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V příštích dvou letech 87 % zaměstnavatelů 

ve světě plánuje v důsledku automatizace 

počet zaměstnanců zachovat nebo zvýšit

45 % zaměstnavatelů ve 

světě nemůže obsadit volná 

pracovní místa

Zvýšení kvalifikace nebo rekvalifikace bude 

potřeba u 54 % zaměstnanců.

49 % pracovních pozic ve výrobě se 

v následujících 3-5 letech bude v důsledku 

digitalizace a automatizace muset změnit



14

Na budoucnost se můžeme 
připravit už dnes
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ENGINEERING IT VÝROBA

PŘÍBUZNÉ 

DOVEDNOSTI

Vytvoření klastrů dovedností
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ANALÝZA DAT
Předvídání budoucího výkonu firmy a zaměstnanců

UMĚLÁ INTELIGENCE
Využití sémantiky k popisu, porozumění a interpretaci jednotlivých 

dovedností

ONLINE WEBOVÁ APLIKACE
Použijte nástroj kdekoliv a kdykoliv, na různých zařízeních
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Hard skills, soft skills, silné stránky, analýza 

rolí, změny dovedností v čase, management

Sémantická analýza

Propojuje HR data s požadovanými 

výsledky firmy

Identifikuje rizika a příležitosti pro společnost

Implementace modelů plánování a vedení

HR Lídři
potřebují

pracovat 
s daty

1

2

3

4

5
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Vytvoření konkrétních kariérních plánů
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Motorsport, IT, inženýring
Program postupně 

rozšiřujeme do dalších zemí

Experis akademie slouží jako platforma pro 

zaměstnavatele, technické školy, univerzity a státy 

k vytvoření školicích středisek na 

přípravu potřebných profilů pro Průmysl 4.0

V České republice již dnes

ve spolupráci s předními 

zaměstnavateli připravujeme 

pracovníky na nové 

role, které přináší budoucí trh 

práce.
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TRÉNINKOVÝ EKOSYSTÉM

PLAYERS

AKADEMIE 

4.0

TRÉNINK

Trenéři

Vzdělávací firmy

Asociace

RECRUITMENT
Agentury

Poradenské firmy

ŠKOLY

Učňovské Střední Vysoké

ZAMĚSTNAVATELÉ
Partneři akademie

Komerční klienti

LIDÉ
Rekvalifikace

Up-skilling

MĚSTO ORGANIZACE

KRAJ

Neziskové

Veřejné
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Side Brands

TOP Brands

OutSide Brands

TRÉNINKOVÝ EKOSYSTÉM
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SYSTÉMOVÁ

INTEGRACE

INTERNET 

VĚCÍ

SIMULACE

POKROČILÁ 

VÝROBA

ROZŠÍŘENÁ

REALITA

BIG DATA

CYBERSECURITY

ROBOTIZACE, 

AUTOMATIZACE

CLOUD

COMPUTING

Zaměření ManpowerGroup Academy
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Jak uspět v době Revoluce dovedností

•Od „spotřebovávání“ práce k budování talentů

•Kariérní plánování již není možné vytvářet intuitivně. Jednotlivé 

oblasti kompetencí se propojují a proměňují vlivem technologií.

•Systematický a holistický přístup k dostupným talentům s 

využitím prediktivních modelů

•Nástroje pro individuální kariérní plánování

•Kombinace online a praktických tréninkových nástrojů

•Vyhrává jednotlivec i firma



www.manpowergroup.cz/pruzkumy




