
Inženýři nové generace
a IT profesionálové
v automobilovém průmyslu
Zpráva o kvalitativním průzkumu mezi inženýry a IT odborníky 
zaměstnanými skupinou ZF v Polsku a České republice.
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Automobilový trh 
práce



Automobilový průmysl 
vytvořený inženýry

Automobilový průmysl se odlišuje od ostatních odvětví, která nabízejí práci 
pro inženýry. Rychle roste, generuje poptávku
po inovativních řešeních a nových technologiích, čímž buduje atraktivitu jako 
potenciální zaměstnavatel.

Stejně jako v jiných oblastech ekonomiky i v automobilovém průmyslu je 
dnes poptávka po specializovaném strojírenském personálu mnohonásobně 
větší než dostupnost specialistů a zaměstnavatelé musí o zaměstnance 
aktivně soutěžit s desítkami dalších technologických firem na trhu.

ZF Group je globálním lídrem v technologických řešeních pro automobilový 
průmysl. Ve svých inženýrských centrech a výrobních závodech vyvíjí 
inteligentní systémy pro osobní automobily, užitková vozidla a průmysl. 
Inovace ZF využívá většina výrobců vozidel po celém světě.
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ZF Group je celosvětový 
zaměstnavatel inženýrů
v automobilovém průmyslu

Se 188 závody v 31 zemích v Evropě, Asii a Americe zaměstnává skupina ZF 
157 500 lidí.

Asi 15 % zaměstnanců ZF, tedy téměř 23 750, pracuje na projektech 
výzkumu a vývoje v pěV různých technologických oblastech: 
automaVzované řízení, elektromobilita, řízení pohybu vozidel, 
integrovaná bezpečnost, digitalizace a soXware.

Jedná se o profesní skupinu, do které dnes ZF nejvíce nabírá. Do 
srpna 2022 bylo 70% z téměř 3 000 globálních otevřených pozic 
celkem speciálně zaměřeno na inženýry a IT profesionály.
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Mladí specialisté mají nyní velmi odlišné potřeby. V první řadě chtějí rovnováhu mezi osobním 
životem a prací, chtějí vědět, na jakých projektech budou pracovat a jaké nástroje pro svou práci 
mají. Chtějí se pustit do projektů, které jsou vzrušující a rostoucí. Peníze nevnímají jako to 
nejdůležitější.Sarka Valentova

ZF HR Manažerka, Česká republika

ZF Group vytváří příležitosti pro růst inženýrů, protože naše jednotky v Polsku již neplní pouze 
podpůrné role vůči těm v západní Evropě. Projekty provozujeme již několik let samostatně, což 
vyvolalo potřebu vytvářet nové, samostatné pozice, které vyžadují specializované zaměstnance 
pro řízení projektů.Natasza Swacha 

HR Manažerka
ZF Engineering Center, Bielsko – Biała

INŽENÝŘI NOVÉ GENERACE



Inženýři a inženýrky nové 
generace
V červnu 2022 provedla skupina ZF průzkum veřejného mínění mezi inženýry 
zaměstnanými v pobočkách společnosV v Polsku a České republice, který 
prozkoumal svět jejich hodnot a profesních potřeb a také vnímání odvětví a vizi 
jeho rozvoje.

Studie byla kvalitativní a provedla ji výzkumná společnost Herstories. 
Respondenti odpovídali prostřednictvím platformy FlyBlog na otázky týkající 
se těchto témat:

• Postoje mladé generace inženýrů k trhu práce: jaké jsou jejich hodnoty, 
potřeby a aspirace?

• Co inspiruje a pohání mladé inženýry – jak vidí vývoj technologií a 
automobilového průmyslu

• Ženy ve strojírenském průmyslu – jakým výzvám čelí a podporují se 
navzájem?

Zpráva Inženýři a inženýrky nové generace shrnuje klíčová pozorování ze studie 
ZF. Výsledky studie jsou navíc doplněny o názory odborníků z oblasti řízení 
lidských zdrojů a technologického trhu.
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Trh hladový
po inženýrech
Inženýři mají vysoký pocit jistoty související s profesní oblase, mají pocit, že je 
pro ně snadné změnit zaměstnání. Pracovní nabídky pro tuto profesní skupinu 
jsou považovány za atrakVvnější.

Silný růst v automobilovém průmyslu generuje rostoucí poptávku po 
profesionálech s inženýrskou kvalifikací. Práce v tomto segmentu je stále 
nenasycená a pro zaměstnance je považována za nejatrakVvnější a finanční 
očekávání jsou stále vyšší a někdy se přibližují západoevropským standardům.

Přestože charakterisVka polského a českého trhu práce pro inženýry je 
poněkud odlišná, v obou případech mají zaměstnanci v tomto odvětví pocit 
jistoty kvůli poptávce po jejich know-how a velkému nedostatku cenných 
pracovníků.
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V celé Evropě se potýkáme s podobnými problémy. Technologický pracovní trh je velmi nenasytný 
a stále nemáme dostatek specialistů, jak v IT, tak v dalších technologických oborech. Existuje také 
obrovská převaha mužských zaměstnanců. Nedostatek diverzity (tolik propagovaný narativ o 
diverzitě) a nedostatek odborníků – to jsou hlavní problémy, kterým dnešní průmysl čelí. Seznam 
nedostatkových profesí je dlouhý: odborníci na analýzu dat (datoví vědci), manažeři 
technologických projektů, odborníci na digitální transformaci, odborníci na kybernetickou 
bezpečnost a také zprostředkující profese mezi lidmi z oblasti technologií a byznysu.
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Jowita Michalska
Zakladatelka a CEO Digital University
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Svět hodnot



I

Čas jako klíčový zaměstnanecký benefit

Generace Z, ze které se dnes rekrutují zaměstnanci, klade na zaměstnavatele jiné požadavky než 
předchozí generace.

Schopnost pracovat na dálku je dnes jednou z hlavních priorit pro inženýry, kteří se cíe být 
digitálními nomády, chtějí flexibilní pracovní dobu a pocit svobody.

10

Pro mladé inženýry je čas klíčovou výhodou: flexibilní pracovní doba, minutové účtování a den volna navíc 
jsou velmi atraktivní možnosti.

den volna navíc

minutové 

účtování

Nejcennějším a nejpotřebnějším benefitem je práce na dálku. Inženýrství jako koncepční 
práce se dnes většinou provádí pomocí počítačů. Dalším benefitem je flexibilní pracovní 
doba, která umožňuje optimální rovnováhu mezi pracovním
a osobním životem. Tyto dva považuji za nutnost.

vzdálená

/ hybridní práce

INŽENÝŘI NOVÉ GENERACE
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Rafał Cymbalista
L&D Manažer Deloitte 

Globální vesnice se proměnila ve virtuální vesnici, můžeme pracovat, žít a vydělávat odkudkoli. 
Mnoho organizací se zcela nebo z velké části zbavilo kancelářských prostor, což způsobilo změnu 
obchodního vzorce. Stojí za to tomu věnovat velkou pozornost a za pár let uvidíme, jak tento 
vzorec ovlivní vývoj organizace, která do značné míry ovlivňuje vývoj světa. Pandemie nám ukázala 
nové hodnoty, které lze podporovat prostřednictvím technologie – práce na dálku je dokonalým 
příkladem.

INŽENÝŘI NOVÉ GENERACE
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Velmi mě ohromila možnost dodatečné dovolené nebo možnost zvolit, 
zda chce zaměstnanec další dny dovolené výměnou za body (...) Některé 
společnosti začaly nabízet týden dovolené navíc a to považuji za pěkný a 
motivující bonus.

Schopnost práce na dálku je při 
výběru zaměstnavatele zásadní

Napěe pociťované inženýry nejčastěji souvisí s vnímaným vysokým rizikem nutnosV 
přestěhovat se kvůli změně zaměstnavatele, protože potenciální zaměstnavatelé jsou 
rozptýleni po celém světě.

Schopnost pracovat na dálku je také považována za důležitou výhodu a inženýři zdůrazňují, 
že může hrát významnou roli při jejich rozhodování o změně zaměstnání.

práce na dálku

Jsem velkým příznivcem práce na dálku. I když si nejsem 
jistý, zda je to samo o sobě nemzdový benefit, určitě je to 
prvek, který bude hrát stále větší roli při rozhodování o 
změně zaměstnání. V mém případě už to určitě dělá.

Znám více než tucet příkladů z trhu, kdy je seniornímu, ve 
společnosti osvědčenému zaměstnanci nabídnut 1 den 
volna navíc za každý další rok práce.

INŽENÝŘI NOVÉ GENERACE



Už dobrých 5-6 let nabízíme možnost flexibilní práce. Za poslední 3 roky se tato změna již výrazně 
projevila. Nemuseli jsme toho moc měnit, protože naši zaměstnanci si dlouhou dobu sami určovali, kdy 
začnou pracovat a zda budou pracovat na dálku z home office nebo
z kanceláře. Vzkaz kandidátů a zaměstnanců je jasný: Chci pracovat, chci růst, ale nechci být omezován 
rigidní pracovní dobou, chci rozhodovat o tom, jak zkombinuji svůj soukromý
a pracovní život.
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Natasza Swacha
HR Manažerka inženýrského 
centra ZF, Bielsko – Biała 
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V Polsku je v oboru standardem široká škála benefitů,
v České republice je výběr o něco menší.

Samozřejmostí je pestrý 
výběr benefitů…

Zaměstnanecké benefity jsou důležitou součástí loajality. Inženýři 
chtějí mít pocit, že benefity jsou také přínosem
do jejich domácího rozpočtu.

Inženýři vnímají možnost přizpůsobení benefitů svým potřebám 
jako projev úcty k zaměstnanci a zájmu o jeho blaho.

Váží si benefitů souvisejících se vzděláváním a rozvojem, 
implementovaných systematicky a moderním přístupem, který 
umožňuje individuální rozvoj zaměstnanců.

Za cenné a potřebné považuji benefity, které zvyšují 
možnosti domácího rozpočtu (generování úspor 
nebo vyšší mzdy). 

Jako hodnotné a potřebné určitě hodnoem zdravotní a 
pojistné balíčky, školení a kurzy a také dotaci na dopravu 
spojenou s prací. Zbytek balíčků hodnoem jako příjemný 
bonus.

Soukromá lékařská péče, pojištění, sportovní karty, 
spolufinancování jazykových lekcí / organizování jazykových 
kurzů, přístup k výukovým plasormám (např. udemy) –
potřebné jsou Karty do restaurace, pokud jsou 
předplacené, em lépe.

INŽENÝŘI NOVÉ GENERACE



Nabízíme atraktivní nadstandardní mzdové benefity, které však nejsou klíčovým faktorem při 
rozhodování o přijetí do zaměstnání. Důležitější je pracovat pro známou značku a společnost, která je 
uznávaná za přijímání důležitých a zajímavých projektů.
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Sarka Valentova
ZF HR Manažerka, Česká republika
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Naplnění vlastního potenciálu a touha ovlivnit dění ve světě jsou 
nejdůležitějšími potřebami nové generace inženýrů.

Atributy jako kreativita, zájem o nová řešení a čerpání ze zkušeností 
druhých jsou v této profesi důležité a respondenti zdůrazňují, jak je 
potřebné o ně pečovat a poskytovat inspiraci.
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Osobní rozvoj a intelektuální 
výzvy – ano, ruOna
a stagnace – ne

učení a růst

Pracovat ve strojírenství v Polsku i v České republice znamená neustálý rozvoj 
a zvyšování kompetencí. To je něco, co dává práci smysl a motivuje v této 
profesi zejména ty nejmladší. Pro inženýry jsou velmi důležité možnosti rozvoje, které 

jim umožňují držet krok s technickým pokrokem. Velkou 
výhodou práce ve větších společnostech jsou 
poskytované e-learningové platformy. Je zajímavé mít 
nejrůznější školení mimo pracoviště, kde můžete vytvářet 
nové konexe, ale také se dozvědět o některých aspektech 
práce, které nejsou k dispozici na denní bázi, jako je 
implementace technologií, na kterých konkrétní inženýr 
pracuje.

INŽENÝŘI NOVÉ GENERACE



Myšlenka celoživotního vzdělávání je atraktivní pro inženýry, kteří cítí 
potřebu realizovat svůj vlastní intelektuální potenciál a nachází smysl 
v neustálém seberozvoji na pracovišti.
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Je pro mě důležité, abych mohl naplnit své ambice. Ve 
strojírenské/ specializované profesi můžete najít mnoho 
lidí s podobným přístupem, kde je hnacím faktorem 
nepřetržitý rozvoj v tvrdých
i měkkých dovednostech. Pro ty, kteří touží po vědění, je 
každá hodina strávená učením, přípravou a zkoumáním 
nových řešení dobře stráveným časem. V důsledku toho 
umožnění a podpora rozvoje přináší pocit uspokojení a 
profesního naplnění.

Zaměstnanci se chtějí rozvíjet a dále vzdělávat. Výhody spojené
s tréninkem “tvrdých” i “měkkých” dovednose jsou pro ně velmi 
atrakVvní, protože řeší důležitou potřebu: osobní naplnění na pracovišV.
Loajalitu k zaměstnavateli nejvíce ovlivňuje zapojení inženýrů
do náročných, vývojových projektů a umožnění jim podílet se
na vytváření inovací.

Celoživotní vzdělávání
a skutečný pocit
neustálého rozvoje

rekvalifikace

INŽENÝŘI NOVÉ GENERACE



Velká ambice a odhodlání 
měnit svět k lepšímu

Inženýři cítí, že jejich práce má smysl i v sociálním kontextu. To, co 
dělají, znamená skutečný rozdíl ve fungování a kvalitě života lidí.
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Potřeba ovlivnit svět, a to jak v mikro (produkty, technologie), tak 
v makro měřítku, je mezi inženýry univerzální a přímo 
verbalizovaná.

Rozvíjení vlastních schopnose se promítá do účasV na stále 
obežnějších projektech a vytváření inovací a nových standardů v 
technologiích. Inženýři mají pocit, že mění svět.

Snažím se každý den učit něco nového a přispívat svým 
dílem k rozvoji technologií, které snad časem umožní 
zapomenout na takové problémy, jako je znečištění a 
zhoršování životního prostředí, omezený přístup ke 
vzdělání nebo lékařské péči, a také sníží sociální 
nerovnosV, které se v současnosV prohlubují.

možnost 

ovlivnit svět

INŽENÝŘI NOVÉ GENERACE



Rád cítím, že moje zručnost a práce přispěly
k vytvoření hodnotné kalibrace, která může
zajistit bezpečnost provozu.

Práce inženýrů je
společensky důležitá
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Inženýři hodnotí technologický vývoj pozitivně, protože skutečně 
zlepšuje kvalitu života.

Inženýři žene kupředu účast na vytváření inovací a zlepšování 
stávajících řešení. Jsou si však vědomi i hrozeb, které představuje 
nedokonalá technologie a její zneužie.

Mají důležitý smysl pro roli inženýrů ve společnosV.

tvorba produktů nejvyšší 

kvality

Nejvíce mě těší, že se dostávám k práci na nových 
projektech, které mi pomáhají růst. Je jistě vzrušující, 
že se dnešní technologie vyvíjejí tak rychle, že věci, o 
kterých jste mohli relaVvně nedávno číst ve sci-fi 
knihách, se stávají skutečnose.

INŽENÝŘI NOVÉ GENERACE



Naši inženýři bedlivě sledují výsledky své práce. Na vývoji nových řešení se nejen podílejí, ale také 
je sami vytvářejí. Produkty, které vyvíjejí, budou brzy dostupné na trhu. To znamená obrovskou 
zodpovědnost, ale také skutečný dopad na svět.
(...)
Náš produkt je hmatatelný, i když jsem vývojář softwaru, mohu na vlastní oči vidět komponenty, 
na kterých pracuji. To je pro naše inženýry vzrušující, přináší jim to pocit naplnění.
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Natasza Swacha
HR Manažerka inženýrského 
centra ZF Bielsko – Biała
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Pro inženýry je nejdůležitější ukázat produkt. To je pro inženýry mo[vace číslo jedna: pochopit, co 
je produkt a jaký dopad bude mít vaše firma na svět kolem nás a jak pomůže společnos[. Druhou 
věcí je spravedlivá finanční kompenzace. A tře_ věc je kultura, kolegové, benefity a tak dále. Ale 
především lidé potřebují vědět, za čím stojíte a co děláte.
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Ladislav Vasek 
Zakladatel a Sales Manager CzechCrunch
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INŻYNIEROWIE I INŻYNIERKI NOWEJ GENERACJI

Intelektuální výzvy, dobrá 
atmosféra a vysoká pracovní 
kultura

Na pracovišti je pro mě důležitá atmosféra, pracovní 
kultura a vytváření příležitostí
k rozšiřování znalostí v práci i mimo ni
(např. školení, studium atd.)
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Kultura výměny nápadů a zkušenose a otevřenost ve sdílení 
profesních úspěchů a neúspěchů je důležitým prvkem profesní 
spokojenosV inženýrů. Pocit uznání je také vysoko na seznamu 
potřeb.

Možnost těšit se z důvěry na pracovišV a s em spojená svoboda 
jednání je důležitou potřebou idenVfikovanou ve studii.

pracovní eBka a 

kultura

Takzvaná technická kultura, uznání důležitých hodnot. (...) Je pro mě také 
velmi důležité, abych si mohl čas od času „ušpinit ruce“,
a nejen neustále navrhovat ve sterilním prostředí před počítačem. 

Nejdůležitější na pracovišti je co největší volnost, a to jak v 
organizaci práce a metodice činností, tak v atmosféře
v týmu. Každý má jiné dovednosti, schopnosti a přístup
k životu, takže nutit všechny pracovat stejně podle jednoho 
vzoru je prostě chyba.
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Vždy jsem měl zájem o práci, která bude intelektuální výzvou a 
která mi dá příležitost rozvíjet se v mnoha směrech. I přes 
dosavadní krátkou praxi ve společnosti cítím, že současná pozice 
tato kritéria splňuje, vzhledem k široké škále povinností i 
vedlejších úkolů, na kterých se tým podle ochoty a dovedností 
podílí. 

Intelektuálně podnětná práce v ZF

INŻYNIEROWIE I INŻYNIERKI NOWEJ GENERACJI

Mým cílem bylo a je maximalizovat svůj potenciál a rozvíjet své 
kompetence rozšiřováním oblase, kterými se denně zabývám. 
Díky práci v ZF jsem přešel od méně složitých k technicky 
mnohem komplexnějším produktům. Jsem spokojený s prací 
na systémech, které zvyšují bezpečnost silničního provozu.

Práce ve skupině ZF je vnímána jako příležitost k seberozvoji, řešení výzev a vnášení přidané hodnoty 
do života.
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Pro inženýry i inženýrky je to jedna z klíčových hodnot souvisejících s profesní oblastí, která jim umožňuje 
naplňovat jejich pracovní aspirace a rozvíjet vlastní potenciál.

Možnosti rekvalifikace nabízené v rámci skupiny ZF, které jsou na trhu jedinečné, souvisejí
s rozmanitostí pozic a politikou společnosti podporovat příležitosti rozvoje v rámci organizace.
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Pro inženýry v ZF je důležitá 
vysoká pracovní kultura, 
respekt a rovné zacházení se 
ženami
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Očekávám, že budu pracovat v týmu, kde se všichni respektují,
a tady je to přesně tak. Mám možnost se rozvíjet na různých úrovních. 
Nadřízení to vždy umožňují a pomáhají při dosahování osobního cíle 
rozvoje. Neustálé výzvy v práci jsou vždy zajímavým bonusem a skutečným 
10 z 10!Zaměstnanci ZF zdůrazňují, že jednou z důležitých hodnot spojených s 

prací ve společnosV je dobrá atmosféra a vysoká pracovní kultura.

Jako žena se zde cíem velmi příjemně a uvolněně a o aspektech jako je 
genderová rovnost už ani nepřemýšlím.

Zdá se mi, že stále více žen je zaměstnáno na pozicích, které vyžadují 
dobrou organizaci, multitasking a komunikační dovednosti, jako je 
projektová manažerka, manažerka
týmu atd..

Dotazovaní zaměstnanci ZF se cítí respektováni a je s nimi 
zacházeno individuálně a subjektivně.

Pro ženy je důležité, aby ZF byla diverzifikovaným
a rovnocenným pracovištěm, kde jsou eliminovány
genderové stereotypy.
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Skupina ZF vytváří příležitosti pro růst inženýrů, protože naše jednotky v Polsku již neplní pouze 
podpůrné funkce pro jednotky v západní Evropě. Přemístění hlavních strojírenských oblastí do 
Polska znamenalo, že jsme rozšířili paletu profilů zaměstnanců, které hledáme. Obraz profilů 
inženýrských dovedností, které nás zajímají, se také rozšířil a znásobil. (...)

Vždy také provádíme nábor interně, takže rekvalifikace je možná. Podporujeme to dokonce i pro 
naše zaměstnance. Chceme, aby viděli příležitosti pro rozvoj uvnitř společnosti, ne venku. 
Hledáme lidi, kteří mají inženýrské znalosti a umí řídit, vzděláváme je a rozvíjíme jejich 
kompetence. Po 2-3 letech takové praxe jsme vybudovali největší týmy v rámci skupiny ZF v 
Polsku.
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Natasza Swacha
HR Manažerka inženýrského centra ZF 
Bielsko – Biała
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Ženy jako vzory 
ve strojírenství



Ženy chtějí rovné zacházení na 
pracovišti

Strojírenský průmysl v automobilovém průmyslu je stále stereotypně 
maskulinní a nerovný podíl mužů a žen je spojen
s vyšší obtížností u žen proniknout do odvětví.
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Kromě obtíží specifických pro odvětví, ve kterém pracují, se inženýrky 
potýkají s genderovými bariérami běžnými na polském trhu práce: 
podkopávání kompetencí, nedostatek vzájemné podpory mezi ženami a 
rivalita, potíže se získáním smlouvy na dobu neurčitou kvůli strachu, že 
otěhotní.

Dalším prvkem, který omezuje počet žen v této profesi, je nižší podíl dívek, 
které si zvolily přírodní vědu jako cestu raného vzdělávání.

Diskriminace na 
základě pohlaví

Očekává se od nich více 
než od mužů

Nedostatek podpory ze strany 
zaměstnavatele.

v oblasB 
inkluzivity

stereotypní vnímání 
rolí
a profesí
z hlediska pohlaví

přidat ikonu
méně dívek volí STEM 
jako vzdělávací cestu
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V diskurzu o sociální dimenzi technologií je velmi důležité, abychom pochopili velký význam účasti 
žen na vytváření technologií. Pocit sociálních potřeb je u žen jiný než
u mužů. Abychom mohli efektivně a přesně zachytit sociální potřeby, včetně problémů menšin a 
výzev ve vzdělávání, potřebujeme citlivost obou pohlaví. Vytváření produktů pro ženy i muže 
vyžaduje týmy dvou pohlaví. Koncovým uživatelem je obvykle společnost jako celek, takže týmy, 
které na řešeních pracují, by měly být koedukované.

Bohužel v roce 2022 stále vidíme diskriminaci žen na mnoha technických vysokých školách a 
univerzitách. Totéž platí na technologickém trhu práce – žen je méně a necítí se v tomto prostředí 
podporovány. Stále existuje málo organizací a programů, které vzdělávají veřejnost v oblasti 
omezení, kterým čelí dívky s vědeckým myšlením a potenciálem pracovat v technologickém 
průmyslu.
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Jowita Michalska
Zakladatelka a CEO Digitální univerzity
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Pracovní prostředí je prospěšné, 
ale změny jsou pro ženy v tomto 
odvětví stále příliš pomalé

29

Inženýři a inženýrky přiznávají, že jejich odvětví se mění ve prospěch žen. 
Tempo probíhajících změn je ale přitom popisováno jako pomalé
a oblast pro zlepšení je stále široká.

Za nejdůležitější prvky inženýrské změny považují propagaci ženské 
perspektivy a zvyšujícího se počtu žen v této profesi, stejně jako 
antidiskriminační a rozvojové aktivity.

Inženýři mají právo stanovit očekávání pro zaměstnavatele, pokud jde
o profesní rozvoj a rovné zacházení a provádění antidiskriminačních praktik.

Potřebují systémovou podporu. To znamená potřebu vzdělávání v oblasti 
diverzity a začlenění osob s rozhodovací pravomocí a lidí řídících vzdělávání a 
podnikání, jakož i jejich spolupracovníků a samotných žen.

Během posledních 3-4 let bylo na inženýrské pozice přijímáno 
stále více žen, a to z toho důvodu, že většina žen je při studiu 
inženýrství odhodlána ukázat, že jsou rovnocenné mužům, 
pokud jde o práci a znalosti.

Situace žen v IT / vědě / technologickém průmyslu je rozhodně 
lepší než před lety, procento žen v týmech se zvyšuje a míra 
zaměstnanosV žen není dána neochotou je zaměstnávat, ale stále 
nízkým počtem žen na tomto trhu práce. (...) Plusem jsou 
rozhodně viditelné změny, kdy zaměstnávání žen je založeno na 
volbě vzhledem k jejich kompetencím a zkušenostem.
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Skupina ZF realizovala projekt „Dívky na Technické univerzitě“ inspirovaný celorepublikovým 
hnu_m. Jde o to povzbudit ženy, aby studovaly inženýrství a technologii. Shromáždili jsme sta[s[ky, 
které ukazují, že 16% žen studuje v oborech souvisejících s novými technologiemi. Je to velmi málo. 
Elektronika, automa[ka, motorová vozidla a informa[ka s uplatněním v elektronice jsou velmi 
maskulinní obory. Tento automobilový svět chceme přiblížit mladým dívkám ze středních a 
technických škol. Chceme je povzbudit, aby si zvolili studium právě v těchto oborech, protože na ně 
čekají zajímavá a dobře placená zaměstnání a potřebujeme více žen.
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Natasza Swacha
HR Manažerka inženýrského centra 
ZF Bielsko – Biała
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Společenský význam 
technologie
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Vliv technologií
na společnost je 
především velmi poziOvní
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Inženýři technologie milují – zdůrazňují, že přispěli k 
zlepšení fungování  lidí i ekonomiky. Uvědomují si, jaký 
dopad má technologie na fungování společnosV, ale 
také rizika, která přináší.

Specialisté v různých oblastech strojírenství mají 
vyhraněný názor na detailní technologické problémy. Vidí 
jejich světlé i temné stránky. Jsou realističtí, pokud jde o 
rychlost jejich vývoje – v příštích letech neočekávají žádné 
průlomy.
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Klady a zápory technologického rozvoje

Díky technologiím se změnila 
rychlost přenosu dat, rychlost 
transakcí i komunikace.

Technologie jsou stále 
návykovější a zneschopňují 
nejen dospělé, ale i děti.

Technologie přispívají
k udržitelnějšímu rozvoji,
mění zemědělství a přístup
k potravinám ve světě.

Technologie usnadňují ovládání 
společnosV, rozvoj technologií má 
negaVvní dopad na planetu, může 
narušit budování blízkých vztahů a 
způsobit jejich ochuzení.

Přístup k technologiím má 
dopad na rostoucí rozdíly ve 
společnostech a může
je prohlubovat.

Technologie usnadňuje 
každodenní život a pomáhá lidem, 
kteří byli dosud vyloučeni - bez 
nich by nebylo možné efektivně 
podnikat.
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Větší automatizace
a autonomie mobility

Inženýři a inženýrky považují autonomní řízení za klíčovou součást této 
transformace. Pokud mají být řešení silniční dopravy
a mobility bezpečnější, efektivnější a pohodlnější, je vývoj směrem k 
plně automatizovanému řízení ve střednědobém horizontu 
nevyhnutelný.

Inteligentní, pokročilé asistenční systémy řidiče již zajišťují vyšší 
bezpečnost a komfort v osobních vozech.

Transformace mobility je především o větší flexibilitě ve využívání 
různých prostředků a druhů dopravy a také o zvýšení dostupnosV 
nabízených komunikačních služeb.

MulVmodální doprava samozřejmě vždy existovala, jedna 
technologie umožňuje lepší koordinaci spojů a překládky, 
přístavní jeřáby například odstraňují kontejnery z lodí, které 
mohou být dokonce připraveny k umístění na návěs kamionu. 
Nebýt technologických a komunikačních standardů, taková 
synchronizace by byla nemožná.

Jedním z projevů technologie ve službách dopravy jsou 
autonomní automobily: již se pracuje na nákladních vozidlech s 
kontrolou trakce, které mohou jezdit v koloně kamionů, z nichž 
pouze první vyžaduje řidiče.
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Digitalizace a elektromobilita jsou 
budoucností automobilového 
průmyslu
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Požadavky na komunikaci mezi jednotlivými komponentami
v „softwarově definovaných“ vozidlech posouvají tvorbu hodnoty z 
hardwaru na software.

Tento posun vyžaduje rychlejší a komplexnější vývoj softwaru – jednak z 
hlediska rychlosti a kvality procesů, ale také z hlediska infrastruktury 
softwarového inženýrství, metod a řešení.

Konvergence hardwaru, softwaru a elektroniky
v automobilovém průmyslu vede ke zcela novému
pojetí mobility.

Elektromobilita má velký význam pro snižování emisí, ale je 
důležité, aby vývoj této technologie probíhal udržitelným 
způsobem. Jsme rádi, že výše invesVc do této oblasV roste, což by 
mělo časem vést ke zvýšení využitelnosV
a dostupnosV elektromobilů. Je však třeba připomenout,
že pokud jde o emise, měli bychom mít holisVcký přístup
a zahrnout emise vznikající při výrobě a likvidaci produktu, aby se 
snížení emisí neprojevilo pouze jejich přemístěním.

Přechod k elektromobilitě, větší důraz na virtualizaci procesů a 
větší množství senzorů a digitálních vychytávek, které na jedné 
straně pomohou při ovládání vozu, ale na druhé straně bude řidič 
stále více jen spolujezdcem.
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Metodika průzkumu
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Metodika: Online deníky 
FlyBlog

Výzkum prováděný výzkumnou agenturou Herstories jménem 
skupiny ZF v Polsku a České republice

Skupina ZF působí v Polsku a České republice a zaměstnává celkem asi 14 000 lidí. Oblast působnosV ZF v těchto dvou zemích je velmi široká a zahrnuje výrobní závody, R&D 
inženýrská centra, servisní centra jako IT, finance, nákup nebo HR a oddělení ZF AXermarket.

Herstories je buVková agentura specializující se na kvalitaVvní výzkum. Působí na rozhraní sociálního a markeVngového výzkumu a realizuje výzkumné projekty pro komerční 
subjekty a nevládní organizace.
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