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Kontexty zaměstnávání 
starších pracovníků a pracujících seniorů

 demografický vývoj – stárnutí populace

 perspektiva narůstající potřeby starších pracovníků

 prodlužování  pracovního života (politika důchodů a odchodů ze zaměstnání)

 „50+“ – zranitelná skupina na trhu práce (diskriminace a rovné zacházení, 
ageismus)

 zdraví a kvalita života

 aktivní stárnutí

 celoživotní vzdělávání a učení

 sociální odpovědnost, organizační kultura a organizační klima v organizacích

 opatření v systému řízení lidí v organizacích



Starší pracovníci a pracující senioři

 zaměstnávání starších pracovníků a seniorů 

 starší pracovník – osoba starší 50 let, které dosud nevznikl nárok na pobírání 
řádného starobního důchodu

 senior – osoba, která dosáhla věku potřebného k odchodu do řádného 
starobního důchodu bez ohledu na to, zda starobní důchod pobírá či nikoliv

(Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017,
MPSV, 2013)



Cíle age managementu – řízení věkové struktury 
pracovníků v organizaci

 jiné vnímání věku pracovníků (změna postojů)

 ochrana před ageismem a diskriminací (rovné zacházení) v organizaci

 podpora věkové diverzity (diversity management)

 strategie zaměstnávání starších pracovníků (podpora jejich pracovních 
možností)

 opatření k zaměstnávání starších pracovníků v personálním systému (získávání, 
výběr, vzdělávání, rozvoj, řízení kariéry, pracovní podmínky)

 podpora mezigeneračního sdílení znalostí na pracovišti (knowledge
management)

 zlepšení sociálních vztahů v organizaci

 budování dobrého jména zaměstnavatele



Významná (výzkumná) témata ve vztahu 
ke starším pracovníkům a pracujícím seniorům

 požadavky různých profesí, nároky různých pracovních činností 

 faktory pracovní schopnosti – vliv věku na výkon

 zájem o pracovní uplatnění a profesní rozvoj (potřeby, motivace, hodnoty, 
postoje, sebehodnocení, aspirace, životní a pracovní spokojenost a jejich vztah)

 preference různých věkových skupin pracovníků ve vztahu k práci (tzv. generace 
pracovníků)

 preference mužů a žen v kontextu práce

 vzdělání jako faktor pracovní motivace 

 stimulace sdílení zkušeností

 vliv ageismu – identifikace s ageismem



Schopnosti starších pracovníků 
a pracujících seniorů

Přednosti                                        Slabiny

 zkušenosti a relevantní dovednosti

 profesní vyzrálost, rozvážnost, nadhled

 odpovědnost

 spolehlivost, svědomitost, pečlivost

 loajalita k organizaci

 stabilita

 časová flexibilita

 ochota předávat své znalosti (bez obav 

o své ohrožení)

 nižší schopnosti učení se novému

 nezájem o nové podněty

 malá pracovní flexibilita 

 obtížné zvládání změn

 úbytek fyzických sil

 častější zdravotní problémy

 nižší sebedůvěra, sebehodnocení



Mezigenerační učení

 proces, kterým lze prostřednictvím vzájemně prospěšných aktivit podporovat 
větší porozumění a respekt mezi generacemi

 má tři podoby: příslušníci různých generací se učí 

1) od sebe

2) spolu 

3) o sobě 

 má plánované i neplánované podoby

 je spojováno s rozvojem mezigenerační solidarity

 příležitostí pro mezigenerační učení je mezigenerační sdílení, které je 
podmíněno společnými činnostmi příslušníků různých generací (plánovanými či 
spontánními)



Mezigenerační učení v práci

 východisko: řízení znalostí k rozvoji organizace (knowledge management)

 získávání, sdílení/předávání a využívání znalostí v organizaci 

(klíčové – tacitní znalosti)

 význam vzájemného sdílení znalostí v rámci spolupráce generací v organizaci

 přínos předávání znalostí starších pracovníků mladším 

 význam uchování zkušeností



Generativita a mezigenerační učení

 generativita označuje vlastnost, respektive psychologické stadium vývoje 
osobnosti, kdy se těžiště zájmu daného jedince přesouvá mimo jeho osobu

 je spojena s obdobím zralé dospělosti, s potřebou být potřebný či prospěšný

 generativitou se rozumí snaha generovat, vytvářet něco, co přesahuje hranice 
individuálních sebestředných zájmů člověka, tvořit něco, co by člověka přežilo, co 
by obohatilo druhé lidi (Millová & Blatný, 2016)

 fenomén generativity lze chápat jako důležitý aspekt procesu mezigeneračního 
učení, který zejména u starší generace může posilovat tendence odevzdávat své 
životní zkušenosti; zároveň však je smysluplné sledovat tento jev v širší 
perspektivě, tzn. v různých stadiích vývoje jedince



Empirické šetření

 širší kontext: Podpora mezigeneračního dialogu a kulturní participace seniorů 
jako nástrojů přenosu a sdílení kulturních hodnot na lokální a regionální úrovni 
(projekt NAKI, 2018–2020)

 v roce 2018 byl uskutečněn rozsáhlý kvantitativní empirický výzkum 

 reprezentativním soubor – 3006 respondentů

 základní soubor – obyvatelé ČR starší 14 let

 vzorek vybrán kvótním výběrem

 dotazníkové šetření; dotazník zahrnoval otázky vztahující se ke generativitě



Výzkumné otázky

 Liší se úroveň generativity v závislosti na věku respondentů?

 Liší se úroveň generativity vztahující se k osobnímu životu respondentů v 
závislosti na jejich věku?

 Liší se úroveň generativity vztahující se k pracovnímu životu respondentů v 
závislosti na jejich věku?



Metoda

 Výzkumný soubor

 2584 respondentů z celé ČR (počet je nižší vzhledem k chybějícím datům)

 1261 mužů, 1323 žen

 Věkové kategorie – četnosti

15 – 24 let 306

25 – 36 let 558

37 – 49 let 665

50 – 64 let 587

65 – 74 let 395

75 a víc let 73



Metoda

Zjišťování generativity

 13 položek v dotazníku vybráno ze škály Gen-Current (Millová, Blatný, 
Poláčková Šolcová, & Jelínek, 2018)

 odpovědi na 4-bodové škále

 skóre generativity určeno součtem všech položek

 zjistit lze také generativitu vázanou na osobní život, oblast práce a širší 
společenský kontext

 Př.: Je pro mě důležité předávat zkušenosti v pracovním životě.

(1 – neplatí až 4 – platí)

 sběr dat – podzim roku 2018 ve formě standardizovaných rozhovorů

 data zpracována programem GNU PSPP 1.2.0



Výsledky

Generativita Průměr Std. odch.

Celkově 2,64 ,63

Osobní život 2,86 ,64

Oblast práce 2,58 ,80

Makrosocieta 2,14 ,84

Tabulka 1: Míra generativity v celém výzkumném souboru



Výsledky



Výsledky



Výsledky



Popis a hodnocení výsledků

 úroveň generativity se zřetelem k věku mění

 u mladších osob (do 36 let) jsou hodnoty nižší ve srovnání s dalšími dvěma 
kategoriemi

 nejsilnější míra generativity je ve skupině 37 až 49 let

 následují lidé ve věku 50 až 64 let

 seniorský mladší a starší věk jsou spojeny s nižší úrovní generativity

 rozdíl při srovnávání sfér osobního a pracovního života

 v případě osobního života se i ve vyšším věku udržuje poměrně vysoká míra 
generativity

 v pracovní oblasti jsou rozdíly výraznější, zejména u nejstarší generace je 
výraznější pokles; je možné zvažovat, že lidé v této skupině již nejsou 
zapojeni do pracovního procesu



Závěr

 míra generativity, zejména v pracovní sféře, zaznamenává po 65. roce života 
pokles

 zapojení do procesu mezigeneračního učení však může posílit tendence 
realizovat své získané životní zkušenosti
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