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CO JE TŘEBA UDĚLAT   

ARLI má celkem sedm partnerů z celé Evropské unie. Tito partneři 
jsou odborníky ve využívání informací o trhu práce pro předvídání 
kvalifikačních potřeb a strategie zaměstnanosti. Žádáme Vás pouze o 
to, abyste pomohli národnímu zástupci ARLI (partnery a hlavní 
kontakty uvádíme níže) v získání přehledu o tom, jak jsou informace 
o trhu práce využívány a jak je toto využitelnost těchto informací 
možné zlepšit. 

 

•Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání – Národní 

vzdělávací fond ČR: Jiří Braňka  

branka@nvf.cz  

•Služby zaměstnanosti Švédska (Arbetsförmedlingen): Victor 

Tanaka  

victor.tanaka@arbetsformedlingen.se 

•University of Exeter: Dr Andrew Dean  

a.dean@exeter.ac.uk  

•Institut für Wirtschaft, Arbeit und Kultur (IWAK)  Goethe-

University, Frankfurt am Main: Sigrid Rand  

s.rand@em.uni-frankfurt.de  

•Edinburgh Napier University: Prof Ron McQuaid 

R.McQuaid@napier.ac.uk 

•CRISP, University of Milano Bicocca: Mattia Martini 

mattia.martini@statistica.unimib.it 

•KWIZ: Peter de Bruin  

peter.de.bruin@kwiz.nl 

 

O EU SKILLS PANORAMA  

Zdroj informací o národních, evropských a mezinárodních 
výzkumech v oblasti profesí a dovedností. 
 
EU Skills Panorama poskytuje informace a analýzy, která 
mohou:  
•Přispět ke zvýšení kvality předvídání potřeb trhu práce 
•Informovat klíčové hráče, zabývající se rozvojem dovedností o 
vývoji na trhu práce, zlepšit schopnost systémů vzdělávání 
reagovat na změny trhu práce a zajistit soulad mezi nabídkou a 
poptávkou na trhu práce po celé Evropě 

  

EU Skills Panorama zlepšuje dostupnost informací o trhu 
práce a výzkumech kvalifikačních potřeb v rámci Evropy 
následujícími způsoby:   
•Poskytuje přístup k informacím a analýzám trhu práce a 

kvalifikačních potřeb  

•Poskytuje přístup k metodikám používaných k analyzování 

trhu práce a předvídání kvalifikačních potřeb 

•Vychází vstříc požadavkům uživatelů těchto informací a 
analýz 
 

EU Skills Panorama funguje jako centrální přístupové místo, 
které: 
•Poskytuje data, informace a analýzy o trendech v požadavcích 
na dovednosti v profesích a sektorech na úrovni jednotlivých 
zemí i celé EU  
•Nabízí evropský pohled na trendy trhu práce a nerovnováhu 
mezi nabídkou po práci a poptávkou po ní,  
•Směruje uživatele k národním zdrojům informací o 
dovednostech  
•Směruje uživatele k metodám používaným pro předvídání 
kvalifikačních potřeb 
 

Součástí našeho úkolu v projektu ARLI je přispívat k lepšímu 
využití EU Skills Panorama.   

PARTNEŘI 

EUROPEAN NETWORK ON 

REGIONAL LABOUR 

MARKET MONITORING  

Partneři projektu jsou všichni členy 
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*CO JE LMI?   *Upraveno podle internetových stránek skotské vlády  
 

LMI „... nám pomáhá orientovat se v tom, co se děje ve světě práce 
a na pracovním trhu.” LMI dává odpovědi na následující otázky:  

• Jaký je počet volných pracovních míst v jednotlivých profesích?  
• O jaká volná pracovní místa se jedná – částečný úvazek, plný 

úvazek, dočasná, sezónní nebo stálá pracovní místa?   
• Jaké jsou obecné trendy ve světě práce – např. kterým odvětvím 

se právě daří a která se potýkají s problémy?   
• Jaké typy firem zahajují nebo naopak ukončují svou činnost ve 

vašem okolí?   
• Po kterých dovednostech a kvalifikacích je na straně 

zaměstnavatelů právě poptávka?  
• Jakou úroveň a obor vzdělání lidé mají?  
• Kolik lidí právě hledá práci?  

LMI Vám nabízí jasný přehled o dění ve světě práce, na jehož 
základě můžete vytvářet realistické plány do budoucna.  
 Odpovědi na otázky o počtu a typu volných pracovních míst, o tom, 
jak se mění svět práce a co zaměstnavatelé právě hledají, umožňují 
snazší plánování toho, co dělat dál.  LMI také umožňuje získat 
potřebné informace o kvalifikacích a pracovních dovednostech, 
které jsou třeba pro plánování profesní kariéry.  

INFORMAČNÍ SERVIS O TRHU PRÁCE 
  

 
Vláda, zaměstnavatelé, personální agentury nebo poskytovatelé 
vzdělávání potřebují kvalitní a spolehlivý informační servis o trhu 
práce, na jehož základě mohou činit svá rozhodnutí.  Pokud Vám 
informační servis o trhu práce (Labour Market Intelligence - LMI) 
dodá čísla a analýzy, které potřebujete, ve formátu a v čase, který 
potřebujete, bude z toho mít Vaše organizace jistě prospěch.  

Zkvalitnění a zlepšení těchto informací je i cílem projektu ARLI. V 
rámci tohoto projektu budeme v nejrůznějších zemích a odvětvích 
spolupracovat s organizacemi, které využívají nebo zajišťují 
informační servis o trhu práce.   

Evropská Komise si význam těchto informací rovněž uvědomuje, a 
proto přichází s projektem webového portálu EU Skills Panorama. 
Jeho cílem je zvýšit přehlednost trhu práce pro pracující, uchazeče  
o práci, zaměstnavatele či veřejné instituce prostřednictvím 
analyzování a předvídání vývoje nabídky a poptávky po profesích a 
kvalifikacích. V současné době neexistuje žádný jednotný a snadno 
dostupný přístup k informacím tohoto typu. EU Skills Panorama se 
to snaží změnit. Propojuje jednotlivé zdroje informací o 
současných a budoucích kvalifikačních potřebách v různých 
odvětvích a zemích EU. Umožňuje uživatelům snadno zjistit, do 
kterých dovedností mají v danou chvíli investovat, protože jsou  na 
trhu práce perspektivní.   

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM  

Rozhovory budeme realizovat v období květen – srpen 2013. 
Národní konference se uskuteční v únoru 2014 a 
mezinárodní konference v dubnu 2014 v Bruselu.  

NAŠE PRÁCE S EU SKILLS PANORAMA 

EU Skills Panorama již funguje a my chceme v projektu ARLI 
zvýšit její přínos pro jednotlivé uživatele. Informace, 
obsažené na EU Skills Panorama by mělo být možné využít 
pro realizaci konkrétních opatření v oblasti trhu práce a ve 
sféře vzdělávání na regionální i lokální úrovni. Proto je však 
nutné propojit existující systémy LMI na regionální a lokální 
úrovni s obsahem nové EU Skills Panorama.  

Organizace budou moci využít EU Skills Panorama pro své 
vlastní aktivity. Chceme zjistit, jak si Vy představujete, že 
byste mohli s obsahem EU Skills Panorama pracovat:  
•Co funguje 
•Co nefunguje?  
•Jaké informace by měla obsahovat, aby byla co 
nejužitečnější?  
•V jakém formátu by tyto informace měly být?  
•Jak by se měla EU Skills Panorama dále rozvíjet, aby se pro 
Vás stala důležitým zdrojem informací?  
 

DLOUHODOBÉ CÍLE  

Chceme, aby naše práce měla pozitivní dopad v celé 
Evropské unii. Domníváme se, že můžeme přispět k:  

•Zvýšení kvality a rozsah předvídání kvalifikačních potřeb 
•Tomu, aby partneři lépe využívali dostupných lidských 
zdrojů 
•Propojení EU Skills Panorama s existujícími systémy 
předvídání 
•Zvýšení využitelnosti EU Skills Panorama 
•Šíření příkladů dobré praxe v oblasti předvídání 
kvalifikačních potřeb 

VÝHODY PRO VÁS 
 

V rámci členských států EU existuje již celá řada vynikajících 
systémů LMI na regionální, lokální a odvětvové úrovni, my však 
potřebujeme zjistit, co funguje nejlépe a proč – abychom se z toho 
poučili a uměli pro Vaši organizaci připravit nejvhodnější 
informační servis.  

Ke spolupráci potřebujeme 12 klíčových aktérů v regionu - 
organizace, které mají zájem podílet se na předvídání kvalifikačních 
potřeb a využít tyto informace pro své činnosti nebo postupy. 
V každé zemi budeme spolupracovat s: regionální/místní správou, 
zástupci zaměstnavatelů, odborovými organizacemi, poskytovateli 
odborného vzdělávání a školení, rozvojovými agenturami, 
občanskými sdruženími, politickými stranami a nevládními 
organizacemi. Rádi bychom, abyste se jedním z partnerů v našem 
projektu stali i vy.   
 

CO BUDEME DĚLAT  

V tuto chvíli máme připravenou osnovu pro hloubkové rozhovory 
s partnery. Chceme se především zeptat na jejich názor na:  

•Kvalitu a dostupnost informačního servisu z oblasti trhu práce 
•Úlohu předvídání vývoje trhu práce a jejich význam pro 
ovlivňování strategie a činnosti různých typů organizací 
•Kvalitu a dostupnost nástrojů a informací v oblasti předvídání 
kvalifikačních potřeb; 
•To, jak by bylo možné dostupnou nabídku nástrojů a informací 
zlepšit  
•To, koho by bylo vhodné do podobných aktivit zapojit a jakých 
přínosů by bylo možné dosáhnout 
•Užitečnost EU Skills Panorama 

Informace a názory, získané v rozhovorech budou shrnuty v 
samostatných zprávách a umožní nám představit nejlepší příklady z 
celé Evropské Unie.  

Výsledky naší práce budou prezentovány na národní konferenci a 
výsledky celého projektu budou poté představeny Evropské 
komisi.  


