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ManpowerGroup Česká republika

• Agenturní  
zaměstnávání
a recruitment

• Zahraniční nábor

• Flexibilní řízení 
lidských zdrojů 

• Specializovaný
IT recruitment

• IT outsourcing, 
helpdesk

• Cyber security, 
správa infrastruktury 

• Profesní rozvoj
a řízení kariéry

• Efektivní řešení
náborového procesu

• Outplacement



Aktuální situace na trhu práce v ČR
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Jak bude vypadat budoucí trh práce?

65 % pracovních pozic, na kterých budou pracovat dnešní žáci, 
dosud neexistuje
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Digitalizace a automatizace





Nedostatek talentů
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Naučit se učit se

Revoluce dovedností spolu s krizí posílily poptávku 
po technických i lidských dovednostech
• Měkké dovednosti jako je komunikace, efektivní nakládání s časem a 

nastavování priorit, adaptabilita, analytické myšlení, iniciativní přístup a 
empatie jsou více ceněné a žádané než kdy dříve a jsou základním 
předpokladem úspěchu
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Identifikace potenciálu





Jak přetavit potenciál v přednost a silnou stránku

• Silné a slabé stránky
• Měřitelné cíle
• Uznávat měkké dovednosti (řešení problémů, schopnost učit se, tvořit, 

pracovat v týmu, komunikovat)
• Podporovat kulturu učení
• Cíle plnit krok za krokem, individuální plány
• Klíčová role dospělého

Udělat něco pro sebe a pro ostatní.
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Zkušenosti ManpowerGroup
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DofE – Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
• Rozvoj klíčových kompetencí
• Dobrovolnost
• Každý má šanci zažít úspěch

Dovednost – Pohyb – Dobrovolnictví – Expedice

www.dofe.cz

JA Czech – Junior Achievement
• Rozvoj podnikavosti
• Studentské firmy

www.jaczech.cz



Diskuze

Od kolika let může být brigáda nebo zaměstnání, a jak dlouhá může být pracovní 
doba pro tyto děti.

Pracovněprávní vztahy:
• Od 15 let, respektive po dokončení povinné školní docházky, uplynutím 

období školního vyučování = „když je jim 15 let a mají v ruce vysvědčení, 
mohou pracovat“

• Děti ve věku do 15 let mohou vykonávat pouze umělecké, kulturní, sportovní a 
reklamní činnosti po předchozím povolení správního úřadu (úřadu práce) a za 
ochranných podmínek uvedených v zákoně a v povolení

• Předmětem výkonu činnosti dětí nemohou být práce, které jsou jim zakázané 
podle ZP – zvedání břemen, práce ve stoje, v nebezpečných podmínkách

• 8 hod denně / 40 hod týdně – ne přesčas, ne v noci

• povinná lékařská prohlídka u mladistvých 13



Diskuze

Jakou musím uhradit škodu v práci (např. nehoda autem)?

Pracovněprávní vztahy:
• hmotná odpovědnost až od 18 let (práce na pokladně, s ceninami)

• nad 18 let doporučujeme pojištění odpovědnosti
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Inspirace

Personální poradna Manpower na YouTube

www.youtube.com/playlist?list=PLzSRuaJP3ncqZUgRFOuxMqMzyfcfQWDuP
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Inspirace

Aplikace 
Práce za rohem www.pracezarohem.cz
- nabídka aktuálních pracovních míst ve vašem okolí

Brigády a pracovní nabídky

www.fajn-brigady.cz
www.jobs.cz/brigady
www.nabrigadu.cz
www.jenprace.cz/brigady
www.manpower.cz/manpower/cs/hledam-praci
www.prace.cz
www.jenprace.cz
www.inwork.cz
www.jobs.cz
www.profesia.cz
www.jooble.cz
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Inspirace

Trendy a průzkumy trhu práce
www.manpowergroup.cz/pruzkumy
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Děkuji za pozvání 
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