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– Navazuje na ukončený projekt Předvídání kvalifikačních potřeb (PřeKvaP), 
zahrnuje širší portfolio aktivit    

 

– V rámci projektu bude zdokonalen predikční model předvídání potřeb 
trhu práce a predikce budou řešeny nejen na národní, ale především na 
regionální úrovni 
 

 
 

 

 

  

Operační program OP Zaměstnanost 

Prioritní osa 1 

Investiční priorita 1.4 

Číslo výzvy 03_15_122 



 

 

Hlavní cíle: 

 

 

– Tvorba predikce trhu práce na národní úrovni 

– Tvorba predikcí regionálních trhů práce 

– Rozšíření odborného pracoviště pro monitorování a predikce trhu 

práce na MPSV 

 

 

  



Dílčí cíle: 

– Zmapovat potřeby/očekávání relevantních aktérů trhu práce  

– Zmapovat probíhající a nastupující trendy na trhu práce (např. v souvislosti se 

4. průmyslovou revolucí) 

– Zkvalitnit doposud vytvářený model na základě zjištěných potřeb tak, aby 

došlo k dosažení očekávaných výstupů 

– Zajistit data v dlouhodobé perspektivě s potřebnou vypovídající hodnotou 

– Zkvalitnit existující podobu monitoringu trhu práce realizovaného ÚP ČR mezi 

zaměstnavateli 

– Vytvořit regionální struktury pro hodnocení budoucích regionálních trendů trhu 

práce. 

– Zpracovat koncepci „Barometr trhu práce v regionech“ 

– Verifikovat modelem dosažené výstupy 

– Vytvořit relevantní analytické výstupy na národní a regionální úrovni 

– Vytvořit webovou aplikaci, která bude dostupná široké skupině uživatelů, 

obsahující informace vztahující se k současné situaci a predikovanému vývoji 

na trhu práce z hlediska jednotlivých skupin povolání a úrovni vzdělání 

– Rozšířit odborné pracoviště MPSV pro monitorování a predikce trhu práce 
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Odborné pracoviště 
MPSV 

VÚPSV 

NVF 

Krajské platformy 
(Krajské úřady, Teritoriální 

pakty zaměstnanosti) 

ÚP ČR 



• KA 01 – Vyhodnocení stávající situace v oblasti predikcí trhu práce 

• KA 02 – Mapování trendů trhu práce a potřeb/očekávání uživatelů 
v souvislosti s tvorbou predikce trhu práce 

• KA 03 – Zdokonalení existujícího predikčního modelu na národní 
úrovni včetně metodiky 

• KA 04 – Tvorba predikčních modelů na regionální úrovni včetně 
odpovídajících metodik (pro jednotlivé kraje)  

• KA 05 – Zajištění a příprava dat v dlouhodobé časové řadě pro model 
národní úrovně 

• KA 06 – Zajištění a příprava kvantitativních a kvalitativních dat v 
dlouhodobé časové řadě pro model regionální úrovně (pro každý kraj) 

 

 

 

  



• KA 07 – Regionální monitoring trhu práce  

• KA 08 – Vytvoření regionálních struktur 

• KA 09 – Verifikace modelem dosažených výstupů na regionální a  
      národní úrovni 

• KA 10 – KOMPAS trhu práce 

• KA 11 – Rozšíření odborného pracoviště pro monitorování a predikce 
      trhu práce 

• KA 12 – Řízení a odborné vedení 

 



Děkuji za pozornost 

 

Martin Sycha 

martin.sycha@mpsv.cz  

 

Oddělení koncepcí a strategií trhu práce 

MPSV  
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