
Czech labour market in a nutshell
Learning lessons

Aktuální vývoj a trendy na trhu
2018



LMC



„Nejsou lidi.
A horko těžko získávají lepší práci.“
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hlášená volná místa



Úřad práce (evidence k 31. 5. 2018)

283 243 hlášených volných pozic (+ 63 % meziročně)

z toho:

• 14 576 vhodných pro OZP

• 68 656 vhodných pro absolventy

229 632 evidovaných nezaměstnaných (3% m. n., -26 % meziročně)

z nichž bylo: 

• 41 462 OZP

• 8 342 absolventů škol a mladistvých





„Kdo chce, pracuje.“

Anebo ne?



Proč se zbylí nezaměstnaní jednoduše neuplatní?

1. potřebné / žádané schopnosti, dovednosti

2. v dané lokalitě (dojíždění)

3. v potřebný čas (vhodné rozvržení)

4. s přijatelnými požadavky (vzájemná očekávání)

5. bez předsudků (na obou stranách)



Doprava do zaměstnání (současní zaměstnanci, čas na jednu cestu)



~250 000 ekonomicky neaktivních
/studenti, lidé pečující o někoho blízkého v nouzi,
rodiče dětí v předškolním věku - v ČR z 95 % ženy/

kteří chtějí pracovat, ale ne na plný úvazek



10 % volných pozic s možností částečného úvazku

u 97 % pozic firmy preferují plný úvazek



Potřeby lidí ve vztahu k práci

dopad
uznání

osobní naplnění

Autonomie

Spokojenost v práci

Mít práci / uživit se



8 %
spokojení, ale nemotivovaní

36 %
spokojení a motivovaní

38 %
nespokojení, demotivovaní

18 %
nespokojení, ale motivovaní
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Co si lidé myslí a cítí ohledně svého současného zaměstnání
(průzkum JobsIndex, vlna měření z dubna 2018, 1001 respondentů ve věku 18-65 let, naváženo dle skladby zaměstnanosti v ČR)



Co si lidé myslí a cítí ohledně svého současného zaměstnání





Hodnocení zaměstnavatele a vztah k němu - rozpady



Spokojenost se zvedá s rostoucími příjmy 
a vyšším vzděláním.

Klesá s věkem a dobou u jednoho 
zaměstnavatele.



Kotvy spokojenosti – nelze už tolik zlepšovat

1. Užitečnost práce
2. Vztahy s kolegy a nadřízeným

3. Prostředí / dostupnost



Zdroje frustrace – největší příležitosti ke zlepšení

1. Nefér odměňování
2. Nedůvěra (org. práce)

3. Neztotožnění s vizí/vedením



91 % vnímá svou práci jako užitečnou.

53 % vnímá nastavené cíle jako užitečné.



Změny v rámci stávajícího zaměstnání



Autonomie ve stávajícím zaměstnání (hodnocení v pěti oblastech)



“Benefity” v rámci stávajícího zaměstnání
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28využívání práce z domova

možnost práce z domova 5x a více měsíčně
2-4x měsíčně
1x měsíčně
nevím, není pevně stanoveno
nikdy

42 15 43

určuji si ho podle potřeb po dohodě v týmu se souhlasem nadřízeného

FREKVENCE PRÁCE Z DOMOVA

ZPŮSOB URČOVÁNÍ TERMÍNU PRÁCE Z DOMOVA

Způsob využívání práce z domova – podrobněji (JobsIndex z podzimu 2017)



Negativní pocity v zaměstnání (za posledních 6 měsíců, seskupeno)

NEDOSTATEK OCENĚNÍ
60 %

PŘEMÍRA PRÁCE
58 %

ODCIZENÍ A RUTINA
56 %

FINANCE
45 %

PONÍŽENÍ
45 % 

alespoň jeden 
z dotazovaných 

16 pocitů: 
79%

nejvýraznější dopad

šikanu zažívá 18 % lidí !



Negativní pocity v zaměstnání - rozpady



Postoje ke změně zaměstnání, vlastní aktivita



1/3 výrazně otevřena zajímavým nabídkám

12 % aktivně hledá lepší práci



To je půl milionu (i nyní zaměstnaných) lidí, 
kteří se intenzivně snaží získat lepší práci.



1 : 3

rychle úspěšní vs. dlouhodoběji neúspěšní



Motivace|vyšší mzda

Práce z domova stále neumožněná

Firma je úspěšná

Práce mě baví

Plac zdrav volno stále neposkyt

Dovolená navíc stále neposkytovaná

Pracovní atmosféra příjemná

Volná prac doba stále neumožněná

Spokojenost ve firmě

Znovuucházel/a bych se o místo

Jsem hrdý na firmu

Doporučil/a bych firmu

Pocity|Více práce bez ocenění

Jasná představa o jiné práci

Dostatek příležitostí ke změně

Pocity|Plat neodpovídající pozici

Prožitek nefér jednání

Nespokojení a nemotivovaní

Volná pracovní doba stále umožněná

Pocity|Nadřízený nechválí Pocity|Hodně pracuji, ostatní ne

Pocity|Kompenz nespok jinde

Dovolená navíc stále poskytovaná

Spok se změnou fin ohodnocení

Pocity|Množství práce k zhroucení

Pocity|Práce rutinou

Spokojení a motivovaní

Plac zdrav volno stále poskytované

Pocity|Nerespekt volného času

Pocity|Jednání jako s méněcenným

Vážně 
uvažuje 
o změně

Motivace|větší flexibilita
Motivace|lepší dostupnost

Pocity|Ponížení kvůli zákazům

Pocity|Vynadáno za dobrou práci

Aktivně 
vyhledává 
nabídky

Pocity|Práce se změnila k horšímu

Motivace|náplň práce

Motivace|kariérní růstMotivace|lepší lidi

Pocity|Nařčení z problému

Motivace|pracovní prostředí

Nedoporučil/a bych firmu

Nejsem hrdý na firmu

Nespokojení, ale motivovaní

Neucházel/a bych znovu se o místo

Práce z domova stále umožněná

Motivace|kariérní vzdělávání

Motivace|větší autonomie

Spok s novým nadřízeným

Pracovní atmosféra nepříjemná

Pocity|Neoprávněné snížení platu

Nespokojenost ve firmě
Práce mě nebaví

Změna zaměstnavatele

Spok se změnou náplně práce

Nespok se změnou náplně práce

Nespok se změnou vedení firmy

Spokojení, ale nemotivovaní

Nespok se změnou fin ohodnocení
Nespok s novým nadřízeným

Placené zdravotní volno přidané

Spok s přeřazením do jiného týmu

Spokojenost se změnou pozice

Firma není úspěšná

Dovolená navíc přidaná

Spok se změnou vedení firmy

Volná pracovní doba umožněná

Nespok s přeřazením do jiného týmu

Nespok se změnou pozice

Práce z domova umožněná

Placené zdravotní volno zrušenéVolná pracovní doba zrušená
Práce z domova zrušená

Dovolená navíc odebraná



Ti, kteří vážně uvažují o změně zaměstnání a aktivně hledají 
nabídky, často prožívají:

- Plat neodpovídá pozici
- Pracují více, ale nikdo to neocení
- Práce se stala rutinou
- Nadřízený nechválí
- Nefér jednání

Tyto skutečnosti vedou k tomu, že je práce nebaví, nejsou v ní spokojeni a 
nespokojenost si musí kompenzovat jinde.



Motivace ke změně práce – rozpady



Motivace ke změně práce – podle přístupu





Růst mezd v 1. čtvrtletí 2018 (ČSÚ)

+ 8,6 %
30 265 Kč
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Změna pozice v hierarchii

Změna vedení společnosti

Změna přeřazením do jiného týmu

Změna náplně práce

Spokojenost s novým nadřízeným

Změna finančního ohodnocení

k lepšímu

ani, ani

k horšímu

žádná změna

Kategorie lepší 
Q4/2017

vs. lepší 
celkem

celkem 29 x
muži 28 -1
ženy 31 2
18-24 36 7
25-34 33 4
35-44 30 1
45-54 29 0
55-64 21 -8
ZŠ+SŠ bez mat. 27 -2
SŠ s mat. 30 1
VŠ 32 3

Kategorie lepší 
Q4/2017

vs. lepší 
celkem

celkem 10 x
muži 9 -1
ženy 12 2
18-24 17 7
25-34 11 1
35-44 10 0
45-54 12 2
55-64 4 -6
ZŠ+SŠ bez mat. 9 -1
SŠ s mat. 11 1
VŠ 13 3

Kategorie lepší 
Q4/2017

vs. lepší 
celkem

celkem 10 x
muži 10 0
ženy 9 -1
18-24 19 9
25-34 17 7
35-44 7 -3
45-54 7 -3
55-64 4 -6
ZŠ+SŠ bez mat. 8 -2
SŠ s mat. 10 0
VŠ 12 2

Změna finančního ohodnocení Spokojenost s novým nadřízeným Změna náplně práce

Změny v rámci zaměstnání + jejich hodnocení (Q4/2017)

Růst mezd ve 4. čtvrtletí 2017 (ČSÚ)

+ 8 %

31 646 Kč



Hladina mezd v ČR 2000 – 2017 (tisíce Kč, celoroční průměry)



Změny zaměstnání v uplynulých 12 měsících (květen 2017 – duben 2018)

83%

16%

1%

No change
Changed once
Changed more than once

48

26

20

6

0 10 20 30 40 50 60

18-34

35-44

45-54

55-64

Job changes by age groups
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Změny zaměstnání v uplynulých 12 měsících (květen 2017 – duben 2018)



Důvody výpovědí – spokojení i nespokojení dohromady



Důvody výpovědí – pouze nespokojení

66%

56%

40%

37%

30%

26%

23%

22%

22%

19%

13%

přístup k lidem, jednání s lidmi

mzda

lidi (kolegové nebo nadřízený)

náplň práce

pracovní prostředí

firemní benefity

flexibilita (nemožnost přizpůsobení pracovní doby…

špatná, horší možnost karierního růstu

nízká autonomie/nedůvěra ze strany…

dostupnost, blízkost pracoviště

špatná, horší možnost karierního vzdělávání



Jak našli nové zaměstnání / zaměstnavatele



Náborová komunikace firem z pohledu jejich kandidátů…



…a zkušenosti lidí po nástupu do nové práce



Lidé, kteří mění zaměstnání, si veskrze
polepšují (71 %) a přibližují se podmínkám

dle svých představ.



Jak náborovou komunikaci firem vnímají stávající zaměstnanci…



Nezanedbatelná skupina stávajících
zaměstnanců je náborovými kampaněmi

svých firem otrávená.

Více než neautentická komunikace jim vadí
podmínky, na něž dosáhnou jen nováčci…



Zaměstnavatelé tak do jisté míry
dělají ze “svých” lidí kandidáty. 

Pro jiné firmy.



Tomáš Ervín Dombrovský
LMC ~ +420 725 072 166 ~ tomas.dombrovsky@lmc.eu


