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ABSTRAKT 

Bakalářská práce předkládá současné poznatky o koncepci age managementu – řízení 

věkové struktury pracovníků v podmínkách České republiky. Práce se zaměřuje na 

aktuální demografický vývoj a důsledky měnící se věkové struktury obyvatelstva, na stáří 

a stárnutí a na problematiku postavení starších pracovníků na trhu práce. Zabývá se 

otázkou vlivu věku pracovníků na výkon profese a pracovní schopností pracovníků, 

zmiňuje aspekty zaměstnávání starších pracovníků a dotýká se problematiky věkové 

diskriminace. Práce představuje koncept age management jako přístup k demografickým 

změnám a poukazuje na výhody aplikace jeho možných nástrojů na úrovni organizace. 

Součástí práce je případová studie řízení věkové struktury zaměstnanců ve společnosti 

Severočeské doly a.s., která se vyznačuje vysokým průměrným věkem svých 

zaměstnanců. Práce zjišťuje, jak organizace řeší aktuální věkovou strukturu svých 

zaměstnanců a jak reflektuje tuto skutečnost ve svých personálních činnostech, přičemž 

se opírá o koncept řízení věkové struktury zaměstnanců mateřské společnosti ČEZ, a. s. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Age management, demografické změny, index pracovní schopnosti, pracovní schopnost, 

pracovní výkon, stáří, stárnutí, věková diskriminace, věková struktura, zaměstnanci starší 

padesáti let 
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ABSTRACT 

This bachelor thesis presents current knowledge on the concept of age management in 

the Czech Republic. This thesis focuses on current demographic trends and implications 

of the changing age structure of the population, old age and ageing itself and on the issue 

of the status of older workers in the labour market. The effect of worker’s age on their 

ability to fulfil their role and work ability are examined, also aspects of the employment of 

older workers are mentioned, as a result it touches on the issue of age discrimination. 

This thesis represents the concept of age management as an approach to demographic 

changes and highlights the benefits of the application of its possible tools at the 

organizational level. This thesis includes a case study examining age management in 

Severočeské doly a.s., which has a high average age of its employees. It explores how 

this organization tackles the current age structure of its employees and how it reflects this 

fact into their HR activities, relying on the concept of age management of the parent 

company ČEZ, a. s.  

 

KEY WORDS 

Age management, demographic changes, work ability index, work ability, job 

performance, old age, ageing, age discrimination, age structure, employees over fifty 

years of age 
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0 Úvod 

Ve své bakalářské práci se zaměřuji na problematiku řízení pracovníků s ohledem na 

věkovou strukturu a představuji koncept age management, v českém prostředí nové téma, 

které začíná být v současnosti v souvislosti s demografickými změnami stále aktuálnější 

a diskutovanější.  

Stárnutí populace je charakteristickým rysem demografického vývoje většiny rozvinutých 

evropských zemí včetně České republiky a tento trend bude nadále pokračovat. Přispěje 

k němu zestárnutí populačně silných poválečných ročníků a zejména také nízká 

porodnost spolu s prodlužující se dobou dožití. Starší pracovníci tak budou v budoucnu 

představovat stále větší podíl pracovní síly na trhu práce. Většina evropských zemí, která 

se s touto problematikou potýká, čelí výzvě zvýšit pracovní účast lidí zejména ve vyšším 

věku. Přestože byl v těchto státech pro vyvážení poměru zaměstnaných osob oproti 

závislým implementován v rámci důchodové reformy požadavek na zvýšení věkové 

hranice plného odchodu do důchodu, je průměrný věk trvalého odchodu z ekonomicky 

aktivního života podstatně nižší než dosažení zákonem dané hranice důchodového věku. 

Klíčovým řešením této problematiky je proto snaha vyvíjet taková opatření a nastavit 

takový systém a podmínky, které budou starším pracovníkům usnadňovat pracovní výkon 

až do plného důchodového věku, popř. i déle.  

Je zřejmé, že důsledky demografických změn a stárnutí obyvatelstva nevyplývají jen pro 

stát, ale také pro jednotlivce a jejich zaměstnavatele. A právě zaměstnavatelé se musí 

této problematice a age managementu věnovat jednoduše proto, že v budoucích letech 

budou téměř jistě zaměstnávat mnohem více starších lidí a budou chtít za těchto 

podmínek udržet produktivitu práce a konkurenceschopnost organizace. Patrné je to i ze 

skutečnosti, že významní zaměstnavatelé v České republice zaměstnávající pracovníky, 

jejichž průměrný věk pomalu, ale jistě stoupá, se konceptem řízení věkové struktury již 

několik let zabývají a slouží jako příklady dobré praxe při šíření povědomí tohoto konceptu 

napříč celou společností.  

Za cíl své práce jsem si stanovila postihnout s použitím odborných zdrojů všechny 

významné aspekty konceptu age management se zaměřením na skupinu starších 

pracovníků, představit přístup, který zohledňuje věkovou diverzitu pracovníků v organizaci 

a který by se měl stát s ohledem na demografické změny a z nich vyplývající prognózy 

součástí strategického řízení a plánování každé organizace. Výzkumným cílem práce je 

na základě případové studie zaměřené na řízení věkové struktury ve společnosti 
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Severočeské doly a.s. zjistit, zda řeší zkoumaná organizace aktuální věkovou strukturu 

svých zaměstnanců a do jaké míry ve svých personálních činnostech tuto skutečnost 

reflektuje. Východiskem pro šetření v dané organizaci bude charakteristika řízení věkové 

struktury zaměstnanců mateřské společnosti ČEZ, a. s. 

Bakalářská práce popisuje aktuální vývoj věkové struktury obyvatelstva a statistické 

prognózy spojené se stárnutím populace, ze kterých vyplývá potřeba uplatňovat 

v současných strategiích řízení lidských zdrojů koncept řízení věku. Dále se věnuje 

problematice samotného stáří a nejednotnosti v jeho určování a charakterizuje změny, 

které se objevují v životě člověka v důsledku stárnutí. Následuje vymezení pojmu starší 

pracovníci a nástin problematiky věku a jeho vlivu na výkon profese. Zmíněny jsou 

aspekty zaměstnávání starších pracovníků a jejich postavení na trhu práce 

i s přihlédnutím k tématu věkové diskriminace. V části věnující se konceptu řízení věku 

jsou popsány úrovně age managementu a uvedeny nástroje, které se využívají 

v organizacích. Práce se věnuje také výhodám uplatnění tohoto konceptu pro organizace, 

a ve stručnosti předkládá, jak je tento přístup uplatňován v organizacích v České 

republice. 

Součástí práce je kvalitativní výzkum. Jedná se o případovou studii, která zkoumá řízení 

věkové struktury zaměstnanců ve společnosti Severočeské doly a.s. Tato společnost je 

považována díky svým aktivitám za sociálně zodpovědnou organizaci a jednoho 

z největších a nejuznávanějších zaměstnavatelů v regionu. Důvodem výběru této 

společnosti však byla především skutečnost, že je tato organizace charakteristická 

vysokým průměrným věkem svých zaměstnanců, stejně jako její mateřská společnost 

ČEZ, a. s., která se problematikou řízení věkové struktury zaměstnanců již několik let 

zabývá.  

Při vypracování této práce jsem využívala především publikace vydané Asociací institucí 

vzdělávání dospělých (AIVD), které byly vypracovány Lenkou Cimbálníkovou, Jiřím 

Fukanem, Petrem Novotným a dalšími, kteří se problematikou age managementu v České 

republice v posledních letech velmi intenzivně zabývají. Dále jsem čerpala z publikace 

Ilony Štorové, která taktéž působí v AIVD a je předsedkyní občanského sdružení 

věnujícímu se právě problematice age managementu. Z cizojazyčných zdrojů byly pro mě 

přínosné především publikace vydané pod hlavičkou Evropské komise a Evropské 

nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek. Dalšími důležitými zdroji byly 

sociologické studie a statistická data z Českého statistického úřadu (ČSÚ), Výzkumného 

ústavu práce a sociálních věcí či Střediska empirických výzkumů (STEM). 
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Ráda bych poděkovala všem, kteří mi byli v průběhu psaní bakalářské práce nápomocni, 

především vedoucí práce PhDr. Renatě Kocianové, PhD. za její odborné vedení a cenné 
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1 Vývoj věkové struktury obyvatelstva 

Jedním ze zásadních faktorů populačního vývoje v západních zemích v posledních 

desetiletích je demografické stárnutí společnosti, což znamená, že se v její populaci 

zvyšuje počet a podíl obyvatel, kteří jsou definováni jako staří (Cimbálníková, Fukan, aj., 

2011, s. 7). Věková struktura společnosti se mění, lidé vyššího věku budou představovat 

stále významnější složku. Stáří v tomto případě je určováno chronologickým věkem, 

podrobněji v kapitole 2. Jak uvádějí Cimbálníková, Fukan, aj. (2012, s. 15), od problému 

stárnoucí společnosti se dále odvíjí problematika ubývající pracovní síly, stárnoucí 

pracovní síly či předpokládané snižující se výkonnosti ekonomiky.  

Demografické stárnutí je důsledkem dvou vzájemně se ovlivňujících demografických jevů, 

a to snížené plodnosti a zvyšující se naděje na dožití (Bočková, Hastrmanová, aj., 2011, 

s. 16). Plodnost neboli průměrný počet dětí na ženu dosahovala v České republice v roce 

2009 průměru 1,5 dítěte na ženu, a protože je pro stabilní udržení počtu obyvatel třeba, 

aby úhrnná plodnost činila 2,1 dětí na ženu (Cimbálníková, Fukan, aj., 2011, s. 9), dá se 

očekávat, že ani v budoucnu se tendence ve vztahu k nízké plodnosti měnit nebudou. 

Z důvodu snížené plodnosti, k jejímuž radikálnímu propadu došlo na přelomu století, se 

početně snižuje populační základna a ubývá počet obyvatel, takže počty starších osob se 

z hlediska jejich podílu v takto se vyvíjející populaci zvyšují. Tento jev je nazýván jako tzv. 

stárnutí od základny věkové pyramidy (Cimbálníková, Fukan, aj., 2011, s. 7). Tzv. stárnutí 

od vrcholu věkové pyramidy, které je způsobeno celkovým zlepšováním zdravotního stavu 

populace, je jevem, který reflektuje trend přežívání stále více osob do vysokého věku, 

a tudíž i ke zvyšování jejich počtu a podílu v populaci. V demografii je tento jev označován 

jako vyšší naděje dožití (Cimbálníková, Fukan, aj., 2011, s. 8). V roce 2013 byla naděje 

dožití u mužů 75,2 a u žen 81,1 let (Statistická ročenka, 2014, s. 144). 

Ve vyspělých moderních zemích jsou plodnost i naděje dožití víceméně zákonité povahy. 

Plodnost se snižuje, naděje na dožití se zvyšuje a navzájem se doprovázejí. Důvodem je 

to, že v dnešní době ekonomická vyspělost a s tím související proměny hodnot podněcují 

a umožňují různorodé aktivity odlišné od těch tradičních, rodinných, proto klesá popularita 

sňatků a k naplnění rodičovské role postačují jedno, nanejvýš dvě děti. Zároveň díky 

pokroku vědy, ekonomické vyspělosti a změnám v hodnotových orientacích dochází u lidí 

k většímu rozsahu a lepší péči o individuální zdraví, což se projevuje nárůstem počtu 

prožitých let ve zdraví a v pozdějších úmrtích (Rabušicová, 2011, s. 5). 

Neopomenutelným faktem zlepšení průměrné délky života v minulém století je také to, že 

se změnily hlavní příčiny nemocí a smrti. Na počátku 20. století to byly ve velké míře 
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infekční a parazitární nemoci, které ohrožovaly zdraví a život především kojenců a malých 

dětí. V dnešní době to jsou naopak dospělí a starší lidé, kteří ve větší míře než děti čelí 

různým nepřenosným chorobám (Global Health and Aging, 2011, s. 2). Je proto 

paradoxní, že ač je proces demografického stárnutí populace výsledkem pozitivních 

trendů zvyšující se délky dožití a změn rodinného chování v mladších generacích, je 

stárnutí populace představováno především v negativních termínech. Sokačová, 

Hasmanová, aj. (2014, s. 10) však dodávají, že tento proces je možné naopak vnímat jako 

„… příležitost pro proměnu toho, jak jsou starší lidé ve společnosti vnímáni, jaké místo je 

jim vymezeno a jak společnost přistupuje ke stárnutí jako nedílné součásti života.“  

Česká společnost stárne obzvláště dynamicky. Statistické údaje uvádějí, že české ženy 

žijí v průměru o pět roků déle a čeští muži dokonce o sedm roků déle než před dvaceti 

lety (Rabušicová, 2011, s. 5). Podle prognózy ČSÚ z roku 2009 podíl mladé složky do 19 

let mírně klesá, naopak podíl seniorské populace ve věku 65+ vykazuje permanentní růst. 

S ohledem na to, že narůstá počet starších obyvatel ekonomicky neaktivních, je nutné se 

zabývat podmínkami pro jejich zapojení či setrvání v pracovním procesu (Cimbálníková, 

Fukan, aj., 2011, s. 18).  

Ilmarinen (2008, s. 11) uvádí, že „… předpokládaná délka života se za posledních 30 let 

zvýšila fenomenálním způsobem: každé desetiletí o jeden rok.“ Odborníci se domnívají, 

že by mezi lety 2006 až 2050 mohla naděje na dožití vzrůst o dalších pět let, čímž se 

pravděpodobně zvýší podíl osob dožívajících se 80 až 90 let (Bočková, Hastrmanová, aj., 

2011, s. 17). Stárnutí populace nezvrátí ani migrace, která sice „… v krátkodobém 

horizontu pomáhá zmírnit demografické nerovnováhy…“, ale z dlouhodobého hlediska 

situaci neřeší, neboť i samotní přistěhovalci se nakonec stanou starými a sociálně či 

ekonomicky závislými (Novotný, Bosničová, aj., 2014. s 17).  

Následující tabulka nastiňuje směr budoucího populačního vývoje včetně změn ve 

věkovém složení obyvatel v České republice, které budou velmi výrazné. Výslednou 

prognózu tvoří celkem tři varianty zachycující možný budoucí vývoj početního stavu 

a věkové struktury podle pohlaví obyvatelstva České republiky – střední, představující 

v době sestavení prognózy nejpravděpodobnější (ani optimistickou, ani pesimistickou) 

perspektivu vývoje, a nízká či vysoká varianta, které pomyslně ohraničují pole, mimo něž 

„… by budoucí změny neměly sledovanou populaci vyvést…“ (Burcin, Kučera, 2010, 

s. 11). 
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Tabulka č. 1 – Základní parametry projekce obyvatelstva ČR (zdroj: Projekce obyvatelstva České 
republiky, ČSÚ, 2013, s. 1; * reálná data, doplněná ze Statistické ročenky ČSÚ, 2014, s. 144) 

 Úhrnná plodnost Naděje dožití (muži / ženy) 

Rok nízká střední vysoká nízká střední vysoká 

2013* 1,45 1,45 1,45 75,2 / 81,1 75,2 / 81,1 75,2 / 81,1 

2015 1,45 1,45 1,45 75,6 / 81,4 75,8 / 81,6 75,9 / 81,8 

2030 1,45 1,50 1,52 78,2 / 83,8 79,5 / 85,1 80,6 / 86,1 

2050 1,45 1,56 1,61 81,1 / 86,2 83,0 / 88,0 84,6 / 89,3 

2100 1,45 1,56 1,61 84,2 / 88,8 86,6 / 91,1 88,4 / 92,9 

 

Věkové složení populace v České republice se v současné době vyznačuje poměrně 

nízkým počtem a podílem dětí, relativně silným zastoupením osob v ekonomicky aktivním 

věku a zatím nepříliš vysokým počtem a podílem osob vyššího věku (Novotný, Bosničová, 

aj., 2014, s. 22). Vývoj věkové struktury v dalších desetiletích však bude výrazně 

dynamický. Podle střední varianty prognózy bude v roce 2061 průměrný věk obyvatel 

České republiky přibližně 50 let (Projekce obyvatelstva, 2013, s. 6). Prognóza dále 

vypovídá, že naplní-li se předpoklady budoucího vývoje plodnosti i úmrtnosti, růst počtu 

obyvatel České republiky bude v blízké budoucnosti vystřídán populačním úbytkem, až na 

hodnotu 7,68 milionu obyvatel, z nichž téměř třetinu budou tvořit lidé starší 65 let (tamtéž, 

s. 4).  

Tabulka č. 2 – Charakteristiky věkového složení populace, střední varianta (zdroj: Projekce 
obyvatelstva České republiky, ČSÚ, 2013, s. 6) 

Počet 
obyvatel 
v tis. ve 
věku: 

2011 2021 2031 2041 2051 2061 2071 2081 2091 2101 

0–14 let 1 522 1 613 1 332 1 231 1 262 1 144 1 061 1 055 996 937 

15–64 let 7 328 6 710 6 525 5 990 5 342 5 029 4 902 4 545 4 359 4 248 

65+ let 1 637 2 205 2 516 2 876 3 174 3 163 2 818 2 708 2 610 2 499 

Průměrný 
věk 

40,9 43,2 45,9 47,8 48,9 49,8 49,8 49,3 49,5 49,8 

 

Z uvedených údajů a statistik je patrné, že počet osob ve věku od 20 do 49 let, tedy 

v období vrcholné ekonomické aktivity, se začal v České republice již snižovat a nastolený 

trend bude i v budoucích letech pokračovat. Česká republika přitom představuje jednoho 

z „… pomyslných lídrů v oblasti populačního stárnutí …“ a řadí se mezi nejpomaleji 
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rostoucí populace na světě, které zároveň i nejrychleji stárnou (Sokačová, Hasmanová, 

aj., 2014, s. 8). Absenci pracovníků v tomto věku tak bude nutné nahradit jedinci ve věku 

50 – 64 let, kteří jsou z hlediska zaměstnanosti věkovou skupinou, jejíž schopnosti 

a potenciál nebude možné nadále opomíjet a na kterou je koncept age management 

v užším smyslu zaměřený (Cimbálníková, Fukan, aj., 2011, s. 12).  

  



14 

 

2 Stáří a stárnutí 

Zajímavé jsou výsledky průzkumu z roku 2011 nazvaného Aktivní stárnutí pověřeného 

Generálním ředitelstvím Evropské komise pro zaměstnanost, sociální věci a sociální 

začleňování, který byl zaměřen na zjišťování názorů a postojů evropských občanů vůči 

starším lidem z hlediska jejich přínosu pro společnost. Respondenti průzkumu byli 

požádáni, aby určili, kdo je podle nich považován za starého a kdo naopak za mladého. 

V průměru pak byli za staré určeni ti jedinci, kteří dosáhli věku 64 let, za mladé nebyli 

považováni lidé již po 42 letech věku. Stanoviska respondentů se lišila zároveň napříč 

jednotlivými zeměmi, např. v Nizozemsku považovali za starého člověka staršího 70 let, 

kdežto např. na Slovensku byl starý ten člověk, který dosáhl věku 58 let, v České 

republice 59,5 let (Active Ageing, 2012, s. 10).  

S vývojem společnosti dochází ke značným posunům této hranice. V roce 1800 byl za 

starého běžně označován člověk, jenž dosáhl věku 40 let, v roce 1900 byl za kmeta 

vnímán padesátiletý člověk, dnes je dolní hranice pro určení období stáří posunuta 

o dalších 15 let (Langmeier, Krejčířová, 2006, s. 204). Je patrné, že odpovědět na otázku, 

od kolika let je možné člověka považovat za starého, není snadné, protože proces stárnutí 

je u každého člověka značně individuální, a z toho důvodu může být samotný věk jedince 

při určování stáří jako etapy života nejednoznačný.  

„V mezinárodních odborných kruzích existuje úzus, že ‚stáří‘ se definuje chronologickým 

věkem a že za staré osoby – politicky korektně ‚seniory‘ – se považují ti, kdo dosáhli 65. 

roku věku …“ (Rabušicová, 2011, s. 4). Je však důležité si uvědomit, že chronologický věk 

není přesným ukazatelem změn, které doprovázejí stárnutí, jak je patrné z velkých rozdílů 

zdravotního stavu, účasti i úrovně nezávislosti konkrétních jedinců (Active Ageing, 2012, 

s. 4). V souvislosti s tím někteří odborníci uvádějí, že je možné u každého jedince 

diferencovat více „věků“ současně. Nejčastěji se můžeme setkat s dělením na 

chronologický, biologický, psychologický a sociální věk (Štorová, Fukan, 2012, s. 9) či na 

rozlišení mezi věkem chronologickým a skutečným (funkčním), který je ovlivněn faktory 

biologické, psychické a sociální povahy (Haškovcová, 1990, s. 23). Chronologický věk, 

resp. věk kalendářní či matriční, je dobou, která uplynula od narození jedince. Takto 

stanovený věk jedince je nahlížen jako věk reprezentativní z hlediska přijatelnosti 

a jednoduchosti, neboť z hlediska chronologického stárnou všichni lidé stejným tempem 

(Štorová, Fukan, 2012, s. 9). Kalendářní věk však může být někdy s ohledem na stárnutí 

jako individuální proces spíše svazující, např. v souvislosti s pracovním životem 

(Ilmarinen, 2008, s. 127). Biologický věk a v souvislosti s ním i věk psychologický (či 
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subjektivní) mohou být výrazně ovlivněny životním stylem člověka a jeho vztahem 

k vlastnímu zdraví. Biologický věk vyjadřuje aktuální úroveň určitých tělesných i duševních 

funkcí (Vágnerová, 2000, s. 404). Psychologický věk reflektuje to, jak starý se člověk sám 

cítí, dokonce i to, na kolik např. vypadá, tudíž spojitost s biologickým věkem jako 

objektivním ohodnocením funkčního stavu organismu jedince je více než zřejmá (Štorová, 

Fukan, 2012, s. 9). Z uvedeného je možné odvodit, že kalendářní věk nemusí odpovídat 

a často ani neodpovídá věku biologickému či psychologickému, které může jedinec 

působením konkrétních preventivních opatření či naopak nezdravým životním stylem 

ovlivnit. Sociální věk pak zahrnuje všechny sociální aspekty lidského života a stanoví, jak 

by se měl člověk určitého biologického věku chovat podle společenských měřítek 

(Štorová, Fukan, 2012, s. 9). Většinou je tento věk determinován kombinací několika 

sociálních změn či splněním určitého kritéria – nejčastěji dosažením věku, v němž vzniká 

nárok na odchod do starobního důchodu. „Sociální stáří je vymezeno změnou rolí, 

životního způsobu i ekonomického zajištění. Stáří je tak chápáno jako sociální událost …“ 

(Mühlpachr, 2004, str. 15). Je patrné, že přesná shoda na jednotné definici neexistuje, což 

je dáno různými úhly pohledu odborníků či sociokulturními faktory jednotlivých zemí. 

Čas či průběh lidského života bývá autory různě periodizován a jednotlivých kategorizací 

existuje již značné množství. V nejobecnějším členění je možné hovořit o dětství, 

dospělosti a stáří. Pro účely práce je však podstatná tzv. „druhá polovina života“, kterou 

Haškovcová člení na čtyři etapy.  Od 45 do 59 let se jedná o střední nebo také zralý věk, 

od 60 do 74 let mluvíme o vyšším věku nebo raném stáří, lidé starší 75 let jsou do 89 let 

řazeni do etapy vlastního stáří či sénia a nad 90 let jsou lidé označováni jako dlouhověcí 

(Haškovcová, 1990, s. 22). V současných vyspělých zemích je zpravidla za dolní hranici 

stáří udáván věk 65 let, s ohledem na demografickou situaci a díky technickému 

a vědeckému rozvoji lidské společnosti se však zájem dnešní gerontologie zaměřuje 

spíše až na věk od 75 let (Langmeier, Krejčířová, 2006, s. 204). 

Během života jedince dochází ke změnám ve struktuře a funkcích organismu, které 

zapříčiňují zvýšení jeho zranitelnosti a pokles schopností a výkonnosti. Tyto změny jsou 

součástí procesu stárnutí a vrcholí v terminálním stadiu a smrti (Langmeier, Krejčířová, 

2006, s. 202). Proces stárnutí v úzkém slova smyslu může být považován za přechodné 

vývojové období mezi dospělostí a stářím. Tento proces bývá individuálně variabilní 

z hlediska času, rozsahu i závažnosti projevů a závisí na interakci genetických dispozic 

a vnějších faktorů (Vágnerová, 2000, s. 448). Změny, které se projevují v důsledku 

stárnutí a mohou tak zhoršovat výkon v zaměstnání, je možné rozdělit na fyziologické 
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změny, změny v oblasti smyslových funkcí a psychomotorických výkonů a změny 

kognitivní (Cimbálníková, Fukan, aj., 2011, s. 23). 

Oblast fyziologických či tělesných změn je v souvislosti se stárnutím jedince často 

spojována se znevýhodněním ve vztahu k pohybovému aparátu, zdůrazňován je pokles 

fyzické síly a pohybové koordinace, zpomaluje se rychlost a pohotovost reakcí či obtíže 

při tzv. cílených pohybech (Cimbálníková, Fukan, aj., 2011, s. 23). Zhoršující se motorické 

schopnosti a pohyb spojený s bolestí může výrazně znepříjemnit výkon povolání, obzvlášť 

ve fyzicky náročnějších profesích (Lazarová, 2011, s. 7). Je však obecně známo, že 

některé pohybové stereotypy mohou přetrvávat v dobré kondici ještě do poměrně 

vysokého věku, typickým příkladem může být psaní na stroji. Za další handicap je 

považována snížená funkce dýchacího aparátu a zažívacího systému či změny 

kardiovaskulárního systému (Cimbálníková, Fukan, aj., 2011, s. 23). První známky 

stárnutí jsou patrné i na vnějším vzhledu člověka. Kůže ztrácí svou pružnost, objevují se 

vrásky, vlasy řídnou a šedivějí. U žen se pak dostavuje ukončení reprodukčního období – 

menopauza (Langmeier, Krejčířová, 2006, s. 190). Častěji se objevují různé zdravotní 

potíže, zvyšuje se i výskyt chronických chorob jako jsou diabetes, hypertenze či artritida 

(Vágnerová, 2000, s. 402). 

Snižování a zpomalení funkčnosti jednotlivých smyslů či zhoršení souhry motoriky 

a senzoriky je spojováno se stárnutím v oblasti smyslových funkcí a psychomotorických 

výkonů. Patrné je to z faktu, že asi u 90 % osob je po šedesátém roce jejich věku 

diagnostikováno výrazné zhoršení zrakové percepce a u přibližně 30 % dojde 

k výraznému zhoršení sluchu. Obojí bývá spojováno se zvýšením rizika úrazů 

(Cimbálníková, Fukan, aj., 2011, s. 23). Mezi další změny se řadí zhoršení rozlišování 

kontrastu, zhoršení rozlišování barev, změna vnímání hloubky či zhoršení odhadu 

vzdálenosti (Vágnerová, 2000, s. 403), což může mít vliv na pracovní výkon zejména 

u manuálních profesí. 

Ke změnám v kognitivních funkcích dochází až ve vyšším věku. Celkově lze říci, že 

psychické změny v období stáří závisí jak na biologických, tak na sociokulturních vlivech. 

Pokles intelektových schopností je vysoce individualizovaný, závisí na dědičných 

dispozicích, celkovém zdraví, dosaženém vzdělání, tvořivé nerutinní pracovní činnosti, 

flexibilním způsobu života, osobní spokojenosti i na různých osobnostních vlastnostech, 

které mohou mít v souhrnu vliv na uchování těchto schopností (Vágnerová, 2000, s. 453). 

Mezi ty nejvýraznější změny je možné zařadit fungování paměti a pozornosti 

(Cimbálníková, Fukan, aj., 2011, s. 23). Zhoršení bývá často patrné u schopnosti určit, co 
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má v daném okamžiku větší prioritu, naopak je však u starších lidí možné pozorovat větší 

opatrnost a rozvážnost. Paměť bývá zhoršena především ta krátkodobá, objevují se 

problémy s vybavováním informací či neúplným vnímáním a zapamatováním a snižuje se 

frustrační tolerance. Také k přisvojování nových poznatků a jejich zapamatování potřebují 

starší jedinci v porovnání s těmi mladšími více času. V pozdějším věku může docházet též 

ke zpomalení reakcí, zpracování informací a volba adekvátní reakce vyžaduje delší dobu 

než dřív (Vágnerová, 2000, s. 452). Úbytek paměťových funkcí však nezávisí jen na 

biologických změnách, je individuálně specifický. Ukázalo se, že paměť závisí i na 

zkušenostech a postoji k duševní činnosti. Pokud je trénovaná, „… jsou její funkce 

narušeny mnohem méně a uchovávají se delší dobu…“ (Vágnerová, 2000, s. 453). 

Významné jsou i změny v oblasti regulačních procesů, ke kterým v tomto období může 

docházet. Starší lidé bývají citově labilnější a své emoční projevy mohou hůře ovládat. 

Obtížně a pomalu se rozhodují, bývají ulpívaví, na druhou stranu jsou vytrvalejší 

a trpělivější. Charakteristický je pro toto období pokles potřeby změny a větší koncentrace 

na vlastní potřeby. Potřeba citové jistoty a bezpečí se zvyšuje, naproti tomu jsou potřeby 

stimulace a učení sníženy, přednost je dána stereotypu a rutině. Taktéž dochází ke 

snížení sebedůvěry a zhoršení úsudku, mění se žebříček životních hodnot (Vágnerová, 

2000, s. 457). 

Narůstání individuálních rozdílů je jedním z nejtypičtějších a nejdůležitějších důsledků 

stárnutí. Rozdíly v pracovní schopnosti v rámci konkrétní profesní skupiny mohou být 

výrazné, každý zaměstnanec stárne jinak, proto by nejen zaměstnavatelé měli volit 

individuální přístup a individuální řešení, např. v organizaci práce či různorodosti 

pracovních úkolů (Ilmarinen, 2008, s. 126). Právě to, jakým způsobem je práce 

organizována, bude mnohem více rozhodovat o zdravotním stavu jedince ve stáří. Jak 

uvádí Ilmarinen (2008, s. 122), znalosti o stárnutí a s ním spojených změnách jsou 

důležité jak pro řídící pracovníky, tak pro zaměstnance samotné. „I vedoucí stárnou 

a problém se tedy týká i jich samých. I vedoucí mají své nadřízené a každý může při práci 

od svých nadřízených vyžadovat lepší řízení. Zároveň chápání vlastního stárnutí 

a stárnutí ostatních kolegů vytváří dobrý základ pro pracovní kolektiv založený 

z pracovníků různého věku. Snižuje i věkovou diskriminaci mezi zaměstnanci.“  
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3 Vliv věku na výkon profese     

Podle Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 

2017 je starším pracovníkem označena osoba starší padesáti let, které dosud nevznikl 

nárok na pobírání řádného starobního důchodu (Národní akční plán, 2012, s. 4). Jak je 

možné vysledovat v různých publikacích, věková hranice padesáti let je považována za 

vhodnou především pro účely mezinárodního srovnávání (Stárnutí a politika 

zaměstnanosti, 2004, s. 3). Dále v § 43 odst. 1 Zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 

náleží osobám starším padesáti let delší podpůrčí doba při pobírání podpory 

v nezaměstnanosti. Stejnou věkovou hranici pak používá i STEM ve svých výzkumných 

projektech (Šupčíková, 2008, s. 17). Vágnerová (2000, s. 401) dokonce označuje věk 

padesát let jako „… jakýsi mezník, který s definitivní platností potvrzuje počátek stárnutí.“  

Tato věková kategorie samozřejmě nemůže být vnímána jako homogenní skupina, už jen 

s ohledem na velké věkové rozpětí od 50 let do odchodu do důchodu. Je potřeba ke 

každé osobě přistupovat individuálně, v souvislosti s očekáváními a představami o dalším 

uplatnění. Proto tuto spodní věkovou hranici není možné považovat za striktně fixní 

a měla by být vnímána v souvislosti s individuálním stárnutím jedince za pružnou, 

pohybující se zhruba mezi 45. a 55. rokem věku. Horní hranice zkoumané skupiny by 

mohla být limitována s ohledem na § 32 odst. 3 Zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém 

pojištění, 65 lety věku, ale ani v tomto případě není nutné hranici ostře vymezovat, 

protože do této skupiny mohou být stejně tak zahrnuti např. pracovníci, kteří důchod 

pobírají, ale pro organizaci stále či příležitostně pracují. 

3.1 Postoj starších pracovníků k profesi a jejich pracovní výkon 

Postoj k profesi a její subjektivní význam pro člověka se s přibývajícími lety obvykle mění. 

Starší pracovníci už většinou tolik nelpí na svých ambicích, důležitější jsou pro ně 

hodnoty, v práci jsou označováni za stabilnější či loajálnější k organizaci (Cimbálníková, 

Fukan, aj., 2012, s. 25). Postoj k profesi starších lidí je určován a ovlivňován především 

charakterem práce, kterou vykonávají. Profesní role založená převážně na fyzické 

činnosti je v tomto období ve fázi jednoznačného poklesu. Tělesná výkonnost starších 

dělníků se postupně snižuje, konkurovat mladším kolegům je stále obtížnější. Pracovní 

pozice spojená s fyzickou dovedností je pro pracovníky s přibývajícím věkem obtížněji 

vykonavatelná a v souvislosti s tím se tak zvyšuje riziko ztráty zaměstnání. Naopak 

profesní role odvislá od intelektuální činnosti může v této době dosahovat vrcholu svého 

rozvoje (Vágnerová, 2000, s. 413).  
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V souvislosti s možnostmi či zájmem starších osob o setrvání v zaměstnání do 

důchodového věku či po jeho dosažení, panují značné rozdíly mezi pracovníky s ohledem 

na jejich vzdělání a zdravotní stav. U kategorie vysokoškolsky vzdělaných a části 

středoškolsky vzdělaných starších osob je patrná snaha realizovat se dál v oboru 

a zúročovat získané zkušenosti v praxi. U všech kategorií je pak jednoznačným motivem 

k setrvání v práci výrazný propad mezi příjmy v pracovním poměru a výší důchodů. 

V opačném případě, odchod do předčasného důchodu volí osoby s vysokoškolským či 

vyšším odborným vzděláním jen výjimečně, častým důvodem je špatný zdravotní stav 

(Remr, 2007, s. 386). Společnosti, jejichž zaměstnanci vykonávají fyzicky náročnou 

manuální práci, se podle Šimandlové (2014, s. 16) nesetkávají s tím, že by u nich 

zaměstnanci zůstávali i „… po dosažení důchodového věku, neboť práce je často velmi 

fyzicky náročná a lidé bývají vyčerpaní …“. Osoby se základním nebo nižším odborným 

vzděláním volí možnost odchodu do předčasného důchodu převážně z důvodu, že je to 

pro ně přijatelnější varianta, než dlouhodobě hledat zaměstnání, často s ohledem na jejich 

zdravotní stav či vzdělání, neúspěšně. Zaměstnanci úřadu práce v Chomutově v expertní 

studii z roku 2007 uvádějí, že „… možnosti pracovního uplatnění až do doby důchodového 

věku u starších osob s nízkým vzděláním vykonávajících fyzicky namáhavé práce jsou 

minimální. Je řada profesí, které starší lidé fyzicky nezvládnou, a i při různých úpravách 

pracovní doby, změnách a kráceních úvazků apod. by mnohdy nebylo ani humánní starší 

lidi do těchto profesí (činností) nutit. Z tohoto pohledu je velice problematické neustále 

posouvat hranici odchodu do důchodu bez ohledu na druh a typ vykonávané práce. Pro 

lidi, zejména se základním vzděláním, kteří vykonávají fyzicky náročné pracovní činnosti, 

je posouvající se hranice odchodu do důchodu nepřijatelná a v převážné míře budou vždy 

využívat možnosti odchodu do předčasného důchodu.“ (Remr, 2007, s. 386). Ve vztahu 

k uvedenému je možné souhlasit s tvrzením Novotného, Bosničové, aj. (2014, s. 13), že 

představa, že posunutím hranice věku pro odchod do důchodu do vyššího věku se 

automaticky zvýší nabídka práceschopných lidí na trhu, je nereálná bez komplexní 

reformy pracovního života, ve které budou zainteresovány všechny strany. 

3.2 Pracovní schopnost 

Stárnutí pracovníků provázejí změny v jejich fyzických i duševních schopnostech. 

Individuální rozdíly jsou však velké a faktory životního stylu, mezi něž patří např. fyzické 

aktivity ve volném čase, mohou mít výrazný vliv na rovnováhu mezi pracovní kapacitou 

a pracovními požadavky. Tyto požadavky pak mohou v případě nedostatečného sladění 

s fyzickou a duševní kapacitou zaměstnanců zapříčinit vznik zdravotních problémů 

a následně i ztrátu pracovní síly. Tzv. pracovní schopnost je postavena na rovnováze 
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mezi zdroji konkrétního pracovníka a pracovními požadavky na něj kladenými (Novotný, 

Bosničová, aj., 2014, s. 74). Jedná se v podstatě o zhodnocení, jak dobrý je pracovník 

v současné pracovní pozici, jaký je výhled do budoucna a jaký je jeho výkon z hlediska 

pracovních nároků a jeho zdravotních a duševních dispozic (tamtéž, s. 79). 

Pracovní výkon tedy úzce souvisí s pracovní schopností, která je ovlivňována nejen 

zdravotním stavem pracovníka, ale i dalšími faktory, které mají vliv na pracovní život 

jedince v každém jeho věku. Cimbálníková, Fukan, aj. (2012, s. 28–29) mezi tyto další 

faktory řadí požadavky práce, pracovní podmínky organizace, rodinné zázemí či působení 

blízké komunity a společnosti. Jiní autoři doplňují rovněž odborné znalosti a dovednosti, 

hodnoty, postoje, motivaci i práci samotnou (Novotný, Bosničová, aj., 2014, s. 74). 

„Pracovní schopnost je základem kvality práce a setrvání starších zaměstnanců 

v pracovním poměru. Týká se zdraví, odborných schopností, náplně práce a pracovních 

podmínek. Udržet pracovní schopnost znamená nalézt pro celý pracovní cyklus 

rovnováhu mezi pracovními a osobními zdroji, jako jsou práce, odborné dovednosti 

a hodnoty.“ (Pillinger, 2008, s. 11). Finskými odbornými studiemi bylo potvrzeno, že 

investice do udržení pracovní schopnosti přináší výsledky již v horizontu několika let 

(Novotný, Bosničová, aj., 2014, s. 81). 

Ve srovnání s mladšími pracovníky jsou rozdíly v pracovní schopnosti u pracovníků 

starších 45 let mnohem větší, přibližně 15–30 % pracovníků z této věkové skupiny má 

index pracovní schopnosti na úrovni průměrný nebo špatný. Uvedené informace potvrzují 

skutečnost, že pracovní výkonnost i schopnost pracovat je v režii nejen samotných 

pracovníků, ale i jejich nadřízených či personalistů dané konkrétní společnosti. Pokud 

podniky, které zaměstnávají starší pracovníky, nepřijmou preventivní a nápravná opatření 

a nepřizpůsobí změny v možnostech jednotlivce změnám v práci, bude hrozit 

pracovníkům zhoršení pracovní schopnosti (Novotný, Bosničová, aj., 2014, s. 83). Štorová 

a Fukan (2012, s. 5) doplňují, že z výsledků výzkumů je patrné, že „… manažeři a vedoucí 

práce jsou klíčovými hráči při ovlivňování pracovní schopnosti.“ Jejich znalost 

problematiky starších pracovníků a ochota nalézt optimální řešení, jak pracovat s věkem, 

má vliv na zvýšení pracovní schopnosti mezi stárnoucími zaměstnanci.  

Pracovníci Finského institutu pracovního zdraví v Helsinkách popsali pracovní schopnost 

jako víceposchoďovou budovu a uspořádali tento model do tzv. domu pracovní schopnosti 

o čtyřech poschodích. Uvnitř domu v každém patře existují faktory, které denně ovlivňují 

pracovní schopnost pracovníka, propojenost jednotlivých poschodí a jejich vzájemné 

ovlivňování je ztvárněno schodištěm. Základem prvního nejnižšího patra je zdraví 
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a funkční kapacita, ve druhém pak kompetence, v dalším hodnoty, postoje a motivace 

a poslední čtvrté patro je charakterizováno stylem vedení, pracovištěm a pracovními 

podmínkami. Za toto nejvyšší patro má zodpovědnost management či vedoucí pracovníci, 

kteří mohou v případě potřeby poschodí organizovat a měnit. Hlavní odpovědnost za první 

dvě patra nesou pracovníci, za další dvě naopak zaměstnavatel, přičemž platí, že 

klíčovou roli představuje zdravotní péče a organizace bezpečnosti práce. Vnější faktory 

„mimo dům“ (rodina, přátelé atd.) mají vliv také, avšak ten není již tak přímý a každodenní. 

Přesto jsou tyto vlivy také velmi důležité, protože mohou různými způsoby ovlivňovat 

pracovní schopnost jedince po celý jeho život (Štorová, Fukan, 2012, s. 40). 

Jako nástroj pro posuzování pracovní schopnosti vytvořili v 80. letech minulého století 

finští pracovníci sebeposuzovací dotazník se standardizovanými otázkami – Index 

pracovní schopnosti, který se skládá ze sedmi oblastí charakterizujících jak pracovníka, 

tak jeho zdravotní, fyzické i duševní předpoklady ke zvládnutí jeho pracovního zařazení, 

charakteru práce a pracovních nároků (Novotný, Bosničová, aj., 2014, s. 99). Posuzují se 

i pracovní absence, duševní schopnosti, motivace či výhled do budoucnosti (Novotný, 

2011, s. 10). Ohled je brán zároveň na charakter práce, tedy zda jde o práci manuální či 

psychickou (Cimbálníková, Fukan, aj., 2012, s. 30). Index zobrazuje převážně hodnocení 

pracovní schopnosti samotným pracovníkem a spolu s názory expertů vytváří nejpřesnější 

možný odhad pracovní schopnosti dotyčného pracovníka. Tento nástroj bývá aplikován ke 

sledování změn u pracovníka či celé pracovní skupiny v průběhu času a získaná data jsou 

využita pouze pro účely pracovního zdraví a snížení rizikových faktorů pracovního 

prostředí. Spolupráce pracovního lékaře a vedení organizace je samozřejmostí (Novotný, 

Bosničová, aj., 2014, s. 81). Vyplnění dotazníku je dobrovolné, data získaná z dotazníku 

jsou přísně důvěrná a je s nimi nakládáno jako se zdravotními informacemi. 

Zaměstnavateli jsou lékařem dodána pouze anonymizovaná data, tudíž není možné 

zpětně odhalit identitu pracovníka (tamtéž, s. 89). Otázkou však zůstává, zda i přes citlivé 

upozornění, aby pracovníci s ohledem na anonymitu vyplňovali dotazník pravdivě a bez 

obav o svou práci, jsou pracovníci ochotni přiznávat své zdravotní problémy a dotazník 

vyplňovat. Následně po veškerých vyhodnoceních je vhodné uspořádat workshop, na 

kterém budou prezentovány nálezy z jednotlivých oblastí a diskutována možná řešení. 

Účastnit se mohou jak vedení organizace a personalisté, tak starší a zkušení pracovníci 

(Morschäuser, Sochert, 2006, s. 22).  

Z rozsáhlého finského výzkumu z roku 2000 zaměřeného na zkoumání pracovní 

schopnosti, v němž byl tento index použit jako jedna z metod, vyplynulo, že lepších 

výsledků dosahují pracovníci vykonávající fyzicky méně náročné práce, pracovníci 
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s vyšším vzděláním či dobrým zdravotním stavem. Největší soulad mezi prací 

a možnostmi jednotlivce je pak zaznamenán v odvětví elektroniky a telekomunikací, 

bankovnictví a pojišťovnictví. Nižší pracovní schopnost je zřejmá v zemědělství, 

dřevozpracujícím průmyslu, kovoprůmyslu a dopravě, a dále v oblasti sociální péče nebo 

učitelství (Ilmarinen, 2012, s. 4). Mezi faktory podporující pracovní schopnost se řadí např. 

nízké požadavky na fyzickou sílu, podpora kolegů nebo supervize (Cimbálníková, Fukan, 

aj., 2012, s. 30). Naopak, mezi nejčastější faktory související se špatnou pracovní 

schopností, se řadí nedostatek volného času, pokles vitální fyzické aktivity, vyšší věk, 

obezita, vysoké požadavky na duševní práci, špatné pracovní prostředí či vysoká fyzická 

pracovní zátěž (Novotný, Bosničová, aj., 2014, s. 88).  

Tento metodologický nástroj komplexního posuzování pracovní schopnosti je 

v současnosti zaváděn v řadě zemí a je používán k udržení a zachování zdraví 

pracovníků (Štorová, Fukan, 2012, s. 41). Rozsah této práce neumožňuje podrobněji se 

věnovat problematice pracovní schopnosti, je však příhodné zmínit skutečnost, že 

počínaje rokem 2011 se i v České republice začaly objevovat první práce využívající 

indexu pracovní schopnosti. Poprvé byla touto metodou popsána pracovní schopnost u 72 

nezaměstnaných osob starších padesáti let vedených v evidenci Úřadu práce v Brně 

v rámci AIVD a její Strategie Age Managementu v České republice, následně byly 

provedeny i první průzkumy se souborem pracovníků školních inspekcí ve čtyřech krajích 

České republiky a zdravotnických pracovníků městské nemocnice v Ostravě (Novotný, 

Bosničová, aj., 2014, s. 108). 

Pracovní schopnost není v České republice v legislativě definována a ani měření pracovní 

schopnosti pomocí indexu pracovní schopnosti není u nás nijak rozšířeno, neexistuje 

k němu ani obecněji přijímaná alternativa. K zahájení vývoje systému měření pracovní 

schopnosti a jeho implementaci došlo v České republice v roce 2013 v rámci projektu 

Implementace Age Managementu v České republice, jehož realizátorem je AIVD. 

K ukončení projektu by mělo dojít v průběhu roku 2015, během něhož bude provedeno 

měření pracovní schopnosti na souboru 240 osob (Novotný, Bosničová, aj., 2014, s. 98), 

konkrétně např. ve společnosti Komerční banka, a.s., Witte Nejdek s.r.o. a ČEZ, a. s. Ve 

stejném časovém období probíhá i projekt pod záštitou společnosti Zaměstnanost o.s., 

který nese název Vzdělávání lektorů pro udržitelný rozvoj se zaměřením na age 

management a v jehož rámci bude provedeno měření pracovní schopnosti u 60 osob 

zdravotnického personálu nad 50 let věku (tamtéž, s. 99). 
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3.3 Aspekty zaměstnávání starších pracovníků 

Nabízí se otázka, co můžou starší pracovníci zaměstnavateli nabídnout, proč je dobré je 

mít v pracovním týmu, a naopak jaké jsou slabiny lidí této věkové skupiny. Mezi hlavní 

výhody zaměstnávání starších pracovníků patří podle Vágnerové (2000, s. 408) jejich 

zkušenost a dlouholetá praxe v oboru, která ovlivňuje způsob jejich uvažování, postoj 

k problémům, různým situacím a jejich interpretaci či preferenci určitých strategií. 

Zkušenější člověk nebývá jednostranný, ale uvažuje o určitém problému komplexně, 

v celém jeho kontextu. K řešení běžných problémů tak dochází automaticky, rychleji, není 

potřeba nad nimi dlouze uvažovat. Storrie (2012, s. 2) udává, že tzv. kognitivní 

pragmatika (znalosti vycházející ze zkušenosti, pozn. autorky) se zvyšuje až do věku 

kolem 55–60 let, a poté zůstává stabilní až do zhruba 85 let. Také chaotické situace 

zvládají zkušení pracovníci lépe (Krenn, 2001, s. 5). Při interpretaci a řešení aktuálních 

problémů jsou využívány zkušenosti z minulosti, zkušení lidé vědí o existenci více variant, 

které jsou přijatelné pro řešení situace, v jejich uvažování je patrný přesah, který bere 

v úvahu i možné důsledky rozmanitých řešení. Starší lidé „… už neulpívají na hledání 

absolutní pravdy a připouštějí relativitu platnosti různých závěrů.“ (Vágnerová, 2000, 

s. 408). Právě nabyté zkušenosti mohou starší pracovníci předávat mladším kolegům 

a podporovat jejich rozvoj (Vágnerová, 2000, s. 412). Langmeier a Krejčířová (2006, 

s. 193) uvádějí, že starší pracovníci jsou výbornými mentory pro nově nastoupené 

zaměstnance, mají trpělivost a chuť předávat vlastní znalosti a dovednosti. Tím si lidé 

mohou současně potvrdit i hodnotu celého svého dosavadního života a jeho význam pro 

společnost a následující generace. Za další výhodu považuje Vágnerová (2000, s. 414) 

větší loajalitu staršího pracovníka k pracovišti, většinou u těch jedinců, kteří strávili 

u jednoho zaměstnavatele značnou část svého života, a jsou tak s ním více identifikováni. 

V mnohých případech jsou tito pracovníci také nositeli firemního know-how (Rydvalová, 

2011, s. 17). Za výhodu v oblasti pracovního života může být podle Bočkové, 

Hastrmanové, aj. (2011, s. 29) v souvislosti s tímto obdobím, které je často spojováno 

s odchodem dětí z domova, i více volného času a tím pádem i časová flexibilita 

a příležitost intenzivněji se věnovat práci. Ženám v tomto období narůstá autonomie, 

mohou se více orientovat mimo rodinu, popř. pracovat na směnné provozy. V neposlední 

řadě se mezi klady řadí také psychická vyzrálost a serióznost, spolehlivost, důkladnost 

a silná pracovní morálka (Fuertes, Egdell, aj., 2013, s. 275). Důležité jsou i nízká 

fluktuace, priorita udržení si dobré práce před budováním kariéry či větší ochota tolerovat 

určitá omezení v pracovních podmínkách pro zachování pracovní pozice (Bočková, 

Hastrmanová, aj., 2011, s. 29). Ilmarinen (2012, s. 2) doplňuje, že věk a pracovní 
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zkušenosti zvyšují také sociální kapitál starších pracovníků. Zlepšuje se jejich pracovní 

kvalifikace, implicitní znalosti a schopnost spolupráce, zlepšuje se informovanost 

o struktuře organizace a jejích funkcích, rozšiřují se kontakty se zákazníky a zákaznické 

sítě a zlepšuje se chápání změn v pracovním prostředí. 

Mezi nevýhody se nejčastěji řadí výkyvy pozornosti a krátkodobé paměti, pomalejší 

reakce a zhoršená efektivnost mechanického učení (Vágnerová, 2000, s. 410). Další 

nevýhodou může být to, že část lidí vnímá práci jen jako rutinu, na kterou jsou již navyklí 

a zvládají ji sice bez velkého úsilí, ale také bez většího uspokojení (Langmeier, Krejčířová, 

2006, s. 193). Patrná je u mnoha starších pracovníků nechuť k novinkám či jakýmkoliv 

změnám, které narušují zaběhlé postupy. Sklon ke stereotypům a volba vlastního 

osvědčeného řešení či neochota respektovat mladší a motivovanější pracovníky, a to 

nejen jako nadřízené, může být považována za další slabou stránku starších pracovníků. 

U mnoha starších lidí převládá také nechuť osvojovat si nové dovednosti, zejména 

v oblasti počítačové technologie (Langmeier, Krejčířová, 2006, s. 194). Jazyková 

vybavenost může být nižší, stejně tak i ochota profesně se vzdělávat nebo se učit novým 

postupům (Cimbálníková, Fukan, aj., 2011, s. 24), přestože je člověk schopen učit se až 

do vysokého věku (Lazarová, 2011, s. 7). Zde se však nabízí otázka, zda se za nechutí či 

neochotou neskrývá spíše strach z nezvládnutí nové znalosti. U dělnických profesí pak 

mohou být nevýhodou fyzické aspekty, jako nižší fyzická zdatnost, pomalejší pracovní 

tempo a vyšší výskyt zdravotních omezení (Bočková, Hastrmanová, aj., 2011, s. 28). 

Remr (2007, s. 10) doplňuje, že pokud dochází ke kumulaci negativ, zejména nízkého 

vzdělání a špatného zdravotního stavu, stává se starší jedinec na trhu práce v podstatě 

nezaměstnatelným.  

Z uvedených aspektů zaměstnávání starších pracovníků je možné vyvodit, že 

nejvýraznější výhodou této věkové kategorie pracovníků je jejich dlouholetá praxe v oboru 

a zkušenosti. Znalost systému, nashromážděná odbornost za léta práce v oboru 

a celkově větší rozhled může zvýšit úspěšnost starších pracovníků na trhu práce. Naopak 

vcelku významnou nevýhodou pracovníků starších padesáti let na trhu práce je absence 

či nedostatek některých klíčových kompetencí, popř. kvalifikačních předpokladů. Jedná se 

především o nedostatky v počítačové gramotnosti a jazykové vybavenosti. Tento fakt 

potvrzují i výsledky z průzkumu Aktivní stárnutí, kde respondenti vnímali pracovníky starší 

55 let jako zkušené a spolehlivé, ale méně otevřené novým myšlenkám a vzdělávacím 

aktivitám, které by zdokonalily jejich vědomosti v oblasti nových technologií (Active 

Ageing, 2012, s. 8). 
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Všechny tyto uvedené i jiné výhody a nevýhody se mohou efektivně využívat při utváření 

pracovních skupin či týmů, odborněji řečeno při zavádění věkově rozmanitých pracovních 

kolektivů, tento trend je však bohužel v České republice stále ve svých začátcích. Je však 

pravdou, že představa deficitního a ztrátami charakterizovaného stáří je v dnešní době 

považována již za příliš zjednodušující a jednostrannou a pomalu ale jistě je nahrazována 

„… obrazem produktivního a úspěšného stáří…“ (Lazarová, 2011, s. 8). Zmíněné výhody 

a nevýhody jsou podle Šimandlové (2014, s. 17) jen pozitivními a negativními stereotypy, 

které jsou generalizovány v souvislosti s kategorií starších pracovníků. Jak uvádí 

Ilmarinen (2012, s. 2), každá generace má své silné a slabé stránky. Stačí jen, aby se 

zaměstnavatelé této cílové skupině věnovali, lépe definovali a využívali jejích silných 

stránek a plnohodnotně tak využili jejího potenciálu.  

3.4 Postavení starších pracovníků na trhu práce  

Uvedené nevýhody zaměstnávání starších pracovníků, jejichž význam může u vedoucích 

pracovníků převažovat nad výhodami, jsou důvodem faktu, že postavení lidí starších 50 

let je dnešní společností vnímáno jako problematické a brání jim v uplatnění se na trhu 

práce. Následkem této skutečnosti může vzniknout u těchto pracovníků definitivní 

závislost na sociálním systému, a proto jsou starší pracovníci jednou z ohrožených skupin 

na trhu práce. „Starší osoby jsou si vědomy, že pokud ztratí zaměstnání, jen těžko najdou 

nové uplatnění. Nabídka vhodných pracovních míst pro tyto osoby je nízká. Na poptávku 

po této pracovní síle má vliv často se vyskytující nízká kvalifikace, zdravotní problémy 

a u mnoha zaměstnavatelů převládá názor, že tito lidé mají nižší pracovní výkonnost než 

osoby mladší…“ (Remr, 2007, s. 382). Zaměstnavatelé také často iracionálně 

předpokládají, že člověk, který dovršil věku 50 let, půjde brzy do důchodu, a tudíž je lepší 

zaměstnat někoho mladšího. V tomto věku však může mít pracovník před sebou ještě 

minimálně deset let pracovního života (Sokačová, Hasmanová, aj., 2014, s. 7).  

Podle výzkumu společnosti STEM, který proběhl v první polovině roku 2006, vnímá 

společnost pracovníka staršího 50 let jako člověka, který oproti mladším kolegům 

podstatně hůře získává práci a má větší problém si ji udržet. V případě získání práce má 

starší pracovník většinou podobné podmínky pro výkon zaměstnání, taktéž finanční 

ohodnocení má srovnatelné s mladšími kolegy. Stejné a někdy i větší bývají jeho 

příležitosti pro uplatnění kvalifikace a pracovních zkušeností. Naopak pro další odborný 

růst a postup v zaměstnání je méně perspektivní a dostává méně příležitostí než mladší 

pracovníci (Postavení zaměstnanců, 2006, s. 12). Z expertního šetření na úřadu práce 

v Chomutově z roku 2007 zároveň vyplynulo, že veřejnost chápe obecně problematiku 
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zaměstnávání starších osob jako méně závažnou a převládá názor, že starší lidé by 

neměli zabírat pracovní místa mladším. Důvodem může být hlavně to, že „… analýzy 

a podklady týkající se pracovní síly jsou veřejnosti málo známé, prognózy vývoje pracovní 

síly jsou prezentovány nedostatečně.“ (Remr, 2007, s. 382). 

Z údajů ČSÚ však vyplývá skutečnost, že ač v roce 1993 převyšoval počet pracujících 

nejmladší pracující skupiny počet pracovníků ve věku 55–64 letých 2,5krát, v roce 2013 

tomu bylo již přesně naopak (Petráňová, Mejstřík, 2015, s. 2). Jako důvod jsou uváděny 

zejména tyto aspekty – pozdější nástup mladých lidí do pracovního života s ohledem na 

větší možnosti, zájem o vzdělávání na terciárním stupni a zvýšení věku rodiček, na druhé 

straně jsou to pak změny podmínek pro odchod do starobního důchodu. Také průměrný 

věk pracujících se neustále zvyšuje, každým rokem roste o 0,2 roku, v roce 2013 byla 

jeho hodnota 42,4 let. (tamtéž, 2015, s. 3). 

Tabulka č. 3 – Míra zaměstnanosti ve vybraných věkových skupinách v letech 1993 a 2013 (zdroj: 
Petráňová, Mejstřík, ČSÚ, 2015, s. 2) 

V 
procentech 

Věková skupina 

15–24 
let 

Z toho: 
25–54 let 55–59 let 60–64 let 

65 a 
více let 15–19 let 20–24 let 

 1993 

celkem 46,9 31,3 65,9 86,3 46,2 17,5 5,6 

muži 55,5 34,0 81,6 92,9 69,8 24,8 8,9 

ženy 37,9 28,5 49,4 79,7 24,9 11,4 3,7 

 2013 

celkem 25,6 3,4 42,4 83,5 73,5 30,1 5,1 

muži 29,9 4,2 49,5 91,2 82,0 42,7 7,0 

ženy 21,0 2,5 34,9 75,5 65,3 18,6 3,7 

 Rozdíl v procentních bodech (2013/1993) 

celkem -21,4 -27,9 -23,5 -2,8 27,3 12,6 -0,6 

muži -25,6 -29,8 -32,1 -1,7 12,3 17,9 -1,8 

ženy -17,0 -26,0 -14,5 -4,2 40,4 7,2 -0,0 

 

Ze statistických údajů uvedených v tabulce č. 4 je patrný významný pokles zaměstnanosti 

od věkové hranice 45 let. Česká republika se však přesto dlouhodobě pohybuje na úrovni 

55% míry zaměstnanosti u skupiny osob ve věku 15–64 let, na konci třetího čtvrtletí roku 

2013 to představovalo 9. místo v EU. Na totožném místě je Česká republika i v míře 

zaměstnanosti u skupiny osob ve věku 50–64 let (62,8 %) a řadí se tak nad průměrnou 
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hodnotu míry zaměstnanosti v EU, která činí 59,7 %. Určitě je vhodné podotknout, že 

v zaměstnanosti kategorie 50–54 let se řadí Česká republika v rámci zemí EU na první 

místo s 87% mírou zaměstnanosti, naopak v kategorii 60–64 let zaujímá až 17. místo 

(Novotný, Bosničová, aj., 2014, s. 25).  

Tabulka č. 4 – Zaměstnanost v České republice podle věku – roční průměr 2013 (zdroj: 
Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS, ČSÚ, 2014) 

Zaměstnanost v České 
republice – průměr roku 2013 (v 

tis.) 
Věková skupina 

Celkem 15–24 25–29 30–44 45–59 60+ 

4 937,1 293,5 528,8 2 079,3 1 723,8 311,6 

 

Jak vyplynulo z projektu 50+ aktivně společnosti Respekt institut, který byl uskutečněn 

v letech 2009–2011, celých 18 % ekonomicky aktivních respondentů starších 50 let mělo 

za posledních pět let zkušenosti s nezaměstnaností. Důvodem ztráty zaměstnání byly 

především zdravotní důvody či zrušení pracovní pozice (Bočková, Hastrmanová, aj., 

2011, s. 62). Významná je i skutečnost, že v evidencích úřadů práce jsou uchazeči 

o zaměstnání nad 50 let věku v převážné míře se základním vzděláním a vyučení (Remr, 

2007, s. 386). 

Míra nezaměstnanosti činila v České republice v roce 2013 7 %, u osob starších 50 let 

5,5 %, čímž se řadila na 9. místo mezi státy EU (Novotný, Bosničová, aj., 2014, s. 32). 

Nižší míra nezaměstnanosti u této věkové skupiny odráží fakt, že ztrátu zaměstnání 

v tomto období, kdy lidé ještě nesplňují podmínky pro přiznání starobního důchodu 

a zároveň řada zaměstnavatelů už o tyto pracovníky nejeví zájem z důvodu věku, řeší 

spousta nezaměstnaných odchodem do předčasného či invalidního důchodu 

(Rabušicová, 2011, s. 6). Je nutné však podotknout, že praxe ukazuje, že předčasné 

důchody jsou pro starší pracovníky nevýhodné, nejen proto, že podle zákona č. 155/1995 

Sb., o důchodovém pojištění, dochází ke krácení starobního důchodu, ale také z omezené 

možnosti přivýdělku (Sokačová, Hasmanová, aj., 2014, s. 20). 

Ze strany státu je starším pracovníkům věnována pozornost, např. prostřednictvím úřadů 

práce formou nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, jež je upravena v Zákoně 

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Jedním velmi rozšířeným nástrojem aktivní politiky 

zaměstnanosti jsou v České republice rekvalifikace, díky nimž si mohou starší pracovníci 

doplnit chybějící kvalifikaci, popř. získat nové znalosti a dovednosti. Přestože uchazeči 

o volné pracovní místo často hodnotí obsah rekvalifikačních kurzů pozitivně, propojení 
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rekvalifikačního kurzu s následným nalezením volné pracovní pozice často postrádají. 

Kurzy nebývají cílené a mají nízkou efektivitu (Bočková, Hastrmanová, aj., 2011, s. 66). 

Dalšími nástroji aktivní politiky zaměstnanosti, které mohou usnadnit staršímu 

pracovníkovi vstup na trh práce, jsou poradenství, společensky účelná pracovní místa či 

veřejně prospěšné práce (Bočková, Hastrmanová, aj., 2011, s. 68–69). Úspěšnost 

jednotlivých nástrojů významně vzrůstá v případě jejich kombinace, např. rekvalifikace 

následovaná podporou ve formě příspěvku na společensky účelné pracovní místo 

(Sokačová, Hasmanová, aj., 2014, s. 63). Zvláštní místo pak zaujímají programy 

a projekty financované Evropským sociálním fondem, jejichž úspěšnost je 

několikanásobně vyšší než u běžných nástrojů (tamtéž, s. 63). 

3.5 Věková diskriminace na trhu práce 

Z hodnotového systému naší společnosti, který upřednostňuje a zdůrazňuje zachování 

všech, především biologicky podmíněných kompetencí mládí, konkrétně mladistvého 

vzhledu, výkonu apod., a staré lidi tak znevýhodňuje, vychází postoj, který se nazývá 

ageismus. O tomto předsudku se ve sféře sociálních věd hovoří již od šedesátých let 

(Šerák, 2011, s. 18) a v podstatě vyjadřuje „… obecně sdílené přesvědčení o nízké 

hodnotě a nekompetentnosti stáří a projevuje se podceňováním, odmítáním, eventuálně 

až odporem ke starým lidem …“ (Vágnerová, 2000, s. 443). V důsledku tohoto přístupu, 

který příliš zjednodušuje a nebere ohled na individualitu i rozdíly lidí této věkové kategorie, 

pak dochází k věkové diskriminaci, kterou lze chápat jako nerovný přístup k osobám 

různého věku, v užším smyslu pak ke starším osobám (Štorová, Fukan, 2012, s. 18).  

Výsledky z průzkumu nazvaného Aktivní stárnutí, který byl proveden napříč evropskými 

státy, uvádějí, že zhruba 6 % pracovníků má osobní zkušenost s věkovou diskriminací na 

pracovišti a kolem 15 % pracovníků bylo jejím svědkem (Active Ageing, 2012, s. 31). 

V souvislosti s pohlavím pracovníka nebyly mezi muži a ženami větší rozdíly. Platilo však, 

že starší respondenti měli s věkovou diskriminací na pracovišti větší zkušenosti než 

respondenti mladšího věku. Nutno podotknout, že Česká republika spolu s Maďarskem, 

Slovenskem a Tureckem patřila na základě výsledků průzkumu k zemím s největším 

podílem výskytu věkové diskriminace na pracovišti (tamtéž, s. 32). 

Častým, různými autory (srv. Ilmarinen, Štorová, Fukan) uváděným důvodem pro 

negativní postoj vůči starším lidem je strach z vlastního stárnutí, respektive i smrti. Obtíže 

ve schopnosti přijmout fyzické změny spojené se stárnutím, obava ze ztráty společensky 

uznávaných lidských vlastností i již zmiňovaný strach ze smrti mohou být často základem 

věkové diskriminace a celkově negativních postojů vůči stárnutí. Štorová a Fukan (2012, 
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s. 16) uvádějí názor, že „… čím materiálněji zaměřená společnost je, tím více negativně je 

stárnutí vnímáno. Západní kultura a její tzv. kult mládí pak často vedou k tomu, že stárnutí 

je vnímáno jen v negativním světle.“  

V dnešní společnosti, která je charakteristická požadavkem vysokého výkonu a pružné 

adaptace na nové technologické a organizační postupy, je postoj lidí vůči starším 

pracovníkům často předpojatý. Negativní postoj ke stárnutí jako takovému pramení 

z nedostatku poznatků, kritické a nekorektní názory se týkají věku a jeho vztahu 

především ke schopnosti se vzdělávat, k produktivitě a duševnímu zdraví (Ilmarinen, 

2008, s. 94). Starší pracovníci jsou často označováni za neperspektivní, neschopné 

osvojit si nové technické dovednosti a na nová místa jsou pak přednostně přijímáni lidé 

mladí (Langmeier, Krejčířová, 2006, s. 194). Díky těmto věkovým stereotypům založeným 

na očekáváních a zkreslených představách o vlastnostech a chování lidí z různých 

věkových skupin jsou obzvláště starší lidé vnímáni jako jeden celek. Rozdíly mezi lidmi 

v průběhu života ovšem narůstají a porozumět osobnostním vlastnostem, schopnostem 

a dalším charakteristikám jednotlivých pracovníků jen na základě věku je velmi obtížné 

(Štorová, Fukan, 2012, s. 17). 

Mezi časté projevy diskriminace na základě věku patří např. situace, kdy jsou starší 

uchazeči o zaměstnání vyloučeni z přijímacího řízení již v jeho samotném začátku, aniž 

by měli možnost své odborné dovednosti prokázat. Dalším diskriminačním jednáním 

může být např. snižování pracovní zodpovědnosti starších pracovníků či jejich opomíjení 

při povyšování nebo vzdělávání a rozvoji. Také nátlak na dřívější odchod do důchodu jako 

součást strategie řešení nadbytečnosti může být zahrnut mezi diskriminační jednání 

(Kocianová, 2012, s. 116). 

Je nesporné, že věk patří mezi hlavní faktory, které spoluurčují pozici lidí na trhu práce. 

Zároveň není pochyb o tom, že přestože není díky právním úpravám (Antidiskriminační 

zákon č. 198/2009 Sb., Zákoník práce č. 262/2006 Sb., Zákon o zaměstnanosti 

č. 435/2004 Sb., Listina základních práv a svobod) přípustné kvalitativně rozlišovat lidi 

podle věku, ve skryté formě k těmto tendencím dochází. Jedná se o tzv. nepřímou 

diskriminaci, které zákony bohužel nejsou schopné předcházet (Ilmarinen, 2008, s. 92). 

Ta spočívá „… v jednání nebo opomenutí, kdy na základě zdánlivě neutrálního 

ustanovení, kritéria nebo praxe je z důvodu věku osoba znevýhodněna oproti ostatním.“ 

(Sokačová, Hasmanová, aj., 2014, s. 38). Ke skryté diskriminaci může docházet např. při 

náboru, sledovat ji je možné prostřednictvím diskriminační inzerce, kdy v nabídkách 

pracovních míst není přímo uveden věk, ale je nabízena práce v mladém kolektivu. Za 
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skrytou diskriminaci může být považováno i vyžadování zbytečných požadavků na 

pracovní místo, např. požadavek na znalost výpočetní techniky či cizího jazyka, která ve 

skutečnosti není pro výkon činnosti potřebná (O’Cinneide, 2005, s. 26). Také pomalejší 

hierarchický či platový postup, popř. horší přístup ke vzdělání jsou projevem 

diskriminujícího jednání (Grima, 2011, s. 1312). 

Zaměřit se na ageismus a diskriminaci na základě věku se v souvislosti se stárnutím 

pracovní síly stává ekonomickou i společenskou nutností. Je možné usuzovat, že nejlepší 

způsob, jak čelit předsudkům, je brát člověka jako osobnost a vnímat jeho silné stránky, 

bez ohledu na to, kolik je mu let. Porozumění vlastnímu stárnutí je dobrým předpokladem 

pro vytváření věkově diverzifikovaných pracovních kolektivů a snižování věkové 

diskriminace na pracovišti. Kocianová (2013, s. 23) doplňuje, že vzájemná spolupráce 

pracovníků různých generací nabízí možnost učit se od sebe navzájem, posiluje vztahy 

mezi členy kolektivu a pomáhá stírat vnímání věkových rozdílů. Tato mezigenerační 

spolupráce zahrnuje vzájemné sdílení rozdílných pracovních zkušeností a dovedností, 

různých vzorů chování, myšlení, postojů, zájmů a komunikačních dovedností pracovníků 

různého věku. Zaměstnavatel by měl mít tedy zájem na tom, aby vytvořil prostředí, ve 

kterém budou jednotliví pracovníci schopni dosáhnout svého potenciálu, aniž by byli 

znevýhodněni na základě svého věku. 
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4 Age management 

S ohledem na výše zmíněnou demografickou situaci a s ní spojenou prognózou do 

budoucna je v současnosti věnována zvýšená pozornost přístupu, který se snaží vycházet 

z věkové rozmanitosti na pracovišti – age managementu. Tuto subdisciplínu řízení 

lidských zdrojů (Managing the Ageing Workforce, 2007, s. 5) je možné definovat jako 

řízení s ohledem na věk, na schopnosti a potenciál zaměstnanců (Štorová, Fukan, 2012, 

s. 7). Pillinger (2008, s. 7) představuje koncept age management jako komplexní přístup 

vedoucí k řešení demografických změn na pracovišti, k podpoře věkové diverzity a řízení 

pracovních procesů v oblasti fyzického a sociálního prostředí. Vytvořené programy, 

strategie a postupy jsou pak určeny k náboru a zaměstnávání nejen starších pracovníků, 

podpoře zdraví, dobré atmosféry a předávání znalostí (tamtéž, s. 1). Tento přístup 

představuje „… vytvoření podmínek pro plnohodnotné uplatnění pracovníků všech 

věkových skupin, zvláště pak starších pracovníků, v pracovním procesu.“ (Novotný, 

Bosničová, aj., 2014, s. 56). V současnosti je tato strategie rozvíjena v souvislosti 

s koncepty, jako jsou aktivní stárnutí, sociální zodpovědnost či zdravá organizace (tamtéž, 

s. 56), popř. talent management či nástupnictví v organizacích v souladu se strategií 

mezigeneračního předávání znalostí (Kocianová, 2012, s. 112).  

Za průkopníka v age managementu je všeobecně považováno Finsko, které má v oblasti 

péče o pracovníky starších padesáti let a jejich pracovní schopnost nemalé zkušenosti. 

Společenskou i ekonomickou závažnost a aktuálnost problematiky stárnutí populace 

a s ním spojenou otázku postavení starších pracovníků na trhu práce rozpoznali finští 

odborníci zhruba o dvacet let dříve, než ostatní evropské země, proto jsou dnes finské 

zkušenosti inspirativním základem pro uplatnění a rozšíření age managementu v České 

republice (Cimbálníková, Fukan, aj., 2011, s. 4). 

V širším slova smyslu se koncept age management týká každého věku, jeho opatření by 

měla zajistit každému pracovníkovi využít své schopnosti a dovednosti bez jakéhokoliv 

znevýhodnění na základě svého věku. Zaměřen je prakticky na celý pracovní život 

člověka, jeho opatření jsou dlouhodobé povahy (Managing the Ageing Workforce, 2007, 

s. 5).  



32 

 

 

Obrázek č. 1 – Širší pojetí age managementu (zdroj: Štorová, Fukan, 2012, s. 49) 

Uvedený model na obrázku č. 1 pokrývá celý běh pracovního života, popisuje důležité 

fáze, které jednotlivce ovlivňují a navrhuje řešení z pohledu managementu aplikovatelné 

na organizační úrovni (Štorová, Fukan, 2012, s. 51). V užším pojetí je snahou konceptu 

podporovat vhodnými opatřeními převážně starší pracovníky a jejich setrvání na trhu 

práce (Cimbálníková, Fukan, aj., 2012, s. 14).  

4.1 Úrovně age managementu 

Opatření age managementu vyplývající ze stárnutí populace a s ním spojeného 

prodloužení pracovního života vycházejí ze zájmů na mnoha úrovních. Obecně jsou 

z hlediska motivace k tomuto zájmu rozlišovány tři úrovně, a to individuální, organizační 

a národní či regionální úroveň. Jedná se tedy o zájmy jednotlivců, organizací 

a společnosti jako takové. Zaměření age managementu je směrováno na aktivizaci 

a mobilitu lidí jako předpoklad pro jejich zaměstnatelnost v celé délce jejich života. To 

není možné zabezpečit jednotlivými opatřeními, ale pouze celostním a komplexním 

řešením (Novotný, Bosničová, aj., 2014, s. 56). 

Hlavní pozornost jednotlivce je na individuální úrovni zaměřena na „… udržení a obnovu 

vlastní zaměstnatelnosti.“ (Cimbálníková, Fukan, aj., 2012, s. 35). Zejména dlouhodobá 

nezaměstnanost postihuje osoby s nedostatečnou či nevhodnou kvalifikační úrovní, které 

zároveň projevují nižší zájem o další vzdělávání a ochotu k případné rekvalifikaci (Remr, 

2007, s. 11). V dnešní době začíná být běžným jevem, že pracovník několikrát za svůj 
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život změní své zaměstnání, často dokonce i profesi. Jeho zájmem by měla být snaha 

dosáhnout a udržet si takové dispozice, které mu umožní v případě potřeby volný pohyb 

na pracovním trhu. Spokojenost odvislá od kvality osobního a převážně pak také 

i pracovního života je pak dalším zájmem každého pracovníka, což vyžaduje změnu 

postojů v různých oblastech života. Základem je zaměřit se na plánování budoucnosti 

s ohledem na delší pracovní dráhu, změnit postoj k celoživotnímu vzdělávání a pečovat 

o vlastní zdraví bez ohledu na to, v jakém věkovém období se pracovník nachází 

(Cimbálníková, Fukan, aj., 2012, s. 34). Významným aspektem věci je také posílení 

mezigenerační spolupráce na pracovišti s rostoucími věkovými rozdíly, kde se častěji než 

dříve budou potkávat tři generace lidí, které budou muset umět spolu komunikovat 

a spolupracovat (Novotný, Bosničová, aj., 2014, s. 69). Z uvedeného vyplývá, že 

podstatná část zodpovědnosti tak spočívá na samotném pracovníkovi, který by měl umět 

využívat výhod, které jeho věk přináší, a zároveň by měl svou pozornost věnovat 

zvyšování pracovní schopnosti a zlepšování kvality života.  

Na úrovni organizační či podnikové, na kterou se tato práce zaměřuje především, je 

zájem o řízení stárnoucí pracovní síly dán zejména potřebou trvale přizpůsobovat 

pracovníky požadavkům organizace, udržovat jejich stabilní výkon a zvyšovat tak 

produktivitu práce (Novotný, Bosničová, aj., 2014, s. 60). Udržení a rozvoj pracovních sil 

je tak hlavním cílem zaměstnavatelů, kteří si s ohledem na demografické aspekty stárnutí 

pracovní síly stále častěji uvědomují svou společenskou odpovědnost, jejíž součástí je 

sociálně odpovědné chování a zdravé sociální prostředí na pracovišti (Cimbálníková, 

Fukan, aj., 2012, s. 35). Čím více se totiž budou projevovat demografické vlivy a stárnutí 

populace i samotných pracovníků, tím více se bude objevovat nutnost zavést opatření age 

managementu do každé organizace. Zaměstnavatelé ve veřejném i soukromém sektoru 

by měli usilovat o vytvoření takového prostředí, ve kterém zaměstnanci mohou sami řídit 

svou kariéru a ovlivňovat kvalitu svého stárnutí (Naegele, Walker, 2006, s. 32). Snaha 

zaměstnavatelů by měla zahrnovat tendence zavést flexibilnější formy práce s přiměřenou 

pracovní zátěží, důslednou a strategickou ochranu zdraví při práci a zdravé sociální 

prostředí na pracovišti. Aktivita zaměstnavatele může zahrnovat podporu a zajištění 

věkové rozmanitosti v rámci celé organizace, zajištění příležitosti pro celoživotní 

vzdělávání, sledování náboru a školení s cílem předejít věkové diskriminaci apod. 

(tamtéž, s. 33).  

Národní či regionální úroveň zahrnuje celkově veřejný zájem o problematiku řízení 

pracovníků s ohledem na věk. Tento koncept může být řešen na různých úrovních politiky, 

od úrovně mezinárodní až po strategie regionálního charakteru. S ohledem na skutečnost, 
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že mnohé aspekty této složité problematiky nejsou pokryty trhem a vyžadují si tak 

veřejnou intervenci, se opatření age managementu na této úrovni (či tzv. věková politika) 

zaměřují pomocí důchodové a sociální politiky, vzdělávacího systému či politiky 

zaměstnanosti na „… sladění nabídky a poptávky na trhu práce, řešení otázek 

zaměstnanosti a nezaměstnanosti, vyvažování negativních stránek demografického 

vývoje (stárnutí populace) v oblasti zdraví, produktivity práce a podobně.“ (Cimbálníková, 

Fukan, aj., 2012, s. 35). Mezi nástroje na národní úrovni se tak mohou řadit např. rozvoj 

pracovní legislativy, důchodového zabezpečení, podpůrných mechanismů důchodového 

systému či předcházení věkové diskriminaci (tamtéž, s. 36). Stát má v podstatě tři 

základní role, pokud jde o oblast řízení věku: může financovat či dotovat různé iniciativy, 

může regulovat trh práce nebo společnost obecně, a zároveň může podporovat 

zaměstnavatele, aby mohli zahájit a rozvíjet své strategie age managementu (Naegele, 

Walker, 2006, s. 31). Mezi další doporučení, kterými by se měl stát a jeho složky zabývat, 

může patřit i např. podpora akademického výzkumu v oblasti age managementu, rozvoj 

konceptu věkové diverzity, podpora šíření idejí tohoto konceptu a vzdělávání k age 

managementu či finanční podpora náboru a udržení starších pracovníků v organizacích 

(Novotný, Bosničová, aj., 2014, s. 139). 

Mezi první programy v České republice, které byly založeny na koncepci age 

managementu, je možné zahrnout projekt Třetí kariéra podporovaný Evropskou unií. 

Tento dvouletý projekt, který probíhal v letech 2006–2008, byl určen „… na podporu 

celoživotního vzdělávání a na zlepšení podmínek na trhu práce pro cílovou skupinu 50+ 

ve středočeském regionu.“ (Postavení zaměstnanců, 2008, s. 3). Cílem tohoto projektu 

bylo nejprve zmapovat současnou situaci v českých organizacích, výstupem šetření pak 

byl report o osobních a pracovních aspiracích pracovníků starších padesáti let, včetně 

postojů ekonomicky aktivních obyvatel v České republice k problematice postavení 

pracovníků starších padesáti let na trhu práce (tamtéž, s. 3). 

První zmínky povědomí o konceptu age management jako takového přinesl projekt 

mezinárodní spolupráce s Finskem. Hlavním impulsem pro jeho přípravu byla publikace 

profesora Juhani Ilmarinena z Finského institutu pracovního zdraví, který se stal 

zahraničním partnerem projektu. Ten nesl název Strategie Age Managementu v České 

republice a realizovala jej AIVD ve spolupráci s Masarykovou univerzitou, Univerzitou 

Palackého v Olomouci a Úřadem práce ČR, krajskou pobočkou v Brně v letech 2010–

2012. Hlavním cílem projektu bylo přenesení metodiky konceptu z Finska do České 

republiky a jeho publicita a především upozornění široké veřejnosti na problematiku 

zaměstnávání osob starších 50 let v souvislosti s demografickým vývojem v České 
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republice. V rámci projektu byly vydány také dvě metodické příručky. V současnosti 

probíhá od roku 2013 další projekt s názvem Implementace Age Managementu v České 

republice, konec realizace je plánován na červen roku 2015. V jeho rámci vznikla 

příručka, která navazuje na předešlé publikace a je zaměřena na konkrétní možnosti 

uplatnění age managementu v České republice, zavádění jeho principů a konceptu 

pracovní schopnosti včetně jejího měření. Inspiraci tentokrát čerpá z Nizozemí (Novotný, 

Bosničová, aj., 2014, s. 8). Cílem projektu je podpořit ideu konceptu age management, 

objasnit důvody pro jeho uplatňování a podat dílčí odpověď na výzvy jmenované 

Národním akčním plánem podporujícím pozitivní stárnutí pro období let 2013–2017 

(tamtéž, s. 14). 

Ve zmíněném Národním akčním plánu připraveném Ministerstvem práce a sociálních věcí 

ČR (MPSV) je koncept age management jedním z jeho strategických cílů, mezi hlavní 

výzvy tohoto strategického dokumentu patří mj. zajistit širokou publicitu tohoto konceptu 

a začlenit jej do personálního řízení organizací a jejich společenské odpovědnosti 

(Národní akční plán, 2012, s. 18). Principy age managementu jsou 

zohledněny i v Národním akčním plánu společenské odpovědnosti organizací v ČR, jehož 

gestorem je Ministerstvo průmyslu a obchodu (Novotný, Bosničová, aj., 2014, s. 8). 

V návaznosti na hlavní cíle strategie Evropa 2020 schválila vláda České republiky také 

národní cíle a dílčí národní cíle ČR do roku 2020 v oblasti zaměstnanosti. Zvýšení 

celkové míry zaměstnanosti ve věkové skupině 20–64 let na 75 % je národním cílem, 

mezi národní dílčí cíle pak patří např. zvýšení míry zaměstnanosti žen ve věkové skupině 

20–64 let na 65 % či zvýšení míry zaměstnanosti starších pracovníků ve věkové skupině 

55–64 let na 55 % (Mejstřík, 2011, s. 1). Je otázkou, jak realistické budou vize této 

strategie a zda vytyčených cílů bude dosaženo, protože cílů z předchozích strategií 

bohužel dosaženo nebylo. Příčin mohla být spousta, primárně je možné je hledat 

v ekonomické krizi či nedostatečném provázání evropské strategie s národními politikami 

(Malý, 2011, s. 15).  

Stát se také prostřednictvím MPSV finančně podílí na realizaci regionálních individuálních 

projektů spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu, které jsou zaměřeny na 

skupinu obyvatel starších 50 let za účelem jejich lepšího uplatnění na pracovním trhu 

(Štorová, Fukan, 2012, s. 22). 

Klíčová role regionů či místní samosprávy spočívá v podpoře iniciativ a akcí, které 

prosazují koncepci věkové diverzity či zavádějí místní akční plány týkající se řízení věku, 
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které spojují vzdělávací instituce, zaměstnavatele, odbory, nevládní organizace, univerzity 

a další příslušné subjekty (Naegele, Walker, 2006, s. 32). Mezi konkrétní iniciativy na této 

úrovni Remr (2007, s. 26) řadí např. odborné poradenství odborníků Úřadu práce 

zaměstnavatelům při realizaci strategie rozvoje lidských zdrojů s ohledem na skupinu 

pracovníků starších 50 let, mediální kampaně veřejných orgánů s cílem dosáhnout změnu 

v přístupu zaměstnavatelů k zaměstnávání starších osob či motivační a aktivační kurzy 

speciálně vytvořené pro nezaměstnané uchazeče o práci nad 50 let hrazené z prostředků 

na politiku zaměstnanosti. 

Z výše zmíněného je možné odvodit, že všechny uvedené úrovně jsou propojené 

s hlavním společným úmyslem, a tím je zařazení a zaměstnávání starších pracovníků 

a celková minimalizace negativních dopadů stárnutí společnosti. Naegele a Walker (2006, 

s. 31) doplňují, že všichni aktéři hrají důležitou roli při vytváření podmínek úspěšného 

zavedení age managementu do praxe a není možné přenášet zodpovědnost za tento 

koncept pouze na jednu z těchto úrovní.  
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5 Age management v organizaci  

Stanovení směru a cíle rozvoje age managementu je hlavním kritériem pro úspěšné 

zavedení konceptu do praxe v konkrétní organizaci. K tomu vedou a napomáhají 

především komplexní opatření, která jsou v zájmu všech tří úrovní – vycházejí z národní 

politiky, respektují specifika konkrétní organizace i charakter pracovní síly v organizaci 

(Cimbálníková, Fukan, aj., 2012, s. 39).  

Ilmarinen (2012, s. 2) poukazuje, že age management v organizaci by měl být jedním ze 

základních úkolů a povinností manažerů a nadřízených a zároveň také součástí politiky 

v oblasti lidských zdrojů. Mezi jeho cíle patří lepší informovanost o stárnutí, spravedlivé 

postoje ke stárnutí, podpora pracovní schopnosti a produktivity, celoživotní učení, 

pracovní úvazky zohledňující věk a bezpečný a důstojný přechod do důchodu. Je 

evidentní, že zaměstnavatelé hrají klíčovou úlohu při usnadňování prodloužení 

pracovního života (Fuertes, Egdell, aj., 2013, s. 274). Storrie doplňuje (2012, s. 1), že 

schopnost pracovat déle je určena kromě dalších aspektů především pracovními 

podmínkami během celého pracovního života člověka. 

Pro zavádění konceptu age management v organizacích jsou klíčovými osobami 

pracovníci pověření řízením lidských zdrojů (Novotný, Bosničová, aj., 2014, s. 60). Je 

nutné však podotknout, že i sebeosvícenější personalista nic nezmůže, pokud nebude 

s konceptem ztotožněno vedení organizace včetně přímých nadřízených a středního 

managementu (Managing the Ageing Workforce, 2007, s. 11). Podpora ze strany 

vrcholového vedení a analýza současného stavu je zásadním bodem pro úspěšné 

zapracování zásad age managementu do praxe organizace (Kocianová, 2013, s. 27). 

Právě vedení společnosti by mělo být přesvědčeno o přidané hodnotě, kterou organizaci 

skupina starších pracovníků přináší. Aktivity vedení organizace a středního managementu 

by měly být zaměřeny na potřeby těchto pracovníků a na zavedení opatření vedoucích ke 

zkvalitnění pracovních podmínek. Této situaci je pak zapotřebí uzpůsobit celé firemní 

prostředí i kulturu. Samozřejmostí je zohlednění těchto aktivit ve strategických cílech 

a záměrech organizace. Až po tomto kroku je možné přistoupit k práci se skupinou 

starších pracovníků, k hlubší analýze jejich potřeb, názorů a postojů ve vztahu k jejich 

pracovnímu zařazení a následném návrhu vhodných opatření (Rydvalová, 2011, s. 17). 

Jiní autoři (srv. Čeledová, Čevela, Pillinger, Steklíková, Storrie) pak upřednostňují 

nezužovat zaměření organizací výlučně na kategorii starších pracovníků a doporučují 

aplikovat opatření age managementu napříč všemi věkovými skupinami. 
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Strategický a komplexní přístup k age managementu zahrnuje aspekty jako organizaci 

práce, zaměstnatelnost, pracovní dobu, školení, rozvoj, pracovní úlohy a organizační 

změny. Tento přístup předvídá změny způsobené demografickým stárnutím a soustředí 

se na celoživotní přístup k pracovnímu životu všech věkových skupin. Zároveň také 

vyžaduje spolupráci všech součástí organizace (Pillinger, 2008, s. 15). Podle Čeledové 

a Čevely (2014, s. 185) přispívá k úspěchu postupů a strategií age managementu 

především vytvoření plánu „… systematického, integrovaného, komplexního přístupu 

k age managementu …“, organizační kultury, která „… podporuje strategický komplexní 

přístup k age managementu …“, vytvoření věkové diverzity pracovníků a boj s věkovými 

bariérami a věkovou diskriminací na pracovišti. Také řízení předávání znalostí, jejich 

udržování a oceňování a zapojování starších pracovníků do plánování postupů řízení 

věkové struktury zaměstnanců se řadí mezi faktory, které napomáhají úspěšně 

implementovat tento koncept do prostředí organizací. Čeledová a Čevela (2014, s. 185) 

dodávají, že v rámci prevence je vhodné „… pracovat s pracovníky všech věkových 

skupin.“ 

Metody a postupy age managementu je možné jak v případě velkých zaměstnavatelů, tak 

i malých organizací či drobných podnikatelů, zařadit do běžných personálních činností, 

např. do oblasti náboru pracovníků s ohledem na věkovou diverzitu, do oblasti vzdělávání 

u rozvoje dovedností starších pracovníků či v přípravě starších pracovníků na odchod do 

důchodu (Novotný, Bosničová, aj., 2014, s. 61). Situace je však odlišná v různých 

organizacích podle jejich zaměření i podle regionu, ve kterém působí a kde se odráží 

různá míra nezaměstnanosti. Zatímco velké organizace mohou mít pro personální politiku 

vytvořena oddělení o několika pracovnících, kteří jsou schopni uvnitř organizace vést 

různé programy pro své zaměstnance, střední a malé organizace, popř. mikropodniky 

mají většinou za prioritu či cíl udržet se na trhu, a proto téma věku nebývá v plánování 

a rozvoji organizace tak často zohledňováno (Sokačová, Hasmanová, aj., 2014, s. 17). 

Tyto podniky často nemívají ani dostatek finančních prostředků, aby vypracovaly strategii 

řízení lidských zdrojů nebo požádaly o radu, pokud jde o řízení věkové struktury (Fuertes, 

Egdell, aj., 2013, s. 273). Je však nutné si uvědomit, že situace musí být řešena 

systémově, nikoliv formou ad hoc školení či vzdělávacích seminářů bez propojení s celým 

systémem řízení lidských zdrojů a firemní kulturou (Rydvalová, 2011, s. 17). 

Pracovníci Finského institutu pracovního zdraví stanovili osm tzv. pilířů age managementu 

na podnikové úrovni, jejichž účelem je „… vytýčit směr a cíle rozvoje age managementu 

(…). Každá organizace si cíle definuje podle své výchozí situace, stanovené vize 
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a strategií. Všechny metody a postupy by měly být v souladu s firemní kulturou.“ (Štorová, 

Fukan, 2012, s. 61). Blíže definované cíle jednotlivých pilířů jsou rozepsané v tabulce č. 5. 

Tabulka č. 5 – Pilíře age managementu (zdroj: Štorová, Fukan, 2012, s. 61–62) 

Název pilíře Požadovaný cíl age managementu na 
podnikové úrovni 

Dobré znalosti o věkovém složení Lidé zodpovědní za rozhodování v naší firmě 
jsou si vědomi problémů spojených 
s budoucností pracovní síly, jako např. stárnutí 
zaměstnanců, předčasný odchod do důchodu 
a nedostatek mladých pracovníků.  

Vstřícný postoj vůči věku Management společnosti a vedoucí pracovníci 
mají kladný postoj vůči stárnoucím 
zaměstnancům a jejich znalostem a umí je 
využít. 

Dobrý management, který rozumí 
individualitě a rozdílnosti 

Vedení organizace vidí jako svou odpovědnost 
přistupovat individuálně k pracovníkům všech 
věkových kategorií. 

Kvalitní a funkční věková strategie V naší organizaci nabývá na významu ocenění 
a rovnoprávnost zaměstnanců různého věku, 
spolupráce mezi různě starými lidmi, celoživotní 
vzdělávání a chuť starších pracovníků 
pokračovat ve spolupráci. Věková strategie je 
součástí osobních pracovních plánů a politiky 
společnosti.  

Dobrá pracovní schopnost, motivace a vůle 
pokračovat ve spolupráci 

Pracovní schopnost, motivace a vůle 
pokračovat ve spolupráci se mezi stárnoucími 
pracovníky zvýšily v naší organizaci natolik, že 
tito zaměstnanci by rádi ve společnosti pracovali 
až do odchodu do důchodu.  

Vysoká úroveň kompetencí Vedení naší organizace si je plně vědomo 
konceptu sdílených kompetencí a učení se. 
Koncept je odražen v důležitých firemních 
rozhodnutích. Vedení společnosti zabezpečilo, 
aby byly zkušenosti starších pracovníků 
předávány mladším zaměstnancům.  

Dobrá organizace práce a pracovního 
prostředí 

Organizace práce, pracovní doba a pracovní 
prostředí po fyzické i sociální stránce odpovídají 
potřebám zaměstnanců různého věku.  

Spokojený život Uznání, pracovní pohoda a kvalita života 
starších zaměstnanců se v naší organizaci 
významně zlepšily. Pracovníci odcházejí 
do důchodu v důstojnosti.  

 

Wallin a Hussi (2011, s. 13) uvádějí, že existuje mnoho odlišných přístupů k age 

managementu na pracovištích, které jsou v zásadě děleny podle dvou aspektů – přístupu 

ke stárnutí a stárnoucím pracovníkům a připravenosti organizace a disponibilních 
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prostředků k řešení problémů. Na základě toho byla vytvořena pětibodová typologie 

praktik age managementu, která indikuje míru vyspělosti ve vztahu k opatřením age 

managementu v konkrétní organizaci. Mezi jednotlivé typy se řadí zaměření se na 

problém omezenosti pracovních zdrojů, snížení pracovních požadavků, zvýšení kapacit 

jedince, mezigenerační učení a perspektiva životního běhu.  

S postupným stárnutím pracovníků musí docházet k úpravě jejich pracovních úkolů na 

základě jejich silných stránek, potřeb a schopností, aby byla zajištěna jejich dlouhodobá 

pracovní schopnost, pohoda a produktivita. „Například snížení fyzických nároků na práci, 

zvýšení množství přestávek v pracovních procesech, přihlédnutí ke zdravotním rizikům při 

plánování práce na směny nebo pružné pracovní úvazky, to vše jsou opatření příznivá pro 

stárnutí. Nejsnadnější cestou, jak zjistit nové potřeby a způsoby úpravy práce, je ptát se 

starších pracovníků, jak by chtěli svou práci změnit a zlepšit.“ (Novotný, Bosničová, aj., 

2014, s. 79).  

Podnětem pro uvažování zavést řízení věkové struktury do personálních aktivit organizací 

bývají často prognózy týkající se zvyšující se věkové struktury pracovníků. Morschäuser 

a Sochert (2006, s. 21) těmto organizacím doporučují zodpovědět si tři základní otázky: 

„Jak se věková struktura organizace pravděpodobně vyvine za několik let?“, „Jaké 

problémy se v současnosti vyskytují mezi staršími pracovníky a jaké se objeví 

pravděpodobně v příštích letech?“ a „Jak může být udržena a podpořena pracovní 

schopnost, zaměstnatelnost a pracovní možnosti starších pracovníků?“ Na základě 

odpovědí na tyto otázky je pak možné identifikovat oblasti, v nichž by bylo vhodné provést 

změny. Případná řešení z nich vyplývající navrhují zmínění autoři projednat např. v rámci 

workshopu, kterého se budou účastnit jak zástupci samotných zaměstnanců, tak vedení 

společnosti (2006, s. 22). 

5.1 Nástroje age managementu 

Dobré znalosti o věkovém složení organizace, spravedlivé postoje ke stárnutí pracovníků, 

popř. uplatňování komplexního a strategického myšlení patří podle Cimbálníkové, 

Fukana, aj. (2012, s. 14) k hlavním zásadám age managementu zaměřeného na skupinu 

pracovníků staršího věku. Štorová (2012, s. 7) k nim připojuje ještě různé nástroje na 

podporu pracovní schopnosti. Tyto zásady mohou být krokem ke zkvalitnění pracovních 

podmínek i života nejen starších pracovníků a poskytují tak společnosti příležitost využít 

potenciálu pracovníků všech věkových skupin.  
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Cílem zavedených opatření na pracovišti v rámci age managementu by měl být stav, kdy 

každý pracovník má možnost využít svůj potenciál, aniž by byl znevýhodněn kvůli svému 

věku. Může se jednat o drobná opatření v každodenním pracovním životě až po 

komplexní systémový přístup k age managementu „… zapracovaný do strategie firmy 

a provázaný s jednotlivými personálními činnostmi …“ (Štorová, Fukan, 2012, s. 7). Mezi 

jednotlivá opatření, která se většinou týkají široké škály činností, řadí Cimbálníková, 

Fukan, aj. (2012, s. 33) mimo jiné péči o zdraví, restrukturalizaci pracovních míst, rozvoj 

pracovního prostředí, přizpůsobení organizace práce, ergonomii práce, rozvoj 

mezigenerační spolupráce, podporu a propagaci rozvoje fyzické kondice zaměstnanců, 

rozvoj personálních strategií s přihlédnutím k potřebě age managementu a podporu 

uspokojení z práce či zachování pracovní pohody. Na některé z těchto možností mají 

čeští zaměstnanci za určitých podmínek nárok ze zákona, jiné jsou naopak otázkou dobré 

vůle a zkušenosti či osvícenosti zaměstnavatele, které je možné zahrnout do oblasti 

etické jako součást konceptu společenské odpovědnosti organizací (Novotný, Bosničová, 

aj., 2014, s. 46).  

Remr (2007, s. 12) uvádí, že jedním z faktorů, který ovlivňuje zaměstnanost starších 

osob, je možnost úpravy pracovní doby. Novotný, Bosničová, aj. (2014, s. 47) zahrnují 

mezi hlavní flexibilní formy práce pružnou pracovní dobu, částečné úvazky, sdílené 

pracovní úvazky, práci z domova, stlačený pracovní týden či flexibilní práci na směny. 

Pillinger (2008, s. 35) uvádí, že flexibilní pracovní doba je pro organizaci klíčovým 

nástrojem age managementu z toho důvodu, že pomáhá starším pracovníkům zvyknout si 

na fyzické i psychické výzvy plynoucí z procesu stárnutí a poskytuje jim lepší kvalitu 

pracovního života, lepší zdraví, fyzickou kondici a motivaci.  

Remr (2007, s. 18) preferuje jako hlavní možné řešení zaměstnávání starších osob 

systematické vzdělávání, „… tj. kontinuální zvyšování kvality pracovní síly v průběhu 

celého pracovního života …“, kdy předpokladem je vzdělávání na míru ke schopnostem 

každého konkrétního pracovníka. Kocianová (2013, s. 26) uvádí, že vzdělávání a rozvoj 

starších pracovníků je s ohledem na jejich budoucí uplatnění v zaměstnání základní 

výzvou jak pro samotné pracovníky, tak pro organizace, a stává se důležitým aspektem 

společenské odpovědnosti organizací a jejich strategického personálního plánování. 

Ilmarinen (2012, s. 5) pak doplňuje, že u starších pracovníků je třeba brát v rámci 

doplňování dovedností a schopností v úvahu změny a odlišnosti v procesu učení ve 

vztahu k mladším kolegům.  
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Řada nástrojů age managementu je spojena také s podporou zdraví a pracovního 

prostředí. Do této kategorie se řadí zdravotní prohlídky v rámci i nad rámec zákona, 

využívání poradenství v oblasti zdraví, zajištění zdraví podporujících aktivit či 

monitorování rizikovosti pracovního prostředí a úprava ergonomie, resp. hledání 

ergonomických řešení, která omezují fyzickou zátěž pracovníků (Novotný, Bosničová, aj., 

2014, s. 67). Ilmarinen (2012, s. 4) do této kategorie kromě zdravého životního stylu řadí 

i správné léčení akutních zdravotních problémů, přijímání preventivních opatření na 

pracovištích či aktivní spolupráci mezi odborníky na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci, zaměstnavateli a zaměstnanci. 

Mezi nástroje age managementu v organizaci se může řadit i variabilní nabídka benefitů, 

které nejsou zákonnou povinností zaměstnavatele, a proto se řadí především mezi 

motivační nástroje na zvýšení produktivity a loajality pracujících (Novotný, Bosničová, aj., 

2014, s. 47). Za ideální stav tak může být považována nabídka benefitů formou tzv. 

kafetérie, popř. může být vhodné nastavit benefity podle preferencí a potřeb různých 

skupin pracovníků, např. na základě vnitropodnikového průzkumu mezi samotnými 

zaměstnanci.  

Nástrojem age managementu může být i zpětná vazba nadřízeného ohledně vykonané 

práce, resp. dialog mezi nadřízeným a zaměstnanci, který by měl být trvalým procesem, 

nikoliv jen jednorázovým hodnotícím pohovorem prováděným jednou za rok. Podpora ze 

strany nadřízeného v náročných a obtížných pracovních situacích, spravedlivé zacházení 

a nulová tolerance k diskriminaci na základě věku jsou aspekty, které pracovníci dokážou 

zaznamenat a ocenit (Ilmarinen, 2012, s. 5). Zpětná vazba je rozhodující pro posílení 

významu práce zaměstnanců a stimuluje jejich ochotu sdílet znalosti, dovednosti 

a zkušenosti, které mohou být značným přínosem pro organizaci (Kocianová, 2013, 

s. 24). 

Z uvedeného je možné odvodit, že nástroje tohoto konceptu lze propojit s konkrétními 

oblastmi personálního řízení, a to především s oblastí organizace práce, oblastí stimulů 

pracovní motivace a oblastí vzdělávání a rozvoje kvalifikace (Sokačová, Hasmanová, aj., 

2014, s. 30). Jak je patrné, celá řada opatření v rámci tohoto přístupu v organizacích má 

preventivní charakter. „Jedná se o prevenci úbytku pracovních schopností starších 

pracovníků a prevenci jejich zdravotních problémů. Aby byl age management produktivní, 

všechna opatření by měla být doprovázena pečlivým plánováním a následným 

vyhodnocením …“ (Cimbálníková, Fukan, aj., 2012, s. 101). Všechny tyto nástroje 

a zlepšení související s věkem, které je třeba na pracovišti provádět, lze označit za age 
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management (Ilmarinen, 2012, s. 5). Pro skutečně strategický a komplexní přístup musí 

tedy organizace vytvářet dlouhodobé systematické plány, zavádět postupy, které jsou 

integrované, a zaměřit se na holistický přístup k řešení této otázky (Kocianová, 2012, 

s. 115).  

5.2  Výhody uplatnění age managementu v organizaci 

Zkušenosti organizací, které age management již aplikovaly, ukazují, že vybrat a přijmout 

starší pracovníky pro organizaci znamená využít výhodu v jejich zkušenostech 

a dovednostech. Dále se ukázalo, že pro organizaci je výhodné investovat do zdraví 

a vzdělání stárnoucí pracovní síly, protože tím prokazatelně dochází ke snižování 

nákladů. Také schopnost udržet starší pracovníky v podniku znamená možnost vyhnout 

se ztrátě dovedností. Věková rozmanitost pak může napomoci mezigenerační solidaritě 

a zvýšit tak motivaci k práci (Naegele, Walker, 2006, s. 5). Společnosti se zaměřují 

především na to, jak vytvořit dostatečně velký zisk. Některé z nich už pochopily, že jim 

k tomu mohou dopomoci i „… kvalitně propracované strategie práce s různými cílovými 

skupinami zaměstnanců, které jim v konečném důsledku sníží personální náklady, zlepší 

klima v organizaci, zvýší loajalitu zaměstnanců a zároveň dodají punc dobrého 

zaměstnavatele na trhu práce…“ (Rydvalová, 2011, s. 17). Zajistit dobrou atmosféru na 

pracovišti a efektivně využívat silné stránky pracovníků jsou schopny většinou 

společnosti, které mají kladný postoj ke stárnutí svých pracovníků. „Kombinování 

schopností a předností věkově diverzifikovaného kolektivu vytváří příležitosti pro 

oboustranné učení a smysluplnou práci. Uspořádání vstřícná k věku napomáhají ke 

spokojenosti pracovníka v práci a jsou předpokladem dlouhé kariéry a produktivního 

pracovního života.“ (Wallin, Hussi, 2011, s. 15). 

Štorová s Fukanem (2012, s. 59) poukazují na to, že koncept age management by se měl 

stát součástí společenské odpovědnosti organizací. Vedle ekonomické činnosti organizací 

a aktivit na ochranu životního prostředí, by se měly organizace zaměřit na sociální oblast 

a ovlivňovat zdraví, bezpečnost, životní úroveň, vzdělávání a kulturní rozvoj nejen svých 

pracovníků, ale i okolní komunity. Aktivity uvnitř organizací by měly „… směřovat do 

oblasti zdraví a bezpečnosti zaměstnanců, jejich vzdělávání a osobního rozvoje, 

vyváženosti pracovního a osobního života, uplatňování rovných příležitostí, podpory 

věkové diverzity na pracovišti apod.“ (Štorová, Fukan, 2012, s. 60). Ostatně toto je i jedna 

z výzev Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí (Národní akční plán, 

2012, s. 35). Obecně je z praxe možné potvrdit, že takto zaměřené odpovědné chování 

organizace a dobrovolné integrování sociálních hledisek do strategie organizace přináší 
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samotné organizaci nemalé výhody. Vedle zvyšování produktivity práce a loajality 

zaměstnanců si organizace těmito aktivitami buduje dobrou pověst nejenom obchodního 

partnera, ale také kvalitního zaměstnavatele, který si zakládá na dobrých vztazích se 

svými zaměstnanci. 

Pokud shrneme všechna doposud uvedená fakta, je možné tvrdit, že přijetí starších 

pracovníků může být velkým přínosem pro podnik díky jimi nabytým zkušenostem, i v tom, 

že následné zaškolení nemusí být v porovnání s mladšími pracovníky náročné jak 

z hlediska času, tak finančních nákladů. Trh práce, mnohdy u specifických profesí, 

nemusí nabízet dostatečný výběr z mladých uchazečů a popisovaná pracovní skupina 

tyto kandidáty naopak nabízet může. Samozřejmě stávající starší pracovníci pracující 

v organizaci jsou nespornou výhodou z toho důvodu, že oplývají firemním know-how či 

obchodními kontakty, a jejich udržení si může být pro daný podnik klíčové, už jen 

z hlediska konkurenceschopnosti na trhu. Je možné usuzovat, že je vždy nutné přihlížet 

k charakteru konkrétní pracovní pozice, zda se jedná o pracovníky na administrativní či 

dělnické pozici. Od toho se pak mohou odvíjet následná opatření, ať už v oblasti zdraví, 

vzdělávání či organizace práce.  

5.3 Uplatnění koncepce age managementu v praxi v České republice 

Remr (2007, s. 14) uvádí, že míra ochoty věnovat se starším pracovníkům se významně 

liší mezi jednotlivými podniky. Velké podniky zabývající se plánovitě lidskými zdroji mají 

více zkušeností i zdrojů na to, aby svá opatření specificky směřovaly i na starší 

pracovníky. To se týká i společností v nepodnikatelské sféře či podniků, ve kterých působí 

odborová organizace. Malé a střední podniky patří naopak mezi zaměstnavatele, kteří se 

staršími pracovníky příliš nezaobírají a s jejich zaměstnáváním si spojují spíše nevýhody. 

Fuertes, Egdell, aj. (2013, s. 287) pak dodávají, že příklady dobré praxe lze nalézt 

především u velkých podniků, kdežto malé a střední podniky velkou škálu těchto modelů 

postrádají a příklady dobré praxe velkých podniků se na ně z důvodu omezených zdrojů 

aplikovat nedají. Šimandlová (2014, s. 8) upozorňuje také na rozdíly v přístupu organizací 

k této problematice na základě jejich zaměření a poukazuje na to, že výrobní společnosti 

jsou často z důvodu obtížnějšího hledání kvalifikovaných pracovníků ochotnější věnovat 

se age managementu a ergonomickému řešení pracovišť spíše než administrativně či 

obchodně zaměřené organizace. 

Zajímavé jsou výsledky dotazníkového šetření, které v roce 2012 provedla Steklíková pro 

svou diplomovou práci na téma Koncepce Age management v organizacích v České 

republice u celkem 67 personálních manažerů a personalistů. Ze šetření vyplynulo, že 
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zkušenost respondentů s organizacemi, kde by byl tento koncept již v současné době 

aplikován, popř. plánován v blízké budoucnosti, je relativně nízká. Pouze 14 osob (21 %) 

odpovědělo, že takovou společnost zná; v 8 případech se jednalo o organizaci, ve které 

respondenti v době šetření pracovali (Steklíková, 2012, s. 72). Na dotaz, zda je tato 

koncepce pro ně tématem, odpovědělo 57 % respondentů kladně, velká část respondentů 

dotazníkového šetření (18 responsí) považovala koncept age management za aktuální 

a nutný (tamtéž, s. 69). Šetření mezi personalisty zároveň ukázalo, že velká část 

respondentů považuje age management „… jako obecný a hůře uchopitelný koncept, 

který se jich osobně nedotýká …“ (tamtéž, s. 82). Zároveň na otázku, jak by měla vypadat 

jednotlivá opatření či programy v rámci aplikace strategií age managementu a jakých 

oblastí se dotýkají, odpověděla většina respondentů, že neví (tamtéž, s. 69).  

Podnětné výsledky přinesl výzkum obecně prospěšné společnosti Alternativa 50+ v rámci 

projektu Management věku: nástroj pro boření věkových a genderových stereotypů 

uskutečněný v roce 2013, který byl zaměřený na téma postavení starších pracovníků na 

trhu práce. Jedním z cílů výzkumu bylo zjistit postoje zaměstnavatelů a personálních 

manažerů k postavení zaměstnanců starších 50 let, jak jsou rozvinuté programy age 

managementu v českých organizacích, popř. zda je o tuto oblast zájem (Šimandlová, 

2014, s. 4). Na základě tohoto šetření bylo zjištěno, že zaměstnavatelé podporují 

zaměstnávání různých věkových skupin a že mívají, pokud vůbec, jen malé množství 

programů podporujících zaměstnance 50+. Mezi nejčastěji poskytované benefity určené 

pro všechny zaměstnance bez ohledu na věk patří v České republice „… flexibilní formy 

práce, pracovní pomůcky (monitory, pracovní židle), penzijní připojištění a životní 

pojištění, vzdělávací kurzy, mimořádné odměny při dovršení 50 let nebo při odchodu do 

invalidního či starobního důchodu, zdravotní programy, …“ (tamtéž, s. 6). Obecně pak 

organizace všem svým pracovníkům poskytují např. pružnou pracovní dobu, částečné 

úvazky, zdravotní programy, čerpání z kulturního a sociálního fondu, stravenky, systém 

kafetérie a jiné. Dalšími typy benefitů bývají např. peněžní či nepeněžní dary po 

odpracování určitého počtu let v organizaci. Zejména v organizacích, kde působí odbory, 

bývají formy benefitů a další pracovní podmínky ukotveny v rámci kolektivních smluv. 

Poměrně zajímavým zjištěním byla skutečnost, že zaměstnavatelé často s různými 

nástroji age managementu pracují, aniž by je konkrétně age managementem nazývali. 

Programy pro zaměstnance 50+ zaměstnavatelé ve většině případů nerealizují a častěji 

volí „… univerzální, obecné ‚balíčky‘, z nichž si mohou jednotlivci vybrat dle svých potřeb 

…“ (tamtéž, s. 6).  



46 

 

Počet projektů zaměřených na kategorii 50+ v České republice, respektive vzdělávacích 

projektů v oblasti age managementu, v poslední době postupně narůstá a jejich zaměření 

je variabilní. Mezi oblasti, kterými se zabývají, se řadí především poradenství v oblasti 

další kariéry či motivační aktivity, na které mohou navazovat i další kroky ke 

zprostředkování zaměstnání, dále vzdělávání v podnikání, počítačové gramotnosti, 

komunikaci či managementu. Některé projekty jsou zaměřeny na problematiku šířeji, např. 

formou osvěty ohledně věkové či genderové diskriminace či vytvářením nebo šířením 

metodiky předávání zkušeností. Angažují se jak různé vzdělávací asociace, univerzity, 

ministerstva, krajské úřady či úřady práce, tak soukromé organizace či občanská 

sdružení. Problémem však zůstává získání údajů o úspěšnosti těchto projektů (Novotný, 

Bosničová, aj., 2014, s. 119–123). 

V České republice existují zaměstnavatelé, kteří přímo pracují s konceptem age 

management, mají ho zabudovaný ve své firemní kultuře a aktivně jej využívají. Spolu 

s prosazením diverzity na pracovišti tak mohou získat zaměstnance, kteří disponují 

odlišnými zkušenostmi a nápady, a jsou tak pro organizaci velkým přínosem. Pozice 

organizace na trhu je tak posílena pomocí dynamiky v týmu, kreativitě, stabilitě, 

zkušenostem i nadhledu různých pracovníků (Sokačová, Hasmanová, aj., 2014, s. 29). 

Mezi společnosti, které koncept age management v České republice zavádějí a aktivně 

prosazují, patří např. Česká spořitelna, Česká pojišťovna, ŠKODA AUTO, UniCredit Bank 

nebo ČEZ. 

Konkrétně automobilka ŠKODA AUTO a.s. byla již několikrát oceněna v rámci různých 

evropských projektů za příkladné jednání vůči starším zaměstnancům, zejména 

v kategoriích Pracovní místa pro lidi každého věku či Firma vstřícná seniorům. Společnost 

v rámci svého programu seniority realizuje širokou škálu cílených opatření ke zlepšení 

zdraví svých zaměstnanců. Program je zaměřen především na ergonomická opatření na 

pracovištích, sportovní nabídky nebo bezplatné zdravotní kontroly. Tato opatření jsou 

zaměřena na udržení zaměstnanců ve společnosti, na udržení vysoké úrovně jejich 

výkonu, ale také na pomoc starším pracovníkům a seniorům zůstat zdraví a aktivní, 

udržet si životní rovnováhu a předávat znalosti mladším kolegům (ŠKODA AUTO, 

©2015). 

Také bankovní společnost Česká spořitelna, a.s. zavedla projekt nazvaný Diversitas, který 

prosazuje a podporuje principy rovných příležitostí napříč celou bankou. Program určený 

starším zaměstnancům nese název Moudrá Sova. Jeho cílem je zaměřit se na slaďování 

pracovního a osobního života zaměstnanců starších padesáti let, kteří jsou považováni za 
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zdroje cenných zkušeností a znalostí, které mohou dále předávat ostatním kolegům 

a efektivně tak využívat svůj potenciál. Tento program si dal v roce 2014 za cíl věnovat se 

otázkám age managementu a za úkol si stanovil připravit koncept age management pro 

své zaměstnance, zavést téma diverzity jako součást programu manažerského rozvoje 

a revidovat, popř. rozšířit nabídky školení pro své zaměstnance (Česká spořitelna, 

©2013). 

Jedním ze způsobů, jak koncepci age managementu úspěšně šířit mezi další 

zaměstnavatele a ostatní aktéry pracovního trhu, je zaznamenávat a sdílet tyto příklady 

dobré praxe. Právě v rámci již zmíněných projektů Třetí kariéra a Strategie Age 

Managementu v České republice jsou k dispozici i popisy praktických opatření organizací, 

u kterých je řízení zohledňující věk zaměstnanců realizováno a které se tak mohou stát 

inspirací pro jiné organizace, které uvažují o implementaci tohoto konceptu do svých 

strategických plánů. Ideálním stavem by pak mohlo být vytvoření „sítě“ sloužící 

k zaznamenávání dobré praxe v České republice v podobném smyslu, jako to již dnes 

funguje na evropské úrovni, konkrétní příklady uvádějí Lindley a Duell (2006, s. 191). 

Vhodné by pak bylo vyhledávat v této databázi a komparovat míru aplikace age 

managementu mezi jednotlivými typy organizací, např. z hlediska velikosti či zaměření 

organizací. 
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6 Případová studie – Řízení věkové struktury zaměstnanců ve 

společnosti Severočeské doly a.s 

6.1 Metodika a cíle případové studie 

Případová studie se řadí mezi „…nejužitečnější a zároveň nejužívanější…“ designy či 

plány kvalitativního výzkumu v pedagogických vědách (Švaříček, Šeďová, 2007, s. 83). 

Reichel (2009, s. 62) uvádí, že pomocí kvalitativního výzkumu se zkoumá „… určitý prvek, 

proces, fenomén ad. v přirozených podmínkách …“ Pomocí případové studie se podle 

Hendla (2005, s. 104) provádí detailní studium jednoho či několika málo případů, zdrojem 

informací jsou data od jednoho nebo několika málo jedinců. Vybraným typem případové 

studie pro účely této práce je studium organizací a institucí, v němž jsou zkoumány firmy, 

odborové organizace, implementace programů či intervencí. Cíle tohoto typu kazuistiky 

jsou různorodé, může se jednat o hledání nejlepšího vzorce chování, zavedení určitého 

typu řízení, evaluaci, zkoumání procesů změn a adaptace (tamtéž, s. 105). Výsledkem 

případové studie je v souladu s Hendlem (2005, s. 105) zachycení složitosti případu 

a popis vztahů v jejich celistvosti. Badatel využívá veškeré dostupné metody sběru dat, 

klíčovými jsou „… pro takto pojaté případové studie kvalitativní techniky, tj. všechny formy 

pozorování a rozhovorů, analýza dokumentů, apod.“ (Švaříček, Šeďová, 2007, s. 98). 

Hendl (2005, s. 104) doplňuje, že na konci studie se: „…zkoumaný případ vřazuje do 

širších souvislostí.“ 

Na začátku výzkumu byl v souladu se Zichem (2004, s. 102) stanoven výzkumný problém, 

následně pak byly formulovány výzkumné otázky. Výzkumné šetření se opíralo 

o kombinaci několika technik sběru dat, a to polostrukturovaného rozhovoru s otevřenými 

otázkami, strukturovaného rozhovoru s otevřenými otázkami, nestrukturovaného volného 

rozhovoru (Reichel, 2009, s. 102–111) a studia písemných pramenů (Zich, 2004, s. 50). 

Výběr zkoumaných objektů byl účelový, na základě úsudku (Hendl, 2005, s. 83). Metodou 

vyhodnocení a interpretace této případové studie jsem podle Hendla (2005, s. 114) zvolila 

analýzu dat případové studie, prostřednictvím které „… výzkumník zkoumá data a hledá 

propojení mezi nimi a výzkumnými otázkami.“ Analýza probíhala paralelně se sběrem dat, 

neboť v kvalitativním výzkumu je třeba zkoumat data, klást si nové otázky a opět sbírat 

v terénu data, které na nové otázky pomohou odpovědět (Reichel, 2009, s. 165). 

V souladu s Reichlem (2009, s. 169) se v práci následná prezentace získaných dat 

prolíná zároveň s jejich interpretací.  
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Použitím kombinace technik sběru dat bylo sníženo riziko neporozumění ze strany 

výzkumníka a učinění chybného závěru, čímž byla zvýšena kvalita a validita výzkumného 

šetření (Hendl, 2005, s. 341). Reliabilita zjištění je u kvalitativního výzkumu obecně nižší, 

spoléhá se na subjektivní měření, tudíž jistá tendence k subjektivitě se dá u kvalitativních 

výzkumů očekávat (Reichl, 2009, s. 70). Správné použití metodologických postupů by 

však mělo zajistit maximální možnou transparentnost pro případnou kontrolu či opakování 

výzkumu jiným výzkumníkem. Zobecnitelnost a přenositelnost je u kvalitativního výzkumu 

obecně problémem, protože výběr vzorku znemožňuje statistiky zobecnit či výsledky 

přenést na jiné vzorky (Reichl, 2009, s. 69). Tak tomu bylo i v případě zkoumané 

společnosti, neboť se jedná o organizaci se specifickým předmětem podnikání.  

Případová studie zkoumala řízení věkové struktury zaměstnanců v důlní společnosti 

Severočeské doly a.s., která působí v Ústeckém kraji a která byla z podstaty použité 

výzkumné metody vybrána cíleně, účelově. Pro výběr společnosti jsem se rozhodla na 

základě jejího obrazu sociálně zodpovědného a žádaného zaměstnavatele v regionu 

a dále z důvodu vysokého průměrného věku zaměstnanců, což bylo možné zjistit 

z výroční zprávy společnosti uveřejněné na jejích webových stránkách. Klíčovým 

aspektem pro výběr této organizace byla však skutečnost, že mateřskou společností 

organizace je polostátní energetická společnost ČEZ, a. s., která se problematice age 

managementu již několik let věnuje.  

Výzkumným cílem případové studie bylo pomocí uvedených metod zjistit, zda organizace 

Severočeské doly a.s., stejně jako její mateřská společnost ČEZ, a. s., řeší aktuální 

věkovou strukturu svých zaměstnanců, a nakolik ve svých personálních činnostech tuto 

skutečnost reflektuje. Záměrem tohoto šetření bylo ověřit, zda je věková strategie 

s ohledem na vysoký věkový průměr zaměstnanců součástí personální politiky organizace 

a zda organizace nějaké konkrétní nástroje z oblasti řízení zaměstnanců v souvislosti 

s věkem využívá. Z výzkumného cíle tak vyplynuly dvě výzkumné otázky: 

1. „Je v organizaci Severočeské doly a.s. reflektován vysoký věkový průměr 

zaměstnanců jako skutečnost, kterou je třeba řešit?“ 

Cílem otázky bylo popsat věkovou strukturu a věkové rozložení pracovních sil 

v organizaci a predikovat jejich vývoj v dalších letech, což je základní ukazatel pro řízení 

pracovníků s ohledem na věk. Cílem bylo zároveň ověřit, zda se organizace zabývá 

řízením věkové struktury zaměstnanců v podobném rozsahu jako mateřská společnost, 

a zda je věková strategie součástí personální politiky společnosti. 
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2. „Využívá organizace Severočeské doly a.s. v současné době nástroje řízení 

věkové struktury zaměstnanců a v jakých oblastech personálního řízení?“ 

Cílem této otázky bylo zjistit, jaké nástroje řízení věkové struktury zaměstnanců se 

v systému personálního řízení společnosti ve vztahu ke starším zaměstnancům 

v současnosti uplatňují. 

Na začátku výzkumného šetření jsem oslovila personální oddělení společnosti 

Severočeské doly a.s., které mi dalo k uskutečnění výzkumu souhlas, přislíbilo součinnost 

v poskytování materiálů a povolilo publikovat výsledky šetření ve své práci. Hlavním 

zdrojem informací samotného šetření v organizaci Severočeské doly a.s. bylo pro mne 

studium dat získaných z vnitropodnikových zdrojů organizace a rozhovor s personálním 

ředitelem společnosti (doslovný přepis rozhovoru je se souhlasem dotazovaného uveden 

v příloze B). Přístup k interním dokumentům, konkrétně ke kolektivní smlouvě, výroční 

zprávě, interním směrnicím a příkazům vztahujícím se k personálnímu řízení organizace, 

mi byl umožněn z intranetových stránek společnosti. Studium těchto písemných pramenů 

mi sloužilo k bližšímu seznámení se s charakterem činnosti společnosti, její organizační 

strukturou a personálními aktivitami v rámci společnosti. Záměrem bylo zároveň dohledat 

v písemně zapracovaných personálních procesech potenciální nástroje v kontextu řízení 

věkové struktury zaměstnanců. Dalším zdrojem informací byla data z personálního 

informačního systému zprostředkovaná zaměstnanci personálního oddělení. Účelem 

rozhovoru s personálním ředitelem bylo zejména získat informace, jak se vedení 

společnosti Severočeské doly a.s. staví k aktuálnímu rozložení věkové struktury svých 

zaměstnanců v organizaci. Dále rozhovor sloužil k potvrzení či objasnění skutečností 

získaných z vnitropodnikových materiálů a také k doplnění informací, které do interních 

dokumentů společnosti nejsou zapracovány nebo jsem je nedohledala. Tento 

strukturovaný rozhovor proběhl v sídle zkoumané společnosti a byl 

s předchozím souhlasem dotazovaného nahráván, následně přepsán a analyzován. 

Dalšími důležitými technikami sběru dat byly nestrukturované volné rozhovory se 

zaměstnanci personálního oddělení. Tyto rozhovory jsem uplatnila především na začátku 

výzkumu k orientaci ve vnitropodnikových dokumentech a dále mi sloužily k doplnění 

informací vztahujících se k získávání a vzdělávání zaměstnanců. 

V průběhu šetření jsem zároveň kontaktovala personální oddělení společnosti ČEZ, a. s., 

konkrétně útvar strategického náboru, který se problematice rovných příležitostí a age 

managementu věnuje. I tato společnost mi vyšla s ohledem na zpracovávané téma vstříc 

a poskytla materiál, ve kterém je uvedená problematika řízení věkové struktury 
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zaměstnanců této společnosti detailněji zpracována. Zároveň jsem pro následné doplnění 

souvislostí a zjištění míry předávání zkušeností z této oblasti ve vztahu k dceřiným 

společnostem požádala manažera útvaru strategického náboru o poskytnutí 

polostrukturovaného rozhovoru (doslovný přepis rozhovoru je se souhlasem 

dotazovaného uveden v příloze A). Rozhovor proběhl v sídle mateřské společnosti a také 

byl s předchozím souhlasem dotazovaného nahráván, přepsán a analyzován.  

6.2 Age management ve společnosti ČEZ, a. s., mateřské organizaci 

společnosti Severočeské doly a.s. 

Největší energetická společnost v České republice, ČEZ, a. s., i její dceřiné společnosti 

jsou výrazně technicky zaměřené organizace, které kladou vysoké nároky nejen na 

odbornou, ale také na zdravotní a psychickou způsobilost zaměstnanců. Skupina ČEZ 

byla jedním z prvních subjektů, které se přihlásily k Memorandu o podpoře rovných 

příležitostí na pracovním trhu a aktivním uplatňování principů genderové vyváženosti 

Memorandum Diverzita 2013+. Společnost ČEZ, a. s. se rovněž aktivně zapojila do 

tematické expertní skupiny Age Management, zabývající se problematikou zaměstnávání 

s ohledem na specifika různých věkových skupin zaměstnanců, kterou otevřela pro své 

členské organizace platforma Byznys pro společnost (ČEZ, ©2014). Podle manažera 

útvaru strategického náboru byla důvodem vzniku této skupiny snaha identifikovat, co 

konkrétně koncept age management zahrnuje, a nastínit možné přístupy k řešení této 

otázky v různých organizacích. Hlavním účelem bylo popsat příklady dobré praxe 

a inspirovat tak jiné organizace, které se konceptu řízení věkové struktury chtějí věnovat, 

popř. o tom uvažují (viz Příloha A, otázka č. 9). Cílem tedy bylo upozornit na problematiku 

stárnoucí pracovní síly a na souvislosti, které pro pracovní trh z demografického hlediska 

vyplývají. Zároveň se Skupina ČEZ, jakožto jeden z největších zaměstnavatelů v České 

republice, rozhodla podporovat AIVD ČR v oblasti age managementu a připojila se 

samostatně k aktivitám v této oblasti. Ve Skupině ČEZ tak proběhne v rámci již 

zmiňovaného projektu Implementace Age Managementu v České republice měření 

pracovní schopnosti u 60 zaměstnanců vykonávajících fyzicky náročnější profese. 

Z volného rozhovoru s manažerem útvaru strategického náboru vyplynulo, že výsledky 

měření by měly být k dispozici v červnu roku 2015. 

Hlavním důvodem společnosti ČEZ, a. s. připojit se k tematické expertní skupině Age 

Management byla skutečnost, že průměrný věk zaměstnanců v organizaci přesáhl 46 let 

a společnost se začala potýkat s problémy vyhledávání mladších zaměstnanců 

a předáváním zkušeností. S ohledem na nedostatek uchazečů o volná pracovní místa se 
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společnost ČEZ, a. s. nesnažila věnovat jen vysokému počtu zaměstnanců v kategorii 

50+, naopak se rozhodla zaměřit na posilování pracovní schopnosti svých zaměstnanců 

napříč všemi věkovými kategoriemi. Manažer útvaru strategického náboru dále uvedl, že 

věnovat se lidem v různých etapách pracovního i životního cyklu přináší výhody v podobě 

dobré pracovní schopnosti zaměstnanců a jejich vitality i v dalších letech prožitých 

v důchodu (viz Příloha A, otázka č. 3). Hlavním úkolem útvaru strategického náboru tak 

bylo přilákat vhodné uchazeče na zvyšující se počet uvolňujících se míst z důvodu 

nárůstu odchodů zaměstnanců do starobního důchodu. Age management na organizační 

úrovni vnímá tato společnost jako ucelený proces od náboru nových pracovníků přes 

flexibilní možnosti úprav pracovní doby, sladění pracovního a soukromého života, 

managementu zdraví až po odchod pracovníků do důchodu. Věnovat se pouze kategorii 

50+ organizace nepovažuje za účelné, manažer útvaru strategického náboru konkrétně 

uvedl, že se ke všem zaměstnancům snaží jejich společnost přistupovat stejně a tím 

zároveň předchází případné věkové diskriminaci (viz Příloha A, otázka č. 6).  

Skupina ČEZ je považována za společensky odpovědnou organizaci, důkazem je i několik 

ocenění v soutěži Top odpovědných velkých firem. Výroční zpráva společnosti (2014, 

s. 2) udává, že myšlenky společensky odpovědného chování ovlivňují mimo jiné i péči 

o zaměstnance a zájem o vzájemnou spolupráci mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem. 

Z rozhovoru s manažerem útvaru strategického náboru vyplynulo, že společnost ČEZ 

považuje koncept age management na organizační úrovni za zodpovědný, udržitelný 

a sociální přístup k zaměstnancům, který je založen na úctě k zaměstnancům organizace 

a pochopení jejich individuálních potřeb. Zároveň je tento koncept implementován do 

prostředí společnosti jako prostředek pro budování loajality zaměstnanců a vytváření 

obrazu kvalitní a zodpovědné organizace, která je atraktivním zaměstnavatelem pro 

stávající zaměstnance i potenciální uchazeče o pracovní místo (viz Příloha A, otázka 

č. 8). 

Vysoký průměrný věk zaměstnanců v této organizaci je kromě demografických aspektů 

zdůvodňován také tím, že práce v energetice a s ní spojené úzkoprofilové zaměření 

zaměstnanců (elektromontéři, strojníci) předurčuje budování jejich kariéry v průběhu 

celého jejich pracovního života zpravidla u jednoho zaměstnavatele, tudíž se dá 

konstatovat, že zaměstnanci stárnou spolu s danou organizací (viz Příloha A, otázka č. 1). 

Zkušenosti a znalosti pracovníků jsou zaměstnavatelem oceňovány, problematika 

přenosu znalostí je zanesena do jednotné řídící dokumentace. Pro uchování znalostí či 

firemního know-how má společnost ČEZ, a. s. vytvořený jednotný databázový systém pro 

řízení znalostí dostupný z intranetu společnosti. Cílem tohoto opatření je „… identifikace 
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významných zkušeností a jejich nositelů, nastavení systému zástupnictví pro nositele 

významných zkušeností s rizikem ztráty a systémové zajištění dlouhodobého zachycování 

a sdílení zkušeností a snížení rizika jejich ztráty.“ (Age management ve Skupině ČEZ, 

2014, s. 9). Manažer útvaru strategického náboru v rozhovoru uvedl, že tento systém je 

zaměřený na identifikaci nositelů „výjimečných znalostí“ a jejich popis a uchování pro další 

zaměstnance. Zároveň zkušenosti a dovednosti jsou absolventům předávány 

prostřednictvím mentorů v rámci různých absolventských programů (viz Příloha A, otázka 

č. 7). Dále manažer útvaru strategického náboru zmínil, že s ohledem na hlavní předmět 

podnikání společnosti ČEZ, a. s., kterým je výroba a rozvod elektřiny, je nejvíce tzv. 

praktikantských míst určených pro absolventy v oboru elektromontér. Absolventský 

program je dvouletý a zahrnuje podrobný adaptační plán včetně způsobu hodnocení 

v průběhu zaškolování. Výsledkem je pak získání zákonem vyžadované dvouleté praxe 

a umožnění samostatné práce zaměstnance (viz Příloha A, otázka č. 7). 

Z rozhovoru bylo dále možné zjistit, že společnost ČEZ, a. s. z důvodu nedostatku 

uchazečů o pracovní místa velmi detailně sleduje interní strukturu zaměstnanců (viz 

Příloha A, otázka č. 1) a každý rok zpracovává interní rozbor vývoje v oblasti personálního 

složení Skupiny ČEZ a jednotlivých společností (Age management ve Skupině ČEZ, 

2014, s. 4). Organizace si vede statistiky o průměrném věku a věkové struktuře 

zaměstnanců i uchazečů, statistiky o plánovaných odchodech do důchodu, náborech 

specifických skupin zaměstnanců či počtech žáků a studentů vybraných oborů 

a prognózuje tak budoucí vývoj a profesní složení svých pracovníků. Střednědobý výhled 

potřeb personálu je zpracováván ve spolupráci s lidskými zdroji a jednotlivými manažery 

na pětileté období s roční aktualizací. S ohledem na menší možnosti v obsazování 

pracovních míst z interních zdrojů a z důvodu úzkoprofilového zaměření zaměstnanců, se 

útvar strategického náboru společnosti ČEZ, a. s. významně orientuje na externí trh 

práce. Z rozhovoru vyplynulo, že věk uchazečů pro výkon profese nehraje roli, což je 

zjevné i z faktu, že v uplynulém roce bylo z externích zdrojů přijato 10 % uchazečů 

starších padesáti let. U nových zaměstnanců je preferována zkušenost, aktivity útvaru 

jsou dokonce zaměřeny i na snahu vyvracet zažité stereotypy spojené se starším věkem 

zaměstnanců (viz Příloha A, otázka č. 1). S ohledem na nedostatek odborníků v dané 

profesi na pracovním trhu (viz Příloha A, otázka č. 1) však musela společnost ČEZ, a. s. 

rozvinout své náborové aktivity i směrem ke studentům různých škol. U žáků základních 

škol se jedná především o různé způsoby, jak žáky motivovat ke studiu dnes výrazně 

méně populárních technických oborů. U studentů technických oborů a vybraných 

gymnázií jsou aktivity společnosti ČEZ, a. s. zaměřeny na zvýšení atraktivity předmětů 
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souvisejících s oblastí energetiky, finanční podporu technického vzdělávání a navázání 

úzké spolupráce s konkrétními studenty pro možnou budoucí spolupráci (viz Příloha A, 

otázka č. 2). Společnost ČEZ, a. s. pořádá také soutěže pro nadané studenty, včetně 

vědecké soutěže pro středoškolské studenty a soutěže vědeckých projektů pro 

vysokoškoláky. Zároveň předává cenu ČEZ pro nejlepší diplomovou práci. Další 

z programů se soustředí na přilákání mladých lidí ke studiu jaderné energetiky a zahrnuje 

vývoj Jaderné maturity a Letní univerzity Temelín pro studenty středních škol. Společnost 

ČEZ, a. s. poskytuje školám materiály a přednášky a nabízí studentům besedy o energii 

za účelem zpopularizovat toto odvětví (Skupina ČEZ: výroční zpráva 2013, 2014). 

Pojem age management není ve Skupině ČEZ v běžné praxi využíván. Mnohé nástroje 

personální práce používané v každodenních činnostech, z nichž některá ani nejsou 

formalizována, se však do konceptu age management mohou zařadit (Age management 

ve Skupině ČEZ, 2014, s. 2), a jak manažer útvaru strategického náboru konstatoval, 

nástrojů, které fungují v rámci filozofie age managementu jako takového, má společnost 

ČEZ, a. s. celou řadu (viz Příloha A, otázka č. 3). Skupina ČEZ z hlediska řízení věkové 

struktury v organizaci nerozlišuje zaměstnance na základě věku, ani na základě 

důležitosti pracovní pozice, kterou konkrétní zaměstnanec zastává (viz Příloha A, otázka 

č. 5). Nástroje řízení věkové struktury zaměstnanců se podle sdělení manažera útvaru 

strategického náboru prolínají zároveň i s nástroji pro zajištění rovných příležitostí či 

podporu diverzity (viz Příloha A, otázka č. 9). Skupina ČEZ aplikuje všechna opatření 

řízení věkové struktury plošně a charakter konkrétního opatření vyplývá z charakteru 

pracovní pozice a je adekvátní tomu, co dané místo vyžaduje. Jediné konkrétní opatření, 

které se podle manažera útvaru strategického náboru týká starších zaměstnanců a které 

je zároveň legislativně ošetřeno, se týká periodicity preventivních prohlídek (viz Příloha A, 

otázka č. 6). Specifický systém pravidelných zdravotních prohlídek je zaveden u vybrané 

skupiny zaměstnanců, jako jsou manažeři, experti či operativní řídicí personál. Tento 

systém zahrnuje např. roční periodu prohlídek se zaměřením na psychickou zátěž, 

nadstandardní prohlídku jednou za tři roky s výstupem pouze k zaměstnanci či každoroční 

poskytnutí poukázek tzv. „relax pass“, které jsou určeny pro podporu aktivního odpočinku 

zaměstnanců (Age management ve Skupině ČEZ, 2014, s. 11). U starších zaměstnanců 

starších padesáti let se také podle manažera útvaru strategického náboru častěji 

kontroluje a vyhodnocuje jejich pracovní výkon a zdravotní omezení s ním související, 

a v určitých případech, kdy zaměstnanec pozbyde zdravotní způsobilosti, je možné 

přesunout zaměstnance na jiné fyzicky méně náročné pracovní místo, popř. může dojít 

k úpravě režimu pracovní doby (viz Příloha A, otázka č. 6). V případě, že pro takového 
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zaměstnance není nalezeno uplatnění v rámci organizace, je s tímto zaměstnancem 

rozvázán pracovní poměr a je mu vyplaceno tzv. odchodné (Age management ve Skupině 

ČEZ, 2014, s. 12). Tento druh peněžitého plnění náleží i zaměstnancům odcházejícím do 

starobního, předčasného starobního a invalidního důchodu (tamtéž, s. 15). 

Některá z opatření řízení věkové struktury, ač jsou poskytována zaměstnancům napříč 

všemi věkovými kategoriemi, však věk zaměstnanců určitým způsobem reflektují. 

Manažer útvaru strategického náboru považuje za jeden z takových nástrojů tzv. osobní 

účet, což je sociální nástroj, který má podobu finančního účtu, na který zaměstnanec 

obdrží určitou konkrétní částku a má možnost ji adekvátně vzhledem ke svým potřebám či 

věku využít. Jeho prostřednictvím zaměstnavatel přispívá na regeneraci, obnovu sil 

a zdraví zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků, a jak manažer útvaru strategického 

náboru dodává, dávají tak zaměstnancům možnost zvolit si adekvátně svým potřebám 

i svému věku, jak s daným příspěvkem sami naloží (viz Příloha A, otázka č. 6). Mezi další 

opatření, která mohou starším zaměstnancům pomáhat v udržování dobré pracovní 

schopnosti, se mohou řadit např. kratší týdenní pracovní doba v rozsahu 36,5 hodin po 

odečtení přestávek v práci, pružná pracovní doba pro vybrané provozy a pracoviště, 

nadstandardní škála pracovního volna s náhradou mzdy, popř. práce z domova (Age 

management ve Skupině ČEZ, 2014, s. 15). Manažer útvaru strategického náboru 

v rozhovoru dodal, že důvodem pro zavádění všech opatření age managementu ve 

společnosti a smyslem takto zaměřených aktivit je snaha, aby zaměstnanci vydrželi 

pracovat v dobré fyzické i psychické kondici až do důchodového věku (viz Příloha A, 

otázka č. 3).  

Organizační a personální řízení dceřiných společností je zajišťováno společností ČEZ, 

a. s. pouze v případě, kdy se jedná o integrovanou společnost, která nemá své vlastní 

personální oddělení. Společnost Severočeské doly a.s. mezi tyto organizace nepatří, 

neboť jsou personální aktivity společnosti plně v kompetenci vlastního personálního 

útvaru. Šíření znalostí v oblasti řízení věkové struktury směrem ke všem svým dceřiným 

společnostem společnost ČEZ, a. s. tedy cíleně nezajišťuje, v případě zájmu však 

poskytuje poradenské služby. Je tedy na samotné dceřiné společnosti, zda tyto služby 

využije či nikoliv (viz Příloha A, otázka č. 10). 

6.3  Charakteristika společnosti Severočeské doly a.s. 

Skupina Severočeské doly se skládá z mateřské společnosti Severočeské doly a.s., na 

níž je případová studie zaměřena, a tří dceřiných společností – strojírenské společnosti 

PRODECO, a.s., dodavatele mechanizačních výkonů i komplexních dodávek v oblasti 
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rekultivací Revitrans, a.s. a přepravní společnosti SD – Kolejová doprava, a.s. Tyto 

společnosti jsou pro organizaci Severočeské doly a.s. primárními poskytovateli služeb 

a podpůrných činností. Přidruženou společností je Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. 

Předmětem podnikání této skupiny je především těžba, úprava a prodej hnědého uhlí, 

rekultivace ploch dotčených těžbou, pomoc okolním obcím a městům, jež leží v blízkosti 

dolů a provozů, a ochrana životního prostředí (Kolektivní smlouva 2015–2017, 2014, s. 4). 

V roce 2013 společnost završila 20 let své existence. Společnost zaujímá stabilní pozici 

největší české hnědouhelné společnosti z hlediska objemu produkce uhlí, významná 

většina produkce je však využívána pro vlastní spotřebu v rámci Skupiny ČEZ. Těžba uhlí 

probíhá v dobývacích prostorech, které patří Dolům Nástup Tušimice a Dolům Bílina 

(Skupina ČEZ: výroční zpráva 2013, 2014, s. 106). 

Organizační struktura společnosti vychází ze základního uspořádání typického pro 

výrobní podniky. Jedná se o tzv. funkcionální organizační strukturu, která je tvořena 

organizačními útvary. Z organizačního řádu společnosti vyplývá, že základními 

organizačními útvary společnosti je úsek generálního ředitele a dalších sedm odborných 

úseků řízení, které zabezpečují koncepční, správní a vybrané odborné činnosti pro celou 

společnost a jsou řízeny odbornými řediteli. Nejvyšším orgánem společnosti je valná 

hromada, jediným akcionářem společnosti je mateřská společnost ČEZ, a. s. 

Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, řídí její činnost a zastupuje ji. Dozorčí 

rada dohlíží na uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti a na to, jak 

představenstvo vykonává svoji působnost (Příkaz č. 1/2015, 2014, s. 8). Jménem 

zaměstnanců jedná v pracovněprávních vztazích Sdružení odborových organizací 

Severočeských dolů a.s. Pro každé dva až tři roky je vydávána vždy nová kolektivní 

smlouva závazná pro všechny zúčastněné strany. Společnost vytváří odborům podmínky 

pro jejich činnost, organizována jsou pravidelná setkání zástupců odborových organizací 

s vedením společnosti (Kolektivní smlouva 2015–2017, 2014, s. 5).  

Skupina Severočeské doly si zakládá na budování a udržování vztahů se svým okolím, 

a právě díky vstřícné, otevřené a oboustranné komunikaci s krajským úřadem a obcemi, 

které sousedí s doly a provozy skupiny, je tato společnost velmi respektovaným 

a uznávaným obchodním partnerem. Maximální prioritu má politika společenské 

odpovědnosti, za kterou získala skupina Severočeské doly nejedno ocenění. Organizace 

dlouhodobě naplňuje závazky vůči svému jedinému akcionáři, zaměstnancům a svému 

blízkému okolí i širší veřejnosti. Z důvodu své finanční stability a pevné pozice v oboru 

důlního průmyslu poskytuje organizace, stejně jako její mateřská společnost, spolehlivé 

zaměstnání a s ním související dobré sociální zabezpečení pro všechny zaměstnance. 
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Zároveň společnost vytváří celou řadu dalších pracovních příležitostí pro své 

dodavatelské a subdodavatelské společnosti z regionu, i mimo něj (Severočeské doly, 

©2014). Díky strategickým cílům orientovaným směrem k zaměstnancům, mezi něž patří 

udržení vysokého standardu bezpečnosti, sociálního smíru a zlepšování pracovních 

a sociálních podmínek, se řadí společnost Severočeské doly a.s. mezi významné 

a žádané zaměstnavatele v Ústeckém kraji (Skupina Severočeské doly: výroční zpráva 

2013, 2014, s. 4). 

6.4  Věková struktura zaměstnanců společnosti Severočeské doly 

a.s. 

Věkový průměr zaměstnanců společnosti Severočeské doly a.s. je téměř o 5 roků vyšší, 

než je průměrný věk pracujících v České republice, činí zhruba 47 let. 

 

 

Graf č. 1 – Průměrný věk zaměstnanců v jednotlivých organizačních úsecích společnosti 
Severočeské doly a.s. platný k 1. 1. 2015 (zdroj: Informační systém společnosti Severočeské doly 

a.s.) 

 

Ve společnosti Severočeské doly a.s. pracuje k začátku roku 2015 celkem 2 651 osob, 

z toho 1 025 osob jsou zaměstnanci starší padesáti let, což je téměř 39 % všech 

zaměstnanců. Také skupina čtyřicátníků je velmi početná, celkem se jedná o 987 

zaměstnanců, což je 37 % z celkového počtu všech zaměstnanců. Oproti tomu jen 6 % 

zaměstnanců je osob mladších 30 let. Jak je možné vidět v tabulce č. 6, nejsou výraznější 

rozdíly v rozložení věkové struktury, ať už se jedná o manuálně či duševně pracující 

zaměstnance, popř. vedení společnosti. Významné disproporce jsou naopak v profesním 

složení, přes 80 % zaměstnanců pracuje v dělnických profesích, což vyplývá z povahy 

zaměření podnikatelské činnosti dané organizace. Nejčastěji obsazované pozice 
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zaměstnanců starších 50 let jsou řidič velkostroje, řidič pracovních strojů, provozní 

zámečník, provozní elektrikář, elektrikář velkostroje a strojník v úpravně (Interní statistika 

z informačního systému společnosti). 

 Tabulka č. 6 – Současná věková struktura společnosti Severočeské doly a.s. platná k 1. 1. 2015 
(zdroj: Informační systém společnosti Severočeské doly a.s.) 

 

Hlavní důvod, proč právě tato společnost stárne, je vedle demografických aspektů 

přikládán personálním ředitelem stejnému faktu, jako v případě mateřské společnosti, 

tedy že se jedná pro většinu zaměstnanců o celoživotní zaměstnání, tudíž zaměstnanci 

stárnou spolu s danou organizací (viz Příloha B, otázka č. 1). Důvodem je i úzus, že 

zajišťování požadavků na obsazení pracovních pozic je v souladu s ustanovením 

kolektivní smlouvy přednostně nabízeno zaměstnancům v rámci skupiny Severočeské 

doly (Kolektivní smlouva 2015–2017, 2014, s. 9). Volná místa jsou nabízena stávajícím 

zaměstnancům organizace či dceřiných společností a k externímu získávání zaměstnanců 

dochází jen v případě nedostatečných interních personálních zdrojů. Fluktuace v rámci 

podniku je nízká, mnozí starší zaměstnanci strávili celý pracovní život u této společnosti. 

Dokazuje to i fakt, že průměrná doba zaměstnání u této společnosti je u dělníka staršího 

padesáti let 22 let a u zaměstnance na technickohospodářské pozici staršího padesáti let 

dokonce 27 let (Interní statistika z informačního systému společnosti). Situaci nenahrává 

také skutečnost, že z důvodu organizačních změn se počty zaměstnanců rok od roku 

snižují, což konstatoval v rozhovoru i personální ředitel. Uvedl, že situace je řešena 

řízenými odchody zaměstnanců do důchodu a tím, že nejsou za všechny tyto 

zaměstnance nabírány nové pracovní síly. I to je příčinou zvyšování průměrného věku 

zaměstnanců (viz Příloha B, otázka č. 1).  

Společnost Severočeské doly, a.s. si, stejně jako mateřská společnost, vede detailní 

přehled o plánovaných odchodech do starobního důchodu. Podle vnitřních pravidel 

společnosti je realizován se zaměstnancem řádově rok a půl před vznikem nároku na 

důchod rozhovor, kterým je zjišťováno, zda zaměstnanec plánuje odejít do starobního 

důchodu v době jeho nároku, popř. dříve či později (viz Příloha B, otázka č. 3). Podle slov 

Pracovní pozice vs. věková skupina 18–29 let 30–39 let 40–49 let 50+ Celkem 

Zaměstnanci dělnických profesí 168 368 820 808 2 164 

Manažeři 0 10 31 54 95 

Technickohospodářští zaměstnanci 16 77 136 163 392 

Celkem 184 455 987 1 025 2 651 
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personálního ředitele většina zaměstnanců pracuje, pokud nemají zdravotní problémy 

nebo se jich nedotknou případné organizační změny, až do důchodového věku, bez 

rozlišení, zda jde o dělnické či technickohospodářské profese (viz Příloha B, otázka 

č. 8.1). Dokladuje to i skutečnost, že průměrný věk zaměstnanců odcházejících do 

starobního důchodu je zhruba 61 let (Interní statistika z informačního systému 

společnosti). Někdy mají zaměstnanci zájem pracovat i déle, podle sdělení personálního 

ředitele je pro ně motivující možnost souběhu práce a pobírání starobního důchodu (viz 

Příloha B, otázka č. 8).  

Z uvedeného vyplývá, že v organizaci převažují ve velkém počtu starší zaměstnanci 

a věková struktura je na úkor mladších ročníků nerovnoměrná. Faktem je i skutečnost, že 

na rozdíl od minulých let, kdy společnost nabírala významný počet učňů z důvodu 

rozšiřování provozů, což bylo zjištěno z volných rozhovorů se zaměstnanci personálního 

oddělení, se dnes na absolventy nijak výrazně nezaměřuje a upřednostňuje při výběru 

zaměstnanců zkušenosti a znalosti, což zmínil v rozhovoru i personální ředitel (viz Příloha 

B, otázka č. 6). Stávajícím zaměstnancům je podle personálního ředitele umožněno si 

rozšířit dosavadní kvalifikaci ve strojních oborech, tudíž potřeba zaměstnanců s touto 

kvalifikací je naplňována z vlastních zdrojů (viz Příloha B, otázka č. 4). V tomto ohledu 

společnost spolupracuje s Vysokou školou báňskou – technickou univerzitou Ostrava 

a zaměstnancům poskytuje na základě uzavřené kvalifikační dohody pracovní volno 

a hmotné zabezpečení formou úhrady školného, učebních pomůcek do konkrétní výše, 

jízdného a ubytování (Směrnice č. 66/2009, 2009, s. 6). Z tohoto opatření je patrné, že 

organizace má velký zájem na zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců a upřednostňuje 

investovat finanční prostředky do stávajících zaměstnanců před nabíráním odborníků 

z vnějších zdrojů. Doplňování personálu na pozice základních dělnických profesí je 

zprostředkováváno prostřednictvím dceřiné společnosti Prodeco, a.s., která má smluvní 

kontrakty s vybranými učilišti v regionu, protože, jak konstatoval personální ředitel, tyto 

profese budou do budoucna pro organizaci asi nejvýznamnější (viz Příloha B, otázka 

č. 4). Je evidentní, že během několika let se bude věkový průměr společnosti nadále 

zvyšovat a společnost se, i v souvislosti s vysokým počtem odchodů zaměstnanců do 

starobního důchodu v dalších letech (viz Tabulka č. 7, s. 60), může bez zavedení 

výraznějších opatření v oblasti řízení na základě věku potýkat s potenciálním 

nedostatkem zaměstnanců.  
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Tabulka č. 7 – Nároky odchodu do důchodu v letech 2015–2025 platné k 1. 1. 2015 (zdroj: 
Informační systém společnosti Severočeské doly a.s.) 

 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Celkový 
součet 

Počet zaměstnanců 12 44 41 46 61 59 70 71 68 81 67 620 

 

Z rozhovoru s personálním ředitelem však vyplývá, že současné rozložení věkové 

struktury je pro společnost vyhovující. Ředitel zmiňuje, že situaci lze zlepšit, ale aktuální 

věková struktura neznamená pro organizaci nic závažného (viz Příloha B, otázka č. 2), 

a proto společnost nemá zpracovanou ani žádnou strategii, která by se věkem 

zaměstnanců zabývala (viz Příloha B, otázka č. 11). Jedním z důvodů je podle něj 

skutečnost, že na rozdíl od mateřské společnosti, která má široký rozptyl svých 

podnikatelských aktivit a její další budoucnost je odvislá od jaderné energetiky 

a obnovitelných zdrojů (ČEZ, ©2014), Severočeské doly a.s. již dnes operují 

s konkrétními lety, kdy bude činnost dolů z důvodu vytěžení nerostu ukončena. Personální 

ředitel v rozhovoru nastínil budoucí vývoj podnikatelských aktivit organizace včetně 

termínu ukončení činnosti provozu dolů, který je plánován na lokalitě v Tušimicích k roku 

2040 a v Bílině o dvacet let později. Zároveň dodal, že z toho důvodu nebude společnost 

v budoucích letech schopna lidem zabezpečit celoživotní zaměstnání, a i proto nepodniká 

výrazné aktivity z hlediska náboru nových zaměstnanců (viz Příloha B, otázka č. 1). 

Z rozhovoru s personálním ředitelem zároveň vyplývá to, že si je společnost vědoma své 

pozice vyhledávaného zaměstnavatele v regionu. Většina nově nastupujících 

zaměstnanců je vybírána z databáze uchazečů o zaměstnání, prostřednictvím které se 

organizaci daří naplňovat potřeby úseků a nabírat „hotové“ zaměstnance (viz Příloha B, 

otázka č. 5). Faktem je také skutečnost, že množství nezaměstnaných lidí (10,6 %) 

v regionu, kde společnost působí, je nejvyšší v České republice (ČSÚ, 2014, s. 1), tudíž 

uchazečů o dělnické pozice s ohledem na malé množství volných pracovních míst bude 

pravděpodobně dostatek i v budoucích letech. Na druhou stranu, jak bylo možné zjistit 

z volných rozhovorů se zaměstnanci personálního oddělení, již dnes se společnost potýká 

s problémy získat kvalitní odborníky profesí, jako jsou právníci, programátoři či systémoví 

inženýři informačních a komunikačních technologií.  
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6.5 Analýza personálních činností společnosti Severočeské doly a.s. 

zaměřená na identifikaci nástrojů řízení věkové struktury zaměstnanců 

Společnost Severočeské doly a.s. má přehledně zpracovanou řídící dokumentaci, 

k nahlédnutí je k dispozici pro všechny zaměstnance na intranetových stránkách 

společnosti. Nejvíce směrnic a příkazů se týká bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, což 

logicky vyplývá z charakteru činnosti zkoumané organizace. Studiem dokumentů, do 

kterých jsou zapracovány personální procesy z různých oblastí personálního řízení, bylo 

zjištěno, že věk zaměstnanců je zmiňován jen v několika ojedinělých případech, které jsou 

uvedeny dále v textu. Žádné strategické nástroje s ohledem na řízení věkové struktury 

nemá organizace v řídící dokumentaci zapracovány a s věkem svých zaměstnanců 

v podstatě nepracuje. Na druhou stranu, z hlediska rovných příležitostí se chová 

organizace Severočeské doly a.s. velmi zodpovědně, jakékoliv aspekty věkové 

diskriminace nebyly zaznamenány v žádném z dokumentů. 

Z volných rozhovorů se zaměstnanci personálního oddělení bylo zjištěno, že společnost 

nemá písemně propracovanou personální strategii. Ke konceptu age management se 

nehlásí, považuje se však za společensky a sociálně odpovědnou organizaci ve smyslu 

závazného plnění již zmíněných strategických cílů orientovaných směrem 

k zaměstnancům. Věk není ve společnosti nijak výrazně zohledňován, s ohledem na 

striktní dodržování zákoníku práce, kolektivní smlouvy i ostatní vnitropodnikové 

dokumenty společnosti se však nezdá být ani diskriminačním faktorem. Konkrétně 

v pracovním řádu společnosti se klade důraz na povinnost „… dodržovat zásadu rovného 

zacházení se všemi zaměstnanci, nepřipustit jakoukoliv formu diskriminace a chování 

ponižující lidskou důstojnost, postihování zaměstnance za to, že se domáhá svých nároků 

…“ (Příkaz č. 3/2009, 2009, s. 5). Také personální ředitel potvrdil, že během svého 

působení v organizaci nezaznamenal žádný podnět od zaměstnanců týkající se věkové 

diskriminace (viz Příloha B, otázka č. 7). 

Odměňování pracovníků a mzdové nároky jsou upraveny kolektivní smlouvou společnosti 

(Kolektivní smlouva 2015–2017, 2014, s. 20–31). Zaměstnanci jsou na základě 

kvalifikačního katalogu dělnických profesí a technickohospodářských funkcí zařazováni 

v souladu se sjednaným druhem práce do příslušné profese či funkce a tarifního stupně 

(Příkaz č. 58/2010, 2010). Při stanovení měsíční osobní tarifní mzdy se přihlíží ke 

kritériím, jako jsou skutečné schopnosti pro výkon práce, plnění pracovních úkolů 

v množství a kvalitě, řídící náročnost, duševní či fyzická náročnost a délka odborné praxe. 

Věk zaměstnanců v odměňování nehraje žádnou roli, kritéria pro výpočet mezd jsou 
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nastavena tak, aby ve společnosti docházelo ke spravedlivému odměňování 

zaměstnanců. 

V souvislosti s věkem je vhodné se zmínit o jubilejních odměnách, které upravuje 

kolektivní smlouva společnosti a které zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci jako ocenění 

a uznání jeho dlouholetého výkonu práce. Zaměstnanec získává odměnu při příležitosti 

dosažení 20, 30 a 40 let výkonu práce u zaměstnavatele, dále při dosažení 50 let věku 

a při odchodu do starobního důchodu po vzniku jeho nároku či odchodu do předčasného 

starobního důchodu. Výše odměny je stanovena v závislosti na celkové délce pracovního 

poměru u zaměstnavatele (Kolektivní smlouva 2015–2017, 2014, s. 28). Tato odměna je 

odrazem uznání dlouholeté práce zaměstnance a jeho loajality vůči zaměstnavateli, 

zároveň se však zdá být i motivačním nástrojem pro zaměstnance blížící se 

důchodovému věku odejít včas do starobního důchodu. Patrné je to z faktu, že odměna 

při odchodu do důchodu v maximální výši náleží jen těm zaměstnancům, kteří ukončí 

pracovní poměr nejpozději v měsíci, ve kterém jim vznikl nárok na starobní důchod. Tato 

odměna bude od roku 2016 zvýšena dokonce na dvojnásobek. Personální ředitel popsal 

účel jubilejní odměny jako snahu motivovat zaměstnance k ukončení pracovního poměru 

ke konkrétnímu datu, aby mohla být včas plánována jeho náhrada (viz Příloha B, otázka 

č. 10). 

V porovnání s jinými společnostmi v regionu nabízí zkoumaná organizace v souvislosti 

s péčí o zaměstnance nadstandardní množství benefitů, které jsou explicitně popsány 

v kolektivní smlouvě společnosti. Benefity, které mají podobu finančních i nefinančních 

plnění, jsou součástí odměňování každého zaměstnance a tudíž ani zde nehraje věk 

zaměstnanců žádnou roli. Z rozhovoru s personálním ředitelem bylo zjištěno, že 

nastavení benefitů není již delší dobu konzultováno se zaměstnanci, protože jej vedení 

společnosti považuje za stabilní a osvědčený. Mezi základní a nejvýznamnější benefity 

řadí personální ředitel podporu stravování a podporu penzijního připojištění, ostatní 

benefity považuje za doplňkové. Zároveň však dodal, že do budoucích let bude potřeba 

v souvislosti se změnou věkové struktury zaměstnanců a jejich potřeb nabídku benefitů 

modifikovat (viz Příloha B, otázka č. 13).  

Mezi nejvýznamnější benefity, které se dají vztáhnout k věku zaměstnanců a mohou 

nějakým způsobem napomáhat k lepšímu zvládání profese starších zaměstnanců, je 

možné zahrnout benefity hrazené ze sociálního fondu společnosti, což je zdroj pro 

financování sociálních nároků a potřeb zaměstnanců společnosti sjednaných v kolektivní 

smlouvě (2014, s. 13). Konkrétně se jedná o příspěvky zaměstnancům na ambulantní 
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lázeňskou léčbu, léčebné pobyty a na zdravotní péči, které jsou poskytovány dle počtu 

odpracovaných let v hornictví. Personální ředitel doplňuje, že tento benefit se týká 

zejména dělnických profesí (viz Příloha B, otázka č. 12). Ze sociálního fondu je 

poskytován také příspěvek na činnost klubu důchodců a nepeněžní poukázky na podporu 

sociálních, kulturních, vzdělávacích, sportovních, rekreačních a zdravotních potřeb 

zaměstnanců, včetně příspěvků na závodní stravování zaměstnanců a bývalých 

zaměstnanců v důchodu. Zaměstnavatel také přispívá zaměstnancům celkem vysokou 

částkou na penzijní připojištění a počet pojištěných zaměstnanců, celých 84 % (Interní 

statistika z informačního systému společnosti), je ukazatelem toho, že se jedná o benefit 

velmi využívaný. Pokud jsou splněny konkrétní podmínky vyplývající z kolektivní smlouvy, 

vyplácí zaměstnavatel jednou za kalendářní rok také příspěvek při dočasné pracovní 

neschopnosti, která trvá alespoň tři pracovní dny (2014, s. 16).  

Všechny tyto benefity se opět týkají všech zaměstnanců a věk zaměstnanců není nijak 

explicitně zmiňován. Zjevná je však snaha zaměstnavatele napomáhat některými benefity 

k zachování dobré pracovní schopnosti svých zaměstnanců, ať už zajištěním 

pravidelného stravování na provozech, týdnem dovolené navíc, zkrácenou pracovní 

dobou či poskytováním nepeněžních poukázek na zdravotní a jiné potřeby, a přispívat tak 

k udržení zdravého životního stylu všech svých zaměstnanců.  

Z kolektivní smlouvy vyplývá pro zaměstnavatele požadavek regulovat přijímání nových 

zaměstnanců tak, aby byla potřebná místa obsazována pokud možno z vlastních zdrojů 

a ze zdrojů dceřiných společností (2014, s. 9). Toto opatření je možné považovat za 

výhodné pro zaměstnance staršího věku, kteří např. nemohou svou dosavadní funkci plnit 

ze zdravotních důvodů a mohou se tak přesunout v rámci podniku na jinou, méně fyzicky 

náročnou pozici. Z volných rozhovorů se zaměstnanci personálního oddělení vyplynulo, 

že také v uplynulém roce, kdy došlo k propouštění zaměstnanců z důvodu organizačních 

změn, byl tento postup zachován. Uvolněná pracovní místa byla obsazována převážně 

z řad zaměstnanců, kterých se organizační změna přímo dotkla, případně byla těmto 

zaměstnancům nabízena místa v rámci Skupiny ČEZ. Z hlediska personálního 

i ekonomického je tento krok pro zaměstnavatele jistě výhodnější, než hledat nového 

zaměstnance z vnějších zdrojů. Také tacitní znalosti, které nabyl zaměstnanec na 

předchozí pozici, zůstávají díky tomuto opatření v organizaci. Z rozhovoru s personálním 

ředitelem vyplynulo, že společnost věkově cílenou inzerci pracovních míst neaplikuje. 

Preferuje zkušenosti, nebrání se však ani poskytování praxe studentům učňovských 

oborů (viz Příloha B, otázka č. 16). 
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U zaměstnanců dělnických profesí a řadových technickohospodářských zaměstnanců je 

řízení pracovního výkonu a hodnocení realizováno pouze neformálním způsobem, tedy 

průběžně při vykonávání každodenní práce, a není nijak ošetřeno v interní dokumentaci. 

Jak personální ředitel uvedl, hodnocení je plně v kompetenci vedoucích zaměstnanců a je 

jen na nich, v jakém rozsahu poskytnou zpětnou vazbu k pracovním výkonům svých 

zaměstnanců. Zároveň dodal, že v praxi se ve většině případů pojí „hodnocení“ 

zaměstnanců převážně s negativní kritikou jejich nedostatečného pracovního výkonu (viz 

Příloha B, otázka č. 18). Řízení pracovního výkonu a hodnocení zaměstnanců na 

manažerských pozicích je podle personálního ředitele formalizované. Tito zaměstnanci 

mají možnost v rámci rozvojového programu využívat služeb profesionálního kouče (viz 

Příloha B, otázka č. 24). Tito a další zaměstnanci na pozicích srovnatelné úrovně jsou 

hodnoceni jednou ročně na základě plnění předem stanovených výkonnostních ukazatelů 

vyplývajících ze Strategického příkazu pro společnost Severočeské doly a.s. určeného 

vždy pro aktuální kalendářní rok (Opatření č. 60/2015, 2015, s. 6). Jak je patrné, řízení 

pracovního výkonu i hodnocení zaměstnanců je uplatňováno pouze v souvislosti 

s pracovním výkonem zaměstnanců a jejich věk zde taktéž není zohledňován. 

Vzdělávání pracovníků je ošetřeno v několika interních dokumentech společnosti. Podle 

pracovního řádu je povinností zaměstnance průběžně si prohlubovat svoji kvalifikaci 

k výkonu sjednané práce (Příkaz č. 3/2009, 2009, s. 8). Zároveň v rámci zvyšování 

a prohlubování kvalifikace zaměstnanců zaměstnavatel zabezpečuje na své náklady 

odborné a rekvalifikační kurzy v potřebném rozsahu a odbornostech (Kolektivní smlouva 

2015–2017, 2014, s. 19). Ze směrnice upravující pravidla pro poskytování příplatku 

školitelům zaměstnanců vyplývá, že školiteli z řad vedoucích či zkušených zaměstnanců, 

který je pověřen vedením zaškolovaného (většinou nového) zaměstnance a dohledem 

nad jeho prací, přísluší po stanovenou dobu zaškolování příplatek (Směrnice č. 132/2010, 

2010, s. 3). Také zaměstnanci, který při výkonu vlastní práce provádí individuální odborný 

výcvik učňů či mladistvých nastupujících přímo do pracovního poměru nebo individuální 

výcvik žáků a studentů při výrobní praxi, přísluší po stanovenou dobu výcviku nebo praxe 

příplatek (Kolektivní smlouva 2015–2017, 2014, s. 24). Toto opatření je možné považovat 

za velmi užitečné pro organizaci z hlediska předávání znalostí zkušenějších pracovníků 

nováčkům, zároveň je díky finanční kompenzaci od zaměstnavatele posilována motivační 

složka profesně staršího zaměstnance. Popsaný postup je uplatňovaný především 

u dělnických profesí. Z volných rozhovorů se zaměstnanci oddělení vzdělávání vyplynulo, 

že konkrétní program předávání znalostí v organizaci oficiálně nastaven není, nicméně 

reálně funguje. Zejména v provozech je běžné, že starší zaměstnanci zaučují nově 
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nastoupivší kolegy. Toto nepsané pravidlo potvrdil v rozhovoru i personální ředitel (viz 

Příloha B, otázka č. 19).  

Společnost organizuje pro zaměstnance bez ohledu na jejich věk školení, která jsou 

povinná, nutná k výkonu práce, a nepovinná (viz Příloha B, otázka č. 20). Při realizaci 

některých povinných školení jsou využíváni napříč skupinou interní lektoři (Směrnice 

č. 132/2010, 2010, s. 2). Z povinných školení navštěvují zaměstnanci dělnických profesí 

nejčastěji kurzy svařování, kurzy pro jeřábníky a vazače či školení odborné způsobilosti 

řidičů. Za výhodu těchto kurzů považuje personální ředitel skutečnost, že se jich mohou 

účastnit i zaměstnanci, kteří v danou chvíli konkrétní dovednost ke své práci nepotřebují, 

ale pro případ potřeby jsou s nově získanou kvalifikací v provoze k dispozici (viz Příloha 

B, otázka č. 20). Nepovinná školení či kurzy, které souvisí s výkonem práce, ale nejsou 

podmínkou pro její výkon, poskytuje do určité peněžní částky zaměstnavatel v rámci 

benefitů, zažádat si o ně může každý zaměstnanec na intranetu (Směrnice č. 23/2012, 

2012, s. 4). Vybírat může jak z nabídek kurzů, které proběhnou v prostorách společnosti, 

tak z externích, které si sám zaměstnanec vyhledá. Společnost také nabízí všem 

zaměstnancům na technickohospodářských i dělnických pozicích možnost výuky 

jazykových a počítačových dovedností. Z rozhovoru se zaměstnanci oddělení pro 

vzdělávání vyplynulo, že nepovinných školení se účastní převážně zaměstnanci 

nedělnických profesí. Jedním z důvodů dlouhodobého nezájmu a minimální účasti 

zaměstnanců dělnické profese na těchto školeních je nemožnost navštěvovat tyto kurzy 

v rámci pracovní doby. Personální ředitel doplnil, že nepovinných školení je pro 

zaměstnance dělnických profesí nabízeno minimální množství, v omezeném rozsahu jsou 

nabízeny např. počítačové kurzy (viz. Příloha B, otázka č. 23).  

Stejně jako v jiných personálních oblastech je i v oblasti vzdělávání přistupováno ke všem 

zaměstnancům rovnocenně, bez ohledu na jejich věk. Pro prohlubování a zvyšování 

kvalifikace zaměstnanců jsou ve společnosti uplatňována jednotná pravidla. Z velkého 

množství různých vzdělávacích aktivit je patrné, že zaměstnavatel má zájem na tom, aby 

se zaměstnanci průběžně vzdělávali i nad rámec povinných dovedností a znalostí 

a podporuje celoživotní vzdělávání svých zaměstnanců. Ve výroční zprávě společnosti je 

explicitně uvedeno, že přínosem těchto vzdělávacích aktivit jsou nejenom úspory 

finančních nákladů, ale také „… větší flexibilita a mobilita pracovní síly v rámci skupiny 

Severočeské doly …“ (Skupina Severočeské doly: výroční zpráva 2013, 2014, s. 67). 

Z volných rozhovorů se zaměstnanci oddělení vzdělávání vyplynulo, že při plánování 

vzdělávacích aktivit je lektor vždy informován o věkové struktuře účastníků. Starší 

zaměstnanci se účastní vzdělávání společně s mladšími kolegy, důvodem je i vzájemný 
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přenos zkušeností. Podle slov personálního ředitele je zájem zaměstnanců o vzdělávání 

obdobný u všech věkových kategorií (viz Příloha B, otázka č. 23).  

Ve vztahu k řízení kariéry zaměstnanců vyplynulo z rozhovoru s personálním ředitelem, 

že na základě průběžného hodnocení práce a pracovního výkonu zaměstnanců 

a posouzení jejich výkonnostního potenciálu s ohledem na kariérové cíle, je možné 

u některých předem vytipovaných jedinců rozhodnout o dalším jejich profesním rozvoji 

v rámci společnosti a připravit je na výkon náročnějších činností. Personální ředitel uvedl, 

že se jedná převážně o vymezený okruh zaměstnanců na technickohospodářských 

pozicích připravovaných na výkon manažerských pozic, kteří jsou předem vytipováni na 

základě svých schopností a dovedností (viz Příloha B, otázka č. 17). Také u dělnických 

profesí je pro omezené množství zaměstnanců umožněn kariérní postup, vše záleží na 

aktuálně zastávané pozici a organizačních či řídicích schopnostech konkrétního 

zaměstnance. Vytipovaný zaměstnanec je pak podle slov personálního ředitele pověřován 

různými činnostmi (viz Příloha B, otázka č. 19) a v případě splnění stanovených 

předpokladů je pak možné jej začlenit do plánu následnictví v manažerských funkcích (viz 

Příloha B, otázka č. 17). V obou případech je řízení kariéry spojeno se schopnostmi 

a znalostmi zaměstnanců, nikoliv s věkem. 

Pracovní podmínky a organizace práce jsou upraveny v několika interních dokumentech 

společnosti. Z legislativy, pracovního řádu společnosti i všeobecné bezpečnostní 

instrukce společnosti vyplývá zaměstnanci povinnost podrobovat se preventivním, 

periodickým a mimořádným lékařským prohlídkám ve smluvním zařízení závodní 

preventivní péče nebo v odborném zdravotním zařízení, ke kterým ho zaměstnavatel 

vyzve. Taktéž při změně profese či funkce nebo pracovních podmínek se zaměstnanci, 

vyžaduje-li to tato změna, musí podrobit preventivní prohlídce v potřebném rozsahu 

(Směrnice č. 111/2010, 2010, s. 5). Společnost má z tohoto důvodu zajištěn ve spolupráci 

s orgány státní zdravotní správy provoz zařízení pracovnělékařské péče za účelem 

posouzení zdravotní způsobilosti k práci a ochrany zaměstnance před nemocemi 

z povolání a jinými poškozeními zdraví v souvislosti s prací. Prohlídky, kterým je 

zaměstnanec povinen se na pokyn zaměstnavatele podrobit, hradí zaměstnavatel 

(Kolektivní smlouva 2015–2017, 2014, s. 16). Zaměstnanci starší 50 let mají časové 

intervaly periodických prohlídek zkráceny (Směrnice č. 74/2013, 2013, s. 6), což vyplývá 

i z platné legislativy České republiky.  

Zaměstnavatel také, jak bylo již zmíněno, zajišťuje bezplatně zaměstnancům ambulantní 

rehabilitační léčení pohybového ústrojí a horních cest dýchacích. Mimořádná lázeňská 
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rehabilitační léčba se podle kolektivní smlouvy poskytuje zaměstnancům, u nichž dochází 

v průběhu pracovní činnosti k působení rizikových faktorů pracovní polohy a fyzické 

zátěže, a tím ke zvýšené námaze pohybového ústrojí a páteře s rizikem zdravotního 

postižení s trvalými následky (Kolektivní smlouva 2015–2017, 2014, s. 16). Ambulantní 

rehabilitační léčení se dále se poskytuje zaměstnancům, kteří vykonávají pracovní činnost 

v prašném prostředí výrazně zatěžujícím horní cesty dýchací, a zaměstnancům ostatních 

profesí na základě posouzení jejich zdravotního stavu a doporučení poskytovatele 

pracovnělékařských služeb. Tato léčba je určena pro vybrané dělnické profese pracující 

pro zaměstnavatele po dobu nejméně 10 let (Směrnice č. 16/2014, 2014, s. 2).  

Také na bezpečnost práce, hygienu a kvalitní pracovní prostředí jsou kladeny 

zaměstnavatelem vysoké nároky už jen z povahy předmětu podnikání společnosti. Na 

provozech vykonává vrchní odborný dozor orgán Státní báňské správy, prostřednictvím 

Obvodního báňského úřadu v Mostě. Společenskou kontrolu nad bezpečností při práci 

vykonávají zástupci odborové organizace. Ve společnosti jsou organizována periodická 

školení pro zaměstnance v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jejichž 

frekvence je odvislá od jednotlivých pracovních funkcí (Směrnice č. 111/2010, 2010, s. 5). 

Všeobecná bezpečnostní instrukce společnosti zmiňuje (tamtéž, s. 4), že znalost 

a dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou 

součástí pracovních povinností všech zaměstnanců a kvalifikačních předpokladů pro 

výkon práce. Z rozhovoru s personálním ředitelem vyplynulo, že u skupiny starších 

zaměstnanců nejsou s ohledem na specifika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

implementována žádná zvláštní opatření a ani v této oblasti není věk nijak zohledňován 

(viz Příloha B, otázka č. 25). Pracovní řád ukládá zaměstnavateli povinnost vytvářet 

pracovní podmínky, které umožňují bezpečný výkon práce. Zároveň může být 

zaměstnanec zařazen na práci a pracoviště jen tehdy, byla-li předem posouzena jeho 

zdravotní způsobilost, ověřeny teoretické a praktické znalosti a byl-li prokazatelně 

seznámen s příslušnými předpisy k zajištění bezpečnosti práce a provozu (Směrnice 

č. 3/2009, 2009, s. 12). Všeobecná bezpečnostní instrukce přímo ukládá, že „… 

zaměstnavatel nesmí připustit, aby zaměstnanec vykonával práce, jejichž výkon by 

neodpovídal jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti…“ (2010, s. 4). Právě 

v provozech dolů je dodržování těchto pravidel velmi důležité z důvodu vysokého rizika 

úrazovosti s ohledem na charakter vykonávaných prací. Ze statistik personálního oddělení 

týkajících se odchodů zaměstnanců ze společnosti bylo možné vyčíst, že pracovní úraz 

a z něho vyplývající zdravotní omezení mohou být často důvodem k ukončení pracovního 

poměru zaměstnance (Interní statistika z informačního systému společnosti). Pro člověka 
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pracujícího celý život v hornictví to pak může být velkým hendikepem při hledání jiného 

zaměstnání na trhu práce. Společnost tak těmito opatřeními snižuje riziko možných 

pracovních úrazů, což je také jedním z cílů Strategického příkazu generálního ředitele na 

rok 2014 (2015, s. 3). Statistiky společnosti dokazují, že tato opatření jsou na místě, 

neboť úrazovost zaměstnanců rok od roku klesá (Interní statistika z informačního systému 

společnosti). Nastoupený pozitivní trend v této oblasti byl potvrzen i tím, že Doly Nástup 

Tušimice získaly od Českého báňského úřadu do trvalého držení cenu za bezpečnost 

v hornictví (Skupina Severočeské doly: výroční zpráva 2013, 2014, s. 34). V případě, že 

zaměstnanec není schopen z důvodu svého zdravotního omezení vykonávat dosavadní 

práci, může v některých případech zaměstnavatel nabídnout takovému zaměstnanci 

náhradní pracovní místo. Personální ředitel uvedl, že společnost má vytipována některá 

pracoviště, na nichž lze vykonávat méně fyzicky náročnou práci a kam může být proto 

zaměstnanec se zdravotním omezením zařazen (viz Příloha B, otázka č. 28).  

Pracovní směny zaměstnanců jsou rozvrženy podle povahy práce a provozních podmínek 

jednotlivých pracovišť v několika režimech. Osmihodinové ranní směny v pětidenním 

přetržitém cyklu jsou typické pro zaměstnance na technickohospodářských pozicích. 

Dvanáctihodinové ranní a noční směny v nepřetržitém či přetržitém cyklu jsou pak 

standardním rozvržením pracovní doby pro dělníky v provozu (Směrnice č. 200/2008, 

2008, s. 4). Kolektivní smlouva ukládá, že na pracovištích, kde to povaha práce 

a provozní podmínky dovolují, může zaměstnavatel povolit režim pružné pracovní doby 

(Kolektivní smlouva 2015–2017, 2014, s. 11). Vnitřní předpis upravující podmínky 

rozvržení pracovní doby pak přímo stanovuje, že pružnou pracovní dobu nelze uplatnit na 

pracovištích s vícesměnným provozem nebo na pracovištích, kde režim pružné pracovní 

doby nevyhovuje charakteru činnosti a tam, kde není zavedena elektronická evidence 

docházky (Směrnice č. 200/2008, 2008, s. 4). Dělnické profese jsou tímto automaticky 

vyloučeny a flexibilní pracovní dobu využívají jen zaměstnanci na 

technickohospodářských pozicích. Taktéž možnost sjednání kratší pracovní doby mohou 

s ohledem na provázanost směn v provozech využívat jen nedělnické profese, což 

zaznělo i v rozhovoru s personálním ředitelem (viz Příloha B, otázka č. 29). Práce 

z domova je z těchto důvodu u dělnických profesí také vyloučena a zaměstnancům na 

technickohospodářských pozicích je tento pracovní benefit nabízen jen v omezeném 

rozsahu. Zaměstnanci na dělnických pozicích si naopak mohou podle vnitřního předpisu 

upravujícího podmínky rozvržení pracovní doby jednou za šest týdnů vybrat tzv. „klouzavé 

volno“, což v případě této organizace znamená možnost vybrat si volno namísto směny, 

která by byla za jiných okolností pracovní (Směrnice č. 200/2008, 2008, s. 10). 
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V souvislosti s úpravou pracovních podmínek je na pracovišti věnována pozornost také 

různým ergonomickým opatřením směrem ke všem zaměstnancům bez ohledu na 

vykonávanou profesi či věk. Z volných rozhovorů se zaměstnanci personálního oddělení 

vyplynulo, že pro technickohospodářské profese jsou často konány např. kurzy ohledně 

správného sezení u počítače. Personální ředitel během rozhovoru uvedl, že u dělnických 

profesí, konkrétně řidičů velkostrojů, je požadavek na kvalitní pracovní podmínky promítán 

např. do vybavení kabin řidičů. Do ergonomických opatření jsou podle něj vkládány velké 

finanční prostředky a pracovní podmínky zaměstnanců v provoze jsou v porovnání 

s předchozími lety na nesrovnatelně lepší úrovni (viz Příloha B, otázka č. 27). Zároveň 

uvedl, že většina pracovišť je klimatizována. 

Z uvedeného je zřejmé, že zaměstnavatel poskytuje všem zaměstnancům bez ohledu na 

věk přístup k různým formám lékařské péče, zaměstnanci v provozech mají nárok za 

určitých podmínek i na rehabilitační léčení. Také bezpečnost práce i snaha o kvalitní 

pracovní podmínky jsou vztahovány k zaměstnancům všech věkových kategorií. Všechna 

tato opatření udržují či pomáhají navracet pracovní schopnost zaměstnanců napříč všemi 

věkovými skupinami a mohou tak prodlužovat jejich aktivní pracovní život. 

Konkrétní zmínka o předdůchodovém věku zaměstnanců je v kolektivní smlouvě 

společnosti uvedena v souvislosti s propouštěním zaměstnanců z organizačních důvodů. 

Zaměstnanci, kterému zbývají nejvýše dva roky k dosažení věku pro vznik nároku na 

předčasný starobní důchod, může dát zaměstnavatel výpověď z organizačních důvodů 

jen se souhlasem příslušné odborové organizace. Tohoto souhlasu není třeba v případě, 

že zaměstnanec odmítl jinou práci přiměřenou jeho zdravotnímu stavu, získané kvalifikaci 

a schopnostem, čímž však není dotčena povinnost zaměstnavatele i v tomto případě 

výpověď projednat v odborové organizaci. Pokud se zaměstnancem, který ke dni zrušení 

pracovního místa nesplnil podmínky pro nárok na starobní důchod, bude pracovní poměr 

z organizačních důvodů rozvázán, náleží mu odstupné ve výši konkrétního násobku 

průměrného výdělku v závislosti na délce trvání pracovního poměru k zaměstnavateli. 

Taktéž zaměstnanec, který splnil podmínky pro odchod do starobního důchodu nebo 

předčasného starobního důchodu a v souvislosti s organizačními změnami přijal výzvu 

zaměstnavatele na ukončení pracovního poměru dohodou, obdrží od zaměstnavatele 

odchodné na výzvu ve výši konkrétního násobku průměrného výdělku. Stejné opatření se 

týká i zaměstnance, který vzhledem ke svému zdravotnímu stavu pozbyl podle lékařského 

posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče dlouhodobě způsobilosti konat 

dále dosavadní práci a zaměstnavatel s ním rozvázal pracovní poměr dohodou (Kolektivní 

smlouva 2015–2017, 2014, s. 9–10). S bývalými zaměstnanci, kteří odešli do starobního 
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důchodu, udržuje společnost kontakty prostřednictvím klubu důchodců nebo odborových 

organizací, zároveň jim nemalou částkou přispívá na rekreace a stravování (viz Příloha B, 

otázka č. 30). 

6.6 Vyhodnocení výsledků případové studie  

Výstup případové studie přináší odpovědi na výzkumné otázky, které byly formulovány na 

základě stanoveného výzkumného cíle. 

1. „Je v organizaci Severočeské doly a.s. reflektován vysoký věkový průměr 

zaměstnanců jako skutečnost, kterou je třeba řešit?“ 

Pro zodpovězení této otázky bylo nutné nejprve detailně popsat věkovou strukturu 

a věkové rozložení pracovních sil v organizaci s cílem predikovat vývoj v dalších letech. 

Bylo zjištěno, že organizace se vyznačuje vysokým průměrným věkem svých 

zaměstnanců, definovány byly i jeho příčiny. Přestože však organizace sleduje vývoj 

věkové struktury svých zaměstnanců a vede si i statistiky o plánovaných odchodech do 

starobního důchodu, žádná strategická opatření ve vztahu k náborovým aktivitám 

neuplatňuje a prozatím je ani neplánuje, neboť vysoký věkový průměr zaměstnanců 

nepovažuje za závažnou skutečnost. Důvodem je především v současné době se 

snižující počet zaměstnanců v souvislosti s organizačními změnami ve společnosti, 

dostatečný počet uchazečů o pracovní místa z externích zdrojů a skutečnost, že 

společnost již v dnešní době operuje s konkrétními lety, kdy bude provoz v dobývacích 

prostorách ukončen. Věková strategie tudíž není součástí personální politiky společnosti. 

Domnívám se však, že tento postoj je u takto velké společnosti poměrně krátkozraký, 

neboť činnost organizace je plánována na dalších minimálně dvacet let na obou těžebních 

lokalitách, na provoze v Bílině po prolomení limitů těžby dokonce až na dalších čtyřicet let. 

Organizace se tak může v budoucích letech bez výraznějších opatření ve vztahu k náboru 

nových zaměstnanců potýkat s problémy v souvislosti s nedostatkem nikoliv pracovní síly 

jako takové, ale především s nedostatkem pracovní síly kvalifikované, ač se situace 

nemusí v dnešní době jevit nijak dramaticky. Inspirativními by v tomto ohledu mohly být 

náborové aktivity mateřské společnosti, která má oblast získávání pracovníků velmi 

detailně propracovanou, a jak je možné konstatovat, koncept řízení věkové struktury 

zaměstnanců je v podmínkách společnosti ČEZ, a. s. primárně spojen právě s aktivitami 

v souvislosti s náborem nových zaměstnanců. 
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2. „Využívá organizace Severočeské doly a.s. v současné době nástroje řízení věkové 

struktury zaměstnanců a v jakých oblastech personálního řízení?“ 

Mateřská společnost ČEZ, a. s. nedělá rozdíly mezi zaměstnanci různého věku a všechna 

opatření z hlediska řízení věkové struktury ve společnosti aplikuje napříč všemi věkovými 

kategoriemi zaměstnanců. Totožný přístup má i společnost Severočeské doly a.s. 

Studiem interních dokumentů společnosti a z rozhovoru s personálním ředitelem je možné 

tvrdit, že nástrojů na podporu pracovní schopnosti a opatření, která vycházejí z konceptu 

řízení věkové struktury, lze ve společnosti identifikovat dostatečné množství, žádná z nich 

však nejsou směřována výhradně starším zaměstnancům. Společnost se ke konceptu 

age management vědomě nehlásí, přesto je možné identifikovat různé nástroje tohoto 

konceptu např. v oblasti vzdělávání, péče o zaměstnance, organizace práce či 

odměňování zaměstnanců. 

Na základě zodpovězených výzkumných otázek je možné usuzovat, že společnost 

Severočeské doly a.s. nepovažuje aktuální věkovou strukturu svých zaměstnanců za 

závažnou, tudíž nepodniká žádné výrazné aktivity v rámci strategického náboru nových 

zaměstnanců. Zároveň se ani nezaměřuje na kategorii starších zaměstnanců a nástroje, 

které jsou určeny pro podporu pracovní schopnosti, jsou aplikovány bez rozdílu směrem 

ke všem věkovým skupinám zaměstnanců.  

Pro co nejširší uchopení a interpretaci výsledků šetření a vyhodnocení aktuálního stavu 

řízení věkové struktury zaměstnanců ve zkoumané organizaci považuji za přínosné 

vymezit, do jaké míry jsou ve společnosti nastaveny a uplatňovány jednotlivé pilíře age 

managementu (viz Tabulka č. 5, s. 39, zdroj: Štorová, Fukan, 2012, s. 61–62). 

Dobré znalosti o věkovém složení jsou základním předpokladem pro uvědomění si 

problémů spojených s budoucností pracovní síly, konkrétně se stárnutím zaměstnanců 

a možným potenciálním nedostatkem jejich adekvátní náhrady. Jedná se tedy o klíčovou 

podmínku kvalitního plánování personálních zdrojů. Vedení zkoumané společnosti si je 

vědomo současného věkového rozložení zaměstnanců v organizaci. Přestože je však 

průměrný věk zaměstnanců organizace vysoký, nepovažuje jej za závažný problém, tudíž 

k praktickému využívání informací o současné věkové struktuře ve společnosti nedochází. 

Důvodem je skutečnost, že zkoumaná organizace je atraktivním zaměstnavatelem 

v regionu a i v souvislosti s velkou mírou nezaměstnanosti v kraji bude mít uchazečů 

o zaměstnání vždy dostatečné množství. Dalším aspektem pro nepropracovanou strategii 

v oblasti náboru nových pracovních sil jsou prognózy spojované s ukončením 
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podnikatelské činnosti organizace v následujících dvaceti, třiceti letech. Organizace proto 

nepodniká výrazné aktivity směrem ke středním školám či učilištím jako její mateřská 

společnost a vystačí si s nabídkou pracovního trhu, který nabízí prozatím dostatek 

zkušených zájemců o zaměstnání. Otázkou je, jak se bude vyvíjet nabídka práce 

konkrétních specifických profesí, kterých je již nyní na trhu práce v regionu nedostatek 

(právníci, programátoři), a zda by nebylo vhodné do budoucna zavést v této oblasti 

podobná opatření jako v mateřské společnosti, např. formou stipendijních programů nebo 

možností absolvování stáží, a dlouhodobě tak zajistit personální rezervy pro konkrétní 

vybraná pracovní místa.  

Vstřícný postoj vůči věku je ve zkoumané organizaci uplatňován. K zaměstnancům starší 

věkové kategorie má management organizace kladný postoj, což logicky vyplývá už jen 

ze skutečnosti, že tato skupina zaměstnanců tvoří téměř 39 % všech zaměstnanců 

společnosti. Znalosti starších zaměstnanců jsou organizací oceňovány, společnost 

upřednostňuje nabírání zkušených pracovníků před přijímáním čerstvých absolventů. Na 

druhou stranu, zkoumaná společnost přistupuje ke všem svým zaměstnancům 

rovnocenně a odmítá jakékoliv projevy věkové i jiné diskriminace. Významná je však 

skutečnost, jak přistupují k problematice vysokého zastoupení starší věkové kategorie 

v organizaci samotní vedoucí pracovníci, zda se vstřícný postoj vůči věku vedení 

společnosti ztotožňuje s názory manažerů jednotlivých útvarů a odborů.  

Dobrý management, který rozumí individualitě a rozdílnosti je dalším pilířem age 

managementu. V případě zkoumané organizace je možné tvrdit, že tento pilíř je 

naplňován jen částečně. Důvodem je charakter činnosti organizace a specifika, která 

z této činnosti vyplývají a díky kterým není možné přistupovat k zaměstnancům všech 

věkových kategorií individuálně. Zaměstnavatel se v případě, že zaměstnanec nemá 

žádné zdravotní omezení, chová ke všem zaměstnancům stejně, bez ohledu na jejich 

věk. Zaměstnanci jsou v různých fázích svého pracovního života podporováni stejnými 

opatřeními či benefity. Kariérní postup je odvislý od pozice, kterou daný zaměstnanec 

zastává, a od jeho schopností a dovedností, takže ani zde není věk podstatným 

aspektem.  

Ač nemá společnost písemně vypracovanou strategii, která by reflektovala věk svých 

zaměstnanců, je možné tvrdit, že pilíř kvalitní a funkční věková strategie je ve společnosti 

v určité míře naplňován. Rovnoprávnost zaměstnanců různého věku a spolupráce mezi 

nimi funguje bez jakýchkoliv problémů. Samozřejmě, i zde by byl pro detailnější analýzu 

přínosný pohled z druhé strany, a to nejenom manažerů, ale také samotných 
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zaměstnanců. Z celkového pohledu však věková strategie není součástí personální 

politiky společnosti. 

Společnost je atraktivním a sociálně odpovědným zaměstnavatelem, což má vliv na 

dobrou pracovní schopnost a motivaci zaměstnanců a jejich vůli pokračovat ve spolupráci. 

Přestože společnost s pojmem pracovní schopnost ve své interní dokumentaci nijak 

nepracuje, využívá v praxi spoustu nástrojů řízení věkové struktury, které byly již v textu 

zmíněny a které mají vliv na udržení dobré pracovní schopnosti všech zaměstnanců. 

Výsledkem těchto opatření je skutečnost, že většina zaměstnanců pracuje v organizaci až 

do důchodového věku a někteří dokonce i déle. S ohledem na neměnnost opatření 

a benefitů by pro organizaci bylo přínosné uskutečnit jednou za čas vnitropodnikový 

průzkum zjišťující názor zaměstnanců na nabízené benefity, jehož výstupem by byla 

aktualizace stávající nabídky benefitů korespondující s preferencemi samotných 

zaměstnanců. 

Vysoká úroveň kompetencí je v organizaci zajišťována prostřednictvím různých školení 

a vzdělávacích kurzů. Zaměstnavatel tak všem zaměstnancům bez ohledu na věk 

umožňuje celoživotně se vzdělávat a doplňovat si znalosti a dovednosti i nad rámec 

svého oboru. Do vzdělávacích aktivit se v souvislosti s věkem zapojují zaměstnanci bez 

významných rozdílů. Vzdělávací proces a související aktivity jsou zaneseny do 

vnitropodnikových dokumentů. Přenos zkušeností od starších zaměstnanců k mladším či 

méně zkušeným zaměstnancům není v interní dokumentaci nijak ošetřen, v praxi však 

probíhá bez výrazných problémů. Inspirací by v této oblasti mohl být pro zkoumanou 

organizaci databázový systém mateřské společnosti Knowledge management, který 

zabezpečuje přenos a uchování důležitých tacitních znalostí zaměstnanců v organizaci. 

Dobrá organizace práce a pracovního prostředí jsou pilířem age managementu, který 

může významně ovlivnit délku pracovního života zaměstnance. Podle sdělení 

personálního ředitele není možné z důvodu provozních podmínek brát při organizaci 

práce v úvahu individuální potřeby jednotlivých zaměstnanců, dá se však tvrdit, že 

opatření, která jsou paušálně nastavená pro všechny zaměstnance na konkrétních 

pracovních pozicích, mají vliv na udržování jejich dobré pracovní schopnosti 

a napomáhají zaměstnancům lépe zvládat jejich pracovní činnost. Mezi taková opatření 

se řadí např. kratší týdenní pracovní doba, možnost pružného rozvržení pracovní doby 

u technickohospodářských pozic, možnost „klouzavého volna“ u dělnických pozic, různá 

ergonomická opatření či vysoce organizovaná bezpečnost zdraví při práci. Pracovní úkoly 

se v organizaci s věkem nemění, pokud je zaměstnanec zdravotně způsobilý, nedělá 
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zaměstnavatel mezi zaměstnanci žádné výjimky. I v této oblasti by bylo účelné zmapovat 

pracovní podmínky jednotlivých pracovišť všech zaměstnanců a zjistit názory řídících 

pracovníků, včetně jejich podřízených, na stávající nastavení organizace práce ve 

společnosti.  

Poslední pilíř age managementu, spokojený život, zahrnuje uznání, pracovní pohodu 

a kvalitu života starších zaměstnanců v organizaci a jejich důstojný odchod do starobního 

důchodu. V případě zkoumané organizace je i tento pilíř naplňován, neboť zaměstnavatel 

se staršími zaměstnanci jedná stejným způsobem jako se zaměstnanci jiných věkových 

kategorií. Tito zaměstnanci ve většině případů pracují v organizaci do důchodového věku, 

bývalí zaměstnanci důchodového věku mohou být nadále v kontaktu se společností 

prostřednictvím různých klubů důchodců.  

Je zřejmé, že společnost ČEZ, a. s. i společnost Severočeské doly a.s. patří mezi 

organizace, které se nezaměřují výhradně na kategorii starších zaměstnanců jako jiné 

společnosti šířící různými způsoby svou dobrou praxi, konkrétně např. již zmíněná Česká 

spořitelna, a.s. či ŠKODA AUTO a.s. Naopak, opatření podporující udržení pracovní 

schopnosti svých zaměstnanců směřují ke všem věkovým skupinám a mezi zaměstnanci 

nedělají z hlediska věku žádné rozdíly. Společnost Severočeské doly a.s. pak tyto aktivity 

vůči svým zaměstnancům, na rozdíl od mateřské společnosti, nijak s konceptem řízení 

věkové struktury nespojuje, ač jsou si opatření víceméně podobná. Důvodem je neznalost 

konceptu, nedostatek zaměstnanců na personálním oddělení, kteří by se konceptem 

řízení věkové struktury mohli intenzivněji zabývat a v neposlední řadě skutečnost, že 

organizace nevidí opodstatnění v tom, že by měla svou činnost v této oblasti nějakým 

způsobem „nálepkovat“. 

Pojem age management není v rámci organizace příliš známý. Stárnutí zaměstnanců jako 

potenciální problém zatím analyzován nebyl. O věkovém složení společnosti a s tím 

spojených následných rizicích v budoucnu vedení ví, hledání možného východiska z dané 

situace však prozatím není jeho nejvyšší prioritou. Ač společnost nemá implementovány 

žádné strategické nástroje v oblasti řízení věkové struktury svých zaměstnanců, 

z hlediska rovných příležitostí se chová jako velmi zodpovědný zaměstnavatel. 

Organizace si váží zkušenosti a loajality svých zaměstnanců a odmítá jakoukoliv formu 

věkové diskriminace. S pojmem pracovní schopnost organizace nepracuje, přesto většina 

zmíněných opatření, která jsou zanesena ve spolupráci s odbory do kolektivní smlouvy 

společnosti, napomáhá k jejímu udržení a slouží k uchování zdraví zaměstnanců.  
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Na závěr je vhodné určit, zda společnost Severočeské doly a.s. může být považována ve 

vztahu k řízení věkové struktury zaměstnanců za organizaci s dobrou praxí. V souvislosti 

s rovnými příležitostmi pro všechny zaměstnance a aplikací nadstandardního množství 

nástrojů na udržení či zlepšení pracovní schopnosti může být společnost Severočeské 

doly a.s. považována, stejně jako její mateřská společnost ČEZ, a. s., za dobrý příklad. Ve 

vztahu ke kategorii starších zaměstnanců, resp. řešení budoucích personálních zdrojů 

s ohledem na vysoký věkový průměr zaměstnanců, je možné konstatovat, že v tomto 

směru má společnost Severočeské doly a.s. ještě velké rezervy. Na základě uvedených 

zjištění bych doporučila společnosti posílit vzdělávání managementu i zaměstnanců 

personálního oddělení v souvislosti se zohledňováním věku zaměstnanců v řízení 

lidských zdrojů a podporovat za účasti zpětné vazby zaměstnanců aktivity, které by měly 

pozitivní vliv na udržování jejich dobré pracovní schopnosti a pracovního výkonu. 

Z hlediska budoucího zajištění personálních rezerv by pak bylo vhodné, aby si společnost 

Severočeské doly a.s. vytvořila konkrétní strategický plán a připravila se tak na změny 

věkového složení zaměstnanců, které v současné době výrazným způsobem neřeší. Je 

však zřejmé, že vytvoření komplexního obrazu situace ve zkoumané společnosti ve 

vztahu k řízení věkové struktury zaměstnanců nebude možné bez společné vzájemně 

propojené spolupráce všech aktérů, tedy vrcholového managementu, středního 

managementu, liniových vedoucích a řadových zaměstnanců společnosti.   
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7 Závěr 

Dnešní demografické studie nastiňují skutečnost, že současná společnost postupně 

stárne z důvodu nízké porodnosti a vysoké naděje dožití, hranice odchodu do důchodu se 

tak posouvají a dnešní padesátníci, kteří by ještě před několika lety měli před sebou pár 

let do důchodu, tak čelí situaci, kdy by měli být na trhu práce aktivní ještě minimálně 

dalších deset, patnáct let. Odborníci tak přicházejí s konceptem age management, který 

se zabývá produktivitou člověka s ohledem na jeho věk a jehož opatření na úrovni 

individuální, organizační i společenské by měla mít vliv na uchování zdraví pracovníků 

a jejich dobré pracovní schopnosti minimálně do dosažení hranice určené pro odchod do 

starobního důchodu. 

Age management je novým komplexním přístupem řízení lidských zdrojů, který kromě 

věku zohledňuje také zkušenosti, dovednosti a schopnosti pracovníků a je nástrojem pro 

řešení důsledků demografických změn na pracovištích. Opatření tohoto konceptu na 

organizační úrovni napomáhají tomu, aby zaměstnanci zůstali v pracovním procesu co 

nejdéle, i navzdory případným zdravotním problémům, které s věkem přicházejí. Tato 

opatření by měla být nastavena tak, aby zvyšovala nejenom konkurenceschopnost 

organizace, ale také ovlivňovala zdravotní stav, psychickou pohodu a motivaci k lepším 

výkonům všech jejích pracovníků. Nástroje tohoto konceptu jsou propojeny s jednotlivými 

oblastmi personálního řízení, především s oblastí pracovních podmínek a organizace 

práce, oblastí stimulů pracovní motivace či oblastí vzdělávání a rozvoje kvalifikace. 

Konkrétní nástroje se pak odvíjejí od charakteru podnikatelské činnosti organizace, popř. 

druhu vykonávané práce.  

Prvotním krokem pro vytváření různorodých týmů, jejichž složení bude vykazovat 

pracovní produktivitu, mezigenerační solidaritu a přenos know-how, je porozumění 

skutečnosti, že stárnutí pracovníků nepředstavuje pro zaměstnavatele nevýhodu. 

Hlavními předpoklady úspěšné aplikace konceptu age management na organizační úrovni 

jsou především velmi dobrá znalost věkového složení v organizaci, snaha o korektní 

přístup ke stáří, absence věkové diskriminace, rozbíjení negativních stereotypů spojených 

s věkem a připravenost managementu implementovat do personálních strategií 

organizace věkovou strategii založenou na individuálním přístupu ke všem 

zaměstnancům společnosti. Nástroje konceptu age management na organizační úrovni 

mají velmi důležitou roli v ovlivňování pracovní schopnosti pracovníků, zavádění konceptu 

do praxe organizací však může být obtížné bez účasti ostatních aktérů, tedy státu 

i samotných pracovníků. Zájmem státu či regionů by měla být především snaha 
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o zprostředkování odborného poradenství zaměstnavatelům či jejich podpora při zavádění 

a rozvíjení strategií age managementu v organizacích, na straně jednotlivců by pak 

hlavním zájmem měla být především změna postoje k celoživotnímu vzdělávání a péče 

o vlastní zdraví bez ohledu na věkové období, ve kterém se pracovníci právě nacházejí. 

Práce na základě odborné literatury postihuje všechny významné aspekty konceptu age 

management se zaměřením na skupinu starších pracovníků. Případová studie důlní 

společnosti Severočeské doly a.s. předkládá přístup konkrétní organizace k problematice 

řízení věkové struktury a identifikuje ve stávajícím systému řízení lidských zdrojů nástroje, 

které se vztahují ke konceptu age management a které zkoumaná organizace uplatňuje 

v praxi. Společnost Severočeské doly a.s., na rozdíl od své mateřské společnosti ČEZ, 

a. s., nepovažuje vysoký průměrný věk svých zaměstnanců za závažný problém a nemá 

v této oblasti zpracovaný konkrétní strategický plán, který by řešil potenciální nedostatek 

pracovní síly v budoucích letech. Ke konceptu age management se organizace vědomě 

nehlásí, přesto je v rámci některých personálních činností možné identifikovat dostatečné 

množství nástrojů, které se dají označit jako opatření age managementu, resp. opatření 

napomáhající zaměstnancům udržet si dobrou pracovní schopnost a kondici. Ač se 

organizace nezaměřuje výlučně na starší zaměstnance, z hlediska rovných příležitostí se 

chová jako velmi zodpovědný zaměstnavatel a odmítá jakoukoliv formu věkové 

diskriminace. Je tedy možné tvrdit, že společnost Severočeské doly a.s. uplatňuje pojetí 

age managementu jako řízení zohledňující věk všech zaměstnanců, stejně tak jako její 

mateřská společnost. Opatření jsou však nastavena intuitivně, bez strategického 

konceptu. Případová studie společnosti Severočeské doly a.s. tak může sloužit jako další 

příklad praxe řízení věkové struktury zaměstnanců v konkrétním specifickém 

průmyslovém odvětví s přihlédnutím k převažujícímu zastoupení manuálních profesí 

v organizaci.  

Organizace, které koncept řízení věkové struktury zaměstnanců již úspěšně 

implementovaly do svých personálních strategií, jsou tzv. příklady dobré praxe. Mohou 

proto sloužit jako inspirace pro další společnosti, které mají zájem se tomuto konceptu 

věnovat a které chtějí vyvíjet takové aktivity vůči všem svým pracovníkům, jež budou 

pozitivně ovlivňovat jejich psychickou i fyzickou kondici a napomůžou jim tak dosáhnout 

důchodového věku v relativním zdraví a psychické pohodě.  

Na základě odborných zdrojů lze usuzovat, že v souvislosti s řešením aktuální 

demografické situace se častěji zdůrazňuje zaměření tohoto konceptu především na 

kategorii starších zaměstnanců. Řízení lidských zdrojů zdůrazňující zvýšený zájem 
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o skupinu zaměstnanců starších padesáti let je v současnosti velmi diskutovaným 

tématem, důvody lze nacházet v problematice zaměstnanosti této skupiny pracovníků, 

která je spojena s věkovými stereotypy a ohrožena věkovou diskriminací. Snahou věnovat 

se této věkové kategorii je v podstatě řešena momentální současná situace na trhu práce. 

S ohledem na budoucí demografické prognózy by se však tento přístup měl se stejnou 

intenzitou orientovat i na ostatní věkové skupiny a reflektovat průběh celého pracovního 

života, od nástupu do prvního zaměstnání až po odchod do důchodu. Koncept age 

management pak může mimo jiné zajistit posílení věkové diverzity v organizaci a efektivní 

předávání zkušeností a dovedností mezi generacemi.  
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Příloha A: Přepis rozhovoru s manažerem útvaru strategického 

náboru společnosti ČEZ, a. s. 

1. Jak konkrétně společnost ČEZ, a. s. reflektuje měnící se demografickou strukturu 

v pracovním prostředí a v HR? 

Práce v energetice se většinou dělá celý život, od toho se to asi odvíjí. Proto je u nás 

věkový průměr zaměstnanců 46,5 let. Donedávna měli na některých elektrárnách 

dokonce průměrný věk i 51 let, v elektrárně Dětmarovice třeba. Teď je na tom nejhůř ČEZ 

Inženýring. Ale ono je to trochu logické, protože je to o zkušenosti těch lidí. Nejdřív jsou 

třeba na provoze, pak díky zkušenosti přecházejí na vyšší pozice, kde můžou využívat 

třeba ty znalosti z provozu, takže potom jestli mají nějaké nápady k projektům nebo 

nějakou schopnost, tak jdou do těchto integrovaných dcerek, a myslím si, že nejstarší je 

právě ČEZ Inženýring, ale také se potom můžeme podívat na nějaké údaje. 

Pokusím se tedy odpovědět na Vaši otázku. Jsou dva takové přístupy. Jeden je vlastní 

sledování interní struktury zaměstnanců. Tam v podstatě každý rok děláme nějaké reporty 

či statistiky o tom, jak se vyvíjí věková struktura a složení zaměstnanců. Teď nově 

sledujeme třeba i diverzitní zastoupení, tedy podíl žen na manažerských pozicích a já 

nevím, co všechno by se tam dalo říct. Ale pokud se jedná o věk, tak samozřejmě 

základním faktorem je průměrný věk, a druhou věcí je to, že máme rozložené ty 

zaměstnance do věkových jakoby pásem, a díváme se, jak se ta pásma vyvíjí. A pak 

sledujeme třeba to, kolik nám přišlo lidí, v jaké věkové struktuře, kolik nám odešlo lidí, 

v jaké struktuře a sledujeme ty trendy, čili každý rok vezmeme a srovnáme s rokem 

minulým a podle toho děláme různá opatření, to je jedna věc. A druhá věc, která je proto 

hodně složitá nebo hodně důležitá, i když není až tak navázána na věk, jenom částečně, 

je vlastně sledování toho externího trhu. Protože základem je prostě mít obsazené místo 

kvalifikovaným zaměstnancem s určitými dovednostmi a je jedno, jestli je dvacetiletý nebo 

čtyřicetiletý, ale prostě potřebujeme mít to místo nějakým způsobem vykryté. Takže 

sledujeme i třeba odchody do důchodů, plánované, protože každý má nějaké datum, jestli 

ho využije nebo nevyužije je potom jeho věc, takže máme vysledovanou třeba strukturu 

odchodu do důchodu, víme, že nám odcházejí třeba středoškoláci nebo vysokoškoláci, 

a podle toho potom zaměřujeme ty naše iniciativy na těch školách a děláme různé cesty 

toho, jak pomoci té věkové struktuře třeba v tom, abychom nahradili ty starší. Protože 

externí trh, který sledujeme, má nějaké omezené kapacity, a pro nás je čím dál tím 

složitější shánět lidi. Třeba, dám příklad, elektromontér nebo elektrikář ve středočeském 

kraji je úzkoprofilový materiál, když to tak řeknu. Takže když není na trhu, tak se musíte 

podívat, jestli je připravují školy, a když je připravují školy, tak musíte dělat opatření 
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k tomu, abyste je získali. Takže jsou dvě věci, jedna je sledování interní struktury, 

vyhodnocování trendů, sledování počtu lidí a jejich struktury, ať už vzdělanostní nebo 

oborové, tzn., kdo vám může odejít v nejbližší době do důchodu, a přemýšlení o jejich 

náhradách v tom, že si uděláte externí analýzu a díváte se, jestli má trh práce těch lidí 

dost, jestli je zájem o tu práci. To se dá vysledovat, máme systém vyhodnocování 

výběrových řízení, takže vidíme, kolik lidí se nám přihlásí třeba na určité pozice, takže to 

je jedna věc. A druhá věc, když už ten trh nefunguje… Nebo v každém případě se díváme 

i na strukturu žáků a studentů, co studují, jestli jsou použitelní, a už na nich pracujeme, 

aby věděli, že tady nějaká Skupina ČEZ je, co nabízí, jaká povolání a jaké příležitosti pro 

tu jejich budoucí pracovní kariéru. Takže to je to, co vlastně děláme a jak s tím pracujeme. 

Jsou to vlastně tyhle dvě věci, z kterých děláme nějaké závěry, a podle toho se pak 

nastavuje strategie pro fungování společnosti a hledání uchazečů, protože tím základním 

cílem je mít lidi, kteří vám dělají činnost, kterou má ta firma zabezpečit. 

Máme síť partnerských škol, se kterými máme uzavřené dlouhodobé kontrakty, ve kterých 

jsou vydefinované společné činnosti, které děláme. Těch škol je 49 středních a 13 fakult 

vysokých škol a ty fakulty jsou vlastně v podstatě všechny elektrotechnické a strojírenské, 

plus je tam mechatronika v Liberci a fakulta výrobních technologií v Ústí nad Labem. 

Takže máme to přes celé území republiky, protože potřebujeme sehnat lidi všude. A co se 

týká těch středních škol, tak je to 49 partnerských subjektů smluvně ukočírovaných, 

máme ještě nějaké školy, se kterými pracujeme prostě jenom proto, že ředitelé jsou 

aktivní a chtějí, ale těch 49 jsou rozděleny zase na gymnázia a na průmyslovky. Máme 

i gymnázia, byť je to trochu možná kontraproduktivní, když říkáme, že chceme jenom 

techniky, ale ta gymnázia jsou soustředěná v okolí jaderných elektráren, kde potřebujeme 

z těch gymnázií namotivovat děti, aby šly studovat jadernou techniku, výzkum. A proto 

spolupracujeme i s gymnázii. Ale říkám, je to jenom okolí jaderek, jinak na tom severním 

území jsou nasmlouvány jenom průmyslovky, učiliště a ta centra odborné přípravy. Takže 

máme vytipované školy a většinou se snažíme, aby dvě až tři byly v nějakém konkrétním 

území. Přehled škol je na internetu, najdete to na kdejinde.cz, tam jsou všechny 

partnerské školy uvedené. 

Co se týče uchazečů z externích zdrojů a jejich výběru, tak ta volba je vždy na 

manažerovi toho úseku, na nikom jiném. Manažeři samozřejmě vždycky volí radši 

zkušenost. A ty činnosti, které my zajišťujeme, třeba pro ČEZ Distribuční služby, tam musí 

mít člověk nějaké parametry, aby vůbec mohl vykonávat tu nejzákladnější činnost. 

V našem případě, protože je to práce s elektřinou, se jedná o naplnění nějakého 

paragrafu podle vyhlášky 50 z roku 1978, což je nějaká mantra všech elektrikářů, a tam je 
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nutno mít paragraf šest, což znamená mít dva roky praxe na zařízení. Takže nabrat 

absolventa do oblasti distribuce je v podstatě nemožné. Ale trh a ta situace na trhu práce 

nás dohnaly k tomu, že už nabíráme absolventy a třeba pro společnost ČEZ Distribuční 

služby máme udělaný program pro absolventy, čili máme speciální absolventská místa, 

na která nabíráme čerstvé absolventy a umožňujeme jim získání té praxe, aby mohli mít 

ten paragraf šest a pracovat plnohodnotně. Takže kdybych to měl tak obecně říct, tak 

manažeři budou určitě volit zkušenost. Když se na to dívám, tak minulý rok jsme měli 

10 % nástupů z externího prostředí starších padesáti let. Takže to není ve výsledku až tak 

škaredé a měli jsme i šedesát plus. Ale nábor je na manažerech, je to člověk od člověka. 

Jinak ČEZ pracuje s věkovou diverzitou, určitě tu nedochází k diskriminaci na základě 

věku. Snažíme se třeba i rozbíjet pohled manažerů na to, že padesátiletý už je 

opotřebovaný, pomalý, neumí výpočetní techniku a poslední výdobytky, má tlačítkový 

telefon, nemá dotykový, některá ta schémata lidí taková prostě jsou a říkám. 

2. Považuje společnost ČEZ, a. s. vysoký průměrný věk svých zaměstnanců za 

skutečnost, kterou je nutné řešit? 

Ano, problém to samozřejmě je. To se váže na Vaši první otázku, těch lidí je čím dál tím 

míň a my to třeba vidíme na některých aspektech, které jsou spojené třeba s hledáním 

lidí. Když dáte inzerát, tak na inzerát se vám podívá x lidí a z těch x lidí se x lidí přihlásí. 

A když byla doba krize a byl přetlak na trhu práce a byla spousta nezaměstnaných, tak ta 

snaha těch lidí potom najít tu práci byla taková, že skutečně reagovali v podstatě na 

každý inzerát, který našli. Ale když se díváme na vývoj třeba od roku 2010 jakoby blíž 

k tomuto dni, tak prostě nám každý rok klesá jakoby skoro pravidelně ten počet těch 

odpovědí a jsme někde na polovině v průměrném čísle na jednu pozici, v polovičním čísle 

reakcí na naši inzerci. Před těmi čtyřmi lety nám reagovalo zhruba přes čtyřicet lidí 

v průměru na jednu pozici, dneska nám reaguje dvacet.  Takže určitě to problém je, 

a proto taky vlastně vznikl ten útvar, který já řídím, aby pomohl změnit tu situaci. Protože 

pak, když se podíváte dál… U nás máme nejvíce zastoupený obor elektrikář silnoproud 

s maturitou. A když se podíváte na čísla, kolik žáků studuje tenhle obor na středních 

školách, tak ten počet někdy od roku 2007/2008 školního roku směrem k tomuto dni klesl 

tak o 52 %. Takže tak, jak jich studovalo kdysi já nevím deset tisíc, tak teď jich studuje 

nějak přes pět tisíc. Takže vy vlastně musíte řešit tu budoucí poptávku, proto třeba ten 

můj útvar má strašně těžce uchopitelné cíle, protože moje práce by se měla odrazit někdy 

až za čtyři nebo za osm nebo za devět let, kdy teprve tehdy budou tihle absolventi, které 

možná pomůžeme nalákat na ty obory, k dispozici na tom pracovním trhu. Ale to 
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uvědomění si toho problému a uvědomění si té nepopularity technického školství, 

nepopularity fyziky, matiky, které jsou základem pro technické vzdělání, tak tohle všechno 

vlastně směřuje k tomu, že Skupina ČEZ dává spoustu peněz do podpory technického 

vzdělání a že není jen na vrcholu té pyramidy, kde jsme všichni, že hledáme nějakého 

člověka na konkrétní pozici v nějakém čase, ale jdeme vlastně dolů a tím základním, co 

děláme, je, že děláme aktivity, které by měly přispět k tomu, že děti ztratí ostych před 

fyzikou, protože bez fyziky ty technické pozice dělat nemůžete. A děláme besedy na 

základních školách a děláme soutěže pro děti základních škol. Já jsem byl včera na 

jednání v Olomouci a tam některé firmy dávají stavebnice do mateřských školek, je to dost 

populární, já v tom až tak přínos nevidím, ale spíš bych viděl přínos v dílnách na 

základních školách jako v té technické výuce nebo jak se to jmenuje, které by to 

uvědomění si těch dětí a ten zájem už možná probudily víc než ta stavebnice v mateřské 

školce. Stavebnici máme pro děti doma skoro všichni, to dítě si ještě neuvědomuje ty věci. 

Třeba teď máme soutěž, která se jmenuje „Vím proč“ a to je soutěž pro děti druhého 

stupně základních škol a pro středoškoláky, kde jsme jim řekli, natočte domácí video 

s pokusem fyzikálním nebo s nějakým důkazem, jak něco funguje. A my vyhlásíme dětem 

soutěž pro nejlepší video, vyhlásíme třeba to, že škola dostane oranžovou učebnu, že to 

nejlepší video, které vyhodnotí odborná porota, vyhraje pro tu školu dvě stě tisíc na 

učebnu. A snažíme se, aby ty děti prostě ukázaly a dokázaly nějaký fyzikální jev nebo 

zákonitost tím, že si vymyslí nějaký pokus, natočí ho, promluví do toho videa a vlastně 

dětským hlasem, tou nějakou dětskou argumentační schopností řeknou, proč to tak 

funguje nebo nefunguje. Tím vlastně chceme probudit ten zájem o fyziku, udělat z fyziky 

spíš hru než předmět, který jak dítě slyší, tak už ví, že je to těžké, složité a že to v životě 

už pak třeba neubude potřebovat… Takže určitě si uvědomujeme ten problém, který tady 

je, a děláme pro to možná víc, než bychom museli.  

Co se týče těch starších zaměstnanců a případné rekvalifikace… Ta elektrikařina 

a strojařina je poměrně složitý obor a nemůžete třeba jen tak lehce rekvalifikovat 

ekonoma na elektrikáře. Na to, abyste mohla dostat paragraf pět nebo šest, tak vyhláška 

říká, že musíte mít vzdělání z elektřiny. Teď existuje určitá aktivita, která se jmenuje 

národní soustava kvalifikací a která v podstatě doplňuje systém dalšího prohlubování 

znalostí a vědomostí dospělých, kteří si vlastně můžou dodělat nějakou kvalifikaci, bez 

toho aniž by chodili na školu. Ale u té elektrikařiny a strojařiny je to hodně těžké a dost 

složité. Určitě tohle neděláme nějakým řízeným způsobem. Podílíme se na definování té 

soustavy těch kvalifikací, abychom vydefinovali ty potřeby a co si myslíme, že je nutné, 

aby ten člověk znal. A aby prokázal tu znalost, tak definujeme i požadavky na ty zkoušky, 
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ale nějaké hlubší využití kvalifikace v nějakém takovém rozsahu, tak jak se pojímají asi 

ne, no. 

3. Co bylo pro společnost ČEZ, a. s. prvotním impulzem pro to, aby se konceptem age 

management začala blíže zabývat? 

Demografický vývoj, který se děje, nám signalizoval problém a my jsme ho evidovali 

hlavně na těch dvou krajích pracovního života. My jsme evidovali, že vlastně v letech 

2008 nám začalo období, kdy nám stoupl počet nároků na starobní důchod v podstatě 

trojnásobně. My jsme do toho roku 2008 v té skupině, což je matka plus integrované 

dceřiné společnosti, evidovali zhruba v průměru 70 nároků na starobní důchod a v roce 

2008 nebo 2009 jsme viděli, že najednou je obrovský nárůst, já nevím proč tam byl, to 

bylo možná tím, jak se integrovaly ty různé společnosti do té velké skupiny od toho roku 

2008, tak když se vlastně ty integrace dělaly, tak samozřejmě se i propouštělo, protože se 

tam našly nějaké společné aktivity, tak možná i díky tomu, že se propouštěli lidi, kteří už 

měli nárok na důchod anebo byli v blízkém dostřelu důchodu v tom roce 2008 jakoby 

došel tenhleten polštář a najednou nám vyskočily ty nároky na důchod na hranici zhruba 

200 lidí v roce. A my jsme vlastně pracovali s tím, že tady máme tolik nároků na důchod 

a potřebujeme je nahradit, takhle nám vychází ta struktura, když vám pak ukážu graf, tak 

ona vlastně ta struktura věková těch zaměstnanců je takhle plochá od začátku a pak nám 

stoupá kategorie čtyřicet až šedesátníků do obrovských výšin, takže on bude ten problém 

ještě horší, on tam ten počet se zvyšuje na 250 až 300 v jednom nějakém roce, takže 

bude nám ubývat spousta lidí, tak jsme říkali, kde najdeme ty ostatní. Takže pohled na 

tuhletu skupinu lidí, která odchází, vyvolal to, že jsme se začali věnovat těm školám. Co 

se týká toho vlastního age managementu, ten přístup, který my nějakým způsobem se 

snažíme držet v téhleté oblasti, vychází vlastně z nějakého finského modelu a tam 

v podstatě se hovoří a je tam jeden takový krásný graf ve všech prezentacích, které třeba 

mnozí od paní Štorové znají, takže je tam taková ta vlnka a jsou tam takoví panduláčci, od 

toho hocha s tím kšiltem až vlastně po toho s tou berlí, že. A v podstatě vznikla nějaká 

společenská objednávka, dalo by se říct, nebo tlak. Začali jsme dostávat spoustu dotazů 

i třeba od novinářů a podobně, kteří se nás ptali, jako jak to vidíme nebo nevidíme, vznikla 

ta expertní skupina u Byznysu pro společnost, která to vzala jakoby to téma, byť si 

myslím, že prvotním nějakým podnětem pro vznik a pro vůbec diskuzi o age 

managementu jako takovém byla spíše ta kategorie padesát plus, že to byl startér, že se 

začali věnovat obecně problematice lidí na trhu práce, lidí kteří jsou v kategorii padesát 

plus. A to byl podle mého názoru impulz pro vznik třeba i té expertní skupiny a oni oslovili 

své členy, ten Byznys pro společnost, my jsme vlastně do té skupiny nějakým způsobem 
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přišli, protože jsme si řekli, že to může být zajímavé, pojďme do toho a vysvětlili jsme si 

tam ten přístup. ČEZ se ale odmítl věnovat pouze kategorii padesát plus, chce se věnovat 

v podstatě celému tomu pracovnímu cyklu toho člověka. A moje práce, to co dělám, je 

zaměřena skoro bych řekl vyloženě na mladé a když si vezmu nezaměstnanost padesát 

plus a podívám se na nezaměstnanost dvacet pět mínus, tak je to v podstatě úplně ten 

samý problém. No a shodli jsme se všichni na tom, co tam chodí do té expertní skupiny 

nebo chodili, protože je teď rozpuštěná do jiné skupiny, tak jsme se všichni shodli na tom, 

že vlastně tu péči o toho zaměstnance vidíme jako adekvátní tomu věku nebo věkovému 

intervalu nebo k jeho aktuální situaci a aktuálním životním potřebám, a že v podstatě 

věnování se těm lidem v těch různých etapách pracovního i životního cyklu vlastně přináší 

nakonec to, že ten člověk nejen že vydrží pracovat do těch šedesáti a více, ale aby si 

třeba užili i toho důchodu. A aby lidi vydrželi pracovat a aby to, že je tady čím dál tím 

méně mladých lidí, protože proti tomu jde demografický vývoj, tak musíte udržovat ty lidi 

v nějaké kondici a v nějakém rozpoložení jak fyzickém tak psychickém a prostě má cenu 

se tomu věnovat, a tak vlastně vznikl ten náš přístup k age managementu, protože jsme si 

pak řekli, tak co vlastně pro ten age management děláme. A zjistili jsme, že pro něho 

děláme strašně moc, aniž to víme. A že tomu stačí dát jenom tu nálepku, toto opatření 

funguje v rámci filozofie age managementu jako takového. No a my jich máme celou 

řadu… 

4. Jaká opatření řízení věkové struktury zaměstnanců jsou implementována ve 

společnosti ČEZ, a. s.?  

Po zodpovězení otázek bych Vám ukázal jednu prezentaci, kterou jsem měl připravenou 

právě pro tu tematickou expertní skupinu. 

5. Jaká opatření řízení věkové struktury společnosti ČEZ, a. s. jsou aplikována 

v souvislosti s pracovníky dělnických (manuálních) profesí? 

Všechna opatření jsou plošná. My nerozlišujeme dělnická a technická, TH nebo 

administrativní, tohleto dělení vůbec ve skupině v té matce a integrovaných nepoužíváme. 

Jsou různé provozy, máte elektrikáře na sítích, kteří lozí po stožárech, máte třeba lidi na 

strojovně v elektrárnách, kde je třeba hluk, takže ono se to těžko říká, ano, je spousta 

opatření, ale poskytujeme je plošně a je to jenom odvislé od toho, co třeba zrovna ten 

člověk dělá. V kanceláři je to výška monitoru, vzdálenost zobrazovací jednotky od křesla, 

osvětlení, teplota, u těch síťařů je to vybavení vysokozdvižnými plošinami, které nahrazuje 

žebříky, vybavení pomůckami pro bezpečnou práci s elektrickou energií na strojovně. 

Jsou to takové věci jako špunty do uší, takže to se takhle těžko dá říct, že by se dělalo 

něco speciálně pro dělníky. Jsou to opatření, která souvisí s tou prací jako takovou a nedá 
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se říct, že je to jenom pro dělníka. Jsou prostě adekvátní tomu, co zrovna to místo 

vyžaduje.  

6. Jsou některá z opatření řízení věkové struktury zaměřena cíleně na skupinu starších 

zaměstnanců? 

Jediné konkrétní opatření pro starší je za prvé to, že se snažíme vyhodnocovat a v diskuzi 

s nimi nějakým způsobem kontrolovat, jestli se ještě cítí na výkon té práce, a když ne, tak 

s tím pracujeme, s tou informací, snažíme se je přesouvat na jiné pozice, které třeba už 

nejsou tolik fyzicky náročné anebo nejsou třeba v nepřetržitém režimu, ale jsou v ranních 

směnách. Ale to jsou v podstatě věci, které se dělají běžně při tom řízení manažerském, 

jaké je. A druhá věc, ale tam to vyplývá svým způsobem i ze zákona, že jsou častější 

prohlídky, protože tam ta perioda po té padesátce těch preventivních prohlídek, které se 

dělají, naskakuje trochu častěji. Normální zaměstnanec do padesáti má, myslím, 

šestiletou periodu, když neřídí auto, a v okamžiku, kdy překročí padesát, tak chodí co tři 

roky a když řídí auto tak chodí každý rok nebo každý druhý rok. Takže nastupují tam věci, 

které jsou většinou spojené i se zákonem, jestli nějaké speciální kurzy, třeba tak jako to 

dělají tady na spořitelně, že mají speciální kurz angličtiny pro padesát plus, protože 

pomaleji jim to myslí a hůř jim to padá do hlavy, nebo kurzy obsluhování moderních 

výdobytků výpočetní a telekomunikační techniky pro padesátníky, takovéhle věci 

v podstatě neděláme. Snažíme se ke všem zaměstnancům přistupovat naprosto stejně 

a neděláme v podstatě věkovou, když to řeknu v uvozovkách, diskriminaci. 

Některé programy reflektují věk a umožňují tomu zaměstnanci, ať si zvolí to, co je mu 

nejbližší, a já dám takový příklad, ještě než se podíváme na tu prezentaci. My tady máme 

třeba osobní účet, to je, že každý z nás zaměstnanců má nějaký imaginární účet, na který 

mu firma pošle nějaké peníze a dává mu k dispozici, aby si vybral, že chce jet třeba na 

dovolenou nebo že chce chodit sportovat nebo že chce chodit do kulturních zařízení… 

Dáváme mu možnost, aby si za to koupil léky nebo šel do lázní, ten zaměstnanec si 

vlastně adekvátně svým potřebám a svému věku volí. Je to jenom na něm a nikdo mu do 

toho nemluví. Takže já, když budu cítit, že potřebuju jít do lázní, tak použiju ty peníze na 

nákup těch lázní nebo když budu baštit ještě víc léků, než baštím a už mě to bude 

finančně zatěžovat, tak si vezmu ty peníze, převedu si je na flexipassy a uplatním je 

v lékárně, protože v lékárně je berou. Ten osobní účet je nastavený takhle, že si fakt 

může člověk vybrat a když si vezmete ten celý pracovní život, tak si fakt ten člověk může 

tady v tomto směru vybrat, co chce. Nejedná se o kafeterii, je to takový sociální nástroj, 

který si děláme sami, je to v podstatě imaginární finanční účet, ze kterého si člověk čerpá. 

Buďto si to převedu na poukázky v hodnotě, v jaké si navolím, uplatňuju si je tam, kde 
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potřebuju anebo formou objednávky, třeba když si vezmete zájezd, tak si v cestovce 

domluvíte, že uhradí část zaměstnavatel, a zaměstnavatel napíše objednávku, cestovka 

nám pošle fakturu a je to zaplacený a je to hotové. Takhle to třeba řeším já. Že si většinou 

tyhle peníze vezmu na dovolenou. A jsou to slušné peníze.  

7. Jak dochází ve společnosti ČEZ, a. s. k přenosu znalostí? 

Zatím je tenhleten proces hodně dobře zvládnutý na divizi výroba, vlastní ho ČEZ, my 

tady máme na to dokonce nějaký program, který se jmenuje Knowledge management, 

a tohleto dělají kolegové z rozvoje. A to je systém, který je zaměřený na to, že se hledá 

výjimečná znalost, identifikuje se její nositel, pak se ten nositel pozve na rozhovor, kdy se 

znalost popíše a zadá do systému a už potom je v tom systému a nemusí ji nikdo hledat. 

To je v kostce popsaný Knowledge management. Je to taková aplikace, do které si na 

intranetu může každý vlézt a může se podívat při zadání nějakého klíčového slova, co 

tam vyjede nebo nevyjede, protože při dělání toho záznamu je nějaký postup, který 

umožňuje nějakou smysluplnou práci, že člověk nemusí hledat složitě v tom systému. 

Takže to je přenos zkušeností bych řekl takový řízený, a pak samozřejmě máme tady 

různé absolventské programy, kdy třeba v rámci distribučních služeb máme zřízena 

praktikantská místa, protože už je nedostatek těch lidí hotových s tím paragrafem šest, 

takže se zřizují praktikantská místa, je tam nastavený celý program dvouletý, který krásně 

popisuje vlastně v kterém období se ten zaměstnanec, ten absolvent, dozví konkrétní 

nějakou věc a je tam nějaký průběh s nějakým vyhodnocováním jeho dosavadního 

postupu. Co půl roku se to hodnotí a vlastně tam jsou nastavení gestoři nebo mentoři 

mladých, kteří s nima dělají a přenášejí jim tu jejich znalost a zkušenost a ještě je hlídají. 

A to bych řekl, že jsou takové dva přístupy předávání, které jsou nějakým způsobem 

řízený a nějakým způsobem jsou upraveny, ať už je to nastavení vnitřních pravidel toho 

programu absolventského nebo systém vyhledávání těch klíčových znalostí, které vlastně 

nejsou nikde v dokumentaci, ale jsou jenom v hlavě někoho a toho člověka je třeba 

vyzpovídat a určit ho, takže ty znalosti jsou jakoby pořád vedené i ten člověk, který to zná. 

My jsme schopni ho dohledat i v důchodu, takže když se něco vyvrbí, já nevím, na turbíně 

nebo na nějakém zařízení, tak se může podívat do systému a zjistí, že už to řešil někdo 

před deseti lety, podívá se na jméno, zjistí, jestli je ještě ve firmě, a když ne, tak potom 

hledá kontakt na toho člověka a snaží se ho třeba dotáhnout na tu elektrárnu a zeptat se 

ho, jak to řešil, tenhleten problém.  
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8. V čem vidí společnost ČEZ, a. s. potenciál/přínos tohoto konceptu pro organizaci? 

Budu mluvit jako kniha. Jedná se o zodpovědný, udržitelný a sociální přístup. Ale já si 

myslím, že v tom mém ranku je to fakt. Je podnikání a podnikání. Podnikání děláte za 

účelem dosažení zisku. Zisk se snažíte maximalizovat a můžete ho maximalizovat tím, že 

půjdete přes mrtvoly, a to může být mrtvola jakákoli, typu zákazník, typu příroda, typu 

v neposlední řadě i ten zaměstnanec. Že přírodu zplundrujete, zákazníka ožebračíte 

a zaměstnance vyždímáte jako houbu.  Ten koncept toho age managementu já hodnotím 

jako koncept zodpovědného a sociálního přístupu k zaměstnancům, který má za význam 

nejen to, že ten člověk není zplundrovaný ve třiceti, čtyřiceti letech, a že ta práce je 

možná těžká a složitá, ale děláme maximum pro to aby ten člověk prostě měl prostředky 

a možnost tu práci dělat dál, aby ho ta práce třeba nevytrhávala z jeho soukromého života 

tak, že mu prostě rozbijeme rodinu, nebo že bude v nervech, že nemůže něco zařídit, 

protože mu to neumožníme, bude dělat chyby v práci a elektřině třeba, a to je chyba 

hodně složitá. A nakonec i, až přejde do toho důchodu, tak že si ho trochu užije, otázka je, 

jestli bude mít za co v těch letech, ale prostě tím, že neodejde z tohoto světa rok po tom, 

co se dostane do důchodu. Ale navíc je to koncept, který můžete využít pro budování 

značky zaměstnavatele. To znamená, to jsou věci, kterými jste schopna říkat, že jste 

dobrý kvalitní zodpovědný zaměstnavatel. A pracovat pro takového zaměstnavatele musí 

být radostí a spokojeností. A navíc budujete tu loajalitu zaměstnanců. Jestliže ten 

zaměstnanec vidí, že se o něho staráte, a že to není jen o tom mu zadat ráno úkol 

a odpoledne ho zkontrolovat, jestli ho udělal, ale že počítáte i s tím, že má nějaké jiné 

potřeby a umožňuje mu ten zaměstnavatel je nějakým způsobem řešit, tak si myslím, že 

to zvyšuje loajalitu. 

9. Jaké konkrétně mají být výsledky expertní skupiny Age management, do které se 

společnost ČEZ, a. s. zapojila, a jakým způsobem budou aplikovány do firemního 

prostředí? 

Ta tematická expertní skupina vlastně říkala „tak dobře, pojďme si říct, kdo co dělá 

a vybereme ty příklady dobré praxe“, protože to byl vlastně cíl, proč vznikla ta skupina. 

Skupina vznikla jenom čistě proto, aby pojmenovala, co to ten age management je, a aby 

ukázala různé přístupy k řešení různých situací spojených s age managementem 

v různých firmách jako příklady dobré praxe, a dala tím jakoby podnět ostatním firmám, 

aby o tom taky přemýšlely a třeba taky používaly ty stejné nástroje. Takže vlastně ten cíl 

té tematické expertní skupiny není o ničem jiném, než o tom upozornit na to, že je tady 

nějaké téma, a aby řekla, jak se řeší v zahraničí, jak k tomu přistupují české firmy a co by 

vlastně ty firmy mohly udělat pro to, aby ta situace byla lepší, uvědomit si vlastně ty věci. 

Takže byla to částečně společenská poptávka. Ale myslím si, že v Česku nebude 
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mezi těmi velkými zaměstnavateli moc firem, které by nenašly v rámci svých stávajících 

personálních nástrojů něco, co by se dalo označit nálepkou age management. A navíc 

ještě jedna poznámka. Ony se ty opatření age managementu hodně prolínají 

i s opatřeními pro podporu diverzity, genderové otázky, takže tam dochází k průniku, 

takže někdy třeba máte opatření, které můžete definovat jako opatření v souvislosti s age 

managementem, ale stejně tak, protože je to třeba nějaké opatření pro matky s dětmi, tak 

reflektujete životní etapu toho zaměstnance, že v době, kdy má děti, vzniká prostě 

potřeba se o ně více starat a měli by dostat příležitost řešit nějaké neobvyklé situace. Je 

to adekvátní od toho věku, ve kterém ta žena nebo ten muž je, ale k tomu máte to, že je to 

žena s malým dítětem, podporujete v podstatě diverzitu tím, že umožňujete té ženě něco 

vymyslet a udělat a sloučit tím ještě worklife balance. Takže to je, proč jsme se k tomu 

age management přihlásili, to je to, co bylo vlastně tím startérem, že jsme začali mluvit 

o age managementu trošku aktivněji. 

10. Uvažuje společnost ČEZ, a. s. o šíření znalostí v oblasti řízení věkové struktury 

i směrem ke svým dceřiným společnostem? 

Tady je to o tom, jak je Skupina ČEZ řízena. Skupina ČEZ je nějaký konglomerát firem, je 

to matka, pak jsou tu takzvané integrované dceřiné společnosti. A ty integrované dceřiné 

společnosti jsou řízeny matkou dost tvrdě, protože třeba nemají svoje personalisty. A tím, 

že nemají svoje personalisty, tak malé výkony personálních činností jim zajišťuje matka 

svým personálním útvarem. Prostě maximum možného, co se dělá na matce, se pouští 

do těch integrovaných dceřiných společností a samozřejmě podle jejich finančních 

možností se uplatňují i v těch firmách. Ale co se týká ostatních, příkladem je společnost, 

na kterou se zaměřujete, nebo zahraniční akvizice, ty firmy, které máme v zahraničí, 

dohromady to je asi celkem 70 firem, co jsou ve Skupině, tak tam to organizační řízení 

necháváme hodně na tom managementu těch firem. A ten management těch firem je 

hodně řízený přes finanční ukazatele a není mu nějakým způsobem nuceno, aby dělal 

něco, co třeba nechce. Kdyby byl zájem, tak samozřejmě, když šéf některé z těch firem 

zvedne telefon a řekne, že něco potřebuje, tak ty dveře tady má otevřené a tenhle 

poradenský servis nebo ukázku, jak k tomu přistupujeme my, tak v podstatě tu informaci 

dostane, to je samozřejmé. Jinak v těch integrovaných dceřiných společnostech, a to je 

dnes nějakých 11 společností, se snažíme držet nějakou základní strukturu modelu 

obsluhy manažerů a obsluhy zaměstnanců ve stejném režimu, jako to děláme třeba pro tu 

matku. Takže když má matka osobní účet, tak i tyhle dcery mají osobní účet. Jsou tu jen 

rozdíly, které jsou dány ekonomickou silou, takže některé společnosti uvažují o jiném 

příspěvku na osobním účtu, který si můžou třeba nějakým způsobem dovolit, a pak jsou 
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tam nějaké rozdíly, které jsou dané tím, že se ty firmy sloučily z různých firem, tak já 

nevím, nějaké třeba poskytování bezúročných půjček se dělalo jenom na ČEZu 

a v podstatě v těch integrovaných dceřiných společnostech ne. Tady na ČEZu to je zas 

tak, že já si můžu vzít příspěvek na životní pojištění, a tím se odškrtávám od nějakých 

jiných nabídek těch sociálních vymožeností. Takže nějaké rozdíly jsou, ale snažíme se 

unifikovat ten model obsluhy a unifikovat i nástroje, které se užívají, takže ten model je 

bez nějakých větších problémů implementován i do Skupiny. A já většinou, když třeba 

zadávám nějaké příklady, tak hovořím o Skupině. A když se mě někdo zeptá, co to ta 

Skupina je, tak řeknu ČEZ a deset integrovaných společností, a některé jiné společnosti si 

udělají přístupy takové, jaké chtějí.  
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Příloha B: Přepis rozhovoru s personálním ředitelem společnosti 

Severočeské doly a.s. 

1. Ze statistik zveřejněných ve výroční zprávě Vaší společnosti je evidentní, že věkový 

průměr zaměstnanců narůstá, téměř 39 % zaměstnanců je starších padesáti let. Jaké 

jsou příčiny současného věkového rozložení zaměstnanců Vaší společnosti?  

První věc je, tak jak to vnímáme my, že vlastně to je pro většinu zaměstnanců u nás 

celoživotní zaměstnání. Takže z toho důvodu vlastně roste i ten průměrný věk těch 

zaměstnanců. Nesporný vliv na to má i, když to řeknu, charakter toho našeho oboru, tj. to, 

že vlastně zejména v těch devadesátých letech, ale fakticky i dneska, nějakým způsobem 

klesá poměrně výrazně potřebný počet zaměstnanců a samozřejmě řešíme to zejména 

odchody těch zaměstnanců, řeknu, v důchodovém nebo lehce předdůchodovém věku, ale 

také zejména tím, že vlastně nenabíráme. Takže samozřejmě automaticky pokud 

přestanete nabírat zaměstnance, tak se vám ten věk, aniž s tím něco naděláte, zvyšuje. 

Nicméně zase objektivně řečeno vzhledem k prodlužujícímu se věku odchodu do 

důchodu, tak fakticky se tím u nás tak trochu vyrovnává ta skutečnost toho, co asi tak ta 

firma má mít za průměrný věk. Takže jestli vycházím z toho, že vlastně dneska je to do 

nějakých třiašedesáti a vzal bych to od osmnácti, tak je průměrný věk nějakých 40 a půl 

ideální stav, do těch pětašedesáti je to 41 a půl, takže jsme od něj vzdáleni řádově nějaké 

čtyři roky, takže podle mého je důvodem tak vysokého průměrného věku celoživotní práce 

pro ty lidi a snižování stavu zaměstnanců nebo respektive zastavení nebo nepřibírání těch 

nových zaměstnanců, případně pokud jsme nabírali nebo nabíráme. Samozřejmě dneska 

ta situace není taková, že vlastně bychom automaticky nabírali vždycky jenom učně, 

dneska ta situace na tom trhu nám umožňuje nabrat vlastně už hotové lidi, takže jako 

z tohohle hlediska nabereme třicátníka nebo čtyřicátníka, který tu zkušenost má, 

nemusíme do něj investovat. Takže to je takhle asi v tomhle směru, no. Ještě možná 

tohle, to je taky poměrně důležité, to je i podle těch našich lokalit, to je, řeknu, naše 

nějaká určitá filozofie, se kterou my k tomu přistupujeme, a to jsou doly Nástup a Bílina. 

Když si vezmete Nástup, tak fakticky on by měl končit někdy kolem toho roku 2035 až 40, 

jo. Takže když si vezmete ten dnešní průměrný věk těch zaměstnanců, dejme tomu těch 

46, tak takovému zaměstnanci už bude v té době pětašedesát, tak fakticky je to dvacet 

let. A my tam máme zaměstnání pro ty lidi řádově na těch pětadvacet let, takže my 

vlastně už teď nejsme schopni těm lidem zabezpečit celoživotní zaměstnání. Takže 

v tomhle případě, vlastně zejména ta oblast kolem toho Nástupu, fakt, že bude provoz 

postupně dojíždět a my vlastně budeme prostřednictvím odchodů těch lidí i přesuny řešit 

ten to, aby vlastně ty lidi plynule potom odcházeli, a těžko budeme třeba osmnáctiletému 
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potom v tom roce 2025 říkat, pojď k nám, i když ta situace může být trošku jiná. V Bílině 

záleží na tom, jestli dojde k té korekci limitů, tam už dneska je to v podobném horizontu 

jako u Nástupu, ale předpokládám, že tam k tomu prolomení dojde, a pak je ten rok, já 

odhaduji, 2060 s nějakými technickými úpravami. Možná ještě nějaký rok navíc… 

2. Považuje Vaše společnost současné rozložení věkové struktury za vyhovující? 

Ano. Ale jako samozřejmě vždycky je co zlepšovat. Ideální samozřejmě by bylo, kdybyste 

měla rozložený věkově procentuálně ty lidi jako přiměřeně, dejme tomu po těch deseti 

letech, což není u nás, u nás když se podíváte, tak ta nejmladší kategorie je zastoupena 

nejméně. Z pohledu našeho to lze zlepšit, ale není to pro nás nic závažného, tak to 

nevnímáme. 

3. Prognózuje Vaše společnost plánované odchody do důchodu, konkrétně kolik 

zaměstnanců bude v následujících letech odcházet do důchodu a jakým způsobem 

bude za tyto odcházející zaměstnance zajištěna adekvátní náhrada?  

Ano, máme detailní přehled o těch plánovaných odchodech, ten systém pak funguje tak, 

že vlastně se zaměstnancem je podle těch našich vnitřních pravidel řádově rok a půl před 

vznikem nároku na důchod realizován pohovor, ve kterém my vlastně zjišťujeme jeho 

postoj k tomu, jestli hodlá, zda vůbec, případně kdy hodlá skončit z hlediska odchodu do 

starobního důchodu. Opakujeme to potom zhruba po roce, kdy teda zjistíme ten stav, 

takže výsledkem toho pohovoru je určit u toho zaměstnance podle toho jeho stavu, jak se 

k tomu staví, a my vlastně na základě toho potom máme i možnost personálně plánovat 

případně tu náhradu toho zaměstnance jako takového. Jestli někdo plánuje, že tady chce 

být deset let, tak v tom okamžiku, pokud mu slouží zdraví, tak to v tu chvíli nemusím řešit. 

4. Snaží se Vaše společnost s ohledem na specifika svého odvětví hledat a přilákat 

absolventy středních a vysokých škol?  

Tak my jsme se v posledních letech zaměřili na zaměstnance, motivovali jsme 

zaměstnance ke studiu. Takže vlastně pokud jde o technické obory, konkrétně vysokou 

školu, tak vlastně jsme umožnili zaměstnancům ve strojních oborech a elektro vystudovat 

vysokou školu, takže tím pádem můžeme říct, že tu potřebu v těchto oborech máme 

dostatečnou z vlastních zdrojů. Pokud jde o některé další profese, tak ekonomické obory 

není problém získat z trhu, máme i dostatek lidí v té oblasti do budoucna, ale tam zas ta 

potřeba není taková v těch oborech hornických klasických, takže tam samozřejmě 

spolupracujeme s vysokou školou báňskou, tam ty lidi taky máme k dispozici. U těch 
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strojařů, tam to spíše realizujeme prostřednictvím Prodeca, které vlastně má určité 

smlouvy se středními školami nebo respektive spíše s učilišti, kterým v podstatě v řádu 

jedinců nabízíme praxi. Z těch lidí, kteří jsou vytipováni jako nejvhodnější, tak potom, zase 

spíše v řádech jedinců, je těm lidem nabídnuta práce. Takže takto komunikujeme zejména 

tedy s vysokou školou báňskou, s technickou univerzitou Ostrava a některý tady ty místní 

učňovský školy a učiliště, protože ty budou do budoucna asi právě nejvýznamnější. 

5. Spolupracuje Vaše společnost za účelem získání budoucích zaměstnanců 

s odpovídající kvalifikací s konkrétními středními a vysokými školami? 

Situace na trhu, jak jsem říkal, byla a myslím, že i pořád je, tím, že jsme poměrně 

atraktivní zaměstnavatel, tak vlastně my drtivou většinu těch nově nastupujících 

zaměstnanců fakticky máme v databázi uchazečů o zaměstnání a prostřednictvím této 

databáze se nám daří naplňovat ty potřeby úseků tak, jak jsou, takže zatím se nám daří 

nabírat hotové zaměstnance. Ta otázka učňů je v tomhle okamžiku z hlediska počtu spíše 

zanedbatelná. Jak říkám, je to zejména přes Prodeco, které vlastně jako v tomhle případě 

té části údržbové, tak se snaží získávat učně, ale i u nich je to v poslední době spíše v té 

podobě toho získání těch hotových zaměstnanců. 

6. Jaké vlastnosti, schopnosti a předpoklady pro výkon zaměstnání jsou podle Vaší 

společnosti spojeny se skupinou starších zaměstnanců a které z těchto schopností je 

Vaše společnost schopna zužitkovat? 

Tak starší zaměstnanec má zkušenost, to je zejména v tom provoze asi neocenitelná 

záležitost, prostě s jakými věcmi se ten zaměstnanec setká jednou dvakrát za svojí 

kariéru, takže samozřejmě když to umí, tak je to efektivní záležitost. Nicméně na tuhle 

otázku neumím úplně dost dobře odpovědět. My se snažíme zužitkovat každého 

zaměstnance. Zkušenost je asi to nejvýznamnější, asi ti starší zaměstnanci v každé 

většině jsou loajální, to je taky určitě taková určitá vlastnost, která charakterizuje tyhle 

zaměstnance. 

7. Z pracovního řádu vyplývá striktní dodržování rovného zacházení se zaměstnanci. 

Byly zaznamenány někdy podněty od zaměstnanců týkající se věkové diskriminace na 

pracovišti?  

Ne, nikdy jsem nic podobného neřešil. 
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8. Pracují ve Vaší společnosti zaměstnanci spíše až do důchodového věku nebo 

upřednostňují odchod do předčasného důchodu?  

Zcela jednoznačně zaměstnanci pracují do toho důchodového věku, naopak řada 

zaměstnanců se snaží pracovat déle, takže využívá té možnosti souběhu pobírání 

důchodu a práce. Do toho předčasného důchodu lze říct, že odcházejí lidi, pokud mají 

nějaké zdravotní problémy, anebo z tohoto pohledu nedobrovolně, pokud jsou 

vyhlašovány organizační změny a fakticky se toho zaměstnance ta organizační změna 

dotkne, tak využije třeba tu možnost toho předčasného odchodu do důchodu. 

8.1 Evidujete v souvislosti s odchody pracovníků do důchodu rozdíly mezi jednotlivými 

pracovními skupinami? 

O tomto nemáme nějakou statistiku, to je třeba říct, ale pokud mohu soudit, tak je to bez 

rozlišení. Ta situace je u nás opravdu taková, pokud ten zdravotní stav je v pořádku, tak 

ať už je to kategorie dělnická nebo ta technická, tak je tam snaha pracovat maximálně do 

toho důchodu nebo někdy i déle. Pokud je tam omezení to zdravotní, tak bez rozlišení, 

tomu člověku nic jiného nezbyde, pokud ten zdravotní stav mu práci neumožňuje. 

8.2 Znáte důvody, které ovlivňují rozhodování pracovníků odejít do důchodu? 

Tak jak jsem říkal, jsou dvě možnosti, buďto jsou takzvané dobrovolné odchody, nebo je 

to v uvozovkách nedobrovolný odchod v případě těch organizačních změn, které se 

netýkají jen zaměstnanců v důchodovém nebo předdůchodovém věku. 

9. Jaké možnosti má zaměstnanec, který dovršil důchodového věku a chce nadále ve 

Vaší společnosti pracovat?  

Společnost nemá žádné páky na to, aby toho zaměstnance nějakým způsobem mohla 

nutit odejít do důchodu. Zákon to nechává na zaměstnanci, tohle rozhodnutí, takže 

naopak tady, jak jsem říkal, je ten člověk motivován tou možností souběhu práce 

a pobírání starobního důchodu, takže to je pro toho zaměstnance určitě zajímavé.  

10. Z kolektivní smlouvy vyplývá, že jubilejní odměna při odchodu do důchodu 

v maximální výši náleží jen těm zaměstnancům, kteří ukončí pracovní poměr 

nejpozději v měsíci, ve kterém jim vznikl nárok na starobní důchod a tato odměna 

bude od roku 2016 zvýšena dokonce na dvojnásobek. Z jakého důvodu vedení 

společnosti nechalo toto opatření zapracovat do kolektivní smlouvy?  
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Ta jubilejní odměna je v podstatě motivace k ukončení pracovního poměru. Je to nástroj 

nás personalistů k tomu, abychom právě mohli nějakým způsobem aspoň trošku řídit ty 

personální náhrady, to znamená, snažíme se aspoň z našeho pohledu drobnou věcí 

motivovat toho zaměstnance k tomu ukončení pracovního poměru k nějakému datu, 

abychom věděli, že k tomu datu skončí a my teda tam tu náhradu nějakou získáme nebo 

budeme hledat. Aby to nebylo z minuty na minutu.  

11. Existuje v rámci Vaší společnosti strategie, která by se zabývala věkem pracovníků či 

jejich různorodostí?  

Ne. Žádnou strategii na papíře v tom smyslu, že bychom rozlišovali zaměstnance na 

základě věku, nemáme. 

12. Vaše společnost se prezentuje jako organizace sociálně odpovědná. Jaké 

společensky odpovědné aktivity směrem k zaměstnancům Vaše společnost realizuje? 

Jsou některé z nich cíleně orientované na skupinu starších zaměstnanců? 

Pokud se tím míní benefity tak pak ano. Samozřejmě benefitů máme poměrně širokou 

škálu, z toho systému benefitů, který je vlastně nastaven zejména kolektivní smlouvou 

nebo případně těmi dalšími předpisy navazujícími na kolektivní smlouvu. A pokud bychom 

to měli brát ve vztahu k těm starším zaměstnancům, tak tady lze asi možná říct, že tam 

máme určitý benefitní systém z hlediska možnosti podpory ambulantní péče, rehabilitací 

případně dýchacího ústrojí. To se týká zejména dělnických profesí, ale teoreticky na to 

může každý zaměstnanec, protože je to i na základě stanoviska lékaře, který se k tomu 

vyjádří. U omezeného počtu zaměstnanců zabezpečujeme možnost lázeňské péče, je to 

řádově 25 lidí ročně, kterým zajišťujeme lázeňský pobyt. V rámci výběrového řízení, které 

jsme před časem dělali, máme smlouvu s lázněmi Bechyně. Takže zajišťujeme ty lázně, 

to je asi ve vztahu k těm zaměstnancům zejména v té oblasti zdravotní péče… 

Samozřejmě standard je, ale to se týká zase všech zaměstnanců, byť třeba dejme tomu u 

těch starších se to potom nějakým způsobem sleduje asi v širší poloze, jsou preventivní 

prohlídky. Samozřejmě ten lékař má možnost to vyhodnotit a má potom možnost vlastně 

to určitým způsobem nasměrovat právě v této oblasti nebo informovat zaměstnavatele. Ta 

možnost tady je… Nevím, jestli z těch dalších věcí se ještě něco týká pouze starších… 
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13. Provádí Vaše společnost interní průzkum benefitů, které by uvítali zaměstnanci 

nejvíce?  

Průzkum jsme určitým způsobem realizovali kdysi… My jsme prováděli nějaká šetření 

v tomhle směru, takže v poslední době nikoliv, tady je ten stav jakoby… Považujeme ho 

za stabilní, dlouhodobě, řekl bych, osvědčený. Benefity jsou dané, určitě do budoucna 

bude potřebné se tomu věnovat, protože struktura těch zaměstnanců tak, jak je, se mění, 

i ty potřeby těch zaměstnanců. Zas na druhou stranu ty základní benefity jsou asi pořád 

nastavené stejně – podpora stravování, podpora penzijního připojištění, to jsou asi tak 

rozhodující benefity, ty ostatní bych já osobně viděl jako doplňkové. 

14. Má vedení Vaší společnosti informace, jaké benefity si cení nejvíce starší 

zaměstnanci?  

To co jsem říkal. No takhle. Obecně si myslím, že je to ta podpora stravování. Myslím si, 

že je zaměstnanci nejvíce ceněna. Pak je to ta otázka penzijního připojištění. Rozšířil 

bych to tady možná ještě potom o ty záležitosti kolem rekreace, tady už je to potom 

sociální fond, který vlastně potom se vytváří nějakým způsobem, čerpá se z něj ve 

spolupráci s odbory. 

15. Má vedení Vaší společnosti informace, jaké benefity si cení nejvíce pracovníci 

dělnických profesí?  

Ta odpověď tady bude úplně stejná nebo podobná, protože vzhledem ke struktuře 

zaměstnanců to tak je vlastně dáno zcela jednoznačně. Tam ten detail možná je trošičku 

rozdíl, dejme tomu u lidí, kteří sedí vysloveně v té administrativní části, ale ti dělníci, 

vlastně ti provozní zaměstnanci, tam ty jejich motivace jsou velmi podobné. 

16. Aplikovala někdy Vaše společnost i věkově cílenou inzerci pracovních míst? Pokud 

ano, u jakých profesí a z jakého důvodu? 

Nejsem si vědom, že bychom hledali někdy někoho v konkrétním věku. Možná historicky, 

ale to teď v tomhle okamžiku není, ale to už je řekl bych pět let zpátky, kdy jsme vytvořili 

systém absolventských míst, byla určitá zvýšená poptávka tak deset let zhruba, kdy tedy 

jsme cíleně se snažili získat absolventy a nabízeli jsme v podstatě takový, řekl bych, 

program pro absolventy v tomhle směru a hledali jsme. Ta potřeba vznikla té firmě, je 

dána vlastně tím cyklem, takže v tom okamžiku jsme měli větší potřebu než, řekl bych 

standardně. V podstatě to bylo v takovém tom určitém nárůstu té spotřeby, to znamená, 

tam potom samozřejmě roste potřeba i těch zaměstnanců. 
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17. Jakým způsobem se ve Vaší společnosti zabezpečuje kariérní rozvoj zaměstnance 

a pro koho je konkrétně tento rozvoj ve společnosti určen?  

Tady bych to rozlišil do dvou částí. Pokud jde o tu kategorii dělníků, tak tam vlastně ten 

kariérní růst je, řekl bych, dán tou automatikou těch schopností, případně toho, co je 

požadováno. Já dávám tam ten příklad toho velkostroje, kde je vlastně ten, kdo k nám 

nastupuje, tak z drtivé většiny nastupuje na pozici vlastně toho v uvozovkách posledního 

a získáním praxe potom postupně má možnost, ale ta možnost je daná tím, že vlastně 

jednak musí získat praxi, jednak musí složit zkoušky a vlastně postupuje jednotlivě na 

těch jednotlivých pozicích, až teda se z něj může stát právě ten řidič velkostroje, což je 

horizont dejme tomu minimálně pěti let. Takže to je pro toho člověka určitým způsobem ta 

kariéra. Pokud jde o ty údržbové profese, tak tam zase je to dáno tím, co ten člověk dělá, 

takže zase ten posun je tam dán tou zkušeností. Takže tam to není zase, řekl bych, to, že 

to tady přesně budu mít někde napsáno. Prostě ten člověk se tam buď osvědčí, nebo 

neosvědčí. Ten, kdo se osvědčí, tak se stane člověkem, který ty práce řídí a podobně. 

Někdo celý život prostě pořád bude jenom někde dělat jednu činnost nebo činnosti, které 

jsou dány. Pokud jde o technické funkce, tak tam samozřejmě máme určitý systém 

personálních rezerv, kde si vytipujeme potenciální zaměstnance, kteří mají v sobě, řekl 

bych, schopnosti řídící a některé další, a v tomhle smyslu se potom s nimi snažíme 

i pracovat. Takže to je omezený okruh zaměstnanců, to je třeba říci, nejsou to stovky lidí, 

to tak není. Takže to je asi taková činnost v této oblasti. Zase není to tak, že by prostě 

automaticky každý měl na to nárok, tak to není, že jsem zařazen do nějaké skupiny, která 

automaticky za pět let bude dělat určitou funkci, to tak není. 

18. Jakým způsobem poskytují vedoucí pracovníci svým zaměstnancům zpětnou vazbu 

k jejich pracovnímu výkonu?  

Klasický systém hodnocení my zaveden nemáme nebo respektive máme ho zaveden 

u omezeného okruhu zaměstnanců. Tam, jak jsem říkal před chvílí u toho okruhu těch 

zaměstnanců, kde předpokládáme nějaký kariérní rozvoj. Zase pokud jde o tu drtivou 

většinu zaměstnanců, tak tam má za povinnost vedoucí tomu zaměstnanci, pokud ho 

hodnotí z hlediska toho jeho výkonu v měsíci, sdělit případné své výtky k té jeho práci. 

Pravdou je to, že je to spíše na té bázi toho negativního. Já jsem něco udělal špatně, 

v tom hodnocení se mi krátí prémie, a pokud to dosáhne nějaké vyšší hodnoty, tak já jsem 

povinen jako vedoucí tomu zaměstnanci sdělit, co je tím důvodem toho hodnocení 

negativního. Je to na vedoucích. Obráceně zase mají možnost ocenit ty mimořádné činy 

těch lidí, pracovní úkony, takže jednak v rámci rozdělení těch prémií, jednak samozřejmě 
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formou mimořádných odměn. Tam je to zas obráceně, ta kategorie těch lidí, zejména 

oblast smluvních zaměstnanců, ti jsou hodnoceni v zásadě jednou ročně a tam ten 

vedoucí má povinnost s tím zaměstnancem pohovořit a sdělit mu to hodnocení, splnění 

těch jeho ročních úkolů tak, jak to vidí, tak jak je naplnil nebo nenaplnil. Je to obecně 

o tom vedoucím zaměstnanci, aby si našel ten čas a svému podřízenému v tomto smyslu 

mu tu zpětnou vazbu dal. Ale je třeba tady říct, že formalizované to nemáme. 

Formalizované hodnocení v zásadě provádíme u omezeného okruhu zaměstnanců, které 

potom chceme dál rozvíjet i v té oblasti vzdělávání. 

19. Existuje ve Vaší společnosti plán zabývající se přenosem znalostí od starších 

zaměstnanců k mladším? 

Co myslíte tím plánem? Máte na mysli, že je nějaká směrnice na to? U nás z hlediska 

těch bezpečnostních předpisů vlastně každá práce, kde jsou minimálně dva zaměstnanci, 

tak musí být jeden vlastně určen jako vedoucí té práce. Takže automaticky je to vždycky 

ten, samozřejmě, který je zkušený. Pokud jde o ty začínající, tak zase máme nastavená 

pravidla, jakým způsobem se realizuje proškolování těch zaměstnanců. To znamená, 

zase ten zkušený zaměstnanec je pověřen tím, aby toho zaměstnance, který začíná, 

zaškolil. Takže tady to je podle jednotlivých profesí, je to různé, když je to někde nějaká 

pomocná profese, tak tam toho asi není moc potřeba, ale pokud je to činnost, která 

opravdu vyžaduje, řeknu, desítek hodin toho souběhu… Takže takhle to máme nastaveno 

podle jednotlivých možných profesí. U nás je to třeba ten bagrák. Kde teda on může 

pracovat, pracuje pod dohledem toho dalšího zaměstnance, takže takhle to je. 

U technických profesí je to specifické, většinou ten souběh těch funkcí je tak dva měsíce. 

Zhruba. Takže samozřejmě jsou i některý činnosti, kde je to delší, ale to je vždycky 

individuální, ten souběh třeba při tom odchodu. Jinak na těch provozních pracovištích, 

tam to fakticky je tak, že právě v těch dělnických profesích už si ten vedoucí úseku 

vytipuje zaměstnance, kteří potencionálně by mohli dělat toho revírníka nebo toho 

mechanika. Takže on už je léta, to není proces, který by trval dva dny, prostě mnoho let, 

kdy teda on ho pověřuje i některými dalšími činnostmi, aby zjistil, jestli má řídící 

schopnosti nebo organizační schopnosti. Takže potom vlastně my si vybíráme. Zase 

z 90 % ti zaměstnanci nejsou z venku, třeba na tyhle profese to jsou zaměstnanci naši, 

protože tam na ty dělnický profese má řada lidí jednak vyučení, jednak střední školu, 

takže mají na to kvalifikaci a u nás získají tu praxi. Naším úkolem je, abychom tu podporu 

těm vedoucím dali v tom, aby ten člověk byl v dostatečném předstihu zařazen do 

nějakého rozvojového programu z hlediska získání těch dovedností, které on získává 

pouze intuitivně. Ještě než vstoupí do té funkce pro revírníka nebo mechanika, projde 
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určitým školením v té oblasti dovedností… Ne vždy se to podaří, ale většinou zase, že je 

to letitý souběh, z devadesáti procent jsou to lidi, kteří mají schopnosti na to se prosadit. 

20. Jakým způsobem se zjišťují a monitorují ve Vaší společnosti vzdělávací potřeby 

zaměstnanců? 

My to máme jednak nastaveno. To znamená, máte školení, která jsou povinná, takže tam 

je to vlastně automaticky trvalý proces, kdy ten člověk v cyklu musí pravidelně vlastně 

projít těmi jednotlivými druhy toho školení, které on potřebuje pro výkon té své práce. 

Takže to je jednoznačně dáno a v zásadě tady nevidím nějaký zádrhel. Samozřejmě na 

základě požadavků těch úseků i my pak jim zajišťujeme některá ta školení. Oni chtějí, aby 

měli dostatečný počet těch lidí v těch činnostech, takže svářečský kurzy, vazačský, řízení 

vozidel má řeknu daleko více lidí, než fakticky v tom daném okamžiku to je potřeba, ale je 

to právě z toho důvodu, že vlastně ve chvíli, kdy ten člověk vypadne, kdy se něco děje, 

tak vlastně ten vedoucí má ty lidi s dostatečnou kvalifikací, takže takhle to máme 

samozřejmě zmapováno detailně. Jednak které to školení potřebujeme, kolik máme počtu 

zaměstnanců na těch profesích, kolik jich máme proškolených… Pokud jde o ty 

nepovinné, tak tam je to dáno jednak zase potřebou, která vzniká z hlediska změn, třeba 

zákonných předpisů, kdy ty jednotlivé útvary v podstatě zjistí, že vyšel nový zákon, vyšla 

nová vyhláška, potřebují v tom směru proškolit, takže se na nás obrátí a my to 

zabezpečíme prostřednictvím našeho útvaru. Poslední je asi to, co iniciujeme my a to jsou 

vlastně ty potřeby, které my vidíme jako personalisti. Už jsem to taky naznačil, takže 

prostě realizujeme jednak na základě hodnocení zaměstnanců rozvojové programy, takže 

to máme, řeknu, rozděleno podle linií toho řízení, takže máme rozvojové řízení, kde teda 

nějakým způsobem zajišťujeme třeba i individuální rozvoj těch lidí. Máme potom tu linii 

těch, řekl bych, zástupců v tomhle směru, těch potencionálních lidí, kteří mají v sobě, 

nebo my si myslíme, že mají v sobě ty schopnosti postoupit na ty řídící funkce. A pak je 

tady ten liniový management, kde teda to jsou zejména u nás mechanici a revírníci, kde 

my vlastně zabezpečujeme v nějakých pravidelných cyklech řádově tří čtyř let, kdy jim 

vlastně právě se snažíme dát takové to proškolení z těch obecných schopností, 

dovedností, těch měkkých dovedností. Ty ostatní jsou na základě určitých zjištění, jako je 

třeba otázka počítačových schopností, že někde je něco nedostatečného, tak pak dochází 

k té nabídce. Největší podněty vznikají asi od nás na základě některých zjištění, jinak je to 

individuální. 
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21. Na základě jakých kritérií jsou zaměstnanci ve Vaší společnosti do vzdělávacích 

programů vybíráni? 

U těch povinných je to dáno předpisy, zcela jednoznačně, a požadavky na tu činnost. 

U těch nepovinných jednak vzdělávacími a rozvojovými programy, jednak samozřejmě 

těmi potřebami, které vznikají u jednotlivých útvarů. 

22. Jakým způsobem se vyhodnocuje ve Vaší společnosti propojení znalostí získaných 

vzděláváním s konkrétní pracovní činností pracovníka? 

My máme dané pro každou profesi požadavky, které ta profese, ta funkce, má splňovat 

a samozřejmě každé z těch profesí, respektive u toho konkrétního zaměstnance pak si 

hlídáme, jestli naplňuje nebo nenaplňuje ty požadavky. V případě, že nenaplňuje, tak 

jakým způsobem je schopen je naplnit či nikoliv… 

23. Jak se zapojují zaměstnanci různého věku do individuálních školení? Mají starší 

zaměstnanci zájem o nepovinná školení? 

Statistiku tady úplně speciální nemáme, ale zase je to individuální a moje zkušenost je 

taková, že ať už starší nebo mladší, tak buď se aktivně zapojí anebo prostě to pasivně 

absolvuje, vždycky je to případ od případu a to školení od školení. U těch dělnických 

profesí těch nepovinných školení je minimum, tam je to velmi omezeno. Tam nabízíme 

v zásadě ve velmi omezeném rozsahu právě ty počítačové, jako benefit, to znamená, tam 

je to mimo pracovní dobu. 

24. Mají ve Vaší společnosti starší pracovníci možnost stát se mentory nebo kouči? 

Pokud za mentora nebo kouče v tomhle považujeme předáka nebo toho, kdo odpovídá za 

to zaškolení zaměstnanců, tak ano. Zase v tomhle smyslu je to dokonce systémově 

zavedeno, ale vy máte asi na mysli trošku jiného mentora nebo kouče, než mám na mysli 

já. Koučování zde probíhá, ale koučem není zaměstnanec. My máme zase omezený 

okruh, momentálně je to tuším 7 nebo 8 zaměstnanců, kteří v rámci rozvojového 

programu mají mít možnost využívat kouče, ale profesionálního. Takže to je zase trochu 

něco jiného. Nikoliv to, že by náš zaměstnanec se svým podřízeným nebo v rámci 

společnosti, tak to nikoliv. Tam je to na té bázi, kterou jsem uvedl, spíše odborné, v tomto 

smyslu. 
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25. Jsou u skupiny starších zaměstnanců implementována s ohledem na specifika 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve Vaší společnosti nějaká konkrétní opatření? 

To je ve vztahu ke všem zaměstnancům stejné. Pokud jde např. o práci ve výškách, tak 

zaměstnanec musí mít na to prohlídku, že může dělat ve výškách, pak není nijak omezen. 

Takže tady, že bychom rozlišovali, ty jsi starší, ty jsi mladší, a z toho důvodu máš něco 

specifického, to tak není. Zaměstnanec buďto splňuje nebo nesplňuje podmínky. 

26. Jak Vaše společnost postupuje v případě, kdy zaměstnanec nemůže nadále 

vykonávat dosavadní práci ze zdravotních důvodů?  

Tam to máme jasně vydefinováno kolektivní smlouvou. To znamená, že ten zdravotní stav 

toho zaměstnance je průběžně formou těch preventivních prohlídek sledován. Pokud 

dojde k té situaci, že ten zaměstnanec podle zákoníku práce z důvodu zdravotního stavu 

nemůže nadále vykonávat tu práci, kterou má, tak buďto se najde v rámci společnosti 

místo, které vykonávat může, nebo nenajde, a potom podle kolektivní smlouvy má nárok 

na odchodné, kdy vlastně je to až sedminásobek toho jeho platu. Vynechávám ten 

paragraf, teď nevím, který, v zákoníku práce, který říká, že to je ze zákoníku práce 

automaticky dvanáctinásobek… To dostane ještě nad rámec. Jiná práce se hledá, ale 

zase je třeba říct, že vzhledem k tomu snižování počtu pracovních míst, ty možnosti jsou 

omezené. 

27. Byly ve Vaší společnosti při organizaci práce brány v úvahu předpoklady a potřeby 

zaměstnanců různého věku? Pokud ano, jaké konkrétní podoby toto zohlednění má? 

Co se týče třeba nějakých ergonomických opatření, tak to se samozřejmě vyvíjí velmi 

intenzivně. Takže pokud vezmu třeba konkrétně ten velkostroj, tak tam jsou dneska 

jednak… Nejenom u velkostroje, ale obecně vlastně máme naprosto drtivou většinu 

pracovišť klimatizovaných, teda tam kde to možné je. Když někdo pracuje venku, tak to 

dost dobře možné není. Takže to je prvotní. Kabiny těch velkostrojů jsou odpruženy, resp. 

sedačky, tam jsou velké finanční vklady, které se za ta léta do toho daly, to znamená, tam 

ty pracovní podmínky našich zaměstnanců jsou nesrovnatelné s předchozími časy. Ale to 

by možná potom chtělo konkrétně podle každého pracoviště… Takže ale určitě bagráci, 

kabiny řidičů velkostroje, tomu, co bylo před dvaceti roky, je absolutně nesrovnatelné, 

řidiči mechanizace, dneska buldozery nebo ta zařízení už od výrobce, jsou někde jinde, 

než bylo před těma desítkama let, to je nesrovnatelné. 
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28. Umožňuje charakter činnosti Vaší společnosti měnit pracovní úkoly zaměstnanců 

v souvislosti s věkem? 

My máme jediné, co jsme schopni pro tyhle případy dělat, a to je to, že některá pracovní 

místa máme vytipována jako místa, kde může být zařazen člověk se zdravotním 

omezením. To znamená, to jsou jediný místa, kde teda většinou při tomto zdravotním 

omezení tuto práci můžeš dělat. Např. ve skladu je to nějaké místo, někde v dílnách, 

prostě někde na povrchovém pracovišti. Nemusí tam vykonávat práci tak fyzicky náročnou 

jako třeba ti ostatní, takže takhle to máme několik desítek těch míst, kde zaměstnáváme 

zaměstnance takzvaně ZPS. Samozřejmě i některý technický profese. My to máme 

vytipováno, většinou to jsou věci, který jsou nahlášeny na pracovním úřadě a každoročně 

se to vyhodnocuje. Teoreticky bychom takto měli mít zaměstnáno 4 % zaměstnanců… 

29. Jaké typy flexibilních forem práce Vaše společnost nabízí?  

My máme pružnou pracovní dobu, to je jedna věc a v podstatě ve velmi omezeném 

rozsahu potom je to ta práce z domova. Ale vzhledem k tomu charakteru toho výrobního 

procesu to je skutečně omezené. Lze říci, že to je podpora těch administrativních činností. 

V tom provoze to nejde. Krátit se úvazek také dá, ale ne v provoze. Na provoze to nejde, 

protože oni jedou v tom cyklu jako takovém, takže tam kdyby měl někdo jinou pracovní 

dobu, tak byste musela zajišťovat jeho odvoz, takže to je vyloučeno. 

30. Je Vaše společnost v kontaktu s bývalými zaměstnanci, kteří již odešli do starobního 

důchodu? 

Ano, prostřednictvím buďto klubu důchodců, nebo prostřednictvím odborových organizací, 

které při svých závodních výborech mají také kluby důchodců, takže to je jedna forma, jak 

podporujeme, komunikujeme tímto způsobem s bývalými zaměstnanci. Klub se schází 

různě, je to tady o lidech, takže některé kluby se scházejí pravidelně měsíčně, některé 

dvakrát za rok, takže dělají takové setkání, sejdou se, posedí, pohovoří… Organizují 

zájezdy s naší podporou, jezdí i na rekreace, využívají té možnosti, podporujeme taky 

rekreace ze sociálního fondu. Tady když to vyjádřím ve financích, tak celkově je ta 

podpora bývalých zaměstnanců, řekněme, tři miliony korun ročně. Myslíme, že je to 

poměrně významná částka, ale jsou to ty oblasti, které jsem zmínil, to znamená teda 

podpora činnosti klubů, podpora rekreací, případně stravování, to jsou oblasti nějakým 

způsobem využívané. 
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31. Vaše mateřská společnost ČEZ a.s. se problematikou zaměstnávání s ohledem na 

specifika různých věkových skupin zaměstnanců už několik let zabývá. Reflektuje 

Vaše společnost aktivity ČEZu, popř. jsou činnosti ČEZu nějak propojeny s Vaší 

personální politikou? Mají personální aktivity ČEzu v této oblasti vliv na personální 

strategii Vaší společnosti? 

My už jsme se o tom bavili, no… Nebo jste už naznačovala… My jako takoví nemáme 

speciální zaměření na nějakou kategorii těch starších zaměstnanců, jestli tedy správně 

rozumím otázce. V některých činnostech jsou personální aktivity mateřské společnosti 

s námi určitě propojené, třeba v tom, o čem jsme se bavili, ty rozvojové aktivity 

managementu třeba, ty jsou vlastně ve spolupráci s mateřskou společností, jednak taky 

využíváme řady té nabídek, které jsou z hlediska zejména těch rozvojových aktivit, ale že 

bychom byli přímo propojeni, to ne. Ty potřeby těch firem jsou přece jenom rozdílné. 

32. Chtěl byste k tomuto tématu ještě něco doplnit? 

Děkuji, myslím, že ne. 

 


