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Ministryně Marksová: Nástup 4. průmyslové revoluce
berme jako výzvu, nikoliv jako hrozbu
Změny v oblasti trhu práce spojené se čtvrtou průmyslovou revolucí s sebou
přináší určité hrozby, ale též řadu pozitiv a výzev, na které je třeba rychle reagovat.
O tom, jak se v budoucnu změní pracovní trh, se diskutovalo na mezinárodní
konferenci Směrem k Práci 4.0 – česko-německý dialog, kterou pořádalo
Ministerstvo práce a sociálních věcí.
„V horizontu 10 až 20 let dojde k zániku určitých profesí, ale i k rozšíření zaměstnanosti
zejména ve službách a ke vzniku zcela nových profesí,“ uvedla ministryně práce a
sociálních věcí Michaela Marksová.
Odborníci na konferenci diskutovali o Akčním plánu Práce 4.0 a hovořilo se o Práci 4.0
v evropském kontextu. S nástupem 4. průmyslové revoluce se často hovoří o nových
možnostech, které bude možné v oblasti zaměstnávání častěji využívat. Na druhou
stranu z výzkumů vyplývá, že mnoho pracovních míst bude ohroženo robotizací a
automatizací. Roste tedy obava, že řada pracovních míst může v budoucnosti zaniknout,
protože práci lidí zastanou v plné míře počítači řízené stroje.
„Nástup 4. průmyslové revoluce proto není nutné chápat jen jako možnou hrozbu, ale
naopak jako výzvu, která bude přinášet trhu práce také nové příležitosti. Naším záměrem
je využít procesy digitalizace a kybernetizace jako příležitost k rozvoji společnosti, nikoli
jako její ohrožení,“ dodala ministryně.
Na důležitosti bude v důsledku digitalizace a rostoucích požadavků na flexibilitu pracovní
síly dále nabývat schopnost celoživotního učení. Digitální gramotnost, na jejíž rozvoj jsou
specificky zaměřena opatření Akčního plánu Strategie digitální gramotnosti ČR na období
2015 až 2020, bude do budoucna stejně důležitá jako čtení, psaní a počítání.
Rozvoj digitalizace a robotizace povede k dalšímu snižování fyzické namáhavosti práce, ke
zlepšování hygienických parametrů pracovního prostředí a tím ke snižování úrazovosti a
nemocí z povolání. V souvislosti s digitalizací a nástupem konceptu Práce 4.0 bude třeba
přehodnotit současné nastavení podmínek práce a vztahu mezi zaměstnavateli
a zaměstnanci.
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