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Jaká je aktuální situace v pardubickém kraji v oblasti 
zaměstnanosti ?

https://www.predikcetrhuprace.cz/ @predikceprace

https://www.predikcetrhuprace.cz/
https://twitter.com/predikceprace
https://www.facebook.com/predikceprace


Projekt Predikce trhu práce – Co je KOMPAS a k čemu 
je dobrý ?

Hlavní cíle projektu

 predikce v oblasti trhu práce na národní úrovni

 predikce regionálních trhů práce

 provozování odborného pracoviště pro monitorování a predikce trhu práce

Projekt Kompas nabízí řešení

 nedostatku regionálních informací pro mapování, analyzování a modelování trhu práce 
(včetně vývoje klíčových odvětví, oborů a profesí) v krajích

 chybějícího implementačního systému výstupů z těchto činností do vzdělávacích, inovačních 
a rozvojových politik v krajích

 chybějící regionální dimenze predikcí a střednědobých analýz, která je při nízké mobilitě 
pracovní síly klíčová

 disproporce mezi kvantitativní a kvalitativní nabídkou a poptávkou absolventů na trhu práce

https://www.predikcetrhuprace.cz/ @predikceprace

https://www.predikcetrhuprace.cz/
https://twitter.com/predikceprace
https://www.facebook.com/predikceprace


Základní pilíře systému predikcí trhu práce

Systém monitoringu, analýz a expertních prognóz trhu 
práce

 zajišťuje kvantitativní i kvalitativní data 
a informace

 mapováním aktuálního stavu

 analýzou predikce vývoje

Analytická činnost zabývající se situací 
na trhu práce:

 dostatek / nedostatek kvalifikované pracovní síly

 vývoj situace na trhu práce vzhledem 
ke vzdělávacímu systému

 tvorba analytických materiálů (rešerše, analýzy, studie)

Regionální dimenze:

 optimalizace znalostní báze o trhu práce 
s podporou regionálních dat a informací

 kvantitativní i kvalitativní data a informace z kraje

Národní úroveňRegionální úroveň

Monitoring
• sběr dat a informací

Zpracování
• příprava dat

• zpracování informací

Prognózy
• tvorba predikcí

Verifikace
• expertní skupiny

• regionální experti

Prezentace výstupů
• webová aplikace

https://www.predikcetrhuprace.cz/ @predikceprace

https://www.predikcetrhuprace.cz/
https://twitter.com/predikceprace
https://www.facebook.com/predikceprace


V čem může projekt KOMPAS pomoci žákům a 
studentům ?

Rozhoduji se jaké předměty si zvolím v dalších ročnících ? 

 až vyjdu ze školy, které profese v mém kraji budou dobře hledat uplatnění ? 

 vím, jaké obory chci studovat, najdu po škole uplatnění ? 

 v kterých krajích bude nejjednodušší nalézt práci a kde mi budou za práci nejlépe platit

Blíží se konec studia na základní nebo střední škole a rozhoduji se o dalším studiu či 
zvažuji dále nestudovat a jít pracovat ?

 lidé s jakým vzděláním se nejlépe uplatní? 

 vím kde bych chtěl žít, naleznu tam ve vystudovaném oboru práci ?

 kolik lidí vystuduje daný obor v nejbližších 5 letech ?

https://www.predikcetrhuprace.cz/ @predikceprace

https://www.predikcetrhuprace.cz/
https://twitter.com/predikceprace
https://www.facebook.com/predikceprace


Kde naleznu výstupy projektu  ?                                 
Přeci na https://www.predikcetrhuprace.cz/ !!!!

https://www.predikcetrhuprace.cz/ @predikceprace

https://www.predikcetrhuprace.cz/
https://www.predikcetrhuprace.cz/
https://twitter.com/predikceprace
https://www.facebook.com/predikceprace


Záložka Regiony… (zvolen pardubický kraj)

https://www.predikcetrhuprace.cz/ @predikceprace

https://www.predikcetrhuprace.cz/
https://twitter.com/predikceprace
https://www.facebook.com/predikceprace


Záložka Regiony – TOP z regionů…

https://www.predikcetrhuprace.cz/ @predikceprace

https://www.predikcetrhuprace.cz/
https://twitter.com/predikceprace
https://www.facebook.com/predikceprace


Záložka Profese… (zvolen pardubický a KH kraj)

https://www.predikcetrhuprace.cz/ @predikceprace

https://www.predikcetrhuprace.cz/
https://twitter.com/predikceprace
https://www.facebook.com/predikceprace


Záložka Profese – TOP ISCO…

https://www.predikcetrhuprace.cz/ @predikceprace

https://www.predikcetrhuprace.cz/
https://twitter.com/predikceprace
https://www.facebook.com/predikceprace


Záložka Odvětví… (zvolen pardubický a KH kraj)

https://www.predikcetrhuprace.cz/ @predikceprace

https://www.predikcetrhuprace.cz/
https://twitter.com/predikceprace
https://www.facebook.com/predikceprace


Záložka Odvětví – TOP NACE…

https://www.predikcetrhuprace.cz/ @predikceprace

https://www.predikcetrhuprace.cz/
https://twitter.com/predikceprace
https://www.facebook.com/predikceprace


Záložka Vzdělání… (zvolen pardubický a KH kraj)

https://www.predikcetrhuprace.cz/ @predikceprace

https://www.predikcetrhuprace.cz/
https://twitter.com/predikceprace
https://www.facebook.com/predikceprace


Záložka vzdělání – TOP ISCED…

https://www.predikcetrhuprace.cz/ @predikceprace

https://www.predikcetrhuprace.cz/
https://twitter.com/predikceprace
https://www.facebook.com/predikceprace


V čem mi může projekt KOMPAS pomoci ?

Jak bych měl postupovat, když přemýšlím, jaké předměty/školy si zvolit ? 

 rozmyslet si které předměty/školy by mne zajímaly

 podívat se na stránky www.predikcetrhuprace.cz a ověřit si, jestli bude možné po škole nalézt 
vhodné uplatnění    

 promluvit o tom, co jsem zjistil s rodiči, učiteli nebo dalšími dospělými, kterým důvěřuji. 
Pomohou mi najít další informace a objasní souvislosti, které třeba nejsou na první pohled 
jasné.

https://www.predikcetrhuprace.cz/ @predikceprace

http://www.predikcetrhuprace.cz/
https://www.predikcetrhuprace.cz/
https://twitter.com/predikceprace
https://www.facebook.com/predikceprace


Příklad

Baví mě programovat nebo hrát počítačové hry. Chtěl bych studovat vysokou školu 
zaměřenou na IT. Najdu práci a budu se mít dobře?

1. Bude potřeba více lidí s vysokoškolským vzděláním v oblasti IT ?

https://www.predikcetrhuprace.cz/ @predikceprace

https://www.predikcetrhuprace.cz/
https://twitter.com/predikceprace
https://www.facebook.com/predikceprace


Příklad

Baví mě programovat nebo hrát počítačové hry. Chtěl bych studovat vysokou školu 
zaměřenou na IT. Najdu práci a budu se mít dobře?

2. Budu snadno hledat práci ? (pokud je hodnota indexu menší než 1 bude relativně 
jednoduché nalézt práci)

https://www.predikcetrhuprace.cz/ @predikceprace

https://www.predikcetrhuprace.cz/
https://twitter.com/predikceprace
https://www.facebook.com/predikceprace


Příklad

3. Uživím se dobře? (http://nsp.cz/)

https://www.predikcetrhuprace.cz/ @predikceprace

http://nsp.cz/
https://www.predikcetrhuprace.cz/
https://twitter.com/predikceprace
https://www.facebook.com/predikceprace


Příklad

4. Závěr

Jestliže se rozhodnu pracovat po skončení jako analytik v IT:

 budu snadno hledat práci jak v ČR, tak prakticky ve všech krajích

 zaměstnavatelé budou v nejbližších 5 letech trvale zvyšovat své požadavky na počty 
analytiků IT, jedná se tedy o perspektivní zaměstnání

 jedná se o velmi dobře placené zaměstnání, bude se mi krásně žít…

Celkově výborná volba…..

https://www.predikcetrhuprace.cz/ @predikceprace

https://www.predikcetrhuprace.cz/
https://twitter.com/predikceprace
https://www.facebook.com/predikceprace


Ing. Petr HORTLÍK

Analytik v projektu
Predikce trhu práce - KOMPAS 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

petr.hortlik@mpsv.cz

Kontaktní e-mail projektu

predikceprace@mpsv.cz

mailto:petr.hortlik@mpsv.cz
mailto:predikceprace@mpsv.cz

