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Abstrakt 

Hlavní téma bakalářské práce se zabývá situací starších lidí na trhu práce. Česká 

společnost stárne. Průměrná délka života se prodlužuje a přibývá starších lidí  

ve společnosti. Tato skutečnost ovlivňuje trh práce a celkový vývoj společnosti. Aby 

nadále fungoval sociální systém, a aby si starší osoby udržely minimálně stávající 

kvalitu života, je nutné participovat na trhu práce delší dobu. Starší osoby však 

nepředstavují pro firmy z mnoha důvodů zajímavou a perspektivní pracovní silou. 

Zaměstnavatelé neoceňují kvalitu potenciálu starších lidí a preferují ve svých firmách 

mladší zaměstnance. Starší lidé jsou osoby v předdůchodovém věku, které se řadí mezi 

rizikové skupiny na trhu práce ohrožené nezaměstnaností. Bakalářská práce se snaží 

formulovat konkrétní překážky omezující vyšší ekonomickou aktivitu starších lidí. 

Hlavním cílem je identifikace stávajících nástrojů, které reagují na vytyčené nedostatky. 

Práce definuje opatření, jež podporují starší lidi na trhu práce, a možnosti, které mají 

starší lidé, aby zvýšili svůj lidský kapitál. Z výsledků práce je zřejmé, že další 

vzdělávání a rozšiřování kvalifikace je klíčovým faktorem pro úspěšné uplatnění se  

na trhu práce a prodloužení ekonomické aktivity, která je v dnešní době nutností.  

 

Abstract 

This bachelor thesis deals with the situation of elderly people in the labour market. 

Czech population is aging. Life expectancy is increasing and the number of older people 

grows. This fact influences labour market and overall development of society. In order 

to continue functioning of social system and in order to maintain the current standard  

of living of the elderly population, it is necessary to participate in the labour market  

for a longer time. Elderly people do not represent an interesting and promising 

workforce for companies in many ways. Employers do not appreciate the quality and 

potential of seniors and prefer younger workers. Elderly people are persons  

of pre-retirement age who are ranked as a risk group in the labour market, threatened  

by unemployment. This thesis defines barriers limiting larger economic activity  

of elderly people. The main goal is to identify existing instruments to combat shortages 

of older people. The thesis proposes the measures to encourage elderly people’s 

involvement in the labour market, and opportunities to increase their human capital.  

The research results indicate that key factors for long working life are advanced training 
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and development of qualification and skills. These actions enable the extension of 

economic activity, which is a necessity nowadays.  

 

Abstract 

Das Hauptthema der Bachelor Arbeit beschäftigt sich mit der Situation älterer 

Menschen auf dem Arbeitsmarkt. Die tschechische Gesellschaft wird älter. Die 

Lebenserwartung steigt und die Anzahl älterer Menschen steigt in der Gesellschaft. 

Diese Wirklichkeit wirkt sich auf den Arbeitsmarkt aus und beeinflusst die allgemeine 

Entwicklung der Gesellschaft. Damit das soziale System weiterhin funktioniert und 

ältere Menschen zumindest die aktuelle Lebensqualität behalten, ist es notwendig,  

an dem Arbeitsmarkt längere Zeit teilzunehmen. Ältere Menschen stellen nicht  

für Firmen in vielerlei Hinsicht eine interessante und erfolgversprechende Arbeitskraft 

dar. Arbeitgeber schätzen nicht die Qualität und das Potenzial der älteren Menschen und 

sie bevorzugen die Beschäfigung jüngerer Arbeitnehmer. Ältere Menschen sind 

Personen im vorrentenalter, die zu den Risikogruppen auf dem Arbeitsmarkt gehören, 

die von Arbeitslosigkeit bedroht sind. Diese Bachelor Arbeit versucht, konkrette 

Barrieren, die größere Erwerbstätigkeit älterer Menschen begrenzen, zu formilieren. Das 

Hauptziel ist, bestehende Instrumente, die auf erwähnte Nachteile der älteren Menschen 

reagieren, zu identifizieren. Die Arbeit legt die Maßnahmen für ältere Menschen in den 

Arbeitsmarkt und die Möglichkeiten, die ältere Menschen zur Verfügung haben, ihr 

Humankapital zu erhöhen. Basierend auf den Ergebnissen wird klar, dass die 

Weiterbildung und die Ausweitung von Qualifizierung ein Schlüsselfaktor für die 

erfolgreiche Anwendung auf dem Arbeitsmarket ist und für das Verlärgern der 

wirtschaftlichen Tätigkeit, die heuzutage eine Notwendigkeit ist. 
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1. Vymezení problému 

S problematikou, jež jsem si zvolila za téma bakalářské práce, jsem se během 

dosavadního studia na Fakultě sociálních věd v Praze setkala v několika sociálně 

politicky zaměřených kurzech. Participace starších lidí 50+ na českém, ale i 

zahraničním trhu práce získává stále větší prostor v odborných diskuzích a v médiích. 

Jedná se totiž o velice aktuální a problematickou situaci. 

 Vzhledem k fenoménu demografického stárnutí roste populační složka starších 

lidí. S vývojem společnosti se totiž zkvalitňují služby zdravotnictví, díky nimž se lidé 

dožívají stále vyššího věku. Zároveň se ale rodí méně dětí. Tyto faktory způsobují 

rychlý růst počtu starších lidí ve společnosti. I z důvodů demografického stárnutí 

populace dochází aktuálně v České republice k implementaci penzijní reformy, protože 

současný důchodový systém je trvale neudržitelný. Dnešní penzijní systém funguje  

na principu solidarity. Jednoduše si to lze představit tak, že produktivní část populace 

financuje důchody penzistům. První etapa reformy představuje prodloužení věku 

odchodu do důchodu a zvýšení povinné doby pojištění. Je nutné si ale uvědomit, že 

stárnutí populace představuje i další ekonomická zatížení pro stát, konkrétně v oblasti 

sociální a zdravotní péče. Nutnost zvýšení participace starších lidí na trhu práce je tedy 

nezbytná pro stát, ale i pro lidi samé.  

Je ale nutné zhodnotit i další hlediska zaměstnatelnosti starších lidí. Starší lidé 

nabízejí vysoký pracovní potenciál a zodpovědný přístup k práci, i přesto patří mezi 

rizikové skupiny na trhu práce. Nejsou totiž dostatečně flexibilní a oproti mladším 

Institut sociologických studií 
Projekt bakalářské práce  
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generacím jsou méně kvalifikováni. Lze říci, že tato předdůchodová skupina je 

neoficiálně diskriminována při přijímání do pracovního poměru. Aby tomuto přístupu 

bylo zabráněno, stává se poměrně normálním, že lidé ve vyšším věku začínají studovat 

a absolvují různé rekvalifikační kurzy, aby se stali konkurence schopnými a zvýšili 

šanci participace na trhu práce. Stát se snaží tyto aktivity podporovat, např. skrze 

Národní program přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012, Kvalita života  

ve stáří. Je však otázkou, jaká je realita. 

 

2. Cíle práce 

 Za cíl práce jsem si stanovila zjistit aktuální situaci starších lidí na trhu práce 

v České republice. Ráda bych zhodnotila statistiky vedené o této sociální skupině a 

porovnala je s  poznatky z dostupné literatury. Zajímá mě, proč jsou starší osoby řazeny 

do rizikové skupiny na trhu práce, jaké faktory to ovlivňují. A jaké následky může 

vůbec tato kategorizace mít a jak se jí vyvarovat. Dalším cílem je vytvořit přehled 

překážek, s nimiž se starší lidé při hledání zaměstnání potýkají, a řešení, která umožní 

starším lidem zvýšit šance uplatnění na trhu práce. 

 

3. Výzkumné otázky a hypotézy  

Celou práci jsem se tedy rozhodla směrovat k tématům zaměstnanosti a 

zaměstnatelnosti starších lidí na českém trhu práce. Ráda bych si ve své práci položila a 

následně odpověděla na otázky:  

 

- Jaká je míra zaměstnanosti osob starších 50 let v České republice? 

- Proč je kladen důraz na zvyšování míry participace starších lidí na trhu práce? 

- Proč patří starší lidé na trhu práce k rizikovým skupinám? 

- Jaké možnosti a opatření týkající se skupiny starších lidí 50+ jsou nabízeny 

na straně poptávky a nabídky práce? 

- Proč tato opatření fungují/ nefungují?  

- Do jaké míry jsou starší lidé ochotni přizpůsobit se podmínkám trhu práce, tedy 

rekvalifikovat se, dojíždět za prací apod.? 

- Jaká jsou navrhovaná řešení na zlepšení aktuální situace zaměstnanosti a 

zaměstnatelnosti starších lidí? 
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4. Metody práce a zdroje dat  

Ve své bakalářské práci hodlám vycházet z již vydané literatury, dostupných dat 

a zpráv z výzkumů a vytvořit tak obraz aktuální situace zaměstnanosti a 

zaměstnatelnosti starších lidí v České republice. Jedná se tedy o analýzu dokumentů a 

sekundární analýzu statistických dat a výsledků výzkumů, které se tématu týkají. 

Pro druhou část práce bych ráda využila možnosti zpracovat kvalitativní výzkum. Ráda 

bych, bude-li to časově a prakticky možné, získala data o několika konkrétních starších 

lidech, kteří mají problém sehnat zaměstnání a o lidech, kteří nové zaměstnání našli  

po dosažení věku padesáti let. Respondenty bych náhodně oslovila na úřadech práce 

nebo je získala metodou sněhové koule. Pro sběr dat bych použila metodu 

polostandardizovaného rozhovoru. Doufám, že mi analýza rozhovorů pomůže uchopit 

výzkumné téma komplexně a potvrdí nebo zpochybní poznatky získané ostatními 

metodami užitými v bakalářské práci.  

 

5. Předpokládaná struktura práce 

 

1. Úvod 

2. Vymezení problému 

3. Cíle práce 

4. Metody zpracování 

5. Vymezení pojmů  

6. Demografický vývoj 

7. Důchodová reforma ČR - prodlužování věku odchodu do důchodu 

8. Aktuální situace zaměstnanosti a zaměstnatelnosti starších lidí v České republice  

9. Překážky vyšší ekonomické aktivity starších osob na trhu práce 

10. Nástroje podpory zaměstnanosti a zaměstnatelnosti starších lidí a jejich 

hodnocení 

11. Možná řešení zvýšení míry zaměstnanosti osob starších 50 let  

12. Výsledky empirického šetření – konkrétní příběhy osob starších 50 let 

13. Závěry 

14. Seznam literatury 

15. Přílohy 
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1 Úvod 
 

Společnost se v posledních letech setkává s procesem demografického stárnutí. 

Zatím se jedná spíše o teoretický střet, ale podle prognóz bude tento globální fenomén 

nabývat na významu. Proces stárnutí populace zásadně ovlivňuje vývoj ekonomický, 

sociální, politický, ale například i ekologický. Hlavním předpokladem budoucího 

vývoje populace je dle prognóz růst počtu starších lidí ve společnosti. V rámci své práce 

se věnuji konkrétnímu následku, nebo spíše souvislosti spojené s procesem stárnutí 

populace, a to problému zaměstnanosti a zaměstantelnosti starších lidí na trhu práce. 

Zaujala mě úzká vazba právě mezi tématy demografického stárnutí, situace starších lidé 

na trhu práce a udržitelnosti průběžného důchodového systému. Pro zachování dnešní 

podoby a principů fungování české společnosti, ale i pro udržení kvality života starších 

lidí, je žádoucí, aby tito lidé zůstali delší dobu ekonomicky aktivními články na trhu 

práce, a aby míra jejich, ale i celkové zaměstnanosti stoupala.   

Toto téma jsem si zvolila, protože po hlubším seznámení se s danou 

problematikou jsem cítila konflikt mezi teorií a praxí. Starších lidí ve společnosti 

přibývá a jedním z řešení situace je, aby aktivně participovali na trhu práce co nejdelší 

dobu. Dochází zde ovšem k problému, že lidé starší padesáti let jsou řazeni  

do rizikových skupin na trhu práce a pro zaměstnavatele nepředstavují kvalitní a 

perspektivní pracovní sílu. Ztratí-li starší osoba zaměstnání, pravděpodobnost její 

úspěšné integrace do pracující společnosti není vysoká.  

Cílem mé bakalářské práce je tedy především identifikovat jednotlivé nástroje, 

které podporují a pomáhají zvýšit míru participace starších lidí na trhu práce, a které 

stírají nedostatky, jimiž věková skupina starších lidí oproti zbylé produktivní populaci 

ve větší míře trpí. Hlavní záměr lze definovat jako vytyčení základních, aktuálně 

využívaných nástrojů, které rozvíjejí lidský kapitál starších lidí a podporují jejich 

zaměstnatelnost. Důležité pro splnění hlavního cíle bakalářské práce bylo definovat 

nedostatky a překážky bránící vyšší ekonomické aktivitě starších lidí.  

Pro naplnění cílů bakalářské práce vycházím především z již vydané literatury, 

aktuálních článků, periodik a závěrečných zpráv z výzkumů. Pracuji s oficiálními 

statistikami, převážně Českého statistického úřadu a Eurostatu, které svými hodnotami 

stvrzují hlavní tvrzení a výsledky práce. Část sociálně politicky orientované práce je 

podložena konzultacemi se zaměstnanci Úřadu práce v Liberci.  
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Bakalářská práce je rozdělena do pěti hlavních tématických oddílů. V první části 

jsou definovaná jednotlivá teoretická východiska, jejichž smysl a význam prostupuje 

pozadí celé bakalářské práce. Druhá část je věnována hlavním důvodům a vnějším 

vlivům, které zapříčiňují, že aktivní participace starších lidí na trhu práce se stává 

nutností. Třetí část formuluje hlavní nedostatky starších lidí a problémy, jimž čelí  

na trhu práce, a které jim brání ve vyšší ekonomické aktivitě. V předposlední základní 

části práce jsou zpracovány hlavní, aktuálně využívané nástroje a opatření, které se 

věnují situaci starších lidí na trhu práce, a snaží se eliminovat rizika spojená se 

zaměstnáváním osob nad 50 let. V poslední části práce je zpracován příklad projektu 

zaměřeného konkrétně na cílovou skupinu práce. 

V rámci celé práce jsem se snažila tématicky postupovat od obecného  

ke konkrétnímu a nabídnout tak komplexní přehled o situaci starších lidí na trhu práce 

v České republice.  
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2 Cíle a otázky práce 
 

Bakalářská práce se věnuje situaci starších lidí na trhu práce. Především 

problémům lidí nad 50 let se získáním zaměstnání nebo s udržením stávajícího 

zaměstnání a pracovní pozice. Je celospolečenským záměrem prodloužit participaci 

starších lidí na trhu práce. Tito lidé ovšem čelí překážkám a na trhu práce patří 

k rizikovým skupinám. Za hlavní cíl práce jsem si proto určila: Identifikovat hlavní, 

v dnešní době implementované nástroje a opatření podporující zaměstnanost a 

zaměstnatelnost starších lidí na trhu práce v České republice.  

Aby bylo možné stanovený cíl naplnit, musela jsem nejdříve formulovat hlavní 

překážky bránící úspěšnému zapojení starších lidí na trhu práce. Jedná se především  

o nedostatky, které vytlačují stanovenou cílovou skupinu z aktivní účasti na trhu práce.  

Záměrem práce je identifikovat a zhodnotit uceleným způsobem studovaný 

problém. Snažila jsem se představit pozadí problematické situace, odůvodnit její 

význam, uvedená tvrzení podložit aktuálními daty a charakterizovat hlavní řešení, jež 

jsou nabízena ke zlepšení možností starších lidí na trhu práce v České republice. 

 

Otázky 

· Proč je nutné a aktuální věnovat pozornost situaci starších lidí?   

· Proč je kladen důraz na zvyšování míry participace starších lidí na trhu práce? 

· Jaká je míra zaměstnanosti osob nad 50 let v České republice a v mezinárodním 

srovnání? 

· Z jakého důvodu jsou starší lidé řazeni mezi rizikové skupiny na trhu práce, 

kterým je nutné věnovat zvýšenou péči?  

· Jaké jsou hlavní bariéry pracovního uplatnění osob nad 50 let? 

· Jaké existují konkrétní možnosti ke zlepšení situace na trhu práce a zvýšení 

procenta zaměstnaných nad 50 let? 
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3 Metody zpracování 
 

Pro svou sociálně politicky orientovanou bakalářskou práci jsem zvolila 

především studium dostupné literatury a závěrů výzkumných zpráv. Tento přístup patří 

ke standardu při provádění kvalitativních a kvantitativních výzkumů. Samy dokumenty 

ale mohou tvořit jediný datový podklad práce. Dokumenty jsou považovány za data, 

která byla pořízena někým jiným něž samotným autorem práce. Výzkumník tedy čerpá 

z toho, co má k dispozici, nevytváří tak nová data [Hendl 2008: 204]. Celkově 

vycházím z poměrně rozmanitých dokumentů, jež mi poskytly velký přísun informací. 

Výběr zdrojů práce byl subjektivní záležitostí, který bych ale mohla nazvat výběrem 

nabalováním. Jednotlivé dokumenty odkazovaly k dalším a postupně tak vznikl 

komplexní obraz studovaného problému.  

Pracovala jsem s odbornou literaturou orientující se na problematiku předmětu 

práce. Mnoho informací jsem dále získala díky odborným článkům v periodikách a díky 

závěrečným zprávám z výzkumů, např. Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu 

práce, Podpora zaměstnávání starších lidí a BOZP a rizikové faktory pracovníků  

nad 50 let. Pro získání konkrétních čísel zpravujících o aktuální situaci starších lidí a  

o relevanci řešení daného problému jsem pracovala se statistikami Českého statistického 

úřadu a pro mezinárodní srovnání především s daty Eurostatu. Podkladem pro práci se 

také staly veřejné legislativní dokumenty (zákony), vládní a mezinárodní strategie a 

evaluační zprávy. K dispozici jsem měla jako zdroj informací i CD-ROM.  

V neposlední řadě jsem náplň práce, konkrétně nástroje aktivní politiky 

zaměstnanosti, konzultovala se třemi zaměstnanci Úřadu práce v Liberci. Tito lidé mi 

vyšli vstříc a poskytli mi další relevantní zdroje pro práci a svolení, že se získanými 

informacemi mohu v rámci své práce nakládat jako s ostatními zdroji.  

Bakalářskou práci lze označit za orientační výzkum. Ten se v praxi zaměřuje  

na poskytnutí přehledu o zkoumaném problému a snaží se identifikovat hlavní 

charakteristiky a problémy daného jevu [Reichel 2009: 34]. Tento typ výzkumu je 

možné použít jako základ pro rozsáhlejší a podrobnější zkoumání. S představeným 

přístupem se ztotožňuji a věřím, že práce by mohla v budoucnosti sloužit pro teoretický 

podklad k empirickému výzkumu.  
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4 Teoretická východiska 

4.1 Teorie lidského kapitálu 

 
Problematika lidského kapitálu se dostala do popředí diskuze aktérů hospodářské 

politiky a ekonomů především v souvislosti s růstem významu vzdělání a kvalifikace  

ve společnosti [Filipová 2008: 45]. Lidský kapitál je totiž „(…) ekonomický termín  

pro označení znalostí a schopností pracovníka“ [Brožová 2003: 32]. Tento pojem 

poprvé použil M. Friedman, teorii poté rozvedli a popsali T. W. Schulz a  

Gary S. Becker, jehož jméno je s teorií lidského kapitálu nejčastěji spojováno. Lidský 

kapitál se od ostatních kapitálů liší tím, že jeho nositelem je přímo člověk. Nelze jej 

narozdíl od hmotného kapitálu zcizit. Je to bohatství, které přísluší určitému držiteli 

jako fyzické osobě [Vomáčková 2007: 17]. Jedinec jej získává v postupném procesu 

učení se. Tento proces zahrnuje osvojení znalostí a rozvíjení schopností vzděláváním 

v průběhu života, dále pak poznatky a zkušenosti získané pracovní i životní praxí 

[Brožová 2003: 32]. Tyto znalosti a dovednosti jsou relevantní pro ekonomickou 

aktivitu a vytváří tak aktiva, která umožňují zvyšovat a podporovat zaměstnatelnost lidí 

[Filipová 2008: 12]. 

Okolností, které ovlivňují tvorbu a akumulaci lidského kapitálu může být 

mnoho, záleží na individuálních případech. Faktory, které se ale týkají většiny lidí jsou 

výdaje na vzdělání nebo rozšíření kvalifikace a následná uplatnitelnost. Je možné je také 

nazvat jako investice a užitky. Ekonomická analýza lidského kapitálu je založena  

na tom, že se jednotliví lidé rozhodují o možnostech rozšíření svého kapitálu  

podle porovnání nákladů a přínosů. Náklady související se vzděláním jsou vnímány jako 

prostředky, jež je nutné vynaložit na danou aktivitu. Jedná se jak o přímé finanční 

investice do vzdělání, tak i o obětovaný čas. Užitky v praxi představují především 

ekonomický prospěch, uplatnitelnost, ale lze hovořit také o osobní seberealizaci, 

společenském postavení apod. Obecně platí, že náklady, ale i přínosy rostou spolu se 

zvyšujícím se vzděláním [Vomáčková 2007: 10-13]. Jednotlivci se tedy rozhodují o své 

budoucnosti, o svém dalším vzdělávání a o rozšiřování schopností a dovedností tak, že 

zvažují náklady a výnosy [Brožová 2003: 33]. Při rozhodování záleží také na tom,  

o jaký kapitál se jedná, zda o obecný nebo specifický. Obecný lidský kapitál lze totiž 

uplatnit na poli spektra celého trhu práce, specifický kapitál je orientován na konkrétní 

praxi a zaměstnání [Vomáčková 2007: 15]. 
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Problém nastává při empirickém ověřování lidského kapitálu. Předpokládá se, že 

se jedná o kvalitativní zdroj ekonomického růstu, není jej však možné přesně měřit a 

stanovit. Lidský kapitál je definován jako souhrn vědomostí a dovedností, kterými 

jednotlivec disponuje, a které může nabídnout trhu práce. Chtějí-li vědci lidský 

kapitál empiricky zkoumat a snažit se jej měřit, musí si určit měřitelné ukazatele, které 

jim odhalí růst významnosti lidského kapitálu. Nejvíce rozšířený kvantifikovatelný 

ukazatel je vzdělanostní úroveň obyvatel, ta se měří podle nejvyššího dosaženého 

vzdělání [Filipová 2008: 45].  

  

V průběhu života lidí může docházet k znehodnocení tohoto kapitálu. Znalosti, 

které získáme během dětství využíváme do konce života. Některá aktiva získaná 

zkušeností mohou být však v průběhu života znehodnocena. Jedná se například  

o situaci, kdy dojde k restrukturalizaci nebo k vývoji nových technologií  

[Filipová 2008: 14]. Tato situace se týká právě starších lidí a omezuje je v ekonomické 

aktivitě. 

 Lidský kapitál nemá pouze ekonomický rozměr, ale i sociální a kulturní. 

Nicméně nejčastěji je zmiňován a zkoumám z hlediska ekonomického využití. Čím 

vyšší jsou investice do lidského kapitálu, tím vyšší užitek lze očekávat. S růstem 

investic roste lidský kapitál a logicky i produktivita, kterou je pracovník schopen během 

práce vytvořit [Brožová 2003: 34-35].   

4.2 Trh práce 

 
Trh práce si lze zjednodušeně představit jako každý jiný trh spojený s tržní 

ekonomikou. Na tomto trhu se ale nesměňují a nekupují výrobky, kupuje se a prodává 

práce. V tom tkví jeho odlišnost. Práce a schopnost pracovat totiž přísluší člověku. 

Lidská bytost je osobitá a jedinečná a každý z nás oplývá jinými schopnostmi a 

dovednostmi. Člověk jako individuum vlastní určitý výrobní faktor, který prezentuje, a 

nabízí na trhu práce. Výrobci si jeho práci podle potřeby kupují a oceňují. To je 

základní princip fungování trhu práce. Trh práce se řídí nabídkou a poptávkou 

[Brožová 2003: 13]. Klasické teorie trhu práce nahlížely na trh práce pouze jako  

na organizaci produkce a distribuce práce, kde fungují směnné vztahy mezi prací a 

mzdou. Dnešní ekonomové ale připouští složitější charakter fungování trhu práce, který 
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je ovlivněn mnoha osobními, kulturními, sociálními a politickými faktory. Vlastnosti 

nositelů pracovní síly jako vzdělání, kvalifikace, zkušenosti a podobně jsou 

neoddělitelné. Trh práce tedy rozhodně není trhem pouze se zbožím, ale lze jej spíše 

považovat za sociální instituci, nebo lépe za systém fungující na principu stanovených 

norem, morálních kritérií, pravidel jednání, zvyklostí a očekávání. Tyto komponenty 

tvoří rámec ovlivňující poptávku a nabídku práce [Mareš 1998: 54-55].  

 Nabídka práce a poptávka stojí na trhu práce proti sobě. Vzájemným působením 

těchto dvou složek je vytvářena cena [Mareš 1998: 56]. Poptávku představují firmy a 

zaměstnavatelé, jejichž hlavím cílem je maximalizace zisku. Firmy přemýšlí o najímání 

nových pracovníků důmyslně. Více lidí znamená teoreticky vyšší produkci, zároveň ale 

také vyšší mzdy a náklady. Od pracovníků tedy vyžadují maximální produktivitu a 

kvalitu odvedené práce. �abídka práce, v tomto případě pracovníci, stojí před možností 

volby, a to kolik práce nabídne. Lidé mohou pracovat, získávat mzdu a obklopovat se 

spotřebními statky, anebo nepracovat a mít dostatek volného času. Záleží na jednotlivci 

jakou formu upřednostňuje. Nabízené množství práce závisí z velké části na mzdě. Prací 

přichází člověk o volný čas a za onu ztrátu si žádá odměnu, v tomto případě mzdu. Ten, 

kdo práci nabízí, preferuje maximální zisk a s rostoucí mzdou zvyšuje množství 

nabízené práce [Brožová 2003: 13-19]. 

 Tržní poptávka má klesající charakter. To znamená, že kdyby se snížila cena 

práce, najali by zaměstnavatelé více práce a více by vyprodukovali. Tržní nabídka 

naopak vykazuje rostoucí křivku. Roste-li mzda za práci, zvyšuje se počet uchazečů. 

Tito lidé jsou ochotni přizpůsobit se dané poptávce, např. rekvalifikací. Ideálním stavem 

je rovnováha na trhu práce. Poptávka rovná se nabídce a naopak. Tato situace ale není 

ve skutečnosti reálná [Brožová 2003: 20].  

Současné trhy práce jsou charakteristické vysokou dynamikou. Celkové 

požadavky se zvyšují. Nároky na kvalifikaci pracovníků, kvalitu, produktivitu a další. 

Postavení lidí na trhu práce závisí z velké části na tom, do jaké míry jsou schopni 

přizpůsobovat se probíhajícím změnám a nárokům [Sirovátka 2009: 9]. Podle dnešních 

teorií je dokázáno, že trh práce je segmentován a má mnoho dimenzí. Teorie duálního 

trhu práce je nejcitovanějším členěním trhu práce. Lze rozeznávat primární a 

sekundární trh práce. Primární trh práce je kvalitnější a lepší po všech stránkách. 

V rámci něj lze získat prestižnější zaměstnání a dosáhnout profesního růstu. Fluktuace 

je celkově nízká a ztráta zaměstnání tedy méně pravděpodobná. Přístup ke zvýšení 

kvalifikace je jednodušší. Sekundární trh práce je charakteristický nižší prestiží a 
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menšími možnostmi. Osoby na sekundárním trhu práce jsou častěji nezaměstnané a 

nabídka pracovních příležitostí je omezená. Jedná se o bludný kruh, zvýšení kvalifikace 

lidí na sekundárním trhu práce je méně pravděpodobné a následkem toho i přechod 

mezi jednotlivými segmenty trhu práce je složitý a méně reálný [Mareš 1998: 59]. 

Pracovníci na sekundárním tru práce jsou pracovníci s nejistým zaměstnáním  

bez přístupu k lepšímu. Dostupnost práce dělí trh na dva segmenty a vytváří nerovnosti 

společnosti. Dualizaci trhu práce prohlubují takzvaná nová sociální rizika. Jedná se 

například o nedostatek kvalifikace a dovedností nutných pro zaměstnání nebo  

o omezené možnosti sladění pracovního života a rodiny [Sirovátka 2009: 11].  

4.3 Teorie marginalizovaných skupin 

 
Marginalizace na trhu práce souvisí s konceptem sociální exkluze neboli 

sociálního vyloučení. Jádrem pojmu sociální exkluze je skutečnost, že se dané 

vyloučené skupiny nebo vyloučení jedinci nepodílí stejnou vahou jako ostatní lidé  

na zdrojích společnosti a jejich redistribuci. Tento fakt vede k chudobě a sociální 

izolaci, což je proces vydělování určitých jedinců či kolektivů ze společnosti  

[Mareš 2000: 287]. Jednou ze základních forem sociálního vyloučení je marginalizace 

na trhu práce [Mareš 1998: 65]. Marginalizovanými na trhu práce jsou především 

osoby a sociální kategorie s nízkým lidským kapitálem. Jedná se ve velké míře o lidi 

s nízkým vzděláním, malou kvalifikací, nedostatečnými pracovními návyky nebo o lidi 

neschopné flexibility [Mareš 2004: 61]. 

Současný sociálně ekonomický vývoj je doprovázen změnami odehrávajícími se 

především na trhu práce. V souvislosti s těmito změnami lze vypozorovat faktory, které 

ovlivňují sociální vyloučení. Jedná se především o dlouhodobou nezaměstnanost, nízký 

příjem a nízkou kvalitu zaměstnání, dále nízké vzdělání a kvalifikaci [Krebs 2007: 125]. 

Tato rizika zatlačují lidi právě do marginálních pozic, mezi znevýhodněné skupiny  

na trhu práce. Může se jednat o nezaměstnanost, vytlačení na sekundární trh práce1 nebo 

časté střídání placeného zaměstnání a nezaměstnanosti [Mareš 1998: 65]. Placená práce 

je v dnešní době zdrojem živobytí, ale také postavení člověka ve společnosti a jeho 

sebedůvěry. Mnoho úkonů v každodenním životě je přímo ovlivněno tím, zda je člověk 

zaměstnaný či nezaměstnaný [Mareš 2000: 288].  

                                                 
1 Viz kapitola 4.2 Trh práce 
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Marginalizace určité části pracovních sil je vlastně redukcí šancí a její proces se 

může projevovat skrze diskriminaci určitých specifických skupin lidí na trhu práce, ale i 

jednotlivců. Diskriminace je nejčastější podobou marginalizace sociálních skupin. Je-li 

marginalizován jednotlivec, nejčastější příčinou je nedostatečný lidský kapitál dané 

osoby. Marginalizací mohou být postiženy ženy, mladí lidé a další. Nejčastěji se proces 

marginalizace dotýká etnických minorit a nedostatečně kvalifikovaných pracovníků 

[Mareš 1998: 65]. Konkrétně starší pracovníci jsou skupinou, která je ve zvýšené míře 

ohrožena nezaměstnaností, a odborníci se shodují, že s touto skupinou se také pojí právě 

pojem marginalizace [Svobodová 2009: 9]. 

 

Podle Sirovátky lze rozlišovat dvě strategie marginalizovaných: 

1) Strategie orientovaná na začlenění na formální trh práce. Jedná se o snahu najít si 

stálé placené zaměstnání a vymanit se tak ze statusu znevýhodněného na trhu práce.  

Za snahu je i považováno přijetí práce na neformálním trhu práce v kombinaci 

s pobíráním sociálních dávek.  

2) Strategie vymaňující se z trhu práce. Lidé přijmou status nezaměstnatelného a 

spoléhají se na fungování sociálního státu. Žijí tedy ze sociální podpory a odmítají účast 

na trhu práce [Sirovátka in Mareš 1998: 65]. 
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5 Vymezení klíčových pojmů 
 

Starší lidé na trhu práce 

Definovat cílovou skupinu bakalářské práce nebylo snadné. Na stáří a věk je 

nahlíženo z různých perspektiv, stárnutí jako takové je však záležitostí individuální. 

Lidé ve stejném věku se snadno mohou lišit z hlediska vzdělanostního, zdravotního, 

podle míry adaptability a podobně. Samotný pojem stáří je vytvořený sociální konstrukt, 

který zjednodušuje chápání této části života [Svobodová 2009: 9]. Je-li v této práci 

zmiňován termín „starší lidé“, jsou jím myšleny lidé ve věku 50 let a více2. Hlavní linie 

této práce se zaměřuje na lidi v produktivním a předdůchodovém věku. Lidem 

v důchodu je věnována okrajová pozornost doplňující celistvost práce. Jednotlivá 

témata práce operují se statusy zaměstnaný, nezaměstnaný, popřípadě ekonomicky 

aktivní a neaktivní. Cílem je snaha pohlížet na starší lidi jako na věkově homogenní 

skupinu, která čelí riziku nezaměstnanosti nebo nezaměstnaní jsou.  

 

Zaměstnanost 

Nelze tvrdit, že každý, kdo pracuje, je zaměstnaný. Zaměstnání se vztahuje 

k práci, jež je založená na smlouvě zahrnující stanovení materiální odměny  

za odvedenou práci [Mareš 1998: 16]. Cílem zákona o zaměstnanosti je dosažení plné 

zaměstnanosti [Zákon č. 435/2004 Sb. 2010: § 1]. Plná zaměstnanost je chápána jako 

stav, kdy každý, kdo má zájem pracovat a následně pobírat mzdu, pracuje nebo práci 

vždy najde. Jedná se o ideální stav, za kterého dosahuje míra nezaměstnanosti 2 - 6%3 

[Mareš 1998: 25].  

Celková zaměstnanost lidí nad 50 let je zatím podle statistik v České republice 

poměrně příznivá. Zaměstnanost starších lidí na trhu práce od roku vstupu České 

republiky do Evropské unie stoupla. Když se ovšem blíže zaměříme na jednotlivé 

věkové skupiny v kategorii 50+, vyjde najevo, že například zaměstnanost lidí ve věku 

60 - 64 let je v průměru nízká4.  

 

 

 
                                                 
2 Spodní hranice věku je určena podle Zákona 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších změn 
[Zákon č. 435/2004 Sb. 2010: § 33]. 
3 2-6% je přirozená míra nezaměstnanosti, která odráží strukturální charakteristiky trhu práce a její 
existence je normální [Mareš 1998: 25]. 
4 Více v kapitole č. 8.1 Cíle zaměstnanosti a jejich plnění 
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Zaměstnatelnost 

Tento pojem je definován jako „schopnost jednotlivce najít takové zaměstnání, 

které je v souladu jak s jeho individuálními charakteristikami, tak s objektivními 

požadavky trhu práce.“ [Kuchař 2007: 113]. Význam slova zaměstnatelnost je často 

spojován nebo zaměňován s pojmy kvalifikace a pracovní zkušenosti. Člověk nemá 

možnost ovlivnit osobní charakteristiky jako je pohlaví, věk nebo národnost, neovlivní 

ani prostředí, do kterého se narodí, kulturní tradice, právní systém a další objektivní 

skutečnosti, jimž se musí podřídit. Faktory jako je vzdělání, povolání, postoje, pracovní 

podmínky apod. ale na svobodné vůli aktérů na trhu práce závisí. Zaměstnatelnost 

jednotlivce záleží na tom, jak se vyrovná s objektivními skutečnostmi, a jak se vypořádá 

s těmi, které může sám ovlivnit [Kuchař 2007: 113-115]. Cílem mnoha nástrojů politiky 

zaměstnanosti je zvýšení zaměstnatelnosti. 
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6 Vnější vlivy a východiska problému  
 

V této kapitole představuji dvě zásadní východiska, která mají vliv na uplatnění 

starších lidí na trhu práce, či ji spíše podněcují, a díky nimž nabírá zkoumaný problém 

na aktuálnosti. Efekty demografického stárnutí budou mít dopad na stávající český 

důchodový systém, který se spoléhá na početnou skupinu lidí v produktivním věku. 

Působení těchto dvou faktorů - stárnutí a socioekonomické situace, si vyžaduje 

zvýšenou pozornost a je nutné věnovat se následkům, které z nich vyplývají. Počet lidí 

v kohortě 50+ se bude v budoucích letech zvyšovat [Žofka 2006] a kvůli zachování 

nejen ekonomické stability společnosti je nutné udržet tuto část obyvatel na trhu práce. 

Systém průběžného financování důchodového systému spoléhá na početnou pracovní 

sílu a její odvody do systému sociálního pojištění, který by měl zajistit důstojné stáří 

lidem důchodového věku. 

6.1 Stárnutí populace 

 

V dnešní době je možné říci, že všechny země Evropy se setkávají s fenoménem 

stárnutí populace, který se stává významným a aktuálním problémem dnešních 

vyspělých zemí. Jedná se o situaci, kdy jednotlivé společnosti čelí výrazným 

demografickým změnám a jejich populace stárnou [Dolejší 2008: 2]. Demografické 

stárnutí je podle definice proces, v jehož průběhu se mění věková struktura 

obyvatelstva. Konkrétně se zvyšuje podíl osob, které jsou starší 65 let, a zároveň se 

snižuje podíl osob mladších 15 let [Rabušic 1995: 12]. Lidé se tedy dožívají vyššího 

věku, jejich střední délka života se prodlužuje a zároveň se rodí stále méně dětí. 

Věkovou strukturu populace ovlivňuje kromě porodnosti a úmrtnosti ještě třetí faktor, a 

to migrace. Vliv migrace v dnešní době sílí a je možné, že bude tento jev ovlivňovat 

proces stárnutí populace v budoucích letech ve vyšší míře než nyní. Pro dnešní věkovou 

strukturu jsou ale stále klíčové v prvé řadě dva hlavní zmíněné komponenty: porodnost 

a úmrtnost [Rabušic 1995: 16].  

Ve 20. století se změnila charakteristika míry porodnosti a úmrtnosti, procesů, 

které ovlivňují věkovou strukturu obyvatelstva. Dochází ke snižování úrovně úmrtnosti, 

což vede k prodloužení střední délky života. V roce 2050 by se mohl průměrný věk 

obyvatelstva pohybovat mezi 48 a 50 lety [ČSÚ 2006]. A zároveň klesá úroveň 

porodnosti. Úroveň prosté reprodukce, stavu, který je nutný pro zachování současné 
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situace populace, není v dnešní době splněna. Prostá reprodukce totiž předpokládá 2,1 

dítěte na jednu ženu ve věku 15 - 49 let [Kalibová 2009: 215], v České republice byla 

ale hodnota úhrnné plodnosti v roce 2010 1,49 [ČSÚ 2011b]. Vývoj České republiky se 

nese v duchu trendů západních vyspělých zemí. Lidé se během života snaží  

o seberealizaci, obstát v konkurenci a splnit si své kariérní cíle. Negativním důsledkem 

těchto vývojových tendencí je pokles sňatečnosti, oddalování narození prvního dítěte a 

celkový pokles porodnosti [Dufek 2008: 5].  

Populační vývoj předznamenává, že Českou republiku čeká budoucnost, která 

s sebou přinese nezadržitelné změny věkové struktury. Aktuální přesné informace 

budou známy po zveřejnění výsledků Sčítání lidí, domů a bytů 2011. Ale už  

od poloviny 90. let 20. století se Česká republika potýká s nízkou úrovní plodnosti a 

zároveň s růstem počtu starších lidí. Podíl seniorů se do budoucnosti bude zvyšovat  

na úkor snižování podílu osob v produktivním věku. Podle střední projekce ČSÚ bude 

podíl seniorů tvořit v roce 2030 téměř 23% z celkového obyvatelstva České republiky a 

v roce 2050 už to bude přes 31% (viz Tabulka č. 1). Pokud se prognózy vyplní, bude 

tento vývoj znamenat velké ekonomické zatížení obyvatelstva v produktivním věku. 

V roce 2050 by mohlo připadat na 100 ekonomicky aktivních 78 neaktivních. V této 

souvislosti si je ale také nutné uvědomit, že stárnout bude i ekonomicky aktivní 

obyvatelstvo. V jeho rámci budou mít stále větší zastoupení osoby starší 50 let 

[Kalibová 2009: 222-224].  

 
Tabulka č 1: Střední varianta projekce: Základní věkové skupiny, absolutně a podíl v celé 
populaci 
Věk 2010 2030 2050 
0 - 14 1 400 028 1 274 155 1 173 004 
15 - 64 7 286 202 6 520 205 5 309 251 
65+ 1 596 812 2 308 073 2 956 079 
% 2010 2030 2050 
0 - 14 13,6 12,6 12,4 
15 - 64 70,9 64,5 56,3 
65+ 15,5 22,8 31,3 
 
Zdroj: Český statistický úřad, 2006; vlastní úprava tabulky 

 

Fakt, že v naší společnosti dochází k demografickému stárnutí, není pouze 

hlavní náplní demografických výzkumů. Ovlivňuje také geografické, politické, 

ekonomické, sociologické, ale i ekologické obory [Dufek 2008: 5]. K nejvýznamnějším 

problémům stárnutí populace ale právě patří skutečnost, že vznikne početně velká 
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skupina ekonomicky neaktivních, která bude mít specifické potřeby v různých oblastech 

[Rabušic 1995: 91]. Je nezbytně nutné podporovat ekonomickou aktivitu starších lidi 

předdůchodového věku. Růst míry závislosti postproduktivní populace na produktivní 

populaci vyvolává v dnešní době také obavy, že bude velmi obtížné vytvářet dostatečné 

zdroje pro financování důchodového systému [Dufek 2008: 15], a proto dochází 

k postupným změnám v systému důchodového pojištění.  

 

6.2 Socioekonomické dopady stárnutí populace  

 
Demografické stárnutí má mimo jiné vliv na vývoj a podmínky sociálního 

zabezpečení. Cílem této kapitoly je tyto vlivy logicky propojit a dokázat, jak změny 

v důchodovém systému mohou ovlivnit, ba dokonce vytvořit podmínky, díky nimž je 

nutné zvýšit zaměstnanost starších lidí na trhu práce.  

V České republice funguje důchodový systém založený na průběžným 

financováním. Jedná se o uspořádání označované PAYGO „pay as you go“. Tento 

systém, ačkoliv je jeho plnění povinné, vychází z myšlenky mezigenerační solidarity. 

Lidé, kteří jsou ekonomicky aktivní, odvádí ze svých příjmů příspěvky na sociální 

pojištění a část z nich je pak vyplácena lidem v důchodu. Toto uspořádání tedy 

zabezpečuje sociální potřeby obyvatel v penzi. Jedná se o poměrně stabilní systém a 

jeho zřízení není natolik finančně náročné v porovnání s fondovým financováním. 

Navíc nepodléhá tak silně vlivům inflace. Nevýhodou je ovšem citlivost  

na demografický vývoj [Krebs 2007: 183-184].  

V předchozí kapitole bylo představeno, jak se bude pravděpodobně měnit 

struktura ekonomicky aktivní a ekonomicky neaktivní populace. Podle budoucího 

prognózovaného vývoje by  mělo přibývat lidí pobírajících starobní důchod. Je-li cílem 

minimálně udržet stávající výši důchodových dávek a kvalitu života ve stáří, museli by 

pracující odvádět v budoucnosti mnohem vyšší částky do sociálního zabezpečení 

[Rabušic 1995; 106], nebo musí dojít ke komplexní změně v systému důchodového 

pojištění. V mnoha zemích se hovoří o důchodové reformě. V některých ji již realizují 

za účelem zlepšení stávající situace. Důvodem je z určité části vliv stárnutí populace 

[Krebs 2007: 196].  

V České republice začaly platit změny v podmínkách důchodového pojištění 

v návaznosti na první etapu důchodové reformy od 01. ledna 2010. Změny se týkají 
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důchodů, na něž vznikne nárok až v budoucích letech, zasáhnou dnešní střední generaci 

a mladší. Důvodem je, aby měla veřejnost dostatek času se s inovacemi v oblasti 

důchodového pojištění vyrovnat. Změnily se hlavně podmínky nároku na důchod 

s ohledem na věk a potřebnou dobu pojištění. V České republice má podle Zákona  

č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění nárok na přiznání starobního důchodu každý 

občan, který dosáhl důchodového věku a získal potřebnou dobu pojištění. Tato doba 

sociálního pojištění se prodloužila z 25 let na 35 let. Věk se zvyšuje také postupně.  

Pro pojištěnce narozené po roce 1968 platí důchodový věk 65 let pro muže a 62 až 65 

let pro ženy v závislosti na počtu vychovávaných dětí  

[Sociální zabezpečení 2010: 11-12].  

Nejen Česká republika, ale většina evropských zemích reagovala na zvyšující se 

naději na dožití a demografický vývoj právě tímto opatřením, tedy prodloužením věku 

odchodu do důchodu.  Zvyšování statutárního věku odchodu do důchodu by totiž mělo 

vést k vytvoření podmínek pro růst ekonomické aktivity starších lidí. Tento trend je 

v mnoha zemích také doprovázen srovnáním věku odchodu do důchodu pro muže a 

ženy [Šlapák 2008: 5]. I v České republice by do budoucna měli muži a ženy odcházet 

do důchodu ve stejném věku. Souvisí to s rovnoprávností mezi pohlavími. Navíc je 

podle statistik dokázáno, že se ženy dožívají vyššího věku než muži  

[Rabušic 1995: 110]. Pobírají tedy důchod delší dobu. Sladění věku odchodu  

do důchodu pro obě pohlaví tedy nemusí pro ženy znamenat kratší dobu strávenou 

v důchodu oproti mužů.  

Míra ekonomické aktivity starších osob je ovlivněna mimo jiné tím, jak se tito 

lidé rozhodnout v době získání nároku na důchod. Záleží na tom, jestli opustí trh práce 

v regulérním statutárním věku, jestli budou přesluhovat, či zvolí možnost předčasného 

důchodu [Šlapák 2007: 305]. V roce 1998 byla v České republice zavedena možnost 

předčasného odchodu do důchodu, který sloužil jako východisko ze situace, kdy člověk 

v předdůchodovém věku ztratil zaměstnání a nemohl získat nové. Lidé ovšem využili 

této možnosti a odcházeli do předčasného důchodu ve velké míře [Krebs 2007: 208].  

Od 01. 01 .2010 existuje podle zákona jedna verze předčasného důchodu. Nárok  

na tento důchod závisí na době pojištění a dosaženém věku pojištěnce  

[Sociální zabezpečení 2010: 16]. Stanové schéma je vytvořeno tak, aby nepobízelo lidi 

v předdůchodovém věku k dřívějšímu odchodu z trhu práce. Pro lidi s nízkým příjmem 

je však výše důchodové dávky při odchodu do předčasného důchodu přesto výhodná 

[Šlapák 2008: 5]. 
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Výše uvedené změny v důchodovém pojištění a současný stav vytvářejí tlak  

na zvýšení produktivity práce starších lidí na trhu práce, protože důsledkem 

populačního stárnutí bude růst počtu osob s nárokem na starobní důchod. Jak má být ale 

zvýšení zaměstnanosti dosaženo důchodový systém neřeší, to je resortem jiných politik. 

Rozhodně by ale neměly být vytvářeny stimuly k tomu, aby starší lidé opouštěli trh 

práce předčasně.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 30  

7 Překážky omezující vyšší ekonomickou aktivitu 
starších osob  

 

7.1 Rizika 

 
Starší lidé jsou řazeni do rizikových skupin na trhu práce a jsou ohroženi 

dlouhodobou nezaměstnaností více než zbytek ekonomicky aktivní populace  

[Vyhlídal 2006: 24]. Důvod tohoto stavu objasňuje následující kapitola, která definuje a 

odůvodňuje potencionální rizika, jimž čelí zaměstnavatelé, zaměstnávají-li ve svém 

podniku starší zaměstnance, nebo uvažují-li o jejich přijetí. Při rozhodování hrají 

významnou roli následující nedostatky, které se mohou týkat starších pracovníků: 

 

◦ Úroveň dosaženého vzdělání a kvalifikace 

◦ Nedostatečné dovednosti a znalosti (např. počítačové, jazykové) 

◦ Zdravotní stav 

 

Tyto hlavní faktory představují rizika pro zaměstnavatele a snižují zaměstnatelnost 

starších lidí. Uvažuje-li firma o zaměstnání nových lidí, vyhodnocuje přínosy, 

nedostatky a případná rizika uchazečů. Potencionální nebo stávající zaměstnavatelé 

požadují od svých zaměstnanců maximální výkon a produktivitu. Preferují spolehlivé, 

všestranně nadané a kvalifikované zaměstnance. Při výběru nových pracovníků, nebo 

při rozhodování o propuštění jsou navíc v případě starších lidí zatíženi stereotypy o této 

věkově specifické skupině lidí5. Dochází-li navíc ke kumulaci výše zmíněných rizik, 

stává se starší osoba na trhu práce těžko zaměstnatelnou [Kotíková 2008: 15]. 

  Je nutné zhodnotit i druhou stranu problému a ocenit kvality starších lidí.  

I přes své zařazení do rizikové skupiny jsou starší pracovníci zaměstnavateli 

v některých aspektech naopak ceněni pozitivně. Hlavně pro jejich vyšší zodpovědnost a 

loajalitu, pro nasbírané zkušenosti, dlouholetou praxi, spolehlivost a menší fluktuaci 

[Kotíková 2008: 15]. 

 

 

                                                 
5 Viz kapitola 7.3 Stereotypy a diskriminace 
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7.1.1 Úroveň dosaženého vzdělání a kvalifikace6 
 

Zaměstnanost starších lidí je silně závislá na úrovni jejich dosaženého vzdělání. 

V současné době dochází celkově k nárůstu vzdělanosti a především ke zvyšující se 

vzdělanosti mladších ročníků. Tato skutečnost znevýhodňuje starší lidi při hledání 

zaměstnaní. Jejich konkurenceschopnost vzhledem k úrovni dosaženého vzdělání klesá. 

V dnešní době se stírají rozdíly mezi nejvyšším dosaženým vzděláním s ohledem  

na pohlaví. V generacích dnešních padesátníků jsou však zřejmé rozdíly mezi nejvyšším 

dosaženým vzděláním mužů a žen [Rabušic 2010: 321-322].  

Sami zaměstnavatelé v souvislosti se zaměstnáváním starších lidí často 

upozorňují na nedostatky v úrovni vzdělání. Tuto bariéru vnímají jako zásadní 

v porovnání například se zdravotním stavem starších lidí. Na dosažené vzdělání kladou 

důraz [Kotíková 2008: 16].  

Z grafů č. 1 je patrné, že starší osoby mají ve své věkové skupině četnější 

zastoupení lidí pouze se základním vzděláním. Při podrobnějším zkoumání jednotlivých 

věkových skupin osob nad 50 let, lze pozorovat, že ve věkové skupině 60+ dosáhlo 24% 

lidí základního vzdělání. Rozdíl je patrný i ve skupině 45-59 let. V porovnání se 

skupinou osob nad 60 let získalo v této věkové skupině více lidé vysokoškolské 

vzdělání, i přesto podíl lidí pouze se základním vzděláním přesahuje hodnotu 10%. Tato 

statistika ukazuje, že čím jsou jednotlivé skupiny lidí starší, tím je vyšší zastoupení 

dosaženého základního vzdělání.  

Příčinou těchto výsledků jsou pravděpodobně historické souvislosti a měnící se 

charakter trhu práce. Význam vzdělání ovšem v dnešní takzvané informační a znalostní 

společnosti roste. Důraz je kladen na úroveň dosaženého vzdělání, dovednosti a znalosti 

z něj získané a na celoživotní učení [Bočková 2010: 82]. I z tohoto důvodu se 

pravděpodobně bude v budoucích letech rozložení nejvyššího dokončeného vzdělání 

v jednotlivých věkových skupinách měnit.  

 

 

 

 

 

                                                 
6 Ladislav Rabušic a Marcela Petrová Kafková ve svém článku Význam práce v životě českých a 
slovenských starších pracovníků uvádějí, že jedinci bez kvalifikace jsou lidé pouze se základním 
vzděláním [Rabušic 2010: 321].  
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Graf č. 1: Úroveň nejvyššího dosaženého vzdělání dle věkových skupin v roce 2010 7 
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Zdroj: ČSÚ, Ročenka statistiky trhu práce 2010; vlastní zpracování  
 

7.1.2 Nedostatečné znalosti a dovednosti 
 

Za nejčastější nedostatečné znalosti a dovednosti starších lidí lze v dnešní době 

považovat nízkou počítačovou gramotnost a neznalost jazyků [Hastrmanová 2011: 96]. 

Technologický pokrok se neustále rozvíjí a lidé jsou s ním konfrontováni 

v každodenním životě. Práce s počítačem je v dnešní době stěžejní dovedností, 

kterou trh práce vyžaduje. Počítačová gramotnost je chápána jako schopnost pracovat 

s počítačem a nejčastěji používanými programy a zároveň využívat internet  

ke komunikaci, vyhledávání a zpracování informací [Czesaná et al. 2007: 230]. 

Neznalost práce s počítačem může významně snížit zaměstnatelnost starších lidí.  

Podle statistiky Informační společnost v číslech 2011 zpracované Českým statistickým 

úřadem převyšuje podíl osob, které využívají osobní počítač, počet osob pracujících 

s internetem. Se zvyšujícím se věkem klesá míra užívání daných informačních 

technologií (viz graf č. 2). Více než polovina lidí starších 55 let nepoužívá osobní 

počítač a internet. Ačkoliv je pochopitelné - vzhledem k rychlému rozvoji v posledních 

letech - že dnešní starší lidé disponují nedostatky v práci s informačními technologiemi, 

znamená tato skutečnost pro potencionální zaměstnavatele negativní signál. Využívání 

informačních technologií se stalo součástí každodenního života a v rámci mnoha 

                                                 
7 Ve zdroji dat - Ročenka statistiky trhu práce 2010 - byla informace o věkových skupinách uvedeny pro 
skupiny 15-29, 30-44, 45-60, 60 a více. Cílem těchto grafů je komparace jednotlivých úrovní vzdělanosti 
podle věku. Skupina 15-29 nebyla zařazena, protože vzhledem k pravděpodobně stále probíhajícímu 
studiu by nevykazovala relevantní hodnoty. 
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zaměstnání je požadováno. V následujících letech by mělo teoreticky dojít ke zvyšování 

počítačové gramotnosti, protože dnešní třicátníci, ale i čtyřicátníci dostatečnými 

znalostmi informačních technologií disponují (viz graf č. 2). 

 

Graf č. 2 : Uživatelé osobního počítače a internetu v roce 2010 podle věku 
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Zdroj: ČSÚ 2011a; vlastní zpracování 

 

Stejně jako význam počítačové gramotnosti se v prostředí trhu práce zvyšují 

nároky na znalost cizích jazyků. Problém celé české populace je nízká jazyková 

vybavenost. Stupeň jazykových znalostí závisí na dosaženém vzdělání a věku. Podle 

výsledků výzkumů Další vzdělávání dospělých 2007 klesá jazyková vybavenost 

s rostoucím věkem. S vyšším vzděláním se zvyšuje. Ve výzkumu uváděli starší 

respondenti, že pokud umějí cizí jazyk, jedná se hlavně o ruštinu, popř. francouzštinu. 

Většina starších lidí nemá znalosti anglického jazyka [ČSÚ 2009]. 

 

7.1.3 Zdravotní stav 
 

Zdravotní stav se s přibývajícím věkem postupně zhoršuje a rizika 

dlouhodobějších onemocnění se zvyšují. Patrný vliv na výskyt nemocí má právě stáří. 

Nejčastěji se ve vyšším věku projevují nemoci srdce, poruchy krevního tlaku, nemoci 

oběhové soustavy, cukrovka a onemocnění pohybového aparátu. Stáří také působí  

na nemoci žaludku, jater a ledvin. Obecně dochází u většiny lidí v pokročilém věku 

ke zhoršení krátkodobé paměti a rychlosti vnímání. Starší lidé hůře snáší psychické 
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vypětí a podle výzkumu jim trvá déle než zpracují nový přísun informací  

[Svobodová at al. 2009: 17-18]. 

Zdravotními potížemi trpí podle statistik především lidé pracující během života 

v dělnických profesích. Jedná se například o dělníky v zemědělství, lesnictví a v dalších 

příbuzných oborech. Také řemeslníci, opraváři, obsluha strojů, kvalifikovaní výrobci a 

další tvoří podle statistik velkou část dlouhodobě nemocných osob. Je zřejmé, že 

fyzická povolání mají ve stáří za následek vyšší nemocnost. Zaměstnání, která požadují 

velký fyzický výkon, pravděpodobně upřednostní mladší pracovníky před těmi staršími. 

Riziko pracovního úrazu je vyšší u starších lidí, protože jejich koncentrace a pozornost 

není vysoká jako u mladších osob [Svobodová at al. 2009: 19]. 

7.1.3.1 Fyzická zdatnost 
Se zvyšujícím se věkem dochází k poklesu fyzické zdatnosti. Celková zdatnost 

závisí na stavu svalstva a dýchacího a srdečně cévního ústrojí. Stárnutí má za následek 

pokles svalové hmoty a celkový fyzický výkon klesá. V produktivním věku mezi  

20 - 60 lety dochází k úbytku fyzické kapacity přibližně o jednu třetinu. Výrazný pokles 

síly lze pak pozorovat přibližně od 45. roku věku. Údaje lze vztahovat na obě pohlaví, 

protože ve vyšším věku podléhají v rámci fyzické zdatnosti podobným změnám. 

S rostoucím věkem dochází celkově ke snížení rychlosti pohybů a jejich koordinace 

[Kolacia 2006: 210]. Tato skutečnost odrazuje zaměstnávat starší lidí v pracích, kde je 

potřebný vyšší fyzický výkon. 

7.1.3.2 Psychický stav 
Psychický stav také podléhá stárnutí. Starším lidem se zhoršuje krátkodobá 

paměť a prostorová představivost. Pozornost a soustředění se příliš nemění, ale myšlení 

a rozhodování probíhá pomaleji a uvážlivěji. Tento fakt ovšem nelze považovat  

za negativum, uvážlivější rozhodování, čerpání z životních zkušeností a myšlenkové 

stereotypy mohou být přínosné. Ve starším věku však klesá schopnost učit se, což vede 

k problémům se zvládáním přísunu nových informací [Svobodová at al. 2009: 29]. 
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7.2 Dlouhodobá nezaměstnanost 

 
Z různých důvodů, ale i následkem právě výše uvedených rizik mohou starší 

osoby čelit nezaměstnanosti delší časové období. Dlouhodobá nezaměstnanost je 

vymezena jako nezaměstnanost trvající minimálně jeden rok a více [Mareš 1998: 26]. 

Starší nezaměstnané osoby celkově vykazují jiné znaky než ostatní nezaměstnaní. 

Ztratí-li člověk práci v pokročilém věku, pravděpodobněji mu hrozí, že bude muset čelit 

problému dlouhodobé nezaměstnanosti [Stárnutí a politika zaměstnanosti 2004: 34]. 

Z Tabulky č. 2 o délce trvání nezaměstnanosti lidí nad 55 let je patrné, že v jednotlivých 

letech byla velká část z nezaměstnaných starších lidí právě dlouhodobě nezaměstnána. 

V roce 2009 připadalo na celkový počet nezaměstnaných nad 55 let přibližně 35% 

dlouhodobě nezaměstnaných8.  

 

Tabulka č. 2: Nezaměstnanost lidí 55+  v letech 2004 – 2009 v ČR podle délky trvání 9; v 

tisících 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Doba nezaměstnanosti             

< 1 měsíc   1,4   0,8   1,2   0,9   1,6   2,7 

> 1 měsíc a < 3 měsíce   2,8   2,4   3,5   2,9   2,2   6,2 

> 3 měsíce a < 6 měsíců   4,3   4   4,4   4,4   3,3   8,5 

> 6 měsíců a < 1 rok   6,8   7,3   7,6   7,7   5,7   10 

1 rok a více   17,9   20,2   20,2   17   16   14,6 
Zdroj: OECD 2011; vlastní zpracování  

 

Je-li nezaměstnanost krátkodobá, nepůsobí pracovníkům příliš závažné 

problémy. Z tabulky č. 2 je však zřejmé, že s narůstající délkou nezaměstnanosti úměrně 

stoupá počet starších nezaměstnaných, a proto je pro ně pojem dlouhodobá 

nezaměstnanost aktuální. Pokud lidé nemohou dlouhou dobu najít placené zaměstnání, 

zvyšuje se riziko, že se dostanou do ekonomických potíží. Dlouhodobě nezaměstnaní 

pak čelí problémům sociálním i psychologickým, které často vedou až k sociálnímu 

vyloučení. Lidé se postupně izolují, ztrácejí sociální konktakty, důvěra ve vlastní 

                                                 
8 Vlastní výpočet z tabulky č. 2 
9 OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development ve svých statistikách pracuje 
s věkovou kategorií 55+. Data tedy nejsou přesná vůči cílové skupině práce. Ale jsou dostatečná pro 
vytvoření představy o dlouhodobé nezaměstnanosti starších lidí. 
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schopnosti mizí a naděje na nalezení zaměstnání se jeví jako nulová. Dochází 

k devalvaci lidského kapitálu [Brožová 2003: 87]. Ztratí-li člověk práci ve vyšším věku, 

je pro něj obtížnější najít práci novou, protože rizika se kumulují. Uchazeč o zaměstnání 

je starší, navíc nezaměstnaný a během nezaměstnanosti ztrácí kvalifikaci, pracovní 

návyky a dovednosti.  

Z řad starších lidí přichází o práci nejčastěji lidé s nízkou kvalifikací a  

s negativním postavením k rekvalifikacím a dalšímu vzdělávání. Při dlouhodobé 

nezaměstnanosti postupně ztrácí sebedůvěru a motivaci hledat nové zaměstnání nebo se 

rekvalifikovat. Jejich návrat na trh práce je pak velice obtížný [Kotíková 2008: 15]. Pro 

zaměstnavatele působí dlouhodobá nezaměstnanost uchazeče jako negativní signál. 

Pracovník dlouho nepracoval, ztratil návyky, smysl pro povinnost a odbornost. Ochota 

firem zaměstnat starší dlouhodobě nezaměstnané lidi je nízká [Brožová 2003: 88].   

 

7.3 Postoj ke vzdělávání se a rekvalifikaci 

 
Celková stoupající úroveň vzdělanosti české populace je pozitivním jevem.  

Pro starší pracovníky tento fakt ale může znamenat ohrožení a silnou konkurenci na trhu 

práce. Ač se jako nejlepší řešení jeví další vzdělávání dospělých, zájem o tuto možnost 

je v české společnosti v porovnání se státy Evropské unie nízký. Záporný postoj  

ke vzdělávání je vnímán jako jedna z bariér vyšší míry zaměstnanosti starších 

pracovníků a jejich problematického postavení na trhu práce [Rabušic 2010: 322]. Starší 

lidé se těžko přizpůsobují novým požadavkům trhu práce a i díky tomuto přístupu je 

podněcována překážka bránící vyšší ekonomické aktivitě starších osob  

[Kotíková 2008: 15]. 

Účast na dalším vzdělávání je velice slabá. Nějakého vzdělávacího nebo 

odborného kurzu se podle statistik v roce 2009 zúčastnilo pouze 1,8% žen a 2% mužů 

ve věku 55 - 64 let (viz tabulka č. 3). Nízká účast je i důsledkem postoje 

zaměstnavatelů, kteří dostatečně nepodporují své zaměstnance ve zvyšování jejich 

kvalifikace. Podniky většinou neposkytují vhodné prostředí pro vzdělávání 

zaměstnanců. Začnou-li lidé studovat, nejsou většinou za své výsledky v zaměstnání 

ohodnoceni, například zvýšením platu nebo povýšením. Lidem tedy chybí motivace. 

Vzdělání je celkově vnímáno jako nutnost k udržení zaměstnání [Kotíková 2008: 16]. 
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 Tabulka č. 3: Účast na vzdělávání a odborné přípravě v ČR; v procentech 10 

  25-54 let   55-64 let   

  Ženy Muži Ženy  Muži 

2005 7,3 6,1 1,2 1,6 

2009 8,7 7,7 1,8 2 

Zdroj: ČSÚ 2010a; vlastní zpracování 

 

Samotní starší lidé nejsou příliš ochotní se dále vzdělávat. Dalšímu 

vzdělávání jsou otevření spíše mladší a vysokoškolsky vzdělaní lidé. Jejich motivace je 

větší. Ve výzkumu Další vzdělávání dospělých 2007 Českého statistického úřadu byly 

identifikovány tři hlavní důvody, které brání lidem v dalším vzdělávání. Jedná se  

o rodinné důvody, vztahy k práci a o ekonomické hledisko. Zaměstnaní lidé zastávají 

názor, že ke své práci nepotřebují další vzdělání, a že je zaměstnavatel nepodporuje  

ve vzdělávání se. Konkrétně lidé ve věku 50 - 64 let zaujali negativní postoj k dalšímu 

vzdělávání kvůli údajným nedostatečným předpokladům, zdravotnímu stavu a 

skutečnosti, že další vzdělávání nebudou pro svůj život potřebovat [ČSÚ 2009].  

 

7.4 Stereotypy a diskriminace 

 
Tato část práce souvisí s předchozími podkapitolami mapujícími překážky, které 

brání vyšší ekonomické aktivitě starších osob. Spojí-li se rizika zaměstnávání starších 

osob s vytvořenými stereotypy, překážky bránící vyšší ekonomické aktivitě starších 

osob vzrůstají. Diskriminace z důvodu věku je částečně určitým následkem vytvořených 

stereotypů a zaujímá tak významné místo v diskuzi o zaměstnávání starších lidí. 

 Každá společnost je nějakým způsobem stratifikována, je identifikována podle 

určitých ukazatelů. Pro tuto práci je klíčový věk. Stáří přiřazuje lidem určitý status, 

diferencuje společnost. Díky věku lze očekávat jednání jednotlivých lidí. Původem 

biologický věk má tedy sociální význam [Rabušic 1995: 143]. Věková strukturace 

slouží jako indikátor pro mnohá odvětví. Je jí využíváno například v marketingu, kde 

jsou jednotlivé produkty zaměřeny na určité cílové skupiny, nebo v sociální politice, 

                                                 
10 % obyvatel účastnících se vzdělávání a odborné přípravy během 4 týdnů předcházejících šetření 
Eurostat uvádí data pro starší lidi ve věku 55-64 let. Podle výsledků výzkumů se ovšem dalšího 
vzdělávání a odborné přípravy účastní spíše lidí ve věku 50-54 let [Hastrmanová 2011: 94]. Je nutné 
k této skutečnosti přihlížet. I přesto je ale celková účast nízká.   
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v rámci níž se pracuje s věkem. Jednotlivé zákony a opatření se orientují na určité 

věkové skupiny lidí, např. důchod a důchodový věk nebo školní věk  

[Vidovićová 2008: 13].  

Věková strukturace má však i negativní stránku, na základě níž může docházet 

diferenciaci, diskriminaci a k omezování určitých věkových skupin. Tento aspekt je 

spojován s pojem ageismus. Objasnění obsahu tohoto konceptu bývá užíváno několik. 

Zvolila jsem definici od Palmore. Ageismus podle něj znamená „jakýkoliv předsudek 

nebo diskriminace proti nebo ve prospěch věkové skupiny.“ Definice pokračuje 

vymezením pojmů předsudek a diskriminace: „Předsudky vůči věkové skupině jsou 

negativní stereotypy vůči této skupině nebo negativní postoje založené na stereotypu. 

Diskriminace vůči věkové skupině je nepatřičné, nemístné negativní zacházení se členy 

dané věkové skupiny.“ [Palmore in Vidovićová 2008: 113]. Při vytváření stereotypů 

působí jako významný faktor zobecňování. Podle M. Mackie je stereotyp „obecné 

mínění a podstatná shoda o vlastnostech charakterizujících nějakou sociální kategorii. 

Vztahuje se na konsensuální názor na vybrané rysy lidí, jimiž se popisují kategorie lidí 

(…).“ [Mackie in Geist 1992: 452-424]. Uvedené definice nejsou zaměřeny na určitou 

věkovou skupinu, ale přepokládá se, že diskriminace starších lidí je frekventovanější 

než znevýhodňování mladších [Vidovićová 2008: 113].  

Diskriminační postoje ke starším lidem jsou i v tomto případě založeny  

na stejném principu jako jiné diskriminace. Jedná se o vztah majoritní a minoritní 

společnosti, přesněji o nadřazenost většinové skupiny [Rabušic 1995: 148]. Je-li 

konkrétně v souvislosti s trhem práce zmiňována věková diferenciace, zakládá se hlavně 

na znevýhodnění věkové skupiny starších lidí. Věk hraje na trhu práce důležitou roli a je 

k němu přihlíženo. Podle výzkumu STEM se s určitou formou diskriminace přímo nebo 

nepřímo, to znamená například z doslechu, setkala více než polovina dotazovaných 

respondentů daného výzkumu, kdy bylo dotazováno 1011 respondentů starších 50 let 

[Postavení zaměstnanců… 2006:  14].   

Starší uchazeč se nachází ve složité situaci, zajímá-li se o určité zaměstnávání. 

Zaměstnavatelé jsou ve velké míře ať vědomě či nevědomě ovlivněni již zažitými 

stereotypy vůči starším lidem a starší člověk pro ně není ve většině případů perspektivní 

pracovní silou [Postavení zaměstnanců… 2006:  15]. Stereotypní smýšlení o starších 

lidech se začalo formovat v devadesátých letech, kdy probíhala hospodářská 

transformace. V té době nabyli lidé přesvědčení, že se starší lidé budou jen těžko 

přizpůsobovat novým informačním a výpočetním technologiím. Také panovalo  
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ve společnosti přesvědčení, že starší pracovníci „berou“ práci mladším lidem 

absolventům, a proto je v zájmu společnosti podporovat jejich odchod do ekonomické 

neaktivity. Podobné postoje přetrvávají i dnes a mohou vést právě k oné diskriminaci  

na trhu práce [Stárnutí a politika zaměstnanosti 2004: 55].  Věková diskriminace se 

ovšem ve většině případů neprojevuje veřejně, a proto je složité její přítomnost dokázat.  

Podle výsledků výzkumu 50+ aktivně se zúčastněné osoby shodují na tom, že přímá 

diskriminace se na trhu práce příliš často neobjevuje. Častěji je registrována nepřímá 

diskriminace, která se ale jen velmi těžko dokazuje. Diskriminace se projevuje hlavně 

při přijímání uchazečů o zaměstnání. Starší uchazeči často nedostanou ani šanci dokázat 

své znalosti a dovednosti [Bočková 2011: 85].  

 V rámci kapitoly 8.2 je věnován prostor mimo jiné opatřením, jejichž cílem je 

zabránit znevýhodňování lidí na trhu práce z důvodu věku.  

7.5 Možnost čerpání předčasného důchodu 

 
Snažíme-li se představit si význam růstu počtu starších lidí ve společnosti a 

jejich omezené možnosti na trhu práce, nelze se v rámci argumentace opírat pouze  

o počet nezaměstnaných starších lidí. Významný vliv na míru ekonomické aktivity má i 

počet ekonomicky neaktivních11 v rámci věkové kohorty 50+. Většinou se jedná o lidi, 

kteří zvolili možnost předčasného důchodu nebo mají nárok na důchod invalidní. 

Invalidní důchod ovšem není předmětem této kapitoly12. Problematika předčasných 

důchodů byla již okrajově nastíněna v kapitole o dopadech stárnutí populace.  

Předčasné důchody nepředstavují v dnešní době natolik významnou překážku 

participace starších lidí na trhu práce jako tomu bylo v minulých letech. Paradoxně byly 

odchody do předčasných důchodů před přelomem století celkově podporovány. Cílem 

byla snaha čelit nezaměstnanosti, v minulém režimu neznámému a neexistujícímu 

pojmu. Starší lidé tak díky předčasnému odchodu z trhu práce měli uvolňovat pracovní 

místa mladším ročníkům. Dalším dílčím důvodem této možnosti bylo řešení situace 

občanů, kteří krátce před dosažením nároku na důchod ztratili zaměstnání a nemohli 

najít nové [Krebs 2007: 208]. Po roce 1996 existovala poměrně výhodná možnost 

                                                 
11 Pojem ekonomicky aktivní obyvatelstvo zahrnuje zaměstnané a nezaměstnané osoby, které aktivně 
hledají zaměstnání. Lidé, kteří nepatří do žádné z těchto skupin považujeme za ekonomicky neaktivní. 
Jedná se především o studenty, důchodce a ženy v domácnosti [Brožová 2003: 77]. 
12 Nepochybně lze problematiku odchodu do invalidního důchodu považovat za překážku vyšší 
ekonomické aktivity starších lidí na trhu práce. Zároveň se ale jedná o stav, o němž starší lidé nemají 
možnost sami subjektivně rozhodovat. Tato tématika se odchyluje od základní linie předmětu této práce. 
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odchodu do předčasného důchodu. Podíl předčasných důchodů na celkovém počtu 

přiznaných důchodů ale stoupl do roku 2000 z 18% na více než 50%  

[Šlapák 2007: 306]. Výdaje na důchody neúnosně zatěžovaly penzijní systém. V roce 

2001 proto došlo k zvýšení redukce procentní výměry předčasných důchodů. Jejich 

podíl na celkově přiznaném počtu důchod klesl. Další změna nabyla platnosti v roce 

2004, kdy byly pro všechny, s výjimkou občanů s trvale sníženou pracovní schopností, 

zrušeny tzv. dočasně krácené předčasné důchody. Tento typ důchodu spočíval v tom, že 

po dosažení důchodového věku vznikl nárok na normální důchod13. Dočasně krácené 

předčasné důchody silně zatěžovaly financování důchodového systému a díky své 

výhodnosti vybízely lidi k předčasnému ukončení kariéry [Šlapák 2007: 306].  

Možnost čerpání předčasného důchodu má ve společnosti svůj důvod a význam. 

Dnes je dokázáno, že starší lidé po ztrátě zaměstnání obtížněji nachází nové pracovní 

místo než lidé mladšího věku. Předčasný odchod do ekonomické neaktivity může být 

řešením dané složité situace. Aktuální zákon upravuje pouze jeden druh předčasného 

starobního důchodu. Každý pojištěnec si o něj může požádat. Nárok na přiznání tohoto 

druhu důchodu vzniká v závislosti na době pojištění a dosaženém věku. Uplatnit 

požadavek na předčasný důchod je možné nejvýše tři roky před dosažením 

důchodového věku. Přiznání předčasného důchodu nelze změnit, to znamená, že bude 

pojištěnec pobírat tento typ důchodu po celou dobu. Základní výměra je stejná jako  

u normálního starobního důchodu, stanovená procentní výměra se však snižuje  

podle toho, kdy bylo o předčasný důchod požádáno14 [Sociální zabezpečení 2011: 12]. 

Vzhledem k uvedeným podmínkám je zřejmé, že čerpání předčasného důchodu není  

pro starší lidi příliš výhodné (viz Tabulka č. 4 a rozdíl výše starobního a předčasného 

důchodu). Starobní předčasný důchod se navíc týká malé části lidí ve věku 50 a více let. 

Nárok na něj mají totiž lidé maximálně tři roky před dosažením důchodového věku. 

Vzhledem ke snižující se výši důchodu věřím, že pokud člověk odejde do předčasného 

důchodu, zvolí si ve většině případů věk blížící se co nejvíce je to možné důchodovému 

věku. Ačkoliv podmínky nejsou natolik výhodné, aby vytvářely podněty k opuštění trhu 

                                                 
13 Podmínkou nároku na dočasně krácený důchod byla doba povinného pojištění minimálně 25 let, 180 
dní evidence na úřadu práce a nejvýše 2 roky do dosažení důchodového věku [Kotýnková 2006: 124]. 
14 Za každých započatých 90 kalendářních dnů z doby, kdy se důchod přiznává do dosažení důchodového 
věku se snižuje celková stanovená procentní výměra o 0,9% za prvních 720 kalendářních dní a 1,5% od 
721. kalendářního dne [Sociální zabezpečení 2011: 12]. 
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práce před dosažením věkové hranice odchodu do důchodu, tak i přesto představovaly 

předčasné důchody téměř 31% všech nově přiznaných důchodů v roce 201015. 

 

Tabulka č. 4: Počet a průměrná výše starobních a předčasných důchodů přiznaných v roce 2010 
16 

  Muži   Ženy   Celkem   

Druh důchodu Počet 
Průměrná 
výše 

Počet 
Průměrná 
výše 

Počet 
Průměrná 
výše 

Celkový počet 
starobních 
důchodů 

64 152   63 964   128 116   

Starobní důchod 38 991 12 703 41 022 10 930 80 013 11 794 

Starobní 
předčasný důchod  

20 167 10 590 19 255 8 625 39 422 9 643 

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení 2010, vlastní úprava 

 

Průměrný věk odchodu do důchodu v současné době celkově pomalu roste. 

V roce 2009 byl průměrný věk odchodu do důchodu 60,5 let. Ženy průměrně odcházely 

ve věku 59,6 let a muži ve věku 61,5 let17. Pro srovnání v roce 2001 opouštěly ženy trh 

práce průměrně v 57,3 letech a muži v 60,7 letech [Eurostat 2011a].  Důvodem zvýšení 

průměrného věku při odchodu do důchodu je růst statutární věkové hranice pro odchod 

do důchodu a výše popsané zpřísnění pravidel umožňujících odchod do předčasného 

důchodu [Šlapák 2007: 307]. Aktuální zavedená opatření by měla vést ke zvýšení 

zaměstnanosti starších lidí. Tato opatření je ovšem nutné doprovázet dalšími nástroji, 

které pomohou zvýšit míru ekonomické aktivity starších lidí [Karpíšek 2007: 63].  

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
15 Vlastní výpočet z Tabulky č. 4: Počet a průměrná výše starobních a předčasných důchodů přiznaných  v 
roce 2010. 
16 V tabulce byly vynechány další specifické možnosti starobních důchodů (poměrný starobní důchod 
apod.). Proto „celkový počet“ neodpovídá součtu starobního důchodu a starobního předčasného.  
17 V roce 2009 byla povinná doba pojištění nutná pro nárok na důchod 25 let. A od konce roku 1995 se 
věková hranice pro odchod do důchodu pravidelně zvyšovala – u mužů o 2 kalendářní měsíce a u žen o 4 
kalendářní měsíce za každý započatý rok po roce 1995 [Sociální zabezpečení 2009: 12]. Podle vlastních 
výpočtů byl přibližný důchodový věk pro rok 2009 62,3 let pro muže a 57,6-61,6 pro ženy podle počtu 
vychovaných dětí.  
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8 Základní nástroje a opatření podpory zaměstnanosti 
a zaměstnatelnosti starších lidí  

 
Hlavním cílem této kapitoly, ale i celé bakalářské práce je představit a shrnout 

škálu základních nástrojů, které pomáhají zlepšit zaměstnanost, zaměstnatelnost a 

konkurenceschopnost starších lidí na trhu práce. Nástroje jsou prostředky, které jsou 

používané veřejnými autoritami pro uskutečňování stanovených cílů. Cílem probíraného 

společenského problému jako je nárůst starších lidí ve společnosti a prodlužování 

střední délky života je zvýšení a podpora ekonomické aktivity těchto lidí. V předchozí 

kapitole byly shrnuty překážky, kterým tato cílová skupina musí čelit a vyrovnávat se 

s nimi. Nástroje, jež jsou uvedeny níže, pomáhají dané bariéry minimalizovat, 

v ideálním případě odstraňovat a zároveň se snaží pomoci zvýšit šance starších lidí  

na trhu práce. V České republice je implementováno mnoho nástrojů, jejichž cílem je 

zvyšování zaměstnanosti. Jen málo z nich je ovšem přímo zacíleno na starší lidi.  

Ve velké míře se jedná o nástroje, které se zaměřují na komplexní zvýšení 

zaměstnanosti a nejsou úzce orientovány na cílovou skupinu, na lidi nad 50 let.  

 

8.1 Cíle zaměstnanosti a jejich plnění - Lisabonské cíle 

 
Oficiální konkrétní cíl zaměstnanosti starších lidí byl stanoven v Lisabonu. 

V roce 2000 přijala Evropská rada Lisabonskou strategii, jejíž plnění probíhalo 

v letech 2000 až 2010. V rámci této Lisabonské strategie byl stanoven záměr, aby v roce 

2010 bylo v jednotlivých státech Evropské unie zaměstnáno minimálně 50% starších 

lidí nad 55 let. Celková míra zaměstnanosti vykazovala nízké hodnoty, a proto se kladl 

důraz na její zvýšení s ohledem na jednotlivé specifické skupiny obyvatel. Starší 

pracovníci jsou v tomto případě definováni jako lidé starší 55 let. V roce 2004 dosáhla 

míra zaměstnanosti starších pracovníku v Evropě 40%. Od roku 2000, kdy vešla 

strategie v platnost, se zaměstnanost zvýšila. Původně představovala její průměrná 

hodnota 37%. Vysokého procenta zaměstnanosti bylo dosaženo díky státům jako je 

například Island, Švédsko a Norsko18. V mnoha evropských zemích byla míra 

zaměstnanosti starších lidí v roce 2004 pod 40%  [REMØY 2006: 32].  

                                                 
18 V roce 2004 byla zaměstnanost starších lidí na Islandu 82%, ve Švédsku 69% a v Norsku 66% 
[REMØY 2006: 32].  
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Graf č. 3 uvedený níže je zaměřen pouze na členské státy Evropské unie a data 

pochází z roku 2010. Červená dělící čára vytyčuje cíl Lisabonské strategie - 

zaměstnanost starších lidí v roce 2010 minimálně 50%. V grafu jsou uvedeny  

- kromě České republiky a EU27 - země, které nedosáhly hranice zaměstnanosti starších 

lidí 40% a naopak ty, které splnily stanovený cíl a zaměstnanost lidí nad 55 let je vyšší 

než 50%. Nejvyšší míry zaměstnanosti starších lidí v roce 2010 dosáhlo Švédsko 

(70,5%), nejnižší Malta (30%). Průměr Evropské unie je 46,3%. V České republice 

bylo v roce 2010 zaměstnáno 46,5% lidí starších 55 let, takže stanoveného cíle 

nebylo dosaženo.   

 

Graf č. 3:  Zaměstnanost starších lidí (55 - 64) 19 v roce 2010;  v procentech  

 

Zdroj: Eurostat 2011b 
 
 

                                                 
19 Cílovou skupinou bakalářské práce jsou starší lidé nad 50 let. Eurostat a Evropská unie však definují 
starší pracovníky jako lidi nad 55 let. Pro mezinárodní srovnání jsou ale data relevantní a vhodná.   
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V grafu č. 3 je uvedena ovšem průměrná zaměstnanost starších lidí. Aby byl přehled dat 

úplný, popisuje následující graf č. 4 míru zaměstnanosti lidí nad 50 let v České 

republice podle pětiletých věkových kategorií. Z grafu je zřejmé, že míra zaměstnanosti 

starších lidí od roku 2004 stoupla. Přesto nedosáhla cílů Lisabonské strategie. Pozornost 

je nutné podle grafu č. 4 nutné zaměřit na skupinu lidí předdůchodového věku 60 - 64 

let, jejíž míra zaměstnanosti je velice nízká20. 

 
Graf č. 4: Zaměstnanost jednotlivých věkových skupin 50+ 

Míra zaměstnanosti podle věkových skupin v roce     
2004 a 2009
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Zdroj: ČSÚ 2010b; vlastní zpracování 
 
 
Pro současný celospolečenský a ekonomický vývoj představila Evropská komise 

Strategii Evropa 2020. Tato Strategie se nezaměřuje přímo na zaměstnanost starších 

lidí, jejím cílem je do roku 2020 dosáhnout 75% míry zaměstnanosti mužů a žen  

ve věkové skupině 20 - 64 let [Evropská komise 2011].  

 

Určitý posun k podpoře vyšší míry zaměstnanosti starších lidí v České republice 

byl již uskutečněn. Prodloužila se věková hranice nároku na důchod a povinná doba 

pojištění. Podmínky čerpání předčasných starobních důchodů byly omezeny a v dnešní 

době nevytváří podněty k odchodu z trhu práce před dosažením statutární věkové 

hranice. Od 01. ledna 2010 došlo k uvolnění pravidel souběhu starobního důchodu 

s příjmem z výdělečné činnosti. Dříve byla výplata důchodu při výkonu výdělečné 

činnosti podmíněna sjednáním pracovněprávního vztahu na dobu určitou nepřesahující 

                                                 
20 Je důležité si uvědomit, že hodnoty zaměstnanosti věkové skupiny 60 - 64 let, jsou očekávatelné. 
Hranice pro odchod do důchodu pro dnešní šedesátníky je dnes nižší než pro budoucí ročníky, a proto je 
zaměstnanost, v porovnání s celkovým počtem osoby starších 60 let, nízká.  
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dobu jednoho roku. V současné době je možné pobírat důchod v plné výši a zároveň  

bez omezení vykonávat výdělečnou činnost [Zákon č. 155/1995 Sb.: § 37]. Toto 

opatření umožňuje lidem v důchodu aktivní zapojení do pracovního života a z hlediska 

finančního působí jako dobrá motivace pro delší setrvání na trhu práce .  

Další nástroje, které ať přímo či nepřímo podporují participaci starších lidí  

na trhu práce, jsou na základě přečtené literatury především: 

 

◦ Legislativní opatření  

◦ Strategické dokumenty 

◦ Politika zaměstnanosti 

◦ Vzdělávání  

 

8.2 Legislativní opatření 

 
Určité nástroje podporující zaměstnanost starších pracovníků lze označit  

za nástroje legislativní21. Jedná se především o zákony a opatření, které se svým 

obsahem snaží předejít diskriminaci starších lidí na trhu práce. V práci byl věnován 

prostor stereotypům a diskriminaci, které omezují působení starších lidí na trhu práce. 

Tato část práce je odpovědí na zmíněnou překážku vyšší ekonomické aktivity starších 

lidí. Rovnost zacházení s lidmi na trhu práce je garantována především Zákonem  

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů a Zákonem č. 262/2006 

Sb., zákoník práce.  

Zákoník práce v souladu s legislativou Evropské unie určuje povinnost rovného 

zacházení v rámci pracovněprávních vztahů a zakazuje jakékoliv formy diskriminace 

[Stárnutí a politika zaměstnanosti 2004: 57]. Zmíněná část zákoníku práce se zabývá 

rovným zacházením, zákazem diskriminace a důsledky porušení práv a povinností 

vyplývajících z pracovněprávních vztahů [Zákon č. 262/2006 Sb. 2006: § 16]. 

Diskriminace v souvislosti s věkem v zákoníku práce není přímo zmíněna. Užší 

zpracování povinnosti rovného zacházení a zákazu diskriminace vymezuje Zákon  

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, který vstoupil v platnost v roce 2004. Garantuje stejné 

zacházení pro všechny uchazeče o zaměstnání a určuje povinnost rovného zacházení a 

zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání. Podle zákona jsou všichni 

                                                 
21 Převzato z příspěvku Jana Krebse 2008: 'ástroje pro podporu zaměstnávání starších pracovníků. 
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účastníci právních vztahů povinni zajistit rovné zacházení se všemi fyzickými osobami, 

které se ucházejí o zaměstnaní. „Při uplatňování práva na zaměstnání je zakázána 

přímá i nepřímá diskriminace z důvodu pohlaví, (…), věku, (…). Za diskriminaci se 

považuje i jednání zahrnující podněcování, navádění nebo vyvolávání nátlaku 

směřujícího k diskriminaci.“ [Zákon č. 435/2004 Sb. 2010: § 4]. Pro upřesnění znění 

zákona je vhodné rozlišit přímou a nepřímou formou diskriminace. Přímá diskriminace 

se projevuje tak, že se s určitou osobou zachází evidentně více negativně než s jinými 

osobami, jež jsou v podobné situaci jako osoba diskriminovaná. Tato forma 

diskriminace je zřejmá a snadněji odhalitelná. Nepřímá diskriminace se prokazuje 

složitěji, protože k diskriminované osobě je přistupováno zdánlivě neutrálně, ale  

ve skutečnosti je oproti ostatním znevýhodněna [Zákon č. 435/2004 Sb. 2010: § 4]. 

V zákonu o zaměstnanosti je jako v jediném brán zřetel konkrétně na starší lidi 

a jejich problematickou situaci na trhu práce při hledání zaměstnání. 

„Při zprostředkování zaměstnání se věnuje zvýšená péče uchazečům o zaměstnání, kteří 

ji pro svůj zdravotní stav, věk, péči o dítě nebo z jiných vážných důvodů potřebují. Jsou 

to zejména 

 a) fyzické osoby se zdravotním postižením (…), 

 b) fyzické osoby do 20 let věku, 

 c) těhotné ženy, kojící ženy a matky do devátého měsíce po porodu, 

 d) fyzické osoby pečující o dítě do 15 let věku, 

 e) fyzické osoby starší 50 let věku, 

 f) fyzické osoby, které jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle 

než 5 měsíců, (…).“ [Zákon č. 435/2004 Sb. 2010: § 33]. 

Zmíněná část zákonu je podkladem především pro úřady práce a implementaci aktivní 

politiky zaměstnanosti, které při zprostředkování zaměstnání věnují zvýšenou péči 

daným specifickým skupinám.  

  

8.3 Strategické dokumenty 

 
Situaci starších lidí ve společnosti se věnuje plně či okrajově velké množství 

národních a mezinárodních dokumentů. Do roku 2006 byly plněny Národní akční plány 

zaměstnanosti, dále Národní lisabonský program. V letech 2008 až 2010 byl realizován 

Národní program reforem ČR, jehož cíle týkající se celoživotního přístupu k práci byly 
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stanoveny v souladu s Národním programem přípravy na stárnutí na období  

2008 - 2012 [MPSV 2010]. Národní program přípravy na stárnutí je základní dokument 

zabývající se současnou situaci starších lidí v České republice.  

Již v roce 2002 byl schválen �árodní program přípravy na stárnutí  

na období 2003 - 2007. Jednalo se o nástroj, sloužící především ke stanovení cílů a 

opatření. Jeho vznik lze považovat za reakci na postavení starších lidí ve společnosti a 

zvyšující se počet osob této skupiny. Program shrnul a zároveň rozvinul principy 

Organizace spojených národů pro starší osoby a Mezinárodního akčního plánu  

pro problematiku stárnutí přijatého v roce 2002 v Madridu. Program udává a popisuje 

směrnice, podle nichž by se měla společnost orientovat a přizpůsobovat. Cíle programu 

na období 2003 až 2007 zaměřené na trh práce a starší lidí byly následující: zamezit 

věkové diskriminaci, poskytovat starším lidem možnost rekvalifikace, podporovat 

adaptabilitu a inovaci na pracovišti s cílem dosáhnout vyšší konkurenceschopnosti, 

zabezpečit efektivní řízení lidských zdrojů, zajistit spolupráci vládních orgánů a 

sociálních partnerů, vytvořit a rozvíjet systém celoživotního vzdělávání pro všechny 

zaměstnance [Stárnutí a politika zaměstnanosti 2004: 58]. Stěžejní role v přípravě a 

plnění programu byla přidělena Ministerstvu práce a sociálních věcí. Podle Informace  

o plnění programu došlo ke zlepšení opatření aktivní politiky zaměstnanosti, byly blíže 

představeny možnosti zpracovávat Cílené programy zaměstnanosti, při podpoře 

zaměstnávání starších lidí získal větší prostor Evropský sociální fond a došlo 

k zdokonalení stávajících nástrojů - poradenství, rekvalifikace zaměřené na potřeby trhu 

práce a podobně [MPSV 2008].  

V souvislosti s národními programy přípravy na stárnutí byl zřízen odborný 

orgán Rada vlády pro seniory a stárnutí populace. Tato Rada vznikla v roce 2006 

v návaznosti na dokument Informace o plnění Národního programu přípravy na stárnutí 

na období let 2003 až 2007. Jedná se o poradní orgán vlády, jehož resortem je 

problematika týkající se stárnutí populace a seniorů. Rada zasedá minimálně třikrát  

do roka a  prostřednictvím svých možností usiluje o aktivní a důstojné stárnutí české 

populace [MPSV 2006]. 

Pro tuto práci je aktuální dokument Kvalita života: �árodní program 

přípravy na stárnutí na období 2008 - 2012, jehož plnění právě probíhá. Tento plán 

schválila vláda v roce 2008. Program plynule navazuje na předchozí zmíněný a dál 

rozvíjí a podporuje předeslané cíle. Dosáhne-li se cílů plnění zaměřených na aktivní 

stárnutí, měly by stanovené plány zaručit rozšíření podpory zaměstnávání starších lidí 
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[Kvalita 2008: 23]. Povinností jednotlivých ministerstev je realizovat předepsaný 

Program v rámci jejich oboru působnosti a zpracovávat hodnotící zprávy o plnění cílů a 

opatřeních [Kvalita 2008: 7]. 

 

Hlavní, stručně charakterizované cíle Národního programu přípravy na stárnutí  

na období 2008 - 2012, které se věnují ekonomické aktivitě starších lidí, jsou 

následující:  

- Zvýšení ekonomické aktivity a zaměstnanosti je vnímáno skrze Národní program 

přípravy na stárnutí jako základní strategie k řešení dnešních a budoucích 

problémů spojených s růstem počtu starších obyvatel. Klíčem k úspěšnému 

zvýšení konkurenceschopnosti jsou investice do vzdělání a zdraví v průběhu 

celého života. Důležitou roli hraje vzdělávací politika, jejímž cílem je vytvoření 

komplexního systému dalšího vzdělávání. Je totiž nezbytně nutné investovat  

do udržení schopností, dovedností a zaměstnatelnosti starších lidí, protože jejich 

ekonomická aktivita je důležitá pro udržení financování systémů důchodového a 

zdravotního pojištění. V souvislosti s touto problematikou odkazuje dokument 

na evropské cíle politiky zaměstnanosti22 [Kvalita 2008: 21-23].  

- Důraz je kladen na flexibilizaci dosavadního systému. Jedná se o zavedení 

možnosti zvolit si svobodně ukončení nebo pokračování pracovní aktivity. 

Samotný přechod z ekonomické aktivity do neaktivity by měl být celkově 

uvolněnější a měl by nabídnout možnost kombinace obojího.  

- K 01. 01. 2010 došlo ke zvýšení statutárního věku odchodu do důchodu 

[Sociální zabezpečení 2010: 11]. Tato změna ale není dostatečná, jedním z cílů 

Programu je doprovázet prodloužení důchodového věku komplexními 

opatřeními ke zvýšení zaměstnanosti starších osob [Kvalita 2008: 22].  

- Vypracovaný program na období 2008 až 2012 reaguje také na stereotypní 

vnímání starších lidí na trhu práce a na negativní vnímání demografického 

stárnutí. Věková diskriminace je uznána jako překážka vyšší ekonomické 

aktivity starších osob a předesílá. Obsah programu upozorňuje, že vyloučení 

z trhu práce může vést i k vyloučení ze společnosti. Za cíl je kladena změna 

přístupu ke starším lidem a přehodnocení zažitých stereotypů jak ze strany 

zaměstnavatelů, tak celé společnosti. Člověk by měl být hodnocen především 

                                                 
22 Do roku 2010 byla plněna Lisabonská strategie, aktuální projekt se nazývá Strategie Evropa 2020. 
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podle schopností a dovedností, ne podle věku. U starších lidí by se měla 

společnost naučit vnímat přínos jejich zkušeností [Kvalita 2008: 10, 23]. 

Program celkově ustanovuje, že lidé jsou si rovni v právech a důstojnosti  

bez ohledu na věk a je nutné poskytnout všem rovné příležitosti. To, že starší 

lidé čelí diskriminaci a vyloučení ze společnosti, může mít pro ně negativní 

následky, například zdravotní nebo ekonomické potíže. Postoj společnosti je 

tedy nutné změnit [Kvalita 2008: 48].  

 

V reakci na stanovené dílčí cíle byl sestaven seznam opatření a jednotlivých resortů, 

na které se vztahuje pověření k výkonu jednotlivých opatření. V roce 2010 byla 

Ministerstvem práce a sociálních věcí zveřejněna průběžná Zpráva o plnění 'árodního 

programu přípravy na stárnutí na období 2008 - 2012.  

 

Zpráva o plnění Programu obsahuje především tyto informace, které se týkají 

starších lidí na trhu práce: 

- Pro dosažení cíle poskytování celoživotního vzdělávání jsou zaměstnavatelé 

podporování v investicích do zvyšování znalostí a dovedností svých 

zaměstnanců, například v rámci tzv. investičních pobídek. Dále probíhá projekt 

Uznávání neformálního a informálního vzdělávání. Lidem jsou díky projektu 

uznávány znalosti a dovednosti, které nabyli během života i mimo školu 

[MPSV- Zpráva … 2006: 21-22].  

- Úřady práce se od roku 2009 v rámci Aktivní politiky zaměstnanosti více 

zaměřují na podporu uchazečů o zaměstnaní jako jsou lidé mladší 20 let, starší 

50 let, ženy, dlouhodobě nezaměstnaní apod. Dále realizují regionální 

individuální projekty a vypracovávají individuální akční plány  

[MPSV- Zpráva … 2006: 24].  

- Zaměstnavatelé mají nárok na daňovou podporu na náklady spojené 

s rekvalifikací zaměstnanců a jejich odborným rozvojem  

[MPSV- Zpráva … 2006: 27]. 

- Vláda přijala opatření v rámci důchodového pojištění s účinností od roku 2010. 

Došlo ke zvýšení důchodového věku. Podmínky jsou nakloněny souběhu 

pobírání důchodové dávky a příjmu z výdělečné činnosti. Existence možnosti 

zvyšování procentní výměry starobního důchodu skrze ekonomickou aktivitu 

[MPSV 2006].  
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8.4 Státní politika zaměstnanosti 

 
Politika zaměstnanosti je v České republice, původně v Československu,  

realizována od roku 1990. Jedná se o součást  sociální politiky a jejím cílem je 

dosáhnout rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce [Bičáková 2009: 7]. 

Politika zaměstnanosti se dělí na centrální a regionální nebo na aktivní a pasivní. 

Pasivní znamená především vyplácení podpor v nezaměstnanosti. Aktivní se zaměřuje 

na konkrétní pomoc v nezaměstnanosti a zvýšení zaměstantelnosti jednotlivých lidí. 

Jedná se o snahu začlenit práceschopné osoby na trh práce. Základním cílem politiky 

zaměstnanosti je snaha posouvat se od pasivních k aktivním opatřením politiky 

zaměstnanosti [Krebs 2007: 303-307]. 

Centrální politiku zaměstnanosti spravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, 

jehož náplní je v tomto případě řízení a kontrola výkonu státní správy. V rámci 

regionální politiky zaměstnanosti je tato politika v praxi implementována úřady práce, 

státními orgány zajišťujícími služby zaměstnanosti v určitém území. Jedná se  

o samostatné subjekty. Úřady práce zpracovávají koncepce vývoje zaměstnanosti, 

poskytují informace o volných pracovních místech, nabízí poradenství v oblasti 

rekvalifikací a pracovního uplatnění, zprostředkovávají zaměstnání, realizují aktivní 

politiky zaměstnanosti a podílejí se na tvorbě nových pracovních míst  

[Bičáková 2009: 7-8; Krebs 2007: 303-304]. 

8.4.1 Aktivní politika zaměstnanosti a její nástroje 
 

Aktivní politiku zaměstnanosti (dále APZ) implementuje Ministerstvo práce a 

sociálních věcí a jednotlivé úřady práce. Rámec APZ je zaštítěn Zákonem č. 435/2004 

Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Samotný proces realizace APZ je 

jednou z nejdůležitějších forem podporujících zaměstnanost. Jejím cílem je totiž snížit 

nezaměstnanost, předcházet jejímu vzniku a zvyšovat celkovou míru zaměstnanosti 

[Nekolová 2007: 193]. APZ je z velké části podporována Evropským sociálním fondem. 

Jedná se o významný finanční nástroj pro uskutečňování Evropské politiky 

zaměstnanosti, zaměřený na investice do lidských zdrojů a na rozvíjení či obnovu 

zaměstnatelnosti lidí [Kotýnková 2006: 96]. K zajištění vyšší míry zaměstnanosti a 

zvyšování adaptability pracovní síly slouží tyto nástroje APZ: 

◦ rekvalifikace  

◦ investiční pobídky 
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◦ veřejně prospěšné práce 

◦ společensky účelná pracovní místa 

◦ překlenovací příspěvek 

◦ příspěvek na zapracování 

◦ příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program 

Součástí opatření APZ jsou také: 

◦ poradenství 

◦ podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením  

◦ cílené programy k řešení zaměstnanosti  

[Zákon č. 435/2004 Sb. 2010: § 104].   

 
Pro úplnost je nutné rozlišovat cílové skupiny, na něž má být uplatňování aktivní 

politiky zaměstnanosti orientováno. Na jedné straně jsou cílovou skupinou uchazeči a 

zájemci o zaměstnaní registrovaní na úřadech práce a na straně druhé zaměstnavatelé, 

kteří mají zájem o rekvalifikaci pro své zaměstnance nebo jiné nástroje APZ [Bičáková 

2009: 3-6]. Jedná se o dvě hlediska, z nichž každé je financováno a realizováno částečně 

jiným způsobem.  

Nicméně cílem této kapitoly je představit relevantní nástroje APZ, jež mají nebo 

mohou mít vliv na zaměstnanost starších lidí. Zvolila jsem tedy především rekvalifikace 

jako efektivní nástroj APZ, dále veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní 

místa, investiční pobídky, příspěvek na zapracování, individuální akční plán a cílené 

programy. 

 

Rekvalifikace 

„Rekvalifikací se rozumí získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo 

prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování.“  

[Zákon č. 435/2004 Sb. 2010: § 108]. Tento nástroj je z nabídky nástrojů APZ 

z hlediska rozšíření lidského kapitálu nejefektivnějším. V praxi jsou uplatňovány 

rekvalifikace specifické, které vznikají na základě požadavku zaměstnavatelů a 

průběžného monitoringu potřeb trhu práce, a nespecifické, jež vedou k prohloubení a 

rozšíření znalostí a dovedností  [Statistická ročenka … 2010: 56].  Rekvalifikace jsou 

určeny hlavně uchazečům o zaměstnání zaregistrovaným na úřadu práce, dále pak 

zájemcům o zaměstnání a zájemcům o rekvalifikaci zaměstnanců. Složí-li účastník 

rekvalifikace závěrečnou zkoušku, obdrží osvědčení o rekvalifikaci [Czesaná 2006: 8].  
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Podle zmíněného zákona patří osoby starší 50 let do jedné ze skupin, kterým má 

být věnována zvýšená péče. Pro registrované nezaměstnané je v průběhu rekvalifikace 

zavedena finanční stimulace, pobírají vyšší podporu než je běžná podpora 

v nezaměstnanosti. Období rekvalifikace se nezapočítává do podpůrčí doby. Dalším 

pozitivním stimulem pro účast v rekvalifikacích je i fakt, že náklady na kvalifikační 

kurz jsou hrazeny úřadem práce. Ačkoliv jsou tyto stimuly finanční výhodné, v případě 

starších lidí nemají při rozhodování takovou váhu. Hlavní vliv na nízkou účast 

v rekvalifikacích mají negativní postoje starších k rozšíření kvalifikace  

[Czesaná 2006: 8]. Rozšiřování kvalifikace je pro starší lidi obtížnější. V případě, že 

jsou starší lidé zaměstnaní, nepociťují potřebu pojistit si zaměstnání a rozšiřovat 

stávající kvalifikaci. Starší nezaměstnaní reagují na možnost rekvalifikace tak, že je  

pro ně úspěšné absolvování kurzu a následné nalezení zaměstnání nejisté a odvolávají se 

na věkovou diskriminaci na trhu práce. I přes tyto překážky počet absolventů 

rekvalifikaci starších 50 let postupně stoupá. V roce 2004, datu vstupu České republiky 

do Evropské unie, absolvovalo nějaký rekvalifikační kurz z celkového počtu uchazečů 

pouze 10%23 uchazečů nad 50 let. Průměrný věk absolventů rekvalifikace tehdy byl  

34 let. V roce 2010 tvořili uchazeči nad 50 let přes 21%23 všech absolventů 

rekvalifikací. Průměrný věk byl 38 let [MPSV 2011]. Hlavním problémem u starších 

lidí je nalezení správného zaměření rekvalifikace. Je logicky žádané, aby případná 

rekvalifikace odpovídala potřebám trhu práce a vedla k nalezení pracovního uplatnění. 

Starší lidé mají celkově z rekvalifikačních kurzů obavy, jejich schopnost vzdělávat se 

klesá a kombinuje se stresem z budoucnosti. Kurz často absolvují s mladšími lidmi, 

kteří se vzdělávají rychleji. Tato skutečnost jim ubírá sebedůvěru [Kolacia 2006: 212].  

I přes tyto překážky je stoupající počet starších lidí, kteří se účastní rekvalifikací, 

uspokojivý.  

 

Veřejně prospěšné práce 

Tento nástroj je nejčastěji uplatňovaným nástrojem úřadů práce, jenž využívají 

pro pracovní umístění nízkokvalifikovaných uchazečů o zaměstnání, lidí bez kvalifikace 

nebo dlouhodobě nezaměstnaných [Bičáková 2009: 16].  Jedná se o časově omezenou 

pracovní příležitost, kterou poskytuje zaměstnavatel nejdéle na dobu 12ti měsíců, a to i 

opakovaně [Zákon č. 435/2004 Sb. 2010: § 112]. Tento nástroj slouží jako možnost 

                                                 
23 Vlastní výpočet ze statistik MPSV 2011. 
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sociální inkluze pro víceméně nezaměstnatelné lidi. Poměrně vysoký podíl starších lidí 

najde uplatnění v rámci veřejně prospěšných prací. V roce 2006 tvořili uchazeči nad 50 

let přes 45% všech účastníků veřejně prospěšných prací [Nekolová 2007: 201]. 

 

Společensky účelná pracovní místa 

Společensky účelná pracovní místa jako nástroj aktivní politiky zaměstnanosti 

slouží k rozšiřování počtu pracovních míst a umožňuje tak integraci nezaměstnaných 

lidí, kteří nemohou nalézt pracovní uplatnění. Zaměstnavatel tato místa zřizuje  

na základě dohody s úřady práce. Ty mohou na tato společensky účelná pracovní místa 

poskytnout finanční příspěvek. Pracovní místa jsou poté obsazována lidmi, kteří 

nemohou najít pracovní uplatnění jiným způsobem [Bičáková 2009: 17].  

Podle Statistické ročenky trhu práce bylo v roce 2009 díky národní aktivní politice 

zaměstnanosti a Evropskému sociálnímu fondu vytvořeno přes 20 400 společensky 

účelných pracovních míst. Pro porovnání - nových míst v rámci nástroje veřejně 

prospěšné práce vzniklo v České republice ve stejném roce přes 18 300  

[Statistická ročenka … 2010: 10]. Problémem tohoto nástroje, s ohledem na starší 

uchazeče o zaměstnání, je, že si zaměstnavatelé vybírají pro nově zřízená místa 

především mladší lidi [Nekolová 2007: 201].  

 

Investiční pobídky 

Jedná se o nástroj APZ, který hmotně podporuje zaměstnavatele ve vytváření 

nových pracovních míst nebo v poskytnutí rekvalifikace či školení zaměstnancům. 

Vytváření nových pracovních míst je podpořeno v oblastech, kde je vyšší míra 

nezaměstnanosti. Hmotná podpora rekvalifikace nebo školení může být poskytnuta jako 

částečná úhrada nákladů na realizaci daných kurzů a školení  

[Zákon č. 435/2004 Sb. 2010: § 111]. Tento nástroj může podněcovat zaměstnavatele 

k tomu, aby investovali do rekvalifikace svých zaměstnanců nebo zaměstnali nové 

pracovníky a podporuje tak výše zmíněné nástroje aktivní politiky zaměstnanosti.  

 

Příspěvek na zapracování 

 Pokud zaměstnavatel přijme do pracovního poměru uchazeče o zaměstnání, 

kterému věnuje úřad práce podle zákona zvýšenou péči24, může obdržet od úřadu práce 

                                                 
24 Viz kapitola 8.2 Legislativní opatření 
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takzvaný příspěvek na zapracování. Účelem je usnadnit integraci daných specifických 

skupin, mimo jiné starších osob nad 50 let, na trh práce a zároveň snížit možné ztráty 

zaměstnavatele spojené se zapracováním dané osoby [Bičáková 2009: 18].    

 

Individuální akční plán 

Individuální akční plán je dokument, který vypracovávají jednotlivé úřady práce. 

Plán stanovuje postup a časový rozvrh plnění různých opatření, která mají zvýšit 

možnosti uplatnění uchazeče o zaměstnání na trhu práce. Zpracování individuálního 

akčního plánu předchází zhodnocení dosažené kvalifikace uchazeče a jeho zdravotního 

stavu. Tento plán je úřad práce povinen vyhotovit, je-li daný uchazeč o zaměstnání 

veden v evidenci úřadu práce nepřetržitě pět měsíců a déle  

[Zákon č. 435/2004 Sb. 2010: § 33]. Vzhledem k tomu, že se problematika dlouhodobé 

nezaměstnanosti dotýká skupiny starších lidí 50 let, je tento nástroj vzhledem 

k vytyčeným cílům relevantní.   

 
Cílené programy k řešení nezaměstnanosti 

 Tímto programem se rozumí soubor opatření zaměřených na zvýšení možností 

uplatnění jednotlivých osob na trhu práce. Program může být celostátního charakteru, 

ale i krajského a obecního. Celostátní programy schvaluje vláda České republiky, 

ostatní programy Ministerstvo práce a sociálních věcí. Při plnění programů je možné 

spolupracovat i s jinými subjekty [Bičáková 2009: 20]. Cílem těchto programů je 

zefektivnění aktivní politiky zaměstnanosti. Jednotlivé programy jsou zaměřeny  

na rizikové skupiny na trhu práce a pomáhají tak zvýšit jejich zaměstnanost  

[Nekolová 2007: 203].     

 

Realizace aktivní politiky zaměstnanosti v  České republice je rok od roku 

účinnější. Konkrétně skupině lidí nad 50 let je věnován prostor především v rámci 

cílených programů. I přesto je systém APZ v porovnání s ostatními zeměmi Evropské 

unie finančně poddimenzovaný [Nekolová 2007: 203]. Postupně dochází k novelizacím 

zákona. Plnění individuálních akčních plánů se stalo povinností pro uchazeče, kteří 

setrvají v registru nezaměstnaných déle než pět měsíců. Jednotlivé nástroje, ač nejsou 

přímo zaměřeny na osoby starší 50 let, jsou konstruovány tak, že nabízejí určitá 

východiska i pro starší uchazeče o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání.    
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8.4.1.1 Implementace APZ v Libereckém kraji v roce 2010 s ohledem 
na skupinu starších lidí25 

 
Tato kapitola byla do bakalářské práce zařazena z toho důvodu, aby dokreslila 

význam aktivní politiky zaměstnanosti, a aby si bylo možné představit fungování 

zákonem vytyčených nástrojů v praxi. Liberecký kraj byl vybrán, protože ve velké míře 

spolupracuje s Evropským sociálním fondem a v rámci APZ realizuje mnoho projektů. 

Jedná se o stručný příklad aktivní politiky zaměstnanosti zaměřený na osoby nad 50 let 

v praxi.  

Zaměstnanost v Libereckém kraji do velké míry je ovlivňována rozvojem a 

prosperitou automobilového průmyslu, na jehož poptávce je oblast zaměstnanosti a trhu 

práce závislá. V roce 2010 měla vliv na vývoj trhu práce v Libereckém kraji stále 

pokračující hospodářská krize, jež se mimo jiné projevila vyšší nezaměstnaností skupin 

uchazečů, kteří vyžadují zvýšenou péči.  

Situace ohledně získání zaměstnání je pro starší lidi v Libereckém kraji obtížná a 

deprimující. V nejvíce znevýhodněné pozici jsou dlouhodobě nezaměstnaní a starší lidé 

s nízkým dosaženým vzděláním a se špatným zdravotním stavem. Důvodem jejich 

nezaměstnanosti je ztráta zaměstnaní před dosažením důchodového věku. Na konci roku 

2010 tvořil v Libereckém kraji podíl lidí nad 50 let 28% z celkového počtu uchazečů  

o zaměstnání.   

 

Na aktivní politiku zaměstnanosti bylo v roce 2010 v Libereckém kraji 

vyčleněno z národní APZ a evropských zdrojů téměř 70 milionů korun. Největší podíl 

rozpočtu připadl na fungování nástroje veřejně prospěšné práce, dále na společensky 

účelná pracovní místa a třetím nástrojem v pořadí byly rekvalifikace. Starší osoby 

tvořily celkem 24,8% uchazečů zařazených do APZ v roce 201026.  

Rekvalifikační kurzy byly zaměřené na obecné znalosti a dovednosti 

v informačních technologiích, ale také na konkrétní profesní uplatnění. Například 

obsluha manipulačních vozíků, získání řidičského oprávnění skupiny C a E, základní 

kurzy svařování, administrativa, účetnictví, ale také barman, pracovník v sociálních 

službách a další. Rekvalifikace byly doprovázeny poradenskými aktivitami.  

Do rekvalifikačních kurzů bylo v roce 2010 zařazeno celkem 34,4% lidí  

                                                 
25 Text je shrnutím hlavních poznatků dokumentu Analýza vývoje na trhu práce v okrese Liberec za rok 
2010 (viz Seznam zdrojů) 
26 Procentní vyjádření podílu starších uchazečů na programech APZ hrazených ze státního rozpočtu. 
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nad 50 let26. Z celkového počtu 855 vyřazených uchazečů do 12 měsíců po ukončení 

rekvalifikace bylo umístěno do zaměstnání 712 lidí. Lze tedy počítat i s úspěšným 

zařazením starších uchazečů na trh práce. Výsledek svědčí o úspěšnosti rekvalifikací a  

o významu jejich existence.  

V průběhu roku bylo umístěno v Libereckém kraji celkem 595 uchazečů  

na veřejně prospěšná pracovní místa (VVP). Oproti předchozímu roku stoupl počet 

vytvořených míst v rámci VVP především z důvodu rozsáhlých povodní27. Veřejně 

prospěšné práce nahrazují chybějící místa pro nízkokvalifikované pracovníky a v roce 

2010 sloužily konkrétně v Libereckém kraji jako pomoc při povodních. VPP jsou 

účinným nástrojem APZ pro osoby starší 50 let, u nichž se kumulují znevýhodnění jako 

dlouhodobá nezaměstnanost a zdravotní omezení. Během roku bylo zaměstnáno 

z celkově umístěných uchazečů v rámci VPP 14,7 % osob nad 50 let26.  

O příspěvek na společensky účelná pracovní místa (SÚPM) projevilo zájem více 

žadatelů než v roce předcházejícím. Celkem bylo v roce 2010 uzavřeno 242 dohod.  

Na SÚPM byli umisťováni uchazeči, kterým je věnována zvýšená pozornost  

při zprostředkování zaměstnání, především dlouhodobě nezaměstnaní. Skrze nástroj 

společensky účelná pracovní místa bylo v roce 2010 zaměstnáno přes 3,5% 

uchazečů starších 50 let26.    

Za zajímavé zjištění lze považovat fakt, že o příspěvek na zapracování se 

v roce 2010 nezajímal žádný žadatel z řad zaměstnavatelů v Libereckém kraji. 

V Libereckém kraji realizoval Úřad práce projekty podporované Evropským 

sociálním fondem28. V roce 2010 se také například připravovaly podklady pro projekt  

S počítačem na trh práce. Tento program se bude zaměřovat na zvýšení úrovně práce 

s počítačem pro cílovou skupinu osob nad 40 let. Je tedy pravděpodobné, že se projektu 

zúčastní i lidé starší 50 let. 

 

Jednotlivé nástroje aktivní politiky zaměstnanosti se v Libereckém kraji 

osvědčily a v budoucích letech budou nadále podporovány a rozvíjeny v rámci cílených 

projektů. Osobám starším 50 let a jejich postavení na trhu práce je v Libereckém kraji 

věnovaná dostatečná pozornost. Cílem je i nadále spolupracovat ve velké míře 

s Evropským sociálním fondem.  

                                                 
27 V souvislosti s touto událostí byl na danou dobu navýšen měsíční příspěvek z 9 000 Kč na 12 000 Kč 
při plném pracovním úvazku. 
28 Více v kapitole 9 Praktický příklad nástroje na podporu zaměstnávání starších lidí 
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8.4.2 Pasivní politika zaměstnanosti 
 

Pasivní politika zaměstnanosti zajišťuje finanční podporu v nezaměstnanosti a 

řeší ekonomickou situaci nezaměstnaných. Státní podpora v nezaměstnanosti je finanční 

výpomocí pro nezaměstnané, kteří aktivně hledají placené zaměstnání nebo se účastní 

rekvalifikace. Vyplácení podpor v nezaměstnanosti slouží k tomu, aby byla 

nezaměstnanému poskytnuta určitá náhrada původních příjmů. Je však časově omezeno 

a výše podpory závisí na předchozí mzdě. Podmínkou nároku na podporu je registrace 

na úřadu práce [Brožová 2002: 130-131; Krebs 2007: 306].  

V souvislosti s tématem této práce je fungování pasivní politiky zajímavé z toho 

hlediska, že délka poskytování podpory v nezaměstnanosti je ovlivněna věkovou 

strukturou nezaměstnaných. „Podpora v nezaměstnanosti náleží uchazeči o zaměstnání 

při splnění stanovených podmínek po podpůrčí dobu29. Podpůrčí doba činí u uchazeče  

o zaměstnání 

 a) do 50 let věku 5 měsíců, 

 b) nad 50 do 55 let věku 8 měsíců, 

 c) nad 55 let věku 11 měsíců“ [Zákon č. 435/2004 Sb. 2010: § 34]. 

Je zřejmé, že uzpůsobení zákona o zaměstnanosti bere ohled na starší lidi a  

na skutečnost, že těžko a delší dobu hledají ve svém věku nové zaměstnání. 

Nezaměstnaní lidé nad 50 let jsou proto finančně podporováni po dobu 8 až 11 měsíců a 

mají více času na získání nového zaměstnání.  

 Dalším pozitivním stimulem je finanční podpora při rekvalifikaci. Účastní-li se 

uchazeč o zaměstnání rekvalifikačního kurzu, podpora vyplácená během rekvalifikace 

se do doby vyplácení podpory v nezaměstnanosti nezapočítává. Podpora  

při rekvalifikaci je navíc vyšší než podpora v nezaměstnanosti a je vyplácena  

do ukončení rekvalifikace [Zákon č. 435/2004 Sb. 2010: § 44]. Tato opatření, která 

zákon stanovuje, slouží jako motivace jak pro starší nezaměstnané, tak pro všechny lidi 

registrované na úřadech práce. Lidé jsou delší dobu finančně podporováni a to jim 

umožňuje rozšířit si kvalifikaci a zvýšit šanci najít si nové zaměstnání.  

 

 

 

                                                 
29 Pro stanovení délky podpůrčí doby je rozhodující věk uchazeče v den podání žádosti o podporu 
v nezaměstnanosti [Zákon č. 435/2004 Sb. 2010: § 34]. 
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8.5 Další vzdělávání 

 
Jiným nástrojem, jehož využívání může umožnit zlepšení postavení starších, ale 

celkově všech lidí na trhu práce je další vzdělávání. Naučit se jeden soubor znalostí a 

dovedností během formálního studia už není dostačující. Schopnost učit se a 

přizpůsobovat se novým požadavkům se stává důležitější. Globalizace a rychle měnící 

se svět požaduje, aby si lidé obnovovali své znalosti a dovednosti po celý dospělý život 

[Qualifications … 2007: 1]. Koncept celoživotního vzdělávání jako nástroje pro zvýšení 

zaměstnatelnosti lidí reaguje na problematické postavení starších osob na trhu práce. 

Úroveň formálního vzdělání, gramotnosti a výskyt dalšího vzdělávání jsou u starších 

lidí nízké30. Vzhledem k procesu stárnutí populace a zvyšujícím se požadavkům  

na kvalifikaci na trhu práce, je rozšiřování znalostí a dovedností starších lidí klíčovým 

faktorem [Stárnutí a politika zaměstnanosti 2004: 78]. Celoživotní učení je prevencí 

nezaměstnanosti, chudoby a sociálního vyloučení [ČSÚ 2009].  

Vzdělávání lze uvést v souvislosti s rekvalifikacemi, nástrojem aktivní politiky 

zaměstnanosti. Rekvalifikace jsou určeny především uchazečům a zájemcům  

o zaměstnání. V rámci rekvalifikací si lidé rozšiřují nabyté znalosti nebo získávají nové. 

Jedná se tedy také o formu sebevzdělávání a je nutné k této skutečnosti přihlížet31.  

 

Celoživotní učení je komplexním procesem a lze je rozdělit do dvou, na sebe 

navazujících etap: počáteční a další vzdělávání.  

� Počáteční učení lidé absolvují v mládí, před vstupem na pracovní trh, formou 

školní docházky.  

� Další vzdělávání již nevede k získání určitého stupně vzdělání, ale orientuje se 

na rozvíjení postojů, znalostí, schopností, vědomostí, dovedností a kompetencí 

pro konkurenceschopnost na trhu práce. Uskutečňuje se po skončení počátečního 

vzdělávání a lze jej dělit na další profesní vzdělávání, občasné a zájmové 

vzdělávání. Z pohledu formy získání dalšího vzdělaní rozlišujeme vzdělání 

formální, neformální a informální.  

� Formální vzdělávání je upraveno právními předpisy a probíhá v oficiálních 

vzdělávacích institucích, převážně ve školách. Absolvování je potvrzeno 

vysvědčením, diplomem nebo příslušným osvědčením. 

                                                 
30 Viz kapitola 7 Překážky omezující vyšší ekonomickou aktivitu starších osob 
31 Viz kapitola 8.4.1 Aktivní politika zaměstnanosti 
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� 'eformální vzdělávání je v rámci dalšího vzdělávání rozšířenější formou. 

Vzdělávání je organizované pod dohledem učitele nebo odborného lektora. 

Jedná se různé kurzy, například vzdělávací školení, přednášky, rekvalifikace, 

vzdělávání zaměstnanců apod.  

� Informální učení je institucionálně neorganizované. Jeho náplní je získávání 

poznatků a dovedností v každodenním životě. Dosažené výsledky 

informálního vzdělávání se neověřují. 

[ČSÚ 2009; Hastrmanová 2011: 95]. 
 

V České republice neexistuje právní norma, která by se vztahovala na vzdělávání 

dospělých. Ani starším osobám se tedy žádný předpis nevěnuje. Na formální studium, 

tedy například na vzdělávání na vysokých školách, se vztahuje zákon o vysokých 

školách platný pro všechny stejně32. Starší lidé se mohou účastnit tohoto formálního 

vzdělávání. Přístup vzdělávacích institucí respektuje ovšem potřeby a možnosti 

dospělých osob v malé míře a nejsou-li starší lidé dostatečně motivováni, 

pravděpodobně neprojeví zájem o další formální vzdělávání [Czesaná 2006: 6]. 

Zaměstnavatelé nejsou povinni poskytovat svým zaměstnancům další vzdělávání 

a studujícím zaměstnancům nemusí vytvořit takové pracovní podmínky, za kterých by 

mohli snadněji skloubit zaměstnání a studium. Záleží tedy na zájmu a přístupu 

zaměstnavatele, zda poskytne zaměstnancům pracovní úlevy na další vzdělávání 

[Czesaná 2006: 6]. Podniky využívají těchto nástrojů vzdělávání ovšem řídce, přestože 

jsou kvalifikování zaměstnanci pro firmy přínosem. A ačkoliv mají podniky možnost 

motivovat své zaměstnance například poskytnutím neplaceného volno nebo slíbením 

možného kariérního růstu po zvýšení kvalifikace, nejedná se o běžně praktikovaný 

postup [Kotíková 2008: 16].  

Co se týče neformálního dalšího vzdělávání, mohou firmy vzdělávání svých 

zaměstnanců zahrnout do celkových nákladů. Pokud podniky poskytují vzdělávání 

svým pracovníkům, jedná se ve většině případů o školení dle potřeb firmy. Každopádně 

se o účastnících vzdělávání nerozhoduje podle věku. Pravděpodobně tedy firmy 

vzdělávají spíše mladší lidi, u kterých věří, že učit se něco nového je pro ně snadnější. 

Zároveň předpokládají, že mladší lidé setrvají ve firmě déle než ti starší  

v předdůchodovém věku. Zaměstnavatel tedy počítá s tím, že se mu spíše vrátí investice 

do dalšího vzdělání mladších ročníků. Vloží-li zaměstnavatelé náklady do starších 
                                                 
32 Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších změn. 
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zaměstnanců, je cílem hlavně snaha zmenšit rozdíly v kvalifikaci a mezi výkonem 

mladších a starších. Zvýšení pracovního výkonu starších lidí nebývá hlavním záměrem 

[Kotíková 2008: 16]. 

Motivací pro absolvování dalšího vzdělávání může být uznávání výsledků 

dalšího vzdělávání. Jedná se především o problém neformálního a informálního 

vzdělávání. Dotyčná osoba nabyla určitých znalostí a dovedností, ale oficiálně se tímto 

rozšířením kvalifikace nemůže prokázat, nemá žádné osvědčení. S platností od roku 

2005 je možné v České republice získat dílčí kvalifikaci vykonáním jednotlivé zkoušky 

bez ohledu na to, jak daných znalostí či dovedností dotyčný nabyl. Nejedná se ovšem  

o zvýšení stupně vzdělání. V roce 2006 byl přijat zákon o uznávání výsledků dalšího 

vzdělávání33. Zákon pojednává nejen o dílčích kvalifikacích, ale i o úplných a 

možnostech jejich nabytí. Lidé tedy mohou získat osvědčení o kvalifikaci například  

na základě sebevzdělávání, tedy aniž by před tím absolvovali formální studium  

[Czesaná 2006: 9]. Tento nástroj může být pro starší osoby, vzhledem k jejich 

celoživotním zkušenostem, dobrou motivací. 

U zaměstnaných i nezaměstnaných osob lze pozorovat, že míra vzdělávání a 

účasti na školení s věkem klesá a s dosaženým stupněm vzdělání roste. Celkově se další 

vzdělávání zaměřuje na lidi s vyšším dosaženým vzděláním, čímž se pro ostatní lidi 

další vzdělávání vzdaluje [Stárnutí a politika zaměstnanosti 2004: 77]. Pro zvýšení 

zájmu o vzdělávání je nutné, aby lidé byli vychováváni k celoživotnímu vzdělávání  

od mládí. A aby si sami uvědomovali hodnotu vzdělání a cítili potřebu si rozšiřovat 

znalosti a dovednosti [Kotíková 2008: 16]. Protože vzdělávání dospělých je klíčovým 

prvkem pro úspěšné uplatnění se na trhu práce a prodloužení délky ekonomické 

aktivity, která dnešní době se stává naprostou nutností [Rabušic 2010: 322]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
33 Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých 
zákonů 
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9 Praktický příklad nástroje na podporu zaměstnávání 
starších lidí – Kariéra po padesátce 

 
Podle vedoucího oddělení ESF na Úřadě práce v Liberci34, mají úřady práce 

možnost realizovat projekty, které se pohybují v řádech desítek milionů korun. Získané 

peníze rozdělují do jednotlivých projektů, jež jsou zaměřeny na určité cílové skupiny. 

Výběr skupiny se řídí § 33 zákona č. 453/2004 Sb., o zaměstnanosti. Tento paragraf 

vymezuje skupiny uchazečů o zaměstnání, jimž se má věnovat zvýšená péče. Projekt a 

následné aktivity jsou přizpůsobeny skupině, na niž je program orientován. Projekt 

Kariéra po padesátce není jediný projekt Úřadu práce v Liberci. Ve stejném období 

probíhaly další dva programy nazvané Příležitost pro tebe a Lepší život. Cílovými 

skupinami byli mladí lidé do 20 let a lidé se zdravotním omezením. 

 

Základní charakteristika projektu Kariéra po padesátce 

V lednu 2009 byl zahájen v Libereckém kraji projekt Kariéra po padesátce, 

jenž byl spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím 

Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České 

republiky. Samotná realizace projektu probíhala v období červen 2009 až únor 2010. 

Projekt byl vytvořen z iniciativy úřadu práce v Liberci a výhercem veřejné zakázky 

realizace projektu se stala firma Attest, s.r.o. [Je vám přes padesát 2010]. Náklady  

na projekt se blížily částce 15 milionů korun [ESF 2009]. Starší lidé a nekvalifikovaní 

patří na trhu práce k nejohroženějším skupinám. Zaměření tohoto projektu bylo vybráno 

na základě předem provedených analýz, které prokázaly, že je nutné věnovat této 

skupině zvýšenou péči [Je vám přes padesát 2010]. Aktivity projektu probíhaly 

v okresech Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec a Semily.  Do projektu vstoupilo 

celkem 453 lidí, původní požadavek projektu byl 180 účastníků [Kariéra po padesátce 

2010].    

 

Cíle projektu a cílová skupina  

Základním cílem projektu bylo zajištění rychlého začlenění starších 

nezaměstnaných lidí na trh práce a snaha zabránit nezaměstnanosti ohrožených osob  

na trhu práce. Dílčí cíle definovaly smysl a náplň projektu. Zejména se jednalo 

vytvoření motivace ke hledaní zaměstnání prostřednictvím diagnostiky a poradenství. 

                                                 
34 Rozhovor proveden na Úřadu práce Liberec dne 31. 03. 2011. 
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Dále bylo cílem doporučit jednotlivým uchazečům vhodný rekvalifikační kurz, jenž jim 

pomůže zvýšit šance na uplatnění na trhu práce, a jehož zaměření bude žádané za strany 

poptávky. Projekt si také kladl za cíl pomoci při hledání zaměstnání a zřídit kontaktní 

místa, kde budou mít účastníci projektu přístup k počítači a internetu, aby mohli hledat 

budoucí zaměstnání nebo měli možnost vytvořit si životopis  

[Kariéra po padesátce 2010]. 

Hlavní cílovou skupinou projektu se stali lidé nad 50 let evidovaní na Úřadu 

práce v Libereckém kraji. Jednalo se o dlouhodobě i krátkodobě evidované uchazeče. 

Požadovaný zdravotní stav nebo nejvyšší dosažené vzdělání nebylo striktně pro účast  

v projektu stanoveno. Šanci na účast měli i zájemci o zaměstnání. V rámci cílové 

skupiny byli ale zvýhodněni uchazeči, kteří byli v evidenci déle než pět měsíců a 

uchazeči, kteří potřebovali zvláštní pomoc, např. osoby ze znevýhodněného prostředí  

[Kariéra po padesátce 2010]. 

 

Průběh projektu 

Celá realizace projektu Kariéra po padesátce byla rozdělena do pěti etap, které 

na sebe z větší části navazovaly. Program aktivit byl koncipován tak, aby napomohl 

účastníkům k návratu na trh práce. Nejdříve se konal výběr účastníků a informační 

schůzka, následovaly speciální formy poradenství, rekvalifikace a poté pomoc  

při zprostředkování zaměstnání. Po dobu konání projektu byli účastníci přímo 

podporování tím způsobem, že jim byla proplácena doprava, kromě městské hromadné 

dopravy, stravné a potvrzení o zdravotní způsobilosti. Cílem projektu bylo poskytnout 

komplexní pomoc starším lidem, kteří se ocitli bez práce a díky těmto pěti částem 

programu mělo být záměru dosaženo [Kariéra po padesátce 2010].  

Cílem první aktivity, výběru účastníků do projektu, bylo najít vhodné uchazeče, 

kteří odpovídají požadovaným kritériím. Osloveni byli lidé nad 50 let, kteří jsou 

krátkodobě či dlouhodobě v evidenci úřadů práce. Výběr uchazečů zajistily Úřady 

práce Libereckého kraje. Firma Attest pozvala vybrané uchazeče k informační schůzce. 

Na této schůzce byli lidé seznámeni s programem projektu a obdrželi informační 

materiály, mimo jiné o pravidlech, možnostech a povinnostech účasti  

[Kariéra po padesátce 2010]. 

V rámci poradenství proběhlo několik dílčích konzultací. Během motivačního 

poradenství vedeného psychology a poradci se účastníci snažili pozdvihnout silné 

stránky své osobnosti a získat ztracené sebevědomí. Díky skupinovému poradenství byl 
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účastníkům sestaven osobnostní harmonogram, jenž odhalil kroky, které je třeba 

podniknout ke zlepšení stávající situace. Skrze individuální poradenství byl přidělen 

každém účastníkovi osobní poradce, kterého bylo možné kontaktovat po celou dobu 

trvání projektu. Po skončení projektu bylo zajištěno také tzv. následné individuální 

poradenství, v rámci něhož mají neúspěšní uchazeči o zaměstnání po ukončení 

rekvalifikace možnost znovu kontaktovat svého poradce. Během různorodých forem 

poradenství se s účastníky mimo jiné procvičovaly pracovní pohovory, sepsání 

životopisu a motivačního dopisu a další aktivity pomáhající zvýšit jejich 

zaměstnatelnost. Podle získaných informací během poradenství byla účastníkům 

doporučena odpovídající rekvalifikace [Kariéra po padesátce 2010].  

Během třetí etapy získali uchazeči a zájemci o zaměstnání novou kvalifikaci 

nebo si rozšířili své stávající znalosti a dovednosti skrze rekvalifikace. Pro projekt 

Kariéra po padesátce byly pořádány následující rekvalifikační kurzy: Základy obsluhy 

osobního počítače, počítačové kurzy pro pokročilé, administrativní práce 

s angličtinou, řidič vysokozdvižného vozíku a obsluha �C a C�C strojů  

[Kariéra po padesátce 2010]. Podíl účastníků jednotlivých rekvalifikací je znázorněn 

v Grafu č. 5. Podle vyjádření vedoucího oddělení Evropského sociálního fondu  

na Úřadě práce v Liberci se zaměření rekvalifikací orientuje podle stávající poptávky  

po práci. Předem se zjistí, o jaké pozice mají zaměstnavatelé zájem, a pokud je  

po nějakém konkrétním zaměstnání vyšší poptávka, zorganizuje se rekvalifikace dle ní. 

Jednotlivé rekvalifikace obsahovaly různé stupně náročnosti jejich úspěšného 

absolvování, intenzivní kurz pečovatelky byl například vedený zdravotnickou školou a 

trval pět týdnů [Kariéra po padesátce 2010; CD-ROM].  
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Graf č. 5: Počet účastníků v rekvalifikacích, projekt Kariéra po padesátce 

 

Zdroj: Úřad práce Liberec 2010; úprava autora 

 

Konkrétně 57 účastníkům rekvalifikací se také podařilo zajistit tzv. řízenou praxi. 

Jedná se o činnost, během které si uchazeč nebo zájemce může vyzkoušet své nově 

nabyté znalosti v praxi a získat tak praktické zkušenosti. Zaměstnavatel si zároveň 

prověří přístup uchazeče k dané práci. V praxi funguje tento princip tak, že úřad práce 

zkontaktuje zaměstnavatele ohledně nástupu absolventa rekvalifikace na praxi. Po dobu 

řízené praxe je uchazeč placen úřadem práce. Řízená praxe trvá maximálně 3 měsíce 

[Kariéra po padesátce 2010; CD-ROM].  

 Po ukončení rekvalifikace byla účastníkům poskytnuta pomoc při hledání 

budoucího zaměstnání. Zaměstnavatelé měli možnost získat mzdový příspěvek,  

tzv. pro společensky účelná pracovní místa, ke mzdovým nákladům účastníků  

[Kariéra po padesátce 2010]. 

 

Evaluace projektu Kariéra po padesátce 

 Do projektu celkově vstoupilo 453 osob. Z nich 211 se účastnilo skupinového 

poradenství, 184 absolvovalo individuální poradenství. 232 osob ukončilo úspěšně 

rekvalifikace. 57 lidí mělo možnost absolvovat řízenou praxi. 7 osob nastoupilo na nově 

vytvořená místa a 34 lidí bylo přijato do zaměstnání v rámci společensky účelných 

pracovních míst [Kariéra po padesátce 2010; CD-ROM]. Podle poslední zprávy si  

134 účastníků projektu našlo zaměstnání vlastními silami. Projekt je hodnocen jako 

velice úspěšný z pohledu všech aktérů. Cíle byly splněny [Kariéra po padesátce 2010]. 

Počet účastníků v rekvalifikacích (v procentech) 
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10 Závěr 
 

Jak název bakalářské práce Zaměstnanost a zaměstnatelnost starších lidí v České 

republice napovídá, hlavní téma a linie textu jsou spjaty se situací starších lidí  

ve společnosti a s trhem práce. Jedním ze záměrů práce byla formulace rizik a 

nedostatků starších osob na trhu práce. Hlavním cílem pak bylo identifikovat a 

představit nástroje, které určitým způsoben na stanovené bariéry vyšší ekonomické 

aktivity starších lidí reagují a snaží se jejich působení minimalizovat. Pro naplnění cílů 

bylo nejdříve nutné zabývat se vnějšími vlivy, které na studovaný problém působí.  

Dnešní moderní společnost se setkává s fenoménem stárnutí populace. Jedná se 

o postupný proces, během něhož dochází k poklesu porodnosti a zároveň 

k prodlužování střední délky života. Následkem těchto změn klesá počet dětí a lidí 

v produktivním věku a stoupá počet starších a starých osob ve společnosti. Podle 

prognóz by v roce 2050 měly osoby starší 65 let tvořit více než jednu třetinu české 

populace. Dopady tohoto jevu, jakým je stárnutí populace, zatím nejsou dramatické, ale 

už v dnešní době si vyžadují změny zaběhnutého řádu a tvorbu nových opatření. 

Vzhledem k principu fungování průběžného důchodového systému, který je založen  

na solidaritě mezi ekonomicky aktivními a neaktivními, je žádoucí, aby lidé 

participovali na trhu práce delší dobu. V minulém roce došlo k zavedení 

postupného prodlužování věkové hranice odchodu do důchodu a povinné doby 

pojištění. Byly tak vytvořeny základní podmínky, které budou nutit starší lidi setrvávat 

na trhu práce delší dobu. V tomto bodě ale vzniká konfrontace. Starší osoby 

nepředstavují pro firmy perspektivní pracovní sílu a na trhu práce jsou řazeny mezi 

rizikové skupiny ohrožené nezaměstnaností.   

Důvody této nepříznivé klasifikace jsou různé. Z výsledků výzkumů je však 

zřejmé, že na postavení starších osob na trhu práce působí hlavně úroveň jejich 

dosažené kvalifikace, nedostatečné znalosti a dovednosti a rizika spojená se zdravotním 

stavem. Statistiky dokazují, že čím jsou jednotlivé věkové skupiny lidí starší, tím nižší 

je jejich dosažené vzdělání. Se zvyšujícím se věkem také klesá počítačová gramotnost, 

v dnešní době stěžejní dovednost. Starším lidem se s rostoucím věkem zhoršuje 

krátkodobá paměť a schopnost učit se novým věcem. Tato rizika představují  

pro zaměstnavatele negativní signál. Firmy totiž vyžadují maximální výkon a vysokou 

kvalitu odvedené práce. Starší lidé navíc nejsou příliš ochotni dále se vzdělávat a 

rozvíjet svůj lidský kapitál. Často se také potýkají s dlouhodobou nezaměstnaností. 
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Ztratí-li starší osoba zaměstnaní, je pro ni velice obtížné najít novou placenou práci. 

Dalším problémem je stereotypní vnímání starších lidí. Tento fakt se mimo jiné snaží 

prolomit strategické cíle 'árodního programu přípravy na stárnutí na období 2008 – 

2012. Zákon o zaměstnanosti a zákoník práce zakazují jakoukoliv formu diskriminace 

z důvodu věku. I přesto zaměstnavatelé vnímají starší pracovníky spíše negativně, 

obzvláště spojí-li se stereotypní vnímání s kumulací nedostatků starších osob. Nepřímou 

diskriminaci lze jen těžko odhalit, diskriminace jako taková však může vést k vyloučení 

z trhu práce, ale i k sociálnímu vyloučení. 

Ačkoliv není míra zaměstnanosti starších osob nad 50 let v České republice 

kriticky nízká, a téměř se shoduje s průměrnou zaměstnaností starších lidí v Evropské 

unii, nepodařilo se v roce 2010 dosáhnout cílů stanovených Lisabonskou strategií. Míra 

zaměstnanosti starších lidí od roku vstupu České republiky do Evropské unie stoupla. 

Tento pozitivní výsledek je nutné i nadále podporovat.  

Ačkoliv v České republice neexistuje konkrétní právní norma, která by se 

věnovala vzdělávání dospělých, je další vzdělávání jedním z řešení rozvíjející 

zaměstnanost a zaměstnatelnost starších lidí je celoživotní vzdělávání. Rozšiřování a 

obnovování znalostí a dovedností v průběhu života pomůže lidem zlepšovat jejich 

potenciál, stanou se flexibilnějšími, a zvýší tak své možnosti pracovního uplatnění. Lidé 

se mohou vzdělávat v rámci dalšího vzdělávání formálně, začnou-li například se 

studiem na vysoké škole, nebo neformálně, popřípadě informálně. Do neformálního 

vzdělávání patří i rekvalifikace, jeden z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Lidé 

skrze rekvalifikace získávají novou kvalifikaci nebo si rozšiřují či obnovují tu původní. 

Podle statistik počet osob nad 50 let, které absolvují rekvalifikační kurzy, rok od roku 

pomalu stoupá. Mnoho nezaměstnaných starších lidí je zaměstnáváno v rámci veřejně 

prospěšných prací, dalšího nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. Díky participaci  

na trhu práce skrze veřejně prospěšné práce neztrácí nezaměstnaní pracovní návyky. 

Tento typ nástroje pomáhá z velké části dlouhodobě nezaměstnaným lidem s nízkou 

kvalifikací, kteří jsou těžko zaměstnatelní. Jiným významným nástrojem v rámci aktivní 

politiky zaměstnanosti jsou společensky účelná místa, ale také investiční pobídky, 

poradenství a další. Při plnění aktivní politiky zaměstnanosti je pozornost věnována 

skupině osob starších 50 let. Zákonem jsou definovány jako osoby, jimž je nutné 

věnovat zvýšenou péči. Dodržování tohoto nařízení je zřejmé z příkladu projektu 

Kariéra po padesátce, který je v bakalářské práci podrobně rozpracován. Jedná se  

o projekt realizovaný Úřadem práce v Libereckém kraji, financovaný Evropským 



   

 67  

sociálním fondem a státním rozpočtem. Tento projekt je důkazem, že situace starších 

lidí na trhu práce je považovaná za vážnou. Projekt se zaměřil v rámci svého plnění  

na skupinu osob nad 50 let a jeho evaluace byla velice příznivá.     

V rámci celé bakalářské práce bylo postupováno od obecného ke konkrétnímu. 

V poslední kapitole byly zpracovány informace právě o konkrétním projektu 

zaměřeném na starší osoby nad 50 let. Jeho úspěšné výsledky dokázaly a potvrdily 

výsledné zjištění práce, že pokud budou starší lidé dostatečně podporováni a motivováni 

v rozšiřování lidského kapitálu, jejich šance na aktivní participaci na trhu práce se zvýší. 

Rozšiřování kvalifikace a změna vnímání starších osob z pohledu majoritní společnosti 

jsou cíli k řešení problému míry zaměstnanosti starších lidí. Protože vyšší zaměstnanost 

je klíčem k udržení stávajícího důchodového systému a k zachování kvality života  

ve stáří.  

Bakalářská práce byla koncipována tak, aby ji bylo možné v budoucnu dále 

rozvíjet a diskutovat, a aby její teze případně sloužily jako podklad pro výzkum 

studované problematiky. Téma je široké ve svém celku a rozhodně jej lze uchopit 

mnoha různými způsoby. Mým záměrem bylo formulovat nedostatky a problémy 

týkající se velkého počtu starších lidí a nástroje sloužící k zmírnění daných rizik. 

Jednalo se především o existující a aktuálně implementované instrumenty, které jsou 

k dispozici k řešení situace starších lidí na trhu práce. Cílem nebylo věnovat se 

doporučením a budoucím plánovaným změnám. Konkrétní překážky a nástroje byly 

vygenerovány hlavně na základě velkého množství přečtené literatury. Česká společnost 

si je vědoma situace starších lidí na trhu práce a implementované nástroje umožňují 

zvyšování zaměstnatelnosti starších osob na trhu práce.  
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11 Summary 

The bachelor thesis deals with the situation of elderly people in the labour 

market. Society is aging. According to prognoses, the number of elderly and old people 

in society will grow in the future. Increasing of economic activity and employment are 

key strategies for improving the socio-economic situation of aging population. 

Consequences of aging influence the situation in the labour market and pension system. 

Funding of the pension system is based on solidarity between economically active and 

economically inactive people. To maintenance of these systems not only the 

employment of older people, but also other population groups should be increased. 

Elderly people should be supported to preserve competence and skills for active 

participation in the labour market. 

The problem is that elderly people are perceived stereotypically in the labour 

market and in other fields. Although these people may be beneficial for the companies 

owing to their work and life experience, maturity and stability, employers prefer 

younger workers. Elderly people are ranked as a risk group in the labour market. 

Important barriers to greater economic activity of elderly people are low qualification, 

shortage of knowledge and skills, and level of health. Unemployed older people are 

often long-term unemployed and losing their working habits and skills. The problem is 

the accumulation of risks and disadvantages, and elderly people become unemployable.  

It is necessary to pay attention to elderly people and support their participation in 

the labour market. It is important to develop instruments to stimulate involvement  

of elderly workers. The goal of this thesis is to formulate the basic instruments which 

help to increase employment and employability of elderly people in the labour market. 

These are mainly legislative instruments, laws that prevent discrimination  

against elderly people. Furthermore, strategy papers, national employment policy, and 

the process of further training. Ageing and standard of living issues are presented in the 

'árodní program přípravy na stárnutí na období 2008-2012. This program sets the 

objectives of supporting the economic activity of older people and increasing their 

employability. An important instrument is the state labour policy. If elderly people lose 

their job, it is difficult for them to return to the labour market. Labour policy supports 

their recruitment. For example, retraining is an effective instrument that helps to expand 

and refresh knowledge and skills of people. Also an important instrument is further 

training (lifelong learning). The law about further training allows getting a certificate  
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of qualification, without people having to attend formal education. Labour offices 

implement various projects aimed at risk groups in the labour market. In the bachelor 

thesis a project Kariéra po padesátce that dealt with seniors over 50 years of age is 

described. Its implementation was very successful. Participants underwent  

a comprehensive program to increase their level of employability. 

The situation of older people in the labour market is important to pay attention 

to. The employment of persons over 50 years old increases compared with previous 

years. But the level of elderly people employment has not achieved the goals that were 

established under the Lisbon Strategy.  Individual instruments are considerably effective 

and it is clear that key factors for long working life are advanced training and 

development of qualification and skills. 
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12 Resümee 

Die Bachelor Arbeit beschäftigt sich mit der Situation älterer Menschen auf dem 

Arbeitsmarkt. Die Gesellschaft wird älter, nach Prognosen  wird geschätzt, dass  

die Zahl der älteren und alten Menschen in der Gesellschaft in Zukunft steigen wird. 

Erhöhte Erwerbstätigkeit und die Beschäftigung sind wichtige Strategien,  

die sozioökonomischen Situation der alternden Bevölkerung zu bewältigen. Eine Folge 

der Alterung beeinflusst die Situation auf dem Arbeitsmarkt und die Merkmale  

des Rentensystems. Die Finanzierung des Rentensystems basiert auf der Solidarität 

zwischen Erwerbstätigen und Nichterwerbstätigen. Um dieses System zu erhalten, muss 

die Beschäftigung der älteren Menschen aber auch aller Bevölkerungsgruppen erhöht 

werden. Ältere Menschen sollten deshalb ermutigt werden, Fähigkeiten und Fertigkeiten 

zu erhalten und aktive an dem Arbeitsmarkt teilzunehmen.  

Das Problem ist, dass ältere Menschen auf dem Arbeitsmarkt und in anderen 

Bereichen stereotyp aufgefasst werden. Obwohl diese Menschen für die Arbeitgeber 

eine Beitrag zur Berufs- und Lebenserfahrungen, Reife und geringeren Umsatz sein 

können, nehmen Arbeitgeber vor allem Nachteile von älteren Menschen wahr und 

bevorzugen Beschäftigung von jüngeren Arbeitnehmer. Ältere Menschen gehören  

zu den Risikogruppen auf dem Arbeitsmarkt. Wichtige Hindernisse für eine größere 

Erwerbstätigkeit bei älteren Menschen sind niedrigere Qualifizierung, mangelnde 

Kenntnisse und Fähigkeiten und die Gesundheit. Arbeitslose ältere Menschen sind oft 

lanngzeitarbeitslos und deswegen verlieren sie ihre Arbeitsgewohnheiten und 

Fähigkeiten. Das Problem ist, dass Risiken und Schwächen häufig bei älteren Menschen 

Risiken kumuliert und ältere Mänschen werden berufsunfähig. 

Es ist notwendig, diese Situation zu wechseln, Aufmerk auf ältere Menschen  

zu legen und ihrer Teilnahme am Arbeitsmarkt zu unterstützen. Es ist wichtig, 

Instrumente zu entwickeln, die die Beteiligung älterer Arbeitnehmer fördern. Ziel der 

Bachelor Arbeit war es, die grundlegenden Instrumente, die Beschäftigung und 

Beschäftigungsfähigkeit älterer Menschen auf dem Arbeitsmarkt erhöhen helfen,  

zu formulieren. Es handelt sich um legislative Instrumente, die vor allem die Gesetze 

sind, die Diskriminierung von älteren Menschen verhindern. Darüber hinaus 

Strategiepapiere, nationale Beschäftigungspolitik und der Prozess der Weiterbildung. 

Alterung und Lebensqualität der Menschen ist die Dokument Národní program přípravy 

na stárnutí na období 2008-2012 gewidmet.  
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Dieses Programm setzt die Ziele, die unter anderem die Erwerbstätigkeit älterer 

Menschen und Verbesserung ihrer Beschäftigungsfähigkeit unterstützen. Ein wichtiges 

Instrument ist die staatliche Beschäftigungspolitik. Wenn ältere Person ihren Job 

verlieren, ist es schwierig für sie, auf den Arbeitsmarkt zurückzukehren.  

Die Beschäftigungspolitik unterstützt eine Rückkehr auf den Arbeitsmarkt insbesonders 

durch die aktive Beschäftigungspolitik. Zum Beispiel ist Umschulung ein wirksames 

Instrument, das Kenntnisse und Fähigkeiten von Menschen erweitert und erneuert.  

Ein wichtiges Instrument ist auch die Weiterbildung. Das Gesetz über die Anerkennen 

der Ergebnisse von Weiterbildung ermöglicht, eine Bescheinigung über  

die Qualifikation zu erhalten, ohne dass man an formaler Bildung teilnimmt. 

Arbeitsämter führen verschiedene Projekte gerichtet auf Risikogruppen auf  

den Arbeitsmarkt durch. In der Bachelor Arbeit sind die Information über konkrete 

Projekt, das Aufmerk auf ältere Menschen gelegen hat, verarbeitet. Seine Durchführung 

war sehr erfolgreich. Die Teilnehmer absolvierten einen umfassenden Programm und 

sie erhöhten damit ihrer Beschäftigungsfähigkeit. 

Es ist wichtig auf die Situation der älteren Menschen auf den Arbeitsmarkt  

zu achten. Verglichen mit den Vorjahren nimmt die Beschäftigung von Personen über 

50 Jahren in der Tschechischen Republik zu. Dennoch hat die Beschäftigung noch nicht 

die 50% erreicht, was im Rahmen der Lissabon-Strategie festgelegt wurde. Einzelne 

Instrumente sind relativ effektiv und es ist klar, dass die Schlüsselfaktoren für ein 

längeres Berufsleben die Weiterbildung und Erweiterung der Qualifizierung und 

Fähigkeiten sind.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 72  

13 Seznam zdrojů 
 
BIČÁKOVÁ, Olga, et al. Průvodce oblastí zaměstnanosti v období hospodářské krize. 
Praha : BMSS-Start, spol. s r.o., 2009. 87 s. ISBN 978-80-86140-56-8. 
 
BOČKOVÁ, Lenka, et al. Závěrečná zpráva z výzkumu 50+ aktivně [online]. Praha : 
Respekt institut, o.p.s., 2010 [cit. 2011-04-01]. Dostupné z WWW: 
<http://www.respektinstitut.cz/wp-
content/uploads/50plus_aktivne_zaverecne_studie.pdf>. 
  
BOČKOVÁ, Lenka; HASTRMANOVÁ, Šárka; HAVRDOVÁ, Egle. 50+ Aktivně : 
Fakta, inspirace a rady do druhé poloviny života. 1. vyd. Praha : Respekt institut, 2011. 
191 s. Dostupné z WWW: <http://www.respektinstitut.cz/wp-
content/uploads/50plusAktivne_web.pdf>.  ISBN 978-80-904153-2-4. 
 
BROŽOVÁ, Dagmar. Společenské souvislosti trhu práce. 1. vyd., Praha : Sociologické 
nakladatelství, 2003. 140 s. ISBN 80-86429-16-4. 
 
CZESANÁ, Věra et al. Návrhy opatření k podpoře zaměstnávání starších osob v oblasti 
vzdělávání. In Podpora zaměstnávání starších osob - souhrnná studie. Praha : VÚPSV, 
v.v.i., 2007. 227-300 s. ISBN 978-80-7416-001-1. 
 
CZESANÁ, Věra et al. Podpora vzdělávání starších osob. Praha : Národní observatoř 
zaměstnanosti a vzdělání, 2006. 56 s. ISSN 1801-5476. 
 
Česká správa sociálního zabezpečení [online]. 2010 [cit. 2011-04-20]. Důchodová 
statistika. Dostupné z WWW: <http://www.cssz.cz/cz/informace/statistiky/duchodova-
statistika/>. 
 
Český statistický úřad [online]. 11.6. 2004, 26.10.2006 [cit. 2011-02-15]. Populační 
prognóza ČR do r. 2050. Dostupné z WWW: 
<http://www.czso.cz/csu/2004edicniplan.nsf/p/4025-04>. 
 
Český statistický úřad [online]. 2009 [cit. 2011-04-15]. Další vzdělávání dospělých 
2007. Dostupné z WWW: < http://www.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/p/3313-09>. 
 
Český statistický úřad [online]. 2010a [cit. 2011-04-15]. Česká republika v 
mezinárodním srovnání za rok 2010 (vybrané údaje). Dostupné z WWW: 
<http://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/t/00002AB1E9/$File/1607100707.pdf>. 
 
Český statistický úřad [online]. 2010b [cit. 2011-04-20]. Věková struktura obyvatelstva 
ve věku 15 let a více dle nejvyššího dosaženého vzdělání (2002-2009) - celkem. 
Dostupné z WWW: < http://czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/p/3111-10>. 
 
Český statistický úřad [online]. 2011a [cit. 2011-04-25]. Informační společnost v číslech 
2011 - jednotlivci. Dostupné z WWW:  
 < http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/p/9705-11>. 
 
Český statistický úřad [online]. 2011b [cit. 2011-03-20]. Sňatků i narozených dětí 
ubývá. Dostupné z WWW:  



   

 73  

<http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/coby031411.doc>. 
 
DOLEJŠÍ, Petr. Teorie stárnutí populace a trh práce. In Fórum sociální politiky. Praha : 
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i., 6/2008. s. 2-7. ISSN 1802-5854. 
 
DUFEK, Jaroslav; MINAŘÍK, Bohumil. Stárnutí obyvatel České republiky a vývoj 
zatížení produktivní populace. 1. vyd. Brno : Mendelova zemědělská a lesnická 
univerzita, 2008. 80 s. ISBN 978-80-7375-253-8. 
 
Eurostat [online]. 2011a, 28.04.2011 [cit. 2011-04-29]. Average exit age from the 
labour market, by gender. Dostupné z WWW:  
<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/dataset?p_product_c
ode=TSDDE420>. 
 
Eurostat [online]. 2011b, 18.04.2011 [cit. 2011-04-20]. Data. Dostupné z WWW: 
<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_unemployment_lfs/dat
a/main_tables>. 
 
Evropská komise [online]. 2011 [cit. 2011-03-25]. Agenda pro nové dovednosti a 
pracovní místa . Dostupné z WWW:  
<http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=958&langId=cs>. 
 
Evropský sociální fond v ČR [online]. 27.02.2009, 20.07.2009 [cit. 2011-02-05]. Kariéra 
po padesátce. Dostupné z WWW: <http://www.esfcr.cz/projekty/kariera-po-
padesatce?highlightWords=kari%C3%A9rapo+pades%C3%A1tce>. 
 
FILIPOVÁ, Lenka. Lidský kapitál a jeho efektivní využití jako zdroj ekonomického 
růstu v České republice : Studie 'árodohospodářského ústavu Josefa Hlávky. 1. vyd., 
Praha : ČVUT, 2008. 95 s. ISBN 80-86729-38-9. 
 
GEIST, Bohumil. Sociologický slovník. Praha : Victoria publishing, a.s., 1992. 647 s. 
ISBN 80-85605-28-7. 
 
HASTRMANOVÁ, Šárka. I generace 50+ může chodit do školy. In 50+ Aktivně : 
Fakta, inspirace a rady do druhé poloviny života. 1. vyd. Praha : Respekt institut, 2011. 
92-109 s. Dostupné z WWW: <http://www.respektinstitut.cz/wp-
content/uploads/50plusAktivne_web.pdf>. ISBN 978-80-904153-2-4. 
 
HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : Základní teorie, metody a aplikace. Praha : Portál, 
2008. 407 s. ISBN 978-80-7367-485-4. 
 
Je vám před padesát a hledáte práci? 'eztrácejte naději. Liberec : Úřad práce Liberec, 
22.03.2010.  
 
Kariéra po padesátce [online]. 17. 6. 2009, 28.02.2010 [cit. 2011-04-05]. Informace  
o projektu. Dostupné z WWW:  
<http://www.najdimisto.cz/karierapopadesatce/?page_id=4>. 
 
Kariéra po padesátce [CD-ROM]. Liberec : GENUS TV a.s., 2010. Distributor Úřad 
práce v Liberci. 



   

 74  

 
KARPÍŠEK, Zdeněk. Statistická analýza zaměstnanosti starších osob. In REMR, Jiří , et 
al. Podpora zaměstnávání starších osob - souhrnná studie. Praha : VÚPSV, v.v.i., 2007. 
41-65 s. ISBN 978-80-7416-001-1.  
 
KOLACIA, Luděk, et al. Stárnoucí pracovní populace. České pracovní lékařství. 2006, 
4, s. 209-213. ISSN 1212-6721. 
 
KOTÍKOVÁ, Jaromíra. Problematika zaměstnanosti starších osob v kontextu českého 
trhu práce. Fórum sociální politiky. 2008, 1/2008, s. 14-18. ISSN 1802-5854. 
 
KREBS, Vojtěch. 'ástroje pro podporu zaměstnávání starších pracovníků. Praha : 
Oeconomica, 2008. 9 s. Dostupné z WWW: <http://kdem.borec.cz/P_PDF/Krebs.pdf>. 
ISBN 978-80-245-1434-5. 
 
KREBS Vojtěch. Sociální politika. 4. přeprac. vyd., Praha: ASPI, a.s., 2007. 542 s. 
ISBN 978-80-7357-585-4. 
 
KOTÝNKOVÁ, Magdalena. Trh práce na přelomu tisíciletí. 1. vyd. Praha : 
Oeconomica, 2006. 256 s. ISBN 80-245-1149-5. 
 
KUCHAŘ, Pavel. Trh práce : Sociologická analýza. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2007. 
183 s. ISBN 978-80-246-1383-3. 
 
Kvalita života : 'árodní program přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012. 1. 
vyd. Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2008. 60 s. ISBN 978-80-86878-65-2. 
 

MAREŠ, Petr. Chudoba, marginalizace, sociální vyloučení. Sociologický časopis, 
Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2000. 3, s. 285-297. ISSN 0038-0288. 
 
MAREŠ, Petr; SIROVÁTKA, Tomáš. Marginalizace na trhu práce a materiální 
deprivace nezaměstnaných. In Sociální exkluze a sociální inkluze menšin a 
marginalizovaných skupin. Brno : Masarykova univerzita a Georgtown, 2004. s. 61-74. 
ISBN 80-210-3455-6. 
 
MAREŠ, Petr. 'ezaměstnanost jako sociální problém. 2. vyd. Praha: Slon, 1998. 172 s. 
ISBN 80-86429-08-3. 
 
MAŠKOVÁ, Miroslava. Problémy s demografickým stárnutím. In KALIBOVÁ, Květa , 
et al. Demografie (nejen) pro demografy. 3., přeprac. vyd. Praha : Sociologické 
nakladatelství, 2009. s. 215-225. ISBN 978-80-7419-012-4. 
 
MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí [online]. 2006 [cit. 2011-04-10]. Rada 
vlády pro seniory a stárnutí populace. Dostupné z WWW: 
<http://www.mpsv.cz/cs/2897>.  
 
MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí [online]. 2008 [cit. 2011-04-09]. 
Dokumenty. Dostupné z WWW: <http://www.mpsv.cz/cs/2857>.  
 



   

 75  

MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí [online]. 2010 [cit. 2011-04-20]. Národní 
politika zaměstnanosti. Dostupné z WWW: 
<http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/narodni_akcni_plan>.  
 
MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí [online]. 2011 [cit. 2011-05-08]. Statistiky 
o rekvalifikacích. Dostupné z WWW: < http://portal.mpsv.cz/sz/stat/rek>.  
 
'árodní program přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007 v České republice. 2. 
upr. vyd. Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2005. 40 s. ISBN 80-86878-13-9. 
 
NEKOLOVÁ, Markéta. Návrhy opatření k podpoře zaměstnávání starších osob 
v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti. In REMR, Jiří , et al. Podpora zaměstnávání 
starších osob - souhrnná studie. Praha : VÚPSV, v.v.i., 2007. 193-224 s. ISBN 978-80-
7416-001-1.  
 
OECD [online]. 2011 [cit. 2011-04-29]. Unemployment by duration . Dostupné z 
WWW: <http://stats.oecd.org/index.aspx>. 
 
Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce. Praha : STEM – Středisko 
empirických výzkumů, 2006. 43 s. Dostupné z WWW: 
<http://www.equalcr.cz/files/clanky/532/Postaveni_zamestnancu_nad_50_let.pdf>. 
 
Qualifications and Lifelong Learning [online]. Paris : OECD, 2007. 8 s.  
[cit. 2011-05-01]. Dostupné z WWW:  
<http://www.oecd.org/dataoecd/10/2/38500491.pdf>. 
 
RABUŠIC, Ladislav. Česká společnost stárne. 1. vyd. Brno : Georgetown, 1995. 192 s. 
ISBN 80-210-1155-6. 
 
RABUŠIC, Ladislav; PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela. Význam práce v životě 
českých a slovenských starších pracovníků. Slovak Sociological Review. 2010, 4, s. 316-
338. ISSN 0049-1225. 
 
REICHEL, Jiří. Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. 1. Praha : Grada Publishing, 
a.s., 2009. 192 s. ISBN 978-80-247-3006-6. 
 
REMØY, Sebastian , et al. Growth and jobs : The Lisbon strategy and the european 
economic area . Brussels : European free trade association , 2006. 56 s. ISSN 0258-
3860. Dostupné z WWW: <http://www.efta.int/publications/bulletins/march-
2006.aspx>.  
 
SIROVÁTKA, Tomáš et al. 'ejistoty na trhu práce. Brno : Masarykova univerzita, 
2009. 196 s. ISBN 978_80-7326-172-6. 
 
Sociální zabezpečení 2009. 1. vyd., Praha : Česká správa sociálního zabezpečení, 2009. 
36 s. ISBN 978-80-87039-13-7. 
 
Sociální zabezpečení 2010. 1. vyd., Praha : Česká správa sociálního zabezpečení, 2010. 
40 s. ISBN 978-80-87039-19-9. 
 



   

 76  

Sociální zabezpečení 2011. 1. vyd., Praha : Česká správa sociálního zabezpečení, 2011. 
32 s. ISBN 978-80-87039-24-3. 
 
Stárnutí a politika zaměstnanosti : Česká republika. 1. vyd. Praha : Ministerstvo práce a 
sociálních věcí, 2004. 104 s. ISBN 80-86552-97-7. 
 
Statistická ročenka trhu práce v České republice 2009 [online]. Praha : Ministerstvo 
práce a sociálních věcí, 259 s. 2010 [cit. 2011-05-02]. Dostupné z WWW: 
<http://portal.mpsv.cz/sz/stat/stro/rocenka_2009_portal.pdf>. ISBN 978-80-7421-016-7. 
 
SVOBODOVÁ, Lenka, et al. BOZP a RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOV'ÍKŮ 'AD 50 
LET : uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni 
odvětí a podniku. Praha : VÚBP, 2009. 54 s. Dostupné z WWW: 
<http://www.mpsv.cz/cs/7850>. 
 
ŠAFAŘÍKOVÁ, Lenka. Analýza vývoje na trhu práce v okrese Liberec za rok 2010. 
Liberec : Úřad práce v Liberci , 2011. 51 s. Dostupné z WWW: 
<http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky/lbokres_1210_w.pdf >. 
 
ŠLAPÁK, Milan. Ekonomická aktivita starších osob a důchodový systém v České 
republice [online].  In: Reprodukce lidského kapitálu. Praha : Oeconomica, 2008. 14 s. 
[cit. 2010-10-14]. Dostupné z WWW: <http://kdem.borec.cz/P_PDF/Slapak.pdf>. 
 
ŠLAPÁK, Milan. Návrhy opatření k podpoře zaměstnávání starších osob v oblasti 
důchodového systému. In REMR, Jiří, et al. Podpora zaměstnávání starších osob : 
Souhrnná studie. Praha : VÚPSV, v.v.i., 2007. s. 302-333. ISBN 978-80-7416-001-1. 
 
VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Stárnutí, věk a diskriminace - nové souvislosti . Brno : 
Masarykova univerzita : Mezinárodní politologický ústav, 2008. 233 s. ISBN 978-80-
210-4627-6. 
 
VOMÁČKOVÁ, Helena; BARTÁK, Miroslav. Ekonomický rozměr lidského a 
sociálního kapitálu. Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně , 2007. 129 s. 978-80-
7044-955.4. 
 
VYHLÍDAL, Jiří; MAREŠ, Petr. Měnící se rizika a šance na trh práce : Analýza 
postavení a šancí vybraných rizikových skupin na trhu práce. Praha : VÚPSV, v.v.i., 
2006. 67 s. ISBN 80-87007-07-7. 
 
WILDMANNOVÁ, Mirka. Kvalita potencionálu starších lidí. In Reprodukce lidského 
kapitálu. Praha : Oeconomica, 2009. 10 s. Dostupné z WWW: 
<http://kdem.borec.cz/P_PDF/Wildmanova.pdf>. 
 
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. 
 
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Zákon č. 198/2009 Sb. o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před 
diskriminací a o změně některých zákonů . 
 



   

 77  

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 
 
ŽOFKA, Jan. Komentář: Socioekonomické dopady demografického stárnutí. 
Demografie.info [online]. 8.9.2006, [cit. 2011-02-10]. Dostupný z WWW:  
<http://www.demografie.info/?cz_detail_clanku&artclID=383>. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 78  

14 Seznam tabulek a grafů 
 

Tabulka č. 1: Střední varianta projekce: Základní věkové skupiny, absolutně a podíl v 
celé populaci 
 
Tabulka č. 2: Nezaměstnanost lidí 55+  v letech 2004 – 2009 v ČR podle délky trvání; 
v tisících  
 
Tabulka č. 3: Účast na vzdělávání a odborné přípravě v ČR; v procentech  
 
Tabulka č. 4: Počet a průměrná výše starobních a předčasných důchodů přiznaných v 
roce 2010  
 
 
Graf č. 1: Úroveň nejvyššího dosaženého vzdělání dle věkových skupin v roce 2010  
 
Graf č. 2: Uživatelé osobního počítače a internetu v roce 2010 podle věku  
 
Graf č. 3: Zaměstnanost starších lidí (55-64) v roce 2010; v procentech  
 
Graf č. 4: Zaměstnanost jednotlivých věkových skupin 50+  
 
Graf č. 5: Počet účastníků v rekvalifikacích, projekt Kariéra po padesátce  
 
 
 
 
 
 

 

 


