
   

 
 

 
 

 

Praha, 23. listopadu 2020 

 

Doba pandemická mění trh práce. Posílila okrajové 
proudy, ale také přinesla úplné novinky  

 
Český trh práce prochází největší proměnou za poslední dekádu. Desetitisíce 
pracovních míst i samotné firmy ohrožují dopady pandemické krize, která prudce 
zrychluje nejenom digitální transformaci řady odvětví i globální ekonomiky. 
Odpovědi na aktuální otázky, které otřásají českým trhem práce, nabídne v úterý 24. 
listopadu 2020 druhý ročník konference Fórum zaměstnanosti, tu organizuje 
Ministerstvo práce a sociálních věcí.  
 
Program online konference bude možné sledovat v živém vysílání na webové stránce 
www.forumzamestnanosti.mpsv.cz 
 
V rámci moderovaných diskuzních panelů představí svůj pohled a budou diskutovat nové 
příležitosti na trhu práce a hledat nová řešení pro výzvy v oblasti zaměstnanosti politici, 
vědci, analytici, či zaměstnavatelé. Debatovat budou zejména o dopadech koronavirové 
krize na české zaměstnance i zaměstnavatele, ale také o tom, jak využít tuto krizi jako 
příležitost pro pozitivní změny na trhu práce, jako například flexibilnější práce z domova 
a digitalizace práce, či potřeba proškolení zaměstnanců.   
 
Ekonomové Danuše Nerudová a Daniel Münich a sociolog Martin Buchtík přiblíží 
dopady koronavirové krize na českou ekonomiku a společnost. Hlavní ekonom Deloitte 
Česká republika David Marek popíše prudký vzestup nových ekonomik, ať už jim říkáme 
digitální, sdílená či platformová. Analytik pracovního trhu ze společnosti LMC 
Tomáš Ervín Dombrovský představí nejnovější data, jakými změnami prošel český trh 
práce a co nás čeká v oblasti poptávky a nabídky pracovní síly.  
 
Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) se zaměří na systémové 
změny, kterými lze podpořit vzdělávání zaměstnanců, zvýšit tak jejich produktivitu  
a vytáhnout Česko z pasti levné práce.  
 
„Současná krize revolučně mění trh práce. Tím, že posunula významnou část nejenom 
práce, ale zejména služeb do online prostoru, udělala některým blížícím se změnám  
v oblasti zaměstnávání medvědí službu. Teď na to musíme vhodně reagovat my. 
Východiskem v dlouhodobém měřítku jsou investice do vzdělávání pracujících 
i nepracujících,“ zdůrazňuje ministryně Maláčová. 
 
Dalšími hosty budou například ředitelka divize správa ČEZ Michaela Chaloupková, 
employee experience director Avast Martina Suchomelová a Jakub Vykoukal,  
HR ředitel designérské a sklářské společnosti Lasvit, kteří popíšou současnou situaci  
z pohledu firem.  
 
Druhý ročník fóra s podtitulem Zaměstnanec 4.0: jak se připravit na digitální éru? 
proběhne v online verzi v úterý 24. listopadu od 10 hodin. 
 
Odkaz na živé vysílání, program a přehled vystupujících je dostupný na adrese 
http://forumzamestnanosti.mpsv.cz 
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