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Nová budoucnost práce 
Trendy na trhu práce pro rok 2023 

 

Praha, 12. ledna 2023 - společnost ManpowerGroup zveřejňuje studii "Nová budoucnost práce", 
která je založena na průzkumu ManpowerGroup, jehož se zúčastnilo 13.000 manažerů organizací 
a 8.000 zaměstnanců z osmi zemí světa. Studie identifikuje 14 klíčových trendů, které utváří 
budoucnost práce a ovlivňují dnešní zaměstnavatele a jejich zaměstnance. Patří mezi ně 
demografické změny, individuální volba, využívání technologií a faktory konkurenceschopnosti. 
Průzkum vyhodnocuje dopad řady nových faktorů, jako jsou generační posun v očekáváních 
týkajících se zaměstnání, snížení významu vysokoškolského vzdělání u uchazečů, rostoucí 
nerovnosti, kterým čelí ženy v práci, pokračující rozvoj hybridní práce a zmírňování rizik 
v neustále se proměňující globální ekonomice. Studie rovněž obsahuje doporučení, jak mohou 
zaměstnavatelé v této nové době přilákat a udržet si talenty. 
 
Trh práce se dnes nachází v oku ekonomického hurikánu. Přestože ekonomika směřuje ke 
zmírnění růstu, poptávka po specifických dovednostech je silná a talentů je stále nedostatek. 
Zaměstnavatelé budou i nadále hledat cesty, jak správně kombinovat lidi, technologie a 
dovednosti, aby se vypořádali s budoucí ekonomickou nejistotou. Proto jsme se zeptali 
zaměstnanců i zaměstnavatelů po celém světě, jak se proměňuje způsob jejich práce a 
spolupráce, jakým novým výzvám čelí v pracovním prostředí a jak se v měnícím se světě práce 
přizpůsobují. 
 
Nikdy to nebylo aktuálnější. Jako globální společenství čelíme několika závažným problémům - 
řešení změny klimatu, překlenutí nedostatku lidí s potřebným profilem a využití skrytého 
potenciálu. Ano, zaměstnanci se soustředí na úspěch a kariérní postup, ale také jim velmi záleží 
na ochraně klimatu, rovnosti, rozmanitosti a rovných příležitostech pro všechny. Náš svět se 
zlepšuje, ale i nadále musíme cílevědomě spolupracovat, abychom překonali problém rozdělení 
světa, urychlili lidský pokrok a snížit nerovnost. Vybavení lidí dovednostmi, které rozšíří možnosti 
technologií a vytvoří budoucnost práce, která se bude blížit tomu, co lidé chtějí, je způsob, jak 
vybudovat cestu pro všechny a zvýšit prosperitu pro mnohé, nikoliv pro několik málo lidí.  
 
 
"V posledních letech slýcháme mnohé obavy z toho, že nám roboti vezmou práci. Ale přesvědčili 
jsme se, že technologie mohou lidské dovednosti posílit. Věříme, že začíná éra nové budoucnosti 
práce - doba, kdy budou lidé využívat technologie a digitální nástroje ke zlepšení lidských 
schopností, produktivity a žití smysluplnější života," řekla generální ředitelka ManpowerGroup 
Jaroslava Rezlerová a dodává: „…aby tento pokrok mohl pokračovat, musíme cílevědomě 
podporovat rozvoj lidí, společně překonávat rozdíly a snižovat nerovnosti. Pokroku pro všechny 
a prosperity pro většinu, ne menšinu, dosáhneme tím, že lidi vybavíme dovednostmi tak, abychom 
mohli lépe využít technologie a vytvořit budoucnost práce, která bude více odpovídat tomu, co 
lidé chtějí.“ 
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KLÍČOVÁ ZJIŠTĚNÍ: Kvůli rostoucímu nedostatku talentů je ještě obtížnější získat a udržet si 
talenty všech generací. Výzkum ukázal následující:   
 

• Smysl a rovnováha jsou důležité: V roce 2025 bude generace Z tvořit 27 % pracovní 

síly. 88 % zaměstnanců z generace Z tvrdí, že pandemie ovlivnila to, co očekávají od své 
práce, oproti 65 % zaměstnanců starších 55 let. 

• Je načase prorazit papírový strop: V roce 2022 mělo celosvětově 75 % společností 
potíže s nedostatkem talentů. Aby rozšířily své zdroje talentů, stále více zaměstnavatelů 
snižuje nebo ruší požadavky na vysokoškolské vzdělání a místo toho se zaměřuje na 
dovednosti získané díky předchozí pracovní a životní zkušenosti. 

• Neopomínejte starší zaměstnance a zvyšte jejich účast na trhu práce: Pouze 19 % 
manažerů aktivně vyhledává zaměstnance, kteří jsou v důchodovém věku. 

• Práce na dálku/hybridní práce podporuje rovnováhu, ale může ovlivnit kariérní 
postup – zejména u žen: Více žen tvrdí, že při práci na dálku mají menší šanci setkat se 
s vedoucími pracovníky (37 %), učit se od ostatních (31 %), být kandidátkou na povýšení 
(29 %), účastnit se brainstormingu (27 %) a spolupráce (26 %). 

• Ženy mají větší motivaci vrátit se do kanceláře než muži: 41 % žen uvádí jako faktory, 
které je motivují k návratu do kanceláře, společenský kontakt a vztahy, jasné oddělení 
práce a domácnosti, efektivnější spolupráci, větší pohodlí pro odvedení práce a lepší 
možnost se soustředit. 

• Zvyšujte kvalifikaci zaměstnanců, nebo si ji budou zvyšovat sami: 57 % 
zaměstnanců se již vzdělává mimo zaměstnání, protože firemní školicí programy je neučí 
relevantním dovednostem, neposouvají jejich kariérní rozvoj nebo jim nepomáhají udržet 
si konkurenceschopnost na trhu. 

• Lidé hledají po pandemii lidštější přístup v práci: Důležité již není jen odvést práci. 
Lidé uvádějí, že schopnost spolupracovat (83 %), řešit problémy (82 %) a důvěryhodnost 
(82 %) jsou pro to, aby odvedli kvalitní práci, důležitější než pouze vysoká produktivita (76 
%). 

• Lidé raději odejdou: 64 % zaměstnanců by zvažovalo jinou práci, pokud by se museli 
vrátit do kanceláře na plný úvazek, a každý třetí by v příštím měsíci přijal jinou práci, pokud 
by nabízela lepší rovnováhu mezi prací a životním stylem. 

• Zaměstnavatelé i zaměstnanci se domnívají, že osobní brainstorming je lepší: Více 
než 80 % zaměstnanců a zaměstnavatelů se domnívá, že osobní spolupráce přináší 
nejvíce kreativních nápadů a podporuje vytváření vztahů na pracovišti. 

 
 
 
 
 

https://www.weforum.org/agenda/2022/05/gen-z-don-t-want-to-work-for-you-here-s-how-to-change-their-mind
https://www.weforum.org/agenda/2022/05/gen-z-don-t-want-to-work-for-you-here-s-how-to-change-their-mind
https://go.manpowergroup.com/talent-shortage
https://go.manpowergroup.com/talent-shortage
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Více o průzkumu Nová budoucnost práce: trendy pro rok 2023 
Průzkum se uskutečnil v období od 1. do 25. listopadu 2022 mezi celkem 8 016 zaměstnanci 
nebo osobami aktivně hledajícími práci v osmi zemích a regionech: ve Spojených státech, Velké 
Británii, Francii, Německu, Itálii, Španělsku, Švédsku a Norsku. Kromě toho společnost 
ManpowerGroup provedla průzkum mezi 13 707 osobami s rozhodovací pravomocí v oblasti 
náboru zaměstnanců na těchto trzích. 
 
O společnosti ManpowerGroup 

Společnost ManpowerGroup™ (NYSE: MAN) je 75 let světovým lídrem v poskytování 

inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus zaměstnance a pomáhají jejím 

klientům dosáhnout svých cílů a zvýšit svoji konkurenceschopnost. Skupina společností 

ManpowerGroup, fungující pod značkami Experis™, Manpower®, ManpowerGroup™ Solutions 

a Right Management®, pomáhá klientům ve více než 75 zemích a oblastech zlepšit výkonnost 

jejich pracovníků, a to již více než 70 let. ManpowerGroup byla v roce 2022 již potřinácté 

jmenována jednou ze světových nejetičtějších společností, a posílila tím svoji pozici jako 

nejdůvěryhodnější společnost ve svém oboru. 

 

ManpowerGroup v České republice 

V České republice se ManpowerGroup každý měsíc stará o personální a mzdovou agendu pro 

téměř 12 000 zaměstnanců, které vyhledal a kteří pracují u jeho klientů. V roce 2022, díky své síti 

35 poboček, ManpowerGroup našel pro 1200 klientů 24 000 nových zaměstnanců. 
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DETAILNÍ STATISTIKY Z PRŮZKUMU:   

Jakou budoucnost práce by si zaměstnanci pro sebe přáli 

4%

8%

12%

13%

16%

17%

17%

18%

18%

20%

21%

24%

37%

Více dní v kanceláři

Žádné z těchto tvrzení neodpovídá mojí představě

Předvídatelnější pracovní doba

Pokročilá technologie podporující zaměstnance

Větší flexibilita při výběru místa výkonu práce

Rovnost na pracovišti bez ohledu na věk, rasu, pohlaví nebo jiné…

Větší flexibilita při volbě způsobu provedení práce

Spravedlivější příležitosti k povýšení

Méně dní v kanceláři

Více příležitostí ke vzdělávání a zvyšování kvalifikace

Větší stabilita - menší strach ze ztráty zaměstnání

Větší flexibilita, pokud jde o začátek a konec pracovní doby

Lepší rovnováha mezi pracovním a soukromým životem

Co zaměstnancům pomáhá k větší produktivitě nejvíce 

5%

6%

13%

14%

15%

17%

18%

19%

19%

22%

35%

43%

Více dní v kanceláři

Žádné z těchto tvrzení neodpovídá mojí představě

Předvídatelnější pracovní doba

Větší flexibilita při výběru místa výkonu práce

Méně dní v kanceláři

Pokročilá technologie podporující zaměstnance

Větší stabilita - menší strach ze ztráty zaměstnání

Větší flexibilita při volbě způsobu provedení práce

Více příležitostí ke vzdělávání a zvyšování kvalifikace

Větší flexibilita, pokud jde o začátek a konec pracovní doby

Větší rovnováha mezi pracovním a soukromým životem

Férová odměna za dobře odvedenou práci

Jak pandemie nejvíce ovlivnila to, co od své práce zaměstnanci očekávají (mimo financí 

a benefitů) 

9%

10%

13%

19%

19%

29%

Chci, aby moje práce odrážela mé osobní hodnoty

Chci, aby moje práce odpovídala mým zálibám

Chci, aby mi práce umožnila udržet si můj životní styl

Chci mít jistotu zaměstnání

Pandemie neovlivnila to, co od své práce očekávám

Chci větší rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem
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Faktory ovlivňující rozhodnutí o přijetí obdobné pozice v jiné firmě 

Co zaměstnancům brání v získání práce, kterou chtějí 

Jaké výhody přináší zaměstnancům technologie na pracovišti 

1%

4%

7%

8%

9%

11%

11%

15%

17%

20%

23%

26%

Byl/a jsem příliš dlouho mimo pracovní trh

Jiné

Chybí mi zásadní měkké dovednosti

Neodpovídám přesně profilu

Chybí mi zásadní technické dovednosti

Nevím, jakou práci chci

Můj nadřízený nevidí můj potenciál

Čas nutný pro hledání nové role

Kvalifikace a pracovní zkušenosti

Finanční potřeby

Ekonomická nejistota související se změnou zaměstnání v současné době

Nic

8%

8%

12%

13%

19%

24%

31%

50%

V současné době bych práci neměnil/a, ale ne kvůli ekonomické nejistotě

V současné době bych vzhledem k ekonomické nejistotě práci neměnil/a

V současné době bych kvůli žádnému z těchto faktorů neměnil/a organizaci, ale
změnil/a bych svou roli v rámci své organizace

Sdílení mých osobních hodnot organizací

Nižší náklady na práci (např. méně dojíždění, flexibilnější způsob oblékání atd.)

Větší možnosti profesního rozvoje

Lepší rovnováha mezi pracovním a soukromým životem

Vyšší ohodnocení a benefity

7%

16%

24%

24%

36%

41%

58%

Nepřináší žádné výhody

Vyřídím více osobních záležitostí

Kvalifikovanější práce pro lidi

Mohu pracovat, kdy chci

Davají možnost práce odkudkoli

Udělám více práce

Usnadňují mi práci
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Metody, které zaměstnanci použili při ucházení o nové zaměstnání 

V jaké fázi náborového procesu by zaměstnancům vyhovovalo zapojení technologií 

4%

5%

10%

10%

17%

18%

18%

20%

20%

21%

22%

26%

27%

28%

33%

46%

Ochrana portfolií pomocí NFT (Non-Fungible Tokens)

Odměna vyplacená v kryptoměně

Životopisy s využitím blockchainu pro zajištění přesnosti

Ověření referencí/doporučení prostřednictvím umělé inteligence

Vytváření nahraných audio nebo video rozhovorů

Použití umělé inteligence pro vyhodnocení jako kvalifikovaného uchazeče

Vedení rozhovorů ve virtuální realitě nebo Metaverze

Žádná z těchto možností

Předpovídání mých budoucích výkonů na základě stávajících údajů o mé
výkonnosti

Automatizace prvních rozhovorů po mém přijetí

Automatizace nastavení systémů, s kterými budu pracovat

Automatizace komunikace za účelem začlenění do organizace (onboarding)

Automatizace standardní komunikace se mnou jako s uchazečem

Automatické zveřejňování pracovních nabídek

Školení poskytované prostřednictvím aplikace a komunikačních nástrojů pro
zaměstnance

Automatické přiřazování životopisu k vhodným pracovním pozicím

2%

17%

18%

22%

28%

63%

Jiné

Prostřednictvím zpráv na sociálních sítích, např. na LinkedIn.

Nic z výše uvedeného

Telefonicky

Žádost v papírové podobě

On-line (job portály, kariérní stránky)



 
Tisková zpráva 
Nová budoucnost práce: Trendy pro rok 2023 

 

  

V čem zaměstnanci pociťují ohrožení své práce 

Motivace zaměstnanců k návratu do kanceláře 

1%

2%

2%

2%

3%

3%

3%

6%

6%

6%

8%

10%

14%

16%

19%

Jiné (upřesněte)

Náklady na oblečení do kanceláře

Péče o domácí zvířata

Nedostatek možností, kde se naobědvat

Náklady na oběd/jídlo

Problémy spojené s péčí o další osoby

Nutnost mít více než jedno auto

Nedostatek času na domácí práce

Rozptylující faktory na pracovišti

Problémy s hlídáním dětí

Riziko onemocnění

Nepříjemní kolegové

Žádná z těchto možností

Náklady na dojíždění

Čas nutný pro dojíždění

2%

7%

10%

11%

12%

22%

36%

Jiné

Přesun práce do jiné země

Zastaralé dovednosti

Technologie / automatizace

Nadbytečnost pracovní pozice (role)

Nic z výše uvedeného nepředstavuje hrozbu

Hospodářská recese

2%

16%

17%

20%

20%

21%

24%

24%

26%

39%

Jiné

Žádná z těchto možností

Lepší možnosti navazování kontaktů a mentoringu

Kariérní postup

Místo, kde se můžete soustředit

Lepší vybavení v kanceláři

Jasné oddělení pracovního a rodinného života / "pauza" od domova

Větší pohodlí pro práci

Efektivnější spolupráce

Společenský život / vztah s kolegy

Největší nevýhody práce na pracovišti 
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Nástroje/školení, které firmy nabídly zaměstnancům pro rozvoj jejich kariéry 

Benefity, které jsou při výběru nového zaměstnání nejdůležitější 

1%

12%

17%

19%

21%

26%

29%

36%

Jiné

Členství v oborových organizacích

Mentoring

Příležitosti k navazování kontaktů (networking)

Plánování kariérního rozvoje

Školení v měkkých dovednostech

Žádná z těchto možností

Školení v technických dovednostech

1%

6%

6%

6%

8%

9%

10%

10%

10%

11%

12%

14%

14%

14%

15%

17%

19%

21%

24%

27%

35%

Placená rodičovská dovolená

Žádná z těchto možností

Sabatikl

Pracovní volno v případě úmrtí blízké osoby

Hlídání dětí

Koučink/ mentoring

Podpora fyzické formy (wellbeingu) včetně členství v posilovně

Hrazení nákladů na energie při práci z domova

Poskytování stravy na pracovišti nebo prostřednictvím stravenek apod.

Možnost "pracovat odkudkoli" po určitou dobu, např. dva týdny v roce

Podpora při dojíždění prostřednictvím podnikových autobusů, spolujízdy,
příspěvků na dopravu, palivových karet atd

Práce na částečný úvazek

Emoční pohoda, včetně poradenství, wellness dnů nebo příspěvků na wellbeing

Flexibilní místo výkonu práce (na dálku)

Vstupní bonusy

Flexibilní místo výkonu práce (hybridní)

Flexibilní rozvržení směn

Školení a vzdělávání

4denní pracovní týden

Flexibilní začátek/konec pracovní doby nebo možnost "stlačení" pracovní doby do
méně dní

Zvýšení mzdy pro vyrovnání inflace
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Za jaký benefit by zaměstnanci vyměnili 5 % své mzdy 

Problémy zaměstnanců, kterým by měl nadřízený lépe rozumět 

Co by mělo největší pozitivní vliv na duševní pohodu zaměstnanců 

9%

11%

17%

17%

17%

18%

28%

29%

31%

Problémy spojené s péčí o nemocného partnera/přítele

Problémy spojené s péčí o starší příbuzné

Problémy, s nimiž se potýkám jako pracující rodič

Nejasná role / očekávání

Moje obavy týkající se benefitů

fingers crossed

Vliv práce na mé duševní zdraví / pohodu

Kolik úsilí provedení mé práce vyžaduje

Moje finanční problémy

7%

10%

11%

14%

15%

15%

17%

19%

20%

22%

23%

47%

Žádná z výše uvedených možností

Více wellness programů v práci

Více možností práce odkudkoli

Nadřízený poskytující větší podporu

Pozitivnější kultura

Víc možností práce z domova

Víc možností kariérního rozvoje

Více placeného volna

Více volných dnů na wellness

Menší pracovní zátěž

Více benefitů

Vyšší mzda

1%

10%

14%

15%

16%

34%

38%

Jiný benefit (uveďte prosím, o jaký se jedná)

Čas na studium nebo vzdělávání v oblastech, které mě zajímají.

Čas na fyzickou a duševní pohodu (např. wellness dny, návštěvy posilovny).

Flexibilní začátek/konec pracovní doby

Práce z domova / na dálku

Nevyměnil bych 5 % mzdy z žádného důvodu

4denní pracovní týden


