Budoucnost práce a socioekonomické
dopady rozvoje AI v ČR

Znamená AI pro trh práce hrozbu nebo
příležitost?
Zmiz, tady už
nemáš co
dělat!

Já to tady
zvládnu.
Ty běž raději
dělat něco
zajímavějšího.

https://youtu.be/m5uut9pya4g

(Oren Etzioni, CEO Allen Institute for AI)

• Přínos automatizace spočívá primárně v přebírání rutinních nebo
namáhavých pracovních činností stroji a uvolňování kapacity lidských
zdrojů pro kreativnější pracovní činnosti s vyšší přidanou hodnotou lidské
práce.
• Automatizace je zároveň cestou k náhradě chybějící lidské pracovní síly v
důsledku nepříznivého demografického vývoje ve vyspělých zemích.
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Co je AI?
• Marwin Minsky (MIT): Věda o vytváření strojů nebo
systémů, které budou při řešení určitého úkolu užívat
takového postupu, který bychom – kdyby tak postupoval
člověk – považovali za projev jeho inteligence.
• Policy-maker (Strategie EU): Systémy, které vykazují
inteligentní chování tím, že analyzují své prostředí a
realizují aktivity, s určitou mírou autonomie, k dosažení
konkrétních cílů.
• Computer scientist: Soubor trénovaných algoritmů
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Jaké jsou dnes možnosti AI?
Specializovaná AI
• Internetové vyhledávače
• Virtuální asistenti
• Obchodníci na finančních trzích
• Diagnostické přístroje
• Zpravodajské servery
• Antispamy a antiviry
• Rozpoznávače obrazu (ochrana)
• Cílené reklamy
• Telefonní operátoři
• Autonomní vozidla
• Průmyslové roboty, RPA
• …
Obecná AI
• Sci-fi
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Proč se o tom bavíme právě teď?
Roste výpočetní výkon,
objem vytvářených dat
i objem obchodních
příležitostí
Zdroj: IDC DataAge 2025 Study, Time
Magazine, statista.com
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Co říkají studie?

47 % povolání bude
automatizovaných v
příštích 10 letech
(Frey, Osborne, 2013)

Již nyní mají
technologie potenciál
automatizovat 50 %
veškerých globálních
pracovních aktivit (z
celkového počtu cca
2000 posuzovaných
aktivit)
(McKinsey Global Inst.,
2017)

Pracovníci pro zadávání dat
Prodejci po telefonu
Obsluha strojů na zpracování fotografických…
Odbytoví a přepravní agenti, celní deklaranti
Odborní pracovníci v účetnictví a ekonomiky
Odborní administrativní pracovníci v právní oblasti
Modelky a manekýni
Kvalitáři a testovači výrobků, laboranti
Obsluha strojů na balení, plnění a etiketování
Specialisté v oblasti výchovy a vzdělávání
Učitelé na SŠ, konzervatořích a na 2. stupni ZŠ
Řídící pracovníci v oblasti zdravotnictví
Řídící pracovníci v oblasti vzdělávání
Psychologové
Řídící pracovníci v sociální oblasti
Specialisté v oblasti audiologie a řečové terapie
Specialisté zaměření na metody výuky
Řídící pracovníci v oblasti ubytovacích služeb
Specialisté v oblasti dietetiky a výživy

V 60 % profesí lze s využitím
současných technologií
automatizovat nejméně 30 %
pracovních aktivit
(McKinsey Global Inst., 2017)
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V ČR je vysokému riziku
automatizace vystaveno 51 %
pracovních míst, střednímu riziku pak
21 % pracovních míst
(Deloitte, 2018)
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Různé přístupy dávají různé výsledky…
Technologie nebudou zpravidla nahrazovat
celá povolání, ale jednotlivé úkony.
Ve 21 zemích OECD je 9 % pracovníků, jejichž
aktivity jsou již nyní z více než 70 %
automatizovatelné.

Frey, Osborne, 2013

… a jak to vidíme my?

OECD, 2016
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AI a lidské dovednosti

•

Pro výkon každého povolání je vyžadována kombinace určitých dovedností
(senzorické, kognitivní, jazykové, sociální a emoční, fyzické)

•
•

Technologie nebudou zpravidla nahrazovat celá povolání, ale jednotlivé dovednosti
Technologie budou dosahovat potřebných dovedností na požadované úrovni v různých
časových horizontech (McKinsey Global Institute 2017)

Do 5 let
• Optimalizace a
plánování
• Rozpoznání
známých
kategorií
• Získávání
informací
• Navigace
• Hrubá motorika

6 – 15 let
• Jemná
motorika
• Vytváření
nových
kategorií
• Prezentace
výsledků
• Sensorika

16 – 30 let

Nad 30 let

• Mobilita
• Interakce a
koordinace ve
skupině
• Tvorba
přirozeného
jazyka

• Logika a řešení
problémů
• Kreativita
• Porozumění
přirozenému
jazyku
• Sociální a
emoční
dovednosti
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(McKinsey Global
Institute 2017)
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Povolání = kombinace dovedností
Významnost a potřebná úroveň dovedností pro jednotlivá povolání
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Podíl nahraditelných dovedností v
jednotlivých kategoriích zaměstnání
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Dopad v časovém horizontu do 5 let
V 11 % profesí budou
technologie schopny
nahradit více než 50 %
požadovaných dovedností
Část dovedností bude
nahraditelná technologiemi
u

1,3 mil.

zaměstnanců
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Dopad v časovém horizontu do 15 let
V 70 % profesí budou
technologie schopny
nahradit více než 50 %
požadovaných dovedností
Část dovedností bude
nahraditelná
technologiemi u

mil.

2,2

zaměstnanců
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Dopad v časovém horizontu do 30 let
Ve 40 % profesí budou
technologie schopny
nahradit všechny
požadované dovednosti
Část dovedností bude
nahraditelná

technologiemi u

mil.

3,4

zaměstnanců
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Rutina vs. kreativita

Nerutinní
manuální

Nerutinní
kognitivní

Rutinní
manuální

Rutinní
kognitivní

Zdroj: WSJ.com

• Vyššímu riziku nahrazení jsou vystaveny především profese se
střední úrovní kvalifikace a střední úrovní příjmů.
• Úbytek profesí ve střední příjmové kategorii může vést k
prohlubování ekonomické nerovnosti ve společnosti.
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Co ještě ovlivní rychlost nahrazování
lidských dovedností AI?

• Dosažení dovedností na požadované
úrovni

• Nalezení technického řešení
aplikovatelného v praxi

EKONOMICKÁ
VÝHODNOST

• Ekonomická výhodnost technického
řešení (náklady uplatnění
technologie vs. náklady práce)
• Regulatorní rámec a společenská
akceptace (včetně etických otázek)

REGULATORNÍ
RÁMEC

TECHNICKÉ
SCHOPNOSTI

APLIKACE
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Pozice ČR z
hlediska
ohrožení
lidské práce
Zdroj: Oxford Economic Forecasts; Emsi
database; US Bureau of Labor Statistics;
McKinsey Global Institute analysis

Zdroj: PwC

Zdroj: OECD
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Očekávané změny spojené s adopcí AI
• AI přinese méně práce, nikoliv nutně méně pracovních pozic
• AI nahradí některé lidské dovednosti – jednotlivé dovednosti budou
technologiemi nahrazovány postupně

• AI budou nahrazovat manuální i kognitivní dovednosti na stále vyšší úrovni
• AI vyvolá strukturální změny na trhu práce ve vazbě na požadované
dovednosti

• AI vyvolá strukturální změny v organizaci práce ve firmách
• Klíčový bude rozvoj dovedností, jako je logické myšlení, schopnost řešení
problémů, kreativita či sociální a emoční dovednosti
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Klíč k využití příležitosti - vzdělávání,
celoživotní učení a rekvalifikace
Základem je změna v přístupu ke vzdělávání
• technické dovednosti (STEM) a digitální gramotnost
• tzv. „měkké“ dovednosti pro 21. století (kreativita, kritické myšlení, spolupráce, řešení
problémů),
• informatické myšlení.
Posílení principu celoživotního učení a efektivní rekvalifikace ohrožených zaměstnanců
v součinnosti firem, zaměstnanců a státu je třeba zvážit různé koncepty, např.:
• umožnit vzdělávání v rámci části pracovní doby, pohlížet na rekvalifikaci jako na práci
• využívat nástroje AI pro efektivní rekvalifikaci – odborná diagnostika schopností a návrh
doškolovacího programu na míru pro konkrétního člověka
Klíčový význam rekvalifikace:
Potenciální výstup české ekonomiky (stálé
ceny r. 2010; biliony Kč) v závislosti na
scénáři substituce lidské práce
- Scénář substituce a rekvalifikace
- Scénáře efektivní substituce (bez důrazu
na rekvalifikaci)
- Základní scénář (zachování současného
stavu
(Deloitte 2017)
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Požadavky na sociální bezpečnost a
systém veřejných politik
Sociální bezpečnost, záchranná sociální síť
• přizpůsobení systému odměňování a sociálního zabezpečení novým formám
práce (vyšší míra outsourcingu a volnější pracovní vztahy) a novým formám
organizace práce ve firmách (flexibilní síťová spolupráce namísto rigidní
hierarchické struktury, vyšší nároky na časovou flexibilitu práce)
• potřeba experimentálního ověření vhodných forem podpory pro osobní rozvoj a
rekvalifikaci (univerzální základní příjem, univerzální základní služby, možnost
zkrácení pracovní doby apod.)
• podpora rozvoje pracovních příležitostí ve více postižených (Karlovarský a
Severočeský kraj)
Rozvoj systému veřejných politik
• rozvoj strukturální politiky účinně
podporující podnikání a inovace
• rozvoj politik hospodářské soutěže a
regulace
• reakce na rostoucí mezinárodní
závislost při šíření inovací a znalostí
• rozvoj daňové politiky
Zdroj: Model OSTEU 2015
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Co od AI čekáme a co jí dovolíme
v různých oblastech působení na
společnost?

•
•
•
•
•
•
•
•

Medicína a zdravotní péče
Vzdělávání, výzkum a vývoj
Politika a veřejná správa
Média a komunikace
Kultura
Bezpečnost vs. svoboda
Obrana
…
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Shrnutí - SWOT analýza pozice ČR z
hlediska optimalizace dopadů AI na
společnost
Silné stránky

Slabé stránky

Kvalitní VaV v oblasti AI
Inovační podniky a podpora inovací ve firmách
Kvalifikovaní experti v AI a informatice
Fungující systém vzdělávání a celoživotního učení
Fungující systém rekvalifikace
Fungující systém sociálního zabezpečení a
záchranná sociální síť
- Strategie socioekonomických dopadů AI (Práce
4.0, Digitální Česko)

- Struktura pracovní síly a způsob zapojení ČR do
globálních hodnotových řetězců
- Existence regionů s vysokým stupněm ohrožení
automatizací
- Nedostatečný rozvoj dovedností pro 21 století a
informatického myšlení
- Nedostatečné vybavení pro rozvoj digitální
gramotnosti a informatického myšlení
- Nedostatečná připravenost učitelů na změny ve
výuce
Hrozby

-

Příležitosti
- Zvyšování produktivity a konkurenceschopnosti
ekonomiky
- Využití uvolněných lidských zdrojů pro kreativní
pracovní činnosti s vyšší přidanou hodnotou lidské
práce
- Koncepční reforma a rozvoj systému vzdělávání,
celoživotního učení a rekvalifikace
- Nalezení nových sociálních modelů pro podporu
přechodu ohrožených pracovníků na nové pozice
- Využití potenciálu AI jako asistenta učitele ve
vzdělávání
- Využití potenciálu AI při rekvalifikaci (diagnostika
a návrh nejlepšího řešení).

- Firmy se budou řídit kritériem minimalizace
nákladů bez podpory rekvalifikace
- Zaostávání v ekonomickém růstu a
konkurenceschopnosti
- Zvýšení strukturální a frikční nezaměstnanosti
- Prohlubování ekonomické nerovnosti ve
společnosti
- Nové bariéry v podnikání - např. nepřizpůsobení
regulatorního rámce novému charakteru práce
(outsourcing) a organizačním změnám ve firmách
a hodnotových řetězcích (nové modely a způsoby
spolupráce)
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Využití potenciálu rozvoje AI v ČR
Nástup AI změní společnost.
Je to příležitost, kterou nesmíme promarnit.
Její využití vyžaduje koordinovanou součinnost soukromé, veřejné
a akademické sféry.
Kompletní studie „Výzkum potenciálu rozvoje AI v ČR“ je volně k
dispozici na webových stránkách Vlády ČR v sekci evropských
záležitostí.

Děkujeme za pozornost.
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