexních
knihovnických a informaèních služeb z oblasti práce a sociálních

An important activity of the Institute, essential for carrying out

vìcí, které zajišuje oddìlení knihovnicko-informaèních služeb.

its research objectives, is the provision of comprehensive

V rámci jeho èinnosti je kontinuálnì budován a zpracováván

library and information services in the field of labour and social

fond domácích a zahranièních informaèních pramenù z uvedené

affairs. This is done by RILSA's library and information services

oblasti, ale i z pøíbuzných oborù a prùøezových vìdních disciplín.

department.
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Petr Víšek
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