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Úvod 

Vítejte v manuálu k modulu Informace o trhu práce, který je součástí informačního systému JOBHUB. 

Tento nástroj slouží prakticky všem běžným uživatelům, kteří hledají pro sebe, své děti či blízké 

informace a aktuální data z pracovního trhu a vývoje v České republice. Poskytuje soustředěné 

komplexní informace kariérovým poradcům pro jejich efektivnější práci s klienty a informace běžným 

uživatelům, kteří sami řeší změnu své životní situace, profesního zaměření nebo nové pracovní 

uplatnění.  Informace o trhu práce a zaměstnavatelské sféře jsou ve srozumitelném formátu a 

grafickém zpracování a jsou provázány v kontextu s dalšími moduly informačního systému JOBHUB.  

Tento krátký manuál vám ukáže, jak s nástrojem pracovat a kde naleznete užitečné informace.  

Kde najdu modul na domovské stránce JOBHUB 

Na domovské stránce portálu JOBHUB naleznete informace o trhu práce pod odkazem v hlavním 

menu v horní části obrazovky. Kliknutím na odkaz INFORMACE O TRHU PRÁCE se nabízí úvodní 

stránka. Krátké video vám ukáže a vysvětlí kontext tohoto modulu, a popíše, co vše v něm naleznete.  

 

Úvodní stránka nabízí aktuální informace trhu práce, o jeho vývoji a dále vybraná statistická data 

vztahující se k zaměstnanosti z Českého statistického úřadu, volná pracovní místa a popis pracovního 

trhu. Pracovní trh je rozdělen na 6 segmentů trhu práce – Průmysl a doprava, Zemědělství a lesnictví, 

Služby, Významné instituce, Zdravotnictví a farmaceutický průmysl a Sociální služby. V rámci těchto 

sekcí naleznete vybrané informace o segmentu, klíčové obory a hlavní povolání tohoto segmentu. Na 

hlavní povolání navazují zjednodušené karty povolání, komplexní popis povolání v NSP a volná 

pracovní místa. S nabídkou modulu seznamuje uživatele videoprezentace.   

  

Informace o trhu práce najdete 
pod tímto odkazem v horním 

menu portálu JOBHUB. 
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Jak vypadá úvodní stránka Informací o trhu práce 

Mapa se statistickými údaji 

Statistické informace a aktuální data z Českého statistického úřadu jsou přehledně rozděleny na celou 

Českou republiku a podrobněji za vybraný kraj ČR. Můžete si také otevřít detailní data v konkrétním 

kraji. Do budoucna je připravena integrace na data z projektu Kompas  

 

 

  

Zde najdete základní statistické údaje, a to 
buď za celou ČR nebo za vybraný kraj. 

Kraj vyberete snadno 
kliknutím do mapy. 

Pokud chcete zrušit 
výběr kraje, použijte 

toto tlačítko. 

Podrobnější informace získáte kliknutím na tlačítko „Více info“. Tyto 
informace mohou být opět za celou ČR či za vybraný kraj. 
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Pohled na nejnovější volná místa 

 

 

 

Volná pracovní místa lze filtrovat přes filtr v levé části obrazovky a zobrazit tak konkrétní nabídku 

pracovních míst v jednotlivých regionech České republiky včetně výše nabízených platů/mezd a s 

požadovaným stupněm a oborem potřebné kvalifikace a vzdělání. V pravém rohu obrazovky je 

tlačítko, jehož pomocí můžeme zobrazit detail konkrétní pracovní nabídky přímo na portálu MPSV. 

Pod ním je tlačítko, které u tohoto požadavku nabízí informace o povolání na webu Národní soustavy 

povolání a vedle tlačítko odkazující na kartu povolání s jednoduchými komplexními informacemi o 

povolání. Karta povolání nabízí informace o povolání/profesi, popis místa výkonu práce a používané 

pracovní pomůcky, dále požadavky na znalosti a dovednosti a odkazuje na obor, ve kterém lze pro 

povolání získat potřebnou kvalifikaci.   

Uživatel si může v této sekci zobrazit všechna volná místa odpovídající zadaným parametrům, 

případně přejít do dalších informací z trhu práce. 

  

Můžete si zobrazit volná místa v konkrétních regionech, 
s určitým minimálním platem či dosaženým vzděláním. 

Pokud vám tyto možnosti nestačí, můžete přejít 
k dalším informacím z trhu práce 

Odpovídající 

pracovní nabídky 

pak najdete ve 

výpisu zde 

Tímto tlačítkem si můžete 
zobrazit detail dané 

pracovní nabídky přímo na 
portálu MPSV 

Pracovním místům 
odpovídají také typická 

povolání. Informace o nich 
najdete pod tlačítky 

v roletce zde. 
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Můžete si zobrazit volná místa 
v konkrétních regionech, s určitým 
minimálním platem či dosaženým 

vzděláním. 

Odpovídající pracovní nabídky pak 

najdete ve výpisu zde 

Tímto tlačítkem si můžete 
zobrazit detail dané 

pracovní nabídky přímo na 
portálu MPSV 

Tlačítko otevře kompletní 
informace o povolání na 

webu NSP.CZ 

Karta povolání dostupná 
ve formátu PDF ke stažení 
obsahuje zajímavý popis 

zvoleného povolání. 
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Segmenty trhu práce 

V rámci přehledu segmentů trhu práce si uživatel může prostudovat klíčové informace z daného 

segmentu, prognózy vývoje a zobrazit si klíčové pracovní pozice. Ke snadnější orientaci lze použít 

obsah v horní části stránky. Jednotlivé povolání opět umožňují zobrazit si detail pozice v NSP nebo si 

otevřít zjednodušenou kartu povolání. V každém segmentu si může uživatel přehrát krátké video, 

které popisuje daný segment, jeho význam a možnosti, které na trhu práce nabízí.  

  

Zvolte si segment, který vás zajímá 

Na stránce segmentu se o něm 
dozvíte vše důležité. Pro orientaci na 
stránce použijte interaktivní obsah. 

Na konci stránky segmentu najdete představení 
nejčastějších povolání tohoto segmentu 

Můžete si zde stáhnout kartu povolání nebo 
zobrazit detail povolání na webu NSP.CZ 



 
 

 
 

8 

Profily zaměstnavatelů 

V této sekci modulu lze zobrazit reprezentativní zaměstnavatele z klíčových segmentů. Profil 

zaměstnavatele obsahuje informace o zaměstnavateli a volná pracovní místa importovaná z portálu 

MPSV.  

 

 

  

Přehled zaměstnavatelů 

Filtrace dle kraje a segmentu 

Možnost otevřít detail 
zaměstnavatele 
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Detail profilu zaměstnavatele 

V detailu zaměstnavatele lze zobrazit data o společnosti, webové stránky a kontaktní osobu a volná 

místa u zaměstnavatele, které eviduje úřad práce.  

 


