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VZD!LÁNÍ

 K
onzultace s detox terapeutem 
na technologie, nákupní v!let 
s poradcem pro v!b"r robo-
t# nebo dohady s $lov"kem, 
kter! chce mermomocí zni$it 
vá% plot z ultralehké ocele a na 
jeho místo vysadit, pova&te tu 

troufalost, oby$ejné stromy. 'íká si toti& obno-
vitel divoké p(írody. I tak m#&e za n"kolik let 
vypadat vá% den. Nepovzbudili jsme svoji fan-
tazii omamn!mi látkami, jen jsme se vydali do 
sv"ta t"ch, kte(í p(edpovídají budoucnost na%e-
ho pracovního trhu. )ím byste cht"li b!t? ZEN 
vybral n"kolik profesí nedaleké budoucnosti.
Bill Gates se nechal nedávno sly%et, &e v hori-
zontu dvaceti let bude nejmén" tucet typ# za-
m"stnání jako piloti, ú$etní $i prodava$i nahra-
zeno roboty $i pln" automatizováno. Také Marty 
Neu meier, proslul! americk! stratég zna$ek, 
nám v ZENu nedávno vypráv"l o robotickém 
v"ku, do n"j& se (ítíme. 'ada pracovních pozic, 
na kter!ch dnes stavíme kariéru, p(ed deseti lety 

v#bec neexistovala. Nebo n"kdo z vás snil o tom, 
&e se stane Search Engine Optimizerem, co& je 
dnes b"&né povolání pro tisíce lidí?
O $em tedy snít m#&ete a jak se na takov! pro-
fesní &ivot p(ipravit, kdy& v!zkumy tvrdí, &e 
p(ibli&n" 65 procent dne%ních student# bude 
zastávat práci, která v tuto chvíli je%t" neexis-
tuje? „Na%i studenti musejí absolvovat základ-
ní dva roky v oblasti byznysového vzd"lání. 
Tam je program nem"nn!. Dva poslední roky 
si mohou p(edm"ty vybírat a my je pravideln" 
obm"*ujeme podle situace na trhu,“ zní recept 
od Fatiha Tunaye z University of New York in 
Prague, na ní& stoupá poptávka po specializa-
ci na byznys psychologii. V poslední dob" tedy 
p(idali p(edm"ty jako biologie mozku $i psy-
chologie diverzity. Strefili se do trendu, kter! 
p(edpovídají futurologové pro pracovní trh?
Jsme star%í a star%í, vitální osmdesátníci chodí 
na univerzity t(etího v"ku, jezdí na cesty kolem 
sv"ta a za u%et(ené peníze staví designové domy. 
S prodlu&ující se záv"re$nou fází &ivota se stane 
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Technology Detox Therapist. Odborník na závislosti na 
technologiích. Dnes sci-fi. Zítra normální povolání. Budoucnost 
vzd"lávání a nová pracovní místa? To# fascinující otázka.  
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 !ÍM DÁL  
V"T#Í MNO$STVÍ 

RODIN BUDE 
VYU$ÍVAT 

ROBOTY JAKO 
POMOCNÍKY 

V DOMÁCNOSTI. 
PROTO BUDOU 

POT%EBOVAT  
ROBOTÍHO 

PORADCE.
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normou najímat si k tomu v!emu terapeuta, kter" 
vás p#ipraví na to, $e $ivot prost% jednou skon&í. 
Terapeut se specializací na konec $ivota (End of 
Life Therapist). Jeho úkolem bude s vámi naplá-
novat, jak co nejsnáze zvládnout umírání. Pokud 
po takové specializaci prahnete, studium psycho-
logie &i sociálních prací je to pravé o#echové.
Jako nadstavbu si k tomu m'$ete p#ibrat pár 
hodin programování a své slu$by roz!í#it i do 
oblasti digitální, nebo( více a více lidí se za&í-
ná zam"!let nad tím, co $e se to stane se v!emi 
informacemi, kter"mi kdy nakrmili rostoucí 
virtuální sv%t. S tím jim m'$e odborn% pomo-
ci &lov%k, kter" bude spravovat vá! digitální 
posmrtn" odkaz (Digital Memorabilist). Dost 
mo$ná budou jednou tato místa p#íle$itostí 
pro studenty, kte#í se dnes na Prague College 
$enou do studia IT se specializací na Multime-
dia & Design Development. „P#ipisujeme to 
enormn% rostoucímu zájmu o mobilní aplikace 
a transformování komunikace do on-linového 
prost#edí,“ #íká Douglas Hajek, #editel a zakla-
datel Prague College.
Zvy!ující se posedlost lidí sama sebou tím ale ani 
zdaleka nekon&í. Chceme b"t zna&koví, zdraví 
a krásní. P!enka tedy pokvete t%m, kte#í se vrh-
nou na profese image konzultant', nutri&ních 
poradc', &i dokonce poradc' pro voln" &as.
S postupujícími technologiemi jsme k nim stále 
více p#ipoutáni. O tom, nakolik se z nás mohou 

stát absolutní závisláci na malé krabi&ce mo-
bilního telefonu, není t#eba psát, sta&í se roz-
hlédnout kolem sebe. A nebude to lep!í. A( nás 
to t%!í nebo ne, technologické liány nás budou 
omotávat &ím dál pevn%ji. Zajímav"m a $áda-
n"m povoláním tedy m'$e b"t detox terapeut 
na technologie (Technology Detox Therapist), 
kter" se bude specializovat na odd%lení lidí od 
technologií. Vystudujte si k tomu psychologii, 
sledujte nové technologické trendy a jejich 
dopad na lidi. Mimochodem trend zvy!ující 
se poptávky po terapeutech, kou&ích a obecn% 
v!ech, kte#í zp'sobí, $e se cítíme lépe, potvr-
zují i aktuální v"zkumy amerického ú#adu pro 
statistiky práce, kter" p#edpovídá, $e do roku 
2022 nejvíce poroste oblast psychologick"ch 
konzultant' pro firmy, které tou$í po zv"!ení 
spokojenosti sv"ch zam%stnanc', lep!í t"mové 
práce a anga$ovanosti. Po&et pracovních p#íle-
$itostí v tomto oboru naroste v USA o více ne$ 
53 procent.

Starat se o seniory... a roboty
Rostoucí k#ivku intenzity mají i otázky ochrany 
soukromí na sv%tové síti, která nám toho tolik 
vzala a dala. A tak jedním z lukrativních povo-
lání by mohl b"t strá$ce digitálního soukromí. 
)lov%k, kter" individuáln% zajistí zcela bezpe&-
n" pohyb po internetu, jej$ nevystopuje ani Vel-
k" bratr. Experti odhadují, $e neexistence na!í 

 JEDNÍM 
Z LUKRATIVNÍCH 
POVOLÁNÍ 
BY MOHL 
B*T STRÁ+CE 
DIGITÁLNÍHO 
SOUKROMÍ.

V !eb"í#ku reputace, tedy 
subjektivního hodnocení 
univerzit akademiky podle 
Times Higher Education, je na 
tom univerzita v Cambridge 
mezi evropsk!mi institucemi 
nejlépe a porazila i svou 
odv"kou konkurentku 
z Oxfordu. P#edstihl ji celkov! 
vít"z americk! Harvard, 
MIT a Stanford University. 



digitální stopy, a tedy klid od reklamních sd!-
lení p"es naprogramované zprávy údajn! p"ímo 
pro nás, bude prost! luxusem, za kter# budeme 
muset zaplatit. Hodit se k tomu bude znalost 
programování a technologick#ch trend$. 
V!zte, %e poptávka bude i po poradcích p"es 
robotí poradenství (Robot Counsellor). &ím 
dál v!t'í mno%ství rodin mo%ná bude ne%ivého 
p"ítele vyu%ívat jako pomocníka v domácnosti 
(i pro pé(i o star'í a nejmlad'í. Je tedy jasné, 
%e budete pot"ebovat n!koho, kdo vám pora-
dí, kter# z technologick#ch zázrak$ nejvíc sedí 
va'im pot"ebám. Pokud se náhodou s robo-
tem neskamarádíte, tak ho poradce p"enastaví 
a poskytne ve'ker# pot"ebn# zákaznick# servis. 
Aby z vás byl úsp!sn# poradce pro roboty, bu-
dete muset mít znalosti a dovednosti podobné 
dne'ním rodinn#m poradc$m. To znamená 
ovládat sociologii a poradenství, hodit se bu-
dou dovednosti z marketingu a prodeje. P"ed-
pokládáme ale, %e nástup zlat#ch (as$ pro toto 
povolání je't! chvíli potrvá. V#'e zmín!n# pr$-
zkum toti% do roku 2022 slibuje zajímav# r$st 
i profesím zdravotních sester a lidem, kte"í se 
cht!jí starat o druhé. Nár$st poptávky po jejich 
slu%bách se pohybuje nad 40 procenty.

Korporátní naru!ení
Pokud vám naskakuje husí k$%e, tak v!zte, %e 
technologie na't!stí nebudou v'ím. Záslu%nou 
a p"edev'ím o)-line (inností se bude zab#vat 
obnovovatel divoké p"írody (Rewilder). Ten 
bude chodit a odstra*ovat následky lidského 
p$sobení na krajinu. To znamená bo"it zdi, 
ploty, silnice a znovuvysazovat lesy a p"írodní 
zele*. Environmentální (i agrární studia se jeví 
jako vhodná volba pro tento sm!r, kter# jist! 
pot!'í zelen! sm#'lející spoluob(any.   
Po"ádn# kopanec dostane v budoucnu korporát-

ní 'iml, i kdy% v jeho osidlech momentáln! kon(í 
a% 80 % student$ z University of New York in 
Prague. Zji'+uje toti%, %e se jeho t!%ká zadni-
ce h#be jen s obtí%emi a závod s adaptabilními 
start-upy za(íná prohrávat. Chyt"e se tedy roz-
hodl, %e otev"enou strukturu a nehierarchick# 
p"ístup ov!"í sám na sob!. V budoucnu to dost 
mo%ná bude pro mnoho velk#ch firem otáz-
ka %ivota a smrti. Zbavit se rigidních struktur 
a mechanism$ ale není jen tak. Mnoho z nich 
tedy bude dost mo%ná pot"ebovat korporátní-
ho naru'ovatele (Corporate Disrupter) neboli 
osobu, která se specializuje na implementaci 
organizovaného chaosu ve velk#ch spole(nos-
tech a prosazování ducha start-up$. Pro zájem-
ce je nejlep'ím studijním sm!rem obchodní 
administrativa a nutností zku'enost z vitálního 
start-upu. Popularita oboru Business & Finance 
na Prague College, o které mluví Douglas Hajek, 
tedy není p"ekvapivá a m$%e b#t za jist#ch okol-
ností i dobrou volbou. Jen by se studenti tolik 
nem!li hrnout na krásn! zn!jící mana%erské po-
zice, ale spí'e zkusit vybudovat n!co sami.
Kdy% to podtrhneme a se(teme, nejzá"iv!j'í 
budoucnost p"ed sebou mají dv! oblasti. Re-
lativn! odosobn!ná technologická, a naopak 
zcela „lidská“ terapeutická. ,e bychom z t!ch 
v#dobytk$ moderní doby, ne"kuli budoucnosti, 
za(ali trochu bláznit? Komplementární vzorec 
se ukazuje pom!rn! jasn!. 
A+ si ale zvolíte cokoliv, u jednoho povolání 
z"ejm! nez$stanete. Jedna kariéra na cel# %ivot 
pomalu za(ne b#t v#jimkou. A naopak pravi-
dlem bude celo%ivotní vzd!lávání, co% je jist! 
pro mnohé zleniv!lé mozky na gau(i stra'idel-
ná p"edstava. Pamatujete si je't!, co jste jako 
d!ti rodi($m "ekli na otázku „&ím chce' b#t, a% 
vyroste'“? T!ch sv#ch se rad!ji neptejte, nem$-
%ou o tom mít ani potuchy.  

K#m v'ím se 
m$%ete stát?

  Privacy Advisor – 
ochranitel soukromí
  Corporate Disrupter – 
naru!itel korporací 
  Technology Detox 
Therapist – terapeut pro 
technologick" detox
  End of Life Therapist 
– terapeut pro umírání
  Rewilder – obnovitel 
p#írody
  Robot Counsellor 
– poradce pro roboty
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