
HR Days 2019
Budoucnost práce - postavte ji na 
talentech, kompetencích a nových 

technologiích.



Dnešní povídání

● Budoucnost práce jako období nejistot, příležitostí a změn.

● Propojení hlubší znalosti talentů svých zaměstnanců, jejich klíčových 

kompetencí a nových technologií Vám a vaší firmě dá náskok i v době změn.

● 3 kroky, které můžete udělat jako HR pro sebe a pro svou firmu, abyste byli 

relevantní na trhu i za 5 let.



Jak to u nás, v Jobs 2030, vypadá?



Co se změnilo?

● Tlak na vyšší výkon, efektivitu a flexibilitu.

● Menší jistota v práci, kratší úvazky,…

● Nové technologie, s tím spojená rychlost 

a neustálé změny kvůli technologickému vývoji

● Agilní fungování: dopady

3 klíčové pojmy práce budoucnosti:

● Změna, příležitost a nejistota



Budoucnost je nejistá

Zdroj: PWC 2018



Proměna práce - které profese jsou 
ohroženy?

Zdroj: McKinsey Global Institute, 2017



Změny na trhu práce

● Robotizace už dnes může nahradit 1/3 pracovních úkonů ze současných 

60% práce.

● Budoucnost práce bude postavena na využívání technologií anebo na jejich 

minimalizaci. 

● Technologie budou od lidí přebírat práce, které jsou rutinní (opakující se) a 

velkoobjemové. 

● Práce, kde je potřeba lidského umu, tvořivosti anebo jsou silně 

specializované, budou narůstat.

Zdroj: McKinsey Global Institue, 2017



Profese budoucnosti
● Designér individuálního studijního plánu
● Tvůrce her
● Designér prožitku ve virtuální realitě
● Poradce pro domácí roboty
● Odborník na zjednodušování   
● Technik provizorních konstrukcí
● Technik neuro-implantátů
● Recyklační designér
● Designér nulového odpadu v domovech
● Pečovatel o děti, seniory anebo také 
● Pečovatel o domácí mazlíčky

Zdroj: upraveno dle  https://careers2030.cst.org/jobs a Singularity Hub

https://careers2030.cst.org/jobs/page/3/


Jak získat náskok?



Co by měl být pevný základ naší práce?
4lístekIKIGAI

Ikigai je japonský model 
dlouhodobě spokojeného života. 
“A reason for being.”

Metodika Jobs 2030 je založená na 
konceptu Ikigai. Podporuje dlouhodobě 
spokojený život naplněností v práci. 
“A reason for working.”



Důraz na silné stránky a talenty, 
klíčové chování



Posílit změnu

Většina soft-skill workshopů nepodporuje změnu.

Co může pomoci?

● Podpora klíčových dovedností a talentů v cyklech 2-4 měsíců.

● Jsou talenty Vašich lidí propojené s kompetencemi, které mají?

● VR coaching a rozvoj kompetencí jako prostředí podporující změnu.

● Ikigai v praxi, znalost vlastních limitů a budoucích pracovních příležitostí

● Talentové profily týmů a jejich hlavní náplň práce jsou v souladu?



Jak postavit svou práci a práci svého 
týmu?TALENTY:

Test Talentové Dynamiky nebo
Dynamiky Bohatství (vycházejí z
podobného principu jako MBTI), popř.
Silné stránky podle Strenghtfinder. Jaký
je můj talent a čím se odlišují od
ostatních? Jaká je moje výjimečnost?
Kde dosahuji excelentních výsledků s
lehkostí?

VÁŠNĚ:

Oblasti, ve kterých mě práce nejvíce 
baví. Oblasti, které mě přirozeně a 
dlouhodobě zajímají. Kde, když pracuji, 
nevím, že pracuji. Jsem tak zabrán/a do 
práce, že nevím, kolik je hodin. Je to 
můj vnitřní motor.

Které jsou interní projekty, o které mám 
usilovat?

SMYSL:

Kde mi práce dává největší smysl a kde 
je odpověď na otázku “PROČ” pracuji? 
Co mi v práci dává hluboký smysl? Jak 
to mám napojit na poslání svého týmu? 
Poslání společnosti, pro kterou pracuji?

DOVEDNOSTI:

Jak podporují svůj talent svými
dovednostmi, kompetencemi a
předchozími zkušenostmi?
Které dovednosti přirozeně podporují
můj talent, a které naopak musím
dopilovat, abych byl/a dále
úspěšný/á?



3 kroky

1. Práce s vlastními talenty.

2. Napojení na klíčové kompetence.

3. Důraz na vnitřní motivaci a smysl v práci.

Co už funguje u Vás?

Co plánujete?
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Děkujeme Vám za pozornost!

info@jobs2030.com

www.jobs2030.com

www.linkedin.com/company/jobs-2030/

FB: Jobs 2030
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