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Krátké představení ČAAM , SAAM
• Obě Asociace založeny na přelomu roku 2016 a 2017 

• Shromažďování a podpora tzv. sdílené zkušenosti (knowledge
transfer) 

• Programy pro celoživotní učení a rozvoj profesní kariéry 
(celoživotní kariérní program) Profesní Seniorita®

• Zavádění systémového (dlouhodobého) modelu age
managementu pro oblast firem i veřejné správy, WAI™, komplexní 
AM audity organizace, 

• 2018 (leden – září) Příprava a zavádění v klíčových oblastech na 
průmysl 4.0, spolupráce s NFV inovační produkt webová/mobilní 
aplikace ADAM 4.0. 

• 2019 zahájení projektu Vzdělávejte se s námi (Výzva 110 – OPZ) 



Základní 
východiska 

potřebnosti 
age 

managementu 
ve virtuálním 

prostoru 

• Potřeba různých pohledů i přístupů na stárnutí (personalizovaný 
přístup) 

• Pracovní síla (obyvatelstvo) stárne (přístup k přirozenému procesu) 

• Demografická realita – změny v pracovní kariéře 

• Nástroje pro udržování/zlepšování pracovní schopnosti (WAI™) 

• Ekonomické aspekty (ČR ekonomika s přidanou hodnotou, 
vzdělanostní ekonomika, vývoj, inovace, služby, nástup, vstup 
Průmysl 4.0) 

• Komplexní přístup (fyzické, psychické, sociální) 

• Nabídnout nástroj pro vzdělávání, celoživotní učení v rámci 
profesního, osobního, rodinného života 

• Přidaný benefit nástroje: Hodnoty a postoje (co chceme, kam 
patříme, co je hodnotou v naší společnosti) 

• Potřeba propojit pracovní schopnost s ICT technologií (virtuální 
realita, digitalizace, aplikace)



Využití age managementu ve virtuálním světě 
existuje komplementarita?  
• Učení a vzdělávání 

• Nábor zaměstnanců 

• Předávání zkušeností, znalostí, know how mezi 
generacemi (v rámci společnosti, firem, týmů) 

• Celoživotní učení

• Kariérový vývoj – udržení pracovní schopnosti v rámci 
daného věku 

• Flexibilní formy zaměstnávání 

• Ergonomie pracovního prostředí

• Pracovní zdraví a bezpečnost práce

• Rekvalifikace, učení praxí 

• Příprava na odchod z pracovního trhu 
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Každý rok až 
polovina 

zaměstnanců 
přemýšlí o změně 

zaměstnání/profese 

50 %

Až 12 krát změníme zaměstnání/profesi 
za naší pracovní kariéru 
„Long-term employment is dead“ 
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Existují potenciální uživatelé aplikace v oblasti AM? 

Absolventi 
(18 – 30)

Rodičovská 
dovolená 

Na kariérní 
křižovatce
(31 – 50)

Osoby 50+

ČR: 1 500 000

Evropa: 90 M

ČR: 550 000

Europe: 65 M

ČR: 3 200 000

Evropa: 200 M

ČR: 2 M

Evropa: 50 M



METODIKA DPS A VIRTUÁLNÍ REALITA  

Na trhu práce probíhá 
změna vyvolaná nástupem 

technologií

Základy webové aplikace 
tvoří vědecká metoda     z 

Finska (r. 1980)

VĚDECKY OVĚŘENO A VALIDOVÁNO 
FINSKÝM INSTITUTEM PRACOVNÍHO ZDRAVÍ 
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Co je 

ADAM

?

1 Webová responzivní aplikace

2 Digitální trenér pracovních dovedností

3
Založen na léty ověřené vědecké
finské metodě

Co nabídl ADAM 4.0 

Zmapuje Váš profesní profil a nabídne cesty pro jeho další rozvoj



MAPUJE

Vytvoření osobního
profesního profilu

DOPORUČUJE

Doporučení vhodných
profesí

TRÉNUJE

Tréninkové prostředí a 
doporučené vzdělávání

Jak ADAM funguje. Co umí.



Kritické prvky ADAM 4.0 – Jak dál v roce 2019 

• Složitě uchopitelná AM metodika pro „one click application“ 

• Rozmanitá CS – chyběla věrohodná „customer target“ 

• Téma AM nebylo tak „sexy“ ve srovnání v osobami s handicapem/závislostí 
aj. 

• Velká variabilita metodiky a datových vstupů pro různé státy v EU/Světa 

• Chyběl prototyp a fáze testování 

• Rizikový seed founding (investor nebyl přesvědčen) 

• Co dál s ADAMem 4.0 v roce 2019 – 2020 

• AM webová aplikace www.noodi.me

http://www.noodi.me/


DĚKUJI ZA POZORNOST A DOTAZY 
KONTAKT: Jan Dobeš viceprezident ČAAM, e-mail: dobes@agemanagement.cz

Více informací o ČAAM a SAAM  

www.agemanagement-eu.com


