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Řízení s ohledem 
na věk a schopnosti 
zaměstnanců 
každý má mít možnost 
využít svůj potenciál a 
nebýt znevýhodněn 
kvůli věku



HISTORICKÝ VÝVOJ - FINSKO
VÝZKUM PRACOVNÍ SCHOPNOSTI

• 1980 - 1989 - vznik a vývoj za pomoci 
longitudinálních studií (Work Ability
Index)

• 1990–1999, konceptualizace a 
implementace („Respekt ke stárnutí – podpora 
pracovní schopnosti a pracovní pohody stárnoucích 
pracovníků“, Finský národní program pro stárnoucí 
pracovníky -FINPAW, 1998–2002)

• 2000–2009 představení a propagace na 
mezinárodní úrovni Během finského 
předsednictví EU (1999 a 2006) byly finské úspěchy v 
oblasti stárnoucí pracovní síly představeny ostatním 
členským státům EU

AGE MANAGEMENT

• 1980-1989 – odezvy na výzkum

• 1990–1999 konceptualizace, 
školení v oblasti pracovního 
zdraví (lékaři, sestry), NIVA 

• 2000–2009 případové studie, 
příklady dobré praxe, typologie



„DŮM PRACOVNÍ SCHOPNOSTI“

Podpora pracovní schopnosti 
zahrnuje všechny oblasti 

Demografický vývoj → stárnoucí 
pracovní síla

Prodlužující se délka pracovního života 
→ otázky spojené s podporou 
pracovní schopnosti zaměstnanců

Průmysl 4.0 → ohrožení profesí, 
požadavky na flexibilitu, nové 
kompetence

SPOLEČNOST, FIRMY, JEDNOTLIVEC



ZDRAVÉ PRACOVIŠTĚ PRO VŠECHNY 
BEZ ROZDÍLU VĚKU (2016-2017)

Podpora udržitelného pracovního života a zdravého stárnutí 
s důrazem na prevenci v průběhu celého pracovního života.

Psychosociální rizika
• Zastaralé dovednosti, nedostatečná odborná 

příprava a profesní rozvoj
• Věkový diskriminace
• Špatné vyvážení pracovního a soukromého 

života např. v důsledku pečovatelských 
povinností



ČR - VÝZVA OP ZAMĚSTNANOST
•Číslo výzvy: 03_17_079

• Termín vyhlášení: říjen 2017

• „Chytrá změna v řízení, příležitost k růstu“

•Cíl: komplexní zavádění age managementu do firemní praxe

• Žadatelé: zaměstnavatelé

•Cílová skupina: zaměstnavatelé a zaměstnanci

•Alokace: 300 mil. Kč

Počet schválených projektů v ČR: 107 



KLÍČOVÉ PRVKY ÚSPĚŠNÉHO 
AGE MANAGEMENTU

Přínosy pro zaměstnance
• Motivace
• Spokojenost
• Možnost slaďování rodinného 

a pracovního života
• Udržení pracovní schopnosti a 

možnosti pracovního zařazení 
během celé kariéry

Zdroj: EU-OSHA, 2017 



PROGRAM: „PROFESNÍ SENIORITA®“



CÍLE PROGRAMU
• rozvíjet dovednosti pro řízení kariéry

• rozvíjet schopnost zvládat změny

• podpořit účastníky při plánování cílů a řešení týkajících se jejich kariéry

• podpořit duševní pohodu a pokračování jejich kariéry

• předcházet syndromu vyhoření a depresi

• předcházet předčasnému odchodu do důchodu, zejména z důvodu 
psychických problémů týkajících se práce

• posílit postoj k celoživotnímu vzdělávání

• podporovat účastníky v úspěšném vykonávání své práce

• působit jako podpora pro zaměstnance, kteří mají v kompetenci oblast 
týkající se udržování a rozvoje bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

www.profesniseniorita.cz



Asociace institucí vzdělávání dospělých SR
Univerzita Komenského v Bratislavě

Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s.
Univerzita Karlova

Edukacyjne Centrum Integracji Miedzypokoleniowej HIPOKAMP
L3 Institute for Lifelong Learning

Realizace: 2017 – 2020



Intelektuální výstupy

1. Vědecký přehled o konceptu age managementu

2. Age management kurikulum

3. Příprava materiálů pro školení (blended learning)

4. Kvalifikační standard

5. Akreditace kurzu v zapojených zemích

6. Příručka pro implementaci

AGE MANAGEMENT 
ADVISOR



PROJEKT TA ČR (2019-2021)
Program na podporu aplikovaného společenskovědního 
a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a 
inovací ÉTA

„Modifikace finského vzdělávacího programu Towards
Successful Seniority na základě aktuálních potřeb 
učitelů středních škol“
• Předkladatel: MU, Filozofická fakulta, 

Ústav pedagogických věd

• Partner: Age Management z.s.

Hlavním cílem projektu je modifikovat a následně vědecky ověřit 
účinnost finského vzdělávacího programu Towards Successful
Seniority.



HLAVNÍ AKTIVITY

• analýza a zpřesnění aktuální potřeb učitelů v oblastech 
pracovní schopnosti, syndromu vyhoření a životního stylu

• modifikace finského vzdělávacího programu Towards
Successful Seniority

• experimentální ověření účinnosti modifikovaného 
vzdělávacího programu 

• vytvoření online informačního portálu pro učitele

• uspořádání odborné konference



Mgr. Ilona Štorová

Age Management z.s.

Brno, Orlí 27, 602 00
e-mail: 

storova@agemanagement.cz

tel: 734 318 795

www.agemanagement.cz

KONTAKTNÍ INFORMACE

Mgr. & Mgr. Klára Harvánková

Masarykova univerzita, 

Ústav pedagogických věd,

Brno, Arna Nováka 1 
e-mail: 

harvankova@phil.muni.cz

www.muni.cz

Děkujeme Vám za pozornost!
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