Kompas: systém předvídání kvalifikačních potřeb jde do finále
Project Ministerstva práce a sociálních věcí, jehož cílem je založit a pilotovat v ČR pravidelný systém
monitoringu a predikcí trhu práce, se pomalu dostává do své závěrečné fáze. Výstupy první pilotní
projekce a další související materiály budou průběžně připravovány ke zveřejnění na nově
vytvářených webových stránkách v průběhu roku 2020. Výstupy budou sloužit veřejné správě,
zejména v oblasti dalšího a počátečního vzdělávání, kariérového poradenství, politiky zaměstnanosti,
ale i podnikům a široké odborné veřejnosti k lepšímu definování budoucích priorit v oblasti lidských
zdrojů.
Systém má dva hlavní pilíře. Prvním z nich je kvantitativní systém předvídání kvalifikačních potřeb,
v jehož jádru je komplexní ekonometrický model, který má jak národní, tak regionální komponenty.
Druhým pilířem jsou kvalitativní vstupy, které hodnotí tzv. „měkké“ trendy a faktory, a zpřesňují na
jejich základě parametry kvantitativního modelu. Součástí rozsáhlého projektového týmu jsou i tzv.
regionální platformy, týmy odborníků v každém kraji, které zajišťují, aby byla zohledněna specifika
regionálních ekonomik, a které budou rovněž zajišťovat diseminaci výstupů projektu na regionální
úrovni a jejich implementaci do regionálních politik trhu práce a vzdělávání.
V rámci projektu byla vytvořena metodika pro vypracování regionálních studií, která shrnují
statistická data a kvalitativní informace specifické pro kraj, a slouží jako materiál komplexně popisující
situaci regionů z hlediska demografických a ekonomických faktorů současného vývoje na trhu práce.
Po mnohonásobných konzultacích a za široké spolupráce projektových partnerů i regionálních
platforem mezi sebou byly připraveny úvodní verze těchto materiálů za jednotlivé kraje, které budou
každoročně aktualizovány.
Jiným důležitým výstupem projektu jsou odvětvové trendové studie, jejichž cílem je identifikovat
hlavní trendy a faktory, které budou v příštích několika letech ovlivňovat situaci v odvětví, zejména
z hlediska zaměstnanosti a potřeby kvalifikací. Ve studiích by měly být zachyceny trendy
kvalitativního charakteru, technologický a politický vývoj, které jsou jen obtížně zachytitelné
kvantitativními metodami, a zároveň mohou působit jako dominantní drivery vývoje v blízké
budoucnosti. I tyto studie budou sloužit jednak jako nástroj k interpretaci, respektive k vyladění
výstupů statistického modelu a jednak jako výstup sám o sobě shrnující situaci odvětví. Pro pilotáž
v rámci projektu bylo vybráno 15 odvětví. Klíčovými zdroji informací pro studie jsou názory expertů
v daném odvětví, rozhovory a fokusní skupiny, doplněné i o rešerše odborné literatury a dostupných
specifických statistických zdrojů.
Klíčovou otázkou do budoucna je udržitelnost systému, která je podporována vytvořenými produkty
a nastavenou sítí vazeb mezi regionální a centrální úrovní. Z hlediska organizačně finančního usiluje
Ministerstvo práce a sociálních věcí o začlenění agendy predikcí trhu práce jako stabilní součásti
aktivní politiky zaměstnanosti.

