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Každým rokem stoupá ve světové 
poptávce potřeba profesí zaměře-
ných na IT technologie a strojíren-
ství. 

Není se čemu divit, profese 
vyžadující odbornou způsobilost 
jsou zlatým dolem ve světě poko-
řujícím nemožné, který se vyvíjí 
rychlostí blesku. 

Právě specializace bude za pár let 
zdrojem problémů na pracovním 
trhu, jelikož je čím dál tím méně 
fundovaných odborníků.

Rok 2022 bude opravdu kritic-
kým rokem, tentokrát však důvo-
dem nebude končící Mayský kalen-
dář či jiná spirituální záležitost. 

Je poměrně zřejmé, že fenomén 
stárnutí obyvatelstva se čím dál 
častěji dává do souvislosti s budou-
cím vývojem na trhu práce, který 
bude ovlivněn vysokým úbytkem 
produktivní složky obyvatelstva.

Zlomové období má podle pro-
gnóz nastat hlavně pro nově odpro-

mované absolventy, kteří budou 
pociťovat kvůli objemové přesyce-
nosti pracovního trhu markantní 
problémy s kontinuálním přecho-
dem do pracovního života. 

V tomto boji o pracovní pozici 
mají jasnou výhodu ti jednotlivci, 
kteří jisté pracovní zkušenosti zís-
kali už v průběhu studia. 

Není to až tak jednoduché, pro-
tože právě v České republice není 
zvykem kombinovat studijní život 
s tím pracovním kvůli nedostatku 
částečných úvazků. 

Problémové jsou i další zdroje 
budoucího využití pracovní síly: 
matky na mateřských dovolených a 
osoby staršího věku. 

U matek se absence částečných 
úvazků ukazuje nejvíc. Jen to zvý-
razňuje fakt, že mladé maminky 
kombinují pracovní povinnosti s 
těmi rodinnými jen velmi těžko.

 Další nelichotivá prognóza, jenž 

je nepřímou úměrou typická v pra-
covním světě je ta, že tak jak se 
budou zvyšovat pracovní nároky 
pro některá povolání, tak se budou 
v některých odvětvích pracovní 
mzdy snižovat.

Ne všechno v budoucnosti však 
směřuje k černým barvám. Speci-
alizace přinese i pozitivní zprávy, 
mezi preferované a hledané pozi-
ce budou patřit elektrikáři, svářeči, 
instalatéři či odborníci na obsluhu 
technologických strojů.

 V čem však spočívá problém 
nedostatku potřebného množství 
fundovaných odborníků v obo-
rech? Část této otázky by mohla 
padnout na vrub samotným střed-
ním odborným školám, které pro 
nedostatečný zájem musí rušit 
dané obory. 

Nenakoupí se potřebné vyba-
vení laboratoří či strojů, ale spíš 
počítače. Právě to může být důvo-
dem mezery na trhu, kterou bude 

v budoucnosti obrovský problém 
obsadit.

Český statistický úřad podle jis-
tých statistických vzorců sestavil 
hypotetický počet zaměstnaných 
osob v ČR. Za předpoklad mu 
sloužila úroveň zaměstnanosti jed-
notlivých států EU. 

Zjistil, že Česko se v současnosti 
vyznačuje poměrně vysokou úrov-
ní zaměstnaností,  způsobenou pře-
vážně zaměstnaností mužů ve věku 
30-49 roků (což je mimochodem 
nejvyšší zaměstnanost mužů v celé 
EU).

Demografický vývoj naznaču-
je nepopiratelnou skutečnost, že 
trh práce využívá osoby především 
v středně produktivním věku (a 
automaticky vylučuje vzpomenuté 
kategorie studentů, matek s dětmi 
a starší lidi). To však dlouho nepo-
trvá, protože Česko na evropské 
poměry čeká poměrně rychlé stár-
nutí obyvatelstva. -lm-

Pořízení slovenského dálničního poplatku za 
české koruny se prodraží. Letos už na Slovensku 
neexistuje dálniční známka. Dálnice se platí stejně 
jako třeba v Maďarsku pomocí elektronické regis-
trace. Platbu přes internet zvládnete za pár minut 
z domova a levněji.

Při cestě na Slovensko už letos nemusíte lepit na 
přední sklo auta dálniční známku. To ale nezna-
mená, že byste nemuseli vybrané úseky rychlost-
ních komunikací platit. Jen se to stejně jako třeba 
v Maďarsku děje elektronicky.

Zjistíte, že jste mohli ušetřit čas i peníze a na 
internetové stránce www.eznamka.sk zaplatit 
známku během pár minut platební kartou. Na 
mail přijde potvrzení, které nemusíte mít u sebe, 
ale pro klid duše to i odborníci z autoklubů dopo-
ručují.

Pokud slovenskou dálnici nezaplatíte, téměř jis-
tě vás zjistí stacionární kamerový systém a vymě-
ří vám automaticky pokutu. Ta je v současné době 
od cizinců včetně Čechů prakticky nevymahatel-
ná, ale pokud vás chytí auto s mobilním kamero-
vým systémem, může vás to stát až pět set eur.

Na Slovensku potěší malý rozdíl mezi cenou 
desetidenní (10 eur) a měsíční (14 eur) dálniční 
známky.

Ceny paliv na Slovensku jsou mírně vyšší než 
u nás.   U našich východních sousedů sice zrušili 
bodový systém, ale výrazně zvýšili pokuty zejmé-
na za těžší přestupky. Tankovat se vyplatí z Česku. 
Ceny benzinu i nafty jsou na Slovensku mírně vyš-
ší. Ani slovenským dálnicím se nevyhýbají opravy 
a omezení, ale je jich méně než v Česku a zdržení 
na nich bylo před sezonou minimální. -lm-

Možná podoba trhu práce počítá 
v budoucnosti s nedostatkem pracovníků

Slovenské dálnice plaťte předem 
přes internet, vyhnete se potížím
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