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Cíle
Konečným cílem tohoto projektu je poskytnout
aktualizovanou, jasnou a podrobnou prognózu budoucího
vývoje sektoru ovlivněného digitalizací pro:
• Aktéry společenského dialogu v evropském nábytkářském
průmyslu ke zlepšení obsahu a výsledků jejich práce.
• Společnosti, pracovníky, poskytovatele odborného
vzdělání a přípravy a státní regulační instituce k lepšímu
plánování a přizpůsobení se očekávaným
změnám v odvětví.
Doufáme, že voláním po propracování odborného
vzdělávání a přípravy (VET) v nábytkářském průmyslu tyto
výsledky celkově zlepší připravenost pracovníků na digitální
transformaci sektoru v bezpečnějším prostředí a podpoří
konkurenceschopnost evropských nábytkářských firem na
globálním trhu. Výsledky tohoto projektu mohou pozitivně
ovlivnit i jiná výrobní odvětví.
Analyzované profily povolání
• Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v
příbuzných oborech
• Pomocní pracovníci
• Montážní dělníci nábytku
• Nábytkoví návrháři
• Vedoucí průmyslové výroby
• Inženýr údržby a oprav (pracovníci strojní
údržby a opraváři)
• Vedoucí a řídící pracovníci v oblasti prodeje a marketingu
• Manažer dodavatelského řetězce (manažer dodávek,
manažer distribuce a podobní)
• Čalouníci a pracovníci v příbuzných oborech
• Obsluha strojů a zařízení na zpracování dřeva
•Seřizovači a obsluha dřevoobráběcích strojů
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Projekt DIGIT-FUR zaměřil svůj výzkum
na změny způsobené industriální
digitalizací evropského nábytkářského
dřevozpracujícího průmyslu v roce 2025
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Publikace

1 Klíčová zpráva projektu se všemi jeho výsledky je
dostupná v 10 evropských jazycích. Spolu se
specifickými detailními zprávami se nachází na
webových stránkách projektu:
www.digit-fur.eu/documents
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Výsledky
Nejnovější zpráva EU o nábytkářském průmyslu: přehled
informací o strukturálním stavu nábytkářského sektoru,
procesech a technologiích, povoláních, zaměstnanosti,
rizicích BOZP, odborném vzdělávání a přípravě (VET) a
hlavních pohonech změn.
2 Mapování 19 národních iniciativ EU a dalších iniciativ k
podpoře digitalizace průmyslu napříč Evropou.
Prognóza scénáře pro nábytkářský průmysl na rok 2025
vzhledem k dopadu digitalizace.
Na základě této prognózy projekt DIGIT-FUR předpověděl
změny, které jsou následkem digitalizace na rok 2025 u 11
profilů povolání ESCO (Evropská klasifikace
dovedností/kompetencí, kvalifikací a povolání):

3 Prognóza změn v úkolech (modré tabulky) založené na
vlivu McKinseyho zásad a technologií Průmyslu 4.0.

4 Prognóza rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci (BOZP) (žluté tabulky).

5 Prognóza nových nebo aktualizovaných potřeb

dovedností, znalostí a kompetencí (VET) (zelené tabulky).

3

2
1

