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Projekt Predikce trhu práce – KOMPAS

 předmětem projektu jsou monitoring, analýzy a prognózy trhu práce

 vytvořený systém napomůže včasné identifikaci nových příležitostí 
i vznikajících rizik na trhu práce

 výstupy budou určující pro zkvalitňování adaptability pracovních sil při měnících 
se podmínkách na trhu práce

 výstupy budou zároveň podnětem k nezbytné reakci příslušných státních 
a zaměstnavatelských subjektů na globální výzvy, mezi které počítáme např.:

 tzv. čtvrtou průmyslovou revoluci

 stárnutí populace

 nezbytnost celoživotního vzdělávání

 zvyšování odborných kompetencí



Projekt Predikce trhu práce – KOMPAS

Období realizace projektu

 1. 1. 2017 – 31. 12. 2022

Nositel projektu Ministerstvo práce a sociálních věcí

Partneři projektu

1. Úřad práce České republiky

2. Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.

3. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

4. Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s. (Jihočeský kraj)

5. Krajská hospodářská komora jižní Moravy, spolek (Jihomoravský kraj)

6. Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje z.s. (Liberecký kraj)

7. Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s. (Moravskoslezský kraj)

8. PZOK, z.ú. (Olomoucký kraj)

9. Teritoriální pakt zaměstnanosti Pardubického kraje, z.ú. (Pardubický kraj)

10. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. (Plzeňský kraj)

11. Institut rozvoje Krajské hospodářské komory StČ, z.s. (Středočeský kraj)

12. Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina, z.s. (kraj Vysočina)

13. Institut Krajské hospodářské komory Zlínského kraje, z.ú. (Zlínský kraj)

14. Karlovarský kraj

15. Institut pro zaměstnanost a rozvoj Karlovarského kraje, z. ú. (Karlovarský kraj)

16. Královéhradecký kraj

17. Ústecký kraj

do 31. 12. 2020

do 31. 12. 2020

do 31. 12. 2020

do 31. 12. 2020



Projekt Predikce trhu práce – KOMPAS

Hlavní cíle projektu

 predikce trhu práce na národní úrovni

 predikce regionálních trhů práce

 rozšíření odborného pracoviště pro monitorování a predikce trhu práce na MPSV

Projekt Kompas nabídne 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



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

Monitoring

 sběr dat a informací o trhu práce

 analýza současného stavu

Vytváření predikcí

 predikce střednědobého vývoje dle:

 ekonomických odvětví

 skupin oborů povolání

 skupin oborů vzdělání

Verifikace

 zhodnocení zhotovených predikcí

 doplnění kvalitativních informací

 případná úprava budoucích trendů

Systém predikce trhu práce



Schéma modelovacích aparátů – zdroje a výstupy

• ČSÚ – demografie

• Eurostat – prac. migrace

• ILO – podíly zaměstnanosti

• IMF – HDP

• MPSV – pracující cizinci v ČR

• ISPV

• ČSÚ – demografie

• MŠMT – ZŠ; SŠ; VOŠ; Konzerv.

• MŠMT – VŠ

• MŠMT – přihlášení a přijatí na 

VŠ a VOŠ

• ČNB – data o úrok. sazbách

• ČSÚ – I-O tabulky

• MF – makroekon. predikce

• ISPV

• VŠPS

submodel

Zahraniční imigrace

submodel

Projekce absolventů škol

submodel

Makroekonomický model

model

LEON
ISPV

VŠPS

Projekce imigrace 

(národ. a region. úrovně)

Projekce absolventů 

(národ. a region. úrovně)
Makro projekce 

(národ. a region. úrovně)

Predikce na národní

a 14x region. úrovních



Vybrané činnosti krajských partnerů

 vytvoření fungující regionální komunikační platformy

 sledování a zaznamenávání dění v regionu je významným zdrojem 
kvalitativních informací

 navázání spolupráce, získávání a výměna informací, získání důvěry subjektů:

 firem, investorů, vzdělávacích institucí, inovativních subjektů, veřejné správy, odborných 
a zájmových uskupení, SPČR, HKČR, AMSP, PZ, ad.

 vytváření znalostní báze pro další zpřesňování vytvářených predikcí, plně v souladu 
s vytvořeným systémem regionálního barometru trhu práce tak, aby model i modelové výstupy 
mohly být pravidelně (s výhledem na dalších pět let) aktualizovány

 spolupráce při verifikaci výstupů modelů

 na základě a s přispěním analytických materiálů:

 sektorových (trendových) studií

 regionálních profilů (jednotlivých krajů)

 a dalšími informacemi o regionálním trhu práce



Vybrané přínosy výstupů projektu

 unikátní komplexní zdroj informací a dat o trhu práce

 podpůrný systém pro strategické rozhodování vybraných resortů

 podpora rozvoje malých a středních podniků, nastavování parametrů nástrojů 
a opatření aktivní politiky zaměstnanosti, příprava investičních záměrů včetně 
podpory, nastavování procesu pro zaměstnávání osob z třetích zemí atd.

 zacílení a implementace opatření s rozvojem aktivit v rámci Průmyslu 4.0 a Práce 4.0

 efektivnější zacílení a obsah rekvalifikačních programů dle analýz aktuálního stavu 
a prognóz vývoje trhu práce na regionální úrovni

Přínosy pro oblast vzdělávání

 sledování vývoje regionálního trhu práce (nabídka X poptávka absolventů)

 odborná práce kariérových poradců vycházející z kvalitních predikcí vývoje trhu práce 
na regionální i národní úrovni



Vybrané přínosy výstupů projektu

Přínosy pro soukromý sektor

 strategické personální plánování (cílené působení na trhu práce v regionu)

 plánování investic

Přínosy pro širokou veřejnost

 možnost sledovat vývoj trhu práce

 sektorů

 skupin oborů vzdělání

 skupin oborů povolání



Jednoduchý přístup k predikcím pro odbornou 
i laickou veřejnost

 V závěru roku 2020 byla spuštěna první verze webové stránky, představující specializovaný 
web, na kterém jsou publikovány národní a regionální predikce trhu práce:

https://www.predikcetrhuprace.cz/

 Absolventům, zaměstnancům, zaměstnavatelům, vzdělávacím institucím, krajům i veřejným 
institucím web nabízí národní i regionální predikce, včetně řady podpůrných informací a dat, 
souvisejících s problematikou trhu práce.

 Zároveň všem participantům projektu poskytuje komunikační platformu, která zabezpečuje 
efektivní způsob sdílení informací a dat.

https://www.predikcetrhuprace.cz/


Děkujeme za pozornost


