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analýza

Nejlákavějším oborem 
zůstává IT

I když ochota lidí měnit práci v souvislosti s pandemií klesá, stále lze pozo-
rovat poměrně velké přesuny mezi jednotlivými obory. Češi se nebojí změn 
a kvůli kariéře v novém oboru jsou ochotní se učit novým věcem.

Během svého profesního života 
změnilo pracovní obor 75 % lidí. 
Téměř polovina (49 %) přešla do 

jiného oboru v průběhu své kariéry  
a 26 % ihned po studiu. Nejmenší 
chuť ke změně mají vysokoškoláci, 
zejména IT experti a inženýři, největší 
naopak ženy a zaměstnanci mladší 35 
let. S tímto zjištěním přišel nedávný 
průzkum personální agentury Grafton 
Recruitment.

pořád vede it
Nejlákavějším oborem je dle tohoto 
průzkumu, do nějž se zapojilo 2200 
respondentů, IT, do kterého by rádi 
přešli lidé z většiny ostatních oborů. 
Atraktivní je i vzdělávání, výzkum 
a vývoj, management, logistika 
a marketing. „Konkrétně do oboru 
informačních technologií nejčastěji 
přecházejí zaměstnanci z cestovního 
ruchu, administrativy či vzdělávání. 
Naopak z IT odcházejí pracovníci nejvíce 
do výzkumu a vývoje, marketingu či 
managementu. Na dělnické pozice zase 
lidé nejčastěji přicházejí z gastronomie 
a cestovního ruchu a dělníci obvykle 
odcházejí do logistiky a dopravy,“ 
upřesňuje Jitka Součková, marketingo-
vá manažerka Grafton Recruitment.

táhnou obory, které 
rostou pandemii navZdory
Vedle IT zaznamenávají velký zájem 
i podnikové služby. S rozšiřujícím 
záběrem center do něj běžně přecházejí 
pracovníci z jiných oborů, nejčastěji 
z financí, IT, marketingu či personalis-
tiky. Pandemie ovšem řady zájemců 

o kariéru v tomto sektoru ještě rozšířila, 
zejména o jazykově vybavené pracov-
níky turistického ruchu, kteří vlivem 
koronavirové krize přišli o práci. „Do 
center se hlásí i rostoucí počet jazykových 
lektorů, a dokonce i zdravotních sester, 
které jsou oblíbené zejména v zákaznic-
kých službách, jsou totiž trpělivé a již 
od počátku zvládají klientskou péči na 
nejvyšší úrovni,“ komentuje Jonathan 
Appleton, ředitel ABSL. Rostoucí počet 
uchazečů z jiných oborů souvisí v přípa-
dě center podnikových služeb i s tím, že 
centra fungovala hladce i v době nouzo-
vého stavu a karantény. Větší polovině 
z nich dokonce pandemie přinesla nové 
obchodní příležitosti, některá centra 
přebírala procesy od svých sesterských 
organizací v Asii, kde infrastruktura 
neumožnila převést všechny lidi na 
práci z domu a muselo dojít k dočasné-
mu útlumu provozu, jiná zase rozšířila 
svou regionální působnost anebo začala 
poskytovat nové služby, například IT 
podporu zaměstnanců pracujících 
z domova, konsolidaci dat, digitalizační 
projekty či zavádění robotické automa-
tizace.

Velké množství pracovníků nahnalo 
koronavirové propouštění i do e-ko-
merce a logistiky, oborů, které zejména 
v průběhu jara zažívaly boom. Nejčastěji 
do těchto oborů odcházeli pracovníci 
z oblasti cestovního ruchu, hoteliérství 
a restaurací.

jistota Zaměstnání 
a loajalita
Koronavirus změnil i preference uchaze-
čů o práci. Zatímco dříve k nejdůležitěj-
ším atributům výběru nového zaměst-
nance patřila výše mzdy a benefitů, 
vzdálenost práce od místa bydliště 
a délka dojíždění či typ smlouvy, dnes 
se dle průzkumu Grafton Recruitment 
na druhé místo žebříčku hned za výši 
mzdy řadí jistota dlouhodobého místa 
a stabilita. Mzda je tradičně důležitější 
pro muže než pro ženy a mladší lidé 
považují za důležitou i smysluplnost 
práce a osobní rozvoj. Význam stability 
roste s věkem, výrazněji ji preferují již 
lidé starší 35 let. Zájem o jistotu a stabi-
litu je vidět i na klesajícím zájmu Čechů 
měnit práci a rostoucí loajalitě vůči 
stávajícímu zaměstnavateli. Lidí, kteří si 
nyní nehledají práci, je podle Graftonu 
o 13 % více než v únoru letošního roku. 
Klesající fluktuace je patrná i ve jmeno-
vaném oboru podnikových služeb: „Již 
od začátku pandemie sledujeme v cent-
rech menší obměnu lidí, z průzkumů mezi 
zaměstnanci vyplývá, že si nyní více váží 
stability, kterou nabízíme. Oproti jiným 
oborům navíc letos nepředpokládáme 
stagnaci či propad, ale naopak růst počtu 
zaměstnanců, a to až o deset tisíc,“ uzaví-
rá Jonathan Appleton. × (lip)

Zatímco dříve k nejdůle-
žitějším atributům výběru 
nového zaměstnance 
patřila výše mzdy a bene-
fitů, dnes se na druhé 
místo žebříčku hned  
za výši mzdy řadí jistota 
dlouhodobého místa.


