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deže a tělovýchovy České
republiky a Komora certifikovaných účetních ve spolupráci
s poradenskou společností
BDO, která mladé talenty ze
středních škol dlouhodobě podporuje.
„Do letošního ročníku se
přihlásilo celkem 39 týmů z 23
středních škol. V rámci tří základních kol jsme vybrali 14
nejlepších týmů, které se utkaly
koncem června ve finále soutěže. Výhodou podobných soutěží je, že při nich účastníci řeší
v týmu komplexní účetní příklady z praxe, které dodávají
spolupracující firmy,“ doplňuje
Lucie Formanová.

Tři z pěti mladých lidí z generace Z (ročníky 1995–2003)
mají obavy z nedostatku pracovních příležitostí kvůli postupující robotizaci a automatizaci. Drtivá většina nejmladších pracovníků (91 %)
předpokládá, že si kvůli zvyšujícím se nárokům na trhu práce
bude muset zvyšovat kvalifika-

Dvě třetiny příslušníků
generace Z počítají
s prací ve více
oborech současně,
čímž se výrazně liší od
předchozích generací
Oldřich Bartušek, BDO
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ci v zaměstnání, často v rozdílném oboru. Vyplývá to z globálního průzkumu Mezinárodní federace účetních (IFAC)
a Asociace certifikovaných
účetních (ACCA), který obě organizace provedly na vzorku
9000 nejmladších pracovníků
a studentů ekonomických oborů ve 176 zemích světa.
Jedním z oborů, které nejmladší generace pracovníků
v ČR považuje za perspektivní,
je účetnictví. To bude do budoucna mnohem komplexnější, Rutinní účetnickou práci brzy zastanou roboti. Účetní budou potřebovat nové znalosti.
proto by si podle odborníků
z poradenské společnosti BDO dých se chce v současné práci mají pocit, že nenaplňuje jejich ventů administrativních a ekoměli studenti zvyšovat kvalifi- dále vzdělávat a tři z pěti pra- potřeby. Dvě třetiny z nich po- nomických oborů je důležité
kaci již při studiu na škole.
covníků této generace navíc čítají i s prací ve více oborech začít se získáváním prakticočekávají, že je po dvou letech současně, čímž se výrazně liší kých dovedností co nejdříve.
Jsou ambiciózní
na stávající pozici čeká povýše- od předchozích generací,“ říká
Se zvyšováním kvalifikace ní a zvýšení výplaty. „Nej- Oldřich Bartušek, partner po- Účast v soutěžích
počítají i samotní pracovníci mladší pracovníci a čerství ab- radenské společnosti BDO.
„Vhodné jsou různé doplňz generace Z. Průzkum IFAC solventi jsou zároveň ochotni
Experti se shodují, že pro
a ACCA ukázal, že 91 % mla- práci bez váhání změnit, pokud dobré pracovní uplatnění absol- kové kurzy, pomoci mohou ta-

Účetní
nahradí roboti

ké odbornostní soutěže. Tato
klání bývají zaštiťována firmami, které si úspěšné účastníky
vytipují a po ukončení studia
jim rovnou nabízejí pracovní
místa,“ říká organizátorka celostátní soutěže Účetní tým Lucie Formanová. Tu letos podpořily Ministerstvo školství, mlá-

Běžné účetní úkony do budoucna převezmou roboti,
vzniknou kvalifikovanější pracovní místa například ve spojení s informačními technologiemi (IT), vysvětluje Bartušek.
„Nové technologie zjednoduší a zefektivní firemní účetnictví, nedokážou však pružně reagovat na legislativní změny
a také vyžadují úvodní nastavení. Budou zapotřebí účetní specialisté, pro něž bude software
výkonným pomocníkem, a budou úzce spolupracovat s IT
oddělením. Uchazeči, kteří
zvládnou obě odbornosti dohromady, budou mít na trhu
práce výrazně navrch, protože
v administrativě má třetina firem potíže sehnat ICT pracovníky,“ upřesňuje Oldřich Bartušek.

Útoků hackerů na cenná data firem stále přibývá
Útoků na firemní data neustále přibývá. Podle aktuálních informací společnosti Accenture
se ve srovnání se stejným obdobím loňského roku v prvním pololetí 2021 množství kybernetických útoků celosvětově zvýšilo
o 125 %. Firmy proto angažují
odborníky na počítačovou bezpečnost a zároveň instalují systémy, které fyzicky ochrání bezpečí jednacích místností. Podle
expertů hrozí totiž obrovské nebezpečí právě odsud.
Velký nárůst útoků je způsoben především nedostatečným
zabezpečením vzdáleného přístupu k webovým serverům. To
má za následek použití cíleného škodlivého softwaru, který
zašifruje soubory nebo zne-

možní používat počítač, dokud
není zaplaceno výkupné. Fyzické zabezpečení diskrétnosti
jednacích místností je pak dalším dlouhodobě podceňovaným problémem, k němuž se
pozornost firem obrací.

nebo úklidových pracovníků.
A firmy si na tyto hrozby musejí dávat stejně velký pozor jako
na zabezpečení informačních
systémů,“ upozorňuje Michal
Merta, ředitel pražského Cyber
Fusion Centra Accenture ČR.

Nepřítel naslouchá

Zabránit úniku
informací

„Daří se nám osvěta potřeby
zabezpečení společností v oblasti informačních technologií
(IT). Firmy ale mají stále velké
rezervy v zabezpečení kanceláří a jednacích místností, kdy
mohou nepovolané uši slyšet,
co by neměly. V rámci celkových bezpečnostních řešení
upozorňujeme na to, že mnoho
„hackerů“ se rekrutuje z řad nových zaměstnanců, brigádníků

Podle údajů společnosti
Gartner výdaje na bezpečnost
a řízení rizik letos celosvětově
stoupnou o 12,4 %. České firmy, vedle investic do zabezpečení IT, stále více dbají také na
dlouho podceňovanou diskrétnost firemních prostor a využívají tzv. Sound Masking (maskování zvuku). Jedná se o mo-

derní technologie, jež zajistí
soukromí a diskrétní prostředí
klientů nebo obchodních partnerů v jednacích místnostech.
„V praxi vidíme, že firmy vedle dlouhodobě vysokých investic do zabezpečení firemních systémů proti hackerům
začínají zlepšovat i fyzické
bezpečí jednacích místností,
aby odsud neunikaly citlivé informace. Zájem firem o Sound
Masking je dnes zhruba trojnásobný proti stejnému období
před covidem,“ informuje Michal Černý, zástupce společnosti Biamp pro ČR.
Stranu připravil
Karel Kvapil

O rekvalifikace je rekordní zájem
Za prvních šest měsíců letošního roku prošly rekvalifikací na
úřadech práce téměř čtyři tisíce
lidí. Je to nejvíce od roku 2016.
Rekordní zájem hlásí i samotní
organizátoři kurzů. V případě
informačních technologií (IT)
jde až o dvousetprocentní nárůst. Přesto to nestačí. Podle
průzkumu personální společnosti ManpowerGroup 65 %
českých zaměstnavatelů má problém obsadit volná místa a najít
lidi s potřebnou kvalifikací.
Jestliže se vloni za první polovinu roku přes úřad práce rekvalifikovalo 1803 osob, tak
letos to bylo 3846. Ovšem ani
to zdaleka nepokryje poptávku
po kvalifikovaných pracovnících. „Prostřednictvím úřadu
práce se za rok zrealizují pouze
vyšší jednotky tisíc rekvalifikací. Poptávka je však v řádu desítek tisíc rekvalifikací ročně,“
říká Radovan Hauk z Unie za-
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městnavatelských svazů a připomíná, že v příštích dvou letech bude třeba, v souvislosti
s postupem digitalizace a změn
pracovního trhu, rekvalifikovat
zhruba sto tisíc lidí.

Záruka místa
Extrémní nárůst zájmu o rekvalifikace pociťují i organizátoři kurzů. „Oproti loňskému
roku se nám hlásí o 200 % zájemců více,“ popisuje Barbora
Wachtlová z Green Fox Academy, jež pořádá kurzy pro junior
programátory a zároveň jim
poskytuje garanci umístění
v oboru. „Právě ta je pro studenty největším lákadlem. Dalším lákadlem pak je možnost
začít splácet školné až po nástupu do zaměstnání,“ doplňuje
Wachtlová.
Najít práci v IT mají složitější
právě jen začátečníci. Ti zkušenější se o svou budoucnost bát

nemusejí. Zájem firem o ně totiž
každoročně stoupá podle portálu Profesia o deset procent. Aktuálně jich podle odhadů chybí
na trhu práce přes 30 tisíc a pozice „ajťáků“ patří podle agentury ManpowerGroup k nejhůře
obsaditelným místům.
Nedostatek volných lidí
s technickým vzděláním brzdí
řadu firem. Chybí jim nejen inženýři a specialisté, ale také
svářeči, technici, mechanici či
řidiči. To by měly změnit rekvalifikace. „Méně se bude vyžadovat ukončené vysokoškolské
vzdělání a důraz se bude přesouvat na specifickou kvalifikaci a certifikaci. Změna a nové
technologie potkají i ty nejtradičnější pracovní pozice. Rekvalifikace, odborné kurzy
a školení tak budou nabývat na
významu,“ zdůrazňuje Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup.
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