Publikace Diverzita na trhu práce v 21. století
Unie zaměstnavatelských svazů ČR ve spolupráci s platformou pro odpovědné podnikání
Byznys pro společnost připravila publikaci s názvem Diverzita na trhu práce v 21. století. Jedná
se o volné pokračování „prvního dílu“, který vyšel pod názvem Age management „ Jak řídit
a rozvíjet lidské zdroje v kontextu věku a demografických změn“. Publikace je vydávána v rámci

projektu „Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny
v důchodovém systému – Etapa II“, který realizuje Konfederace zaměstnavatelských a
podnikatelských svazů ČR.
Tématem nové publikace je diverzita na trhu práce, která se začíná skloňovat jako téma trhu
práce, inovací, konkurenceschopnosti firem i soudržnosti měst a regionů. Publikace zahrnuje
popis a rozbor v rámci společensko-politologického kontextu diverzity na trhu práce jak na
mezinárodní, tak i domácí úrovni. Publikace představuje domácí i zahraniční příklady dobré
praxe diverzity na trhu práce, včetně zkušeností s uplatňováním Evropské Charty diverzity
zaměstnavatelů.
Obsah publikace je zaměřen na potenciál a příležitosti pro uplatňování diverzity na českém
trhu práce, i při podpoře rozvoje českého podnikatelského prostředí a inovací a stejně tak na
potenciál společenské diverzity pro obce a města. Součástí publikace jsou také výsledky z
anketních a dotazníkových šetření mezi zaměstnavateli, odbory i politickými reprezentanty.
Publikace nemá ambici komplexně popsat, co je diverzita, ale spíše představit její základní
zakotvení a stav a nabídnou příležitosti pro zaměstnavatele, instituce, města, municipality.
Rekordně nízká nezaměstnanost, ale současně kritický nedostatek zaměstnanců na českém
pracovním trhu, a to nejen ve výrobě, jsou rizikovým faktorem, který ohrožuje již přímo
výkonnost české ekonomiky. Diverzita na pracovním trhu a v přístupu zaměstnavatelů,
otevřenost české společnosti vůči rozmanitosti, může být „nástrojem“, který má velký
potenciál pozitivně ovlivnit stávající nepříznivou situaci na českém trhu práce i podpořit
inovační potenciál České republiky.
Publikace je volně ke stažení jako Výstup projektu stránkách KZPS ČR.

