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ZÁKLADNÍ POJMY
PRACOVNÍ SCHOPNOST DŮM PRACOVNÍ SCHOPNOSTI

→ základní faktory (zdraví a 

funkční kapacita, 

kompetence, hodnoty, 

postoje a motivace, prostor 

pracoviště)

→ související faktory (rodina, 

sociální síť, společnost

AGE MANAGEMENT

→ způsob řízení s ohledem 

na věk zaměstnanců

→ zohledňuje průběh 

životních fází člověka na 

pracovišti a přihlíží k jeho 

měnícím se zdrojům

→ řídí jednotlivé faktory 

pracovní schopnosti

→ soulad mezi 

individuálními zdroji 

člověka a nároky 

vykonávané práce

→ Work Ability Index = 

nástroj na měření 

pracovní schopnost



→ Řízení s ohledem 
na věk a na 
schopnosti 
zaměstnanců

→ Řízení 
jednotlivých 
faktorů pracovní 
schopnosti



O co jde:

„Nejvýznamnějším přínosem v pracovním 

životě zaměstnaných osob je jejich 

pracovní schopnost. Pozitivní výsledek 

společnosti je možný pouze tehdy, pokud 

jsou zaměstnanci schopni pracovat. 

Výsledkem je, že společnost má 

nezastupitelnou roli při udržování a 

podpoře zaměstnanců. V posledních 

deseti letech se koncepce pracovní 

schopnosti změnila a rozvinula holistickým 

směrem. “ 

J. Ilmarinen, 2006



AM AUDIT

WORK ABILITY 

INDEX 1.0

WORK ABILITY 

INDEX 2.0

SUMARIZACE

VÝSLEDKŮ

UPLATNĚNÍ KONCEPTU

Získání relevantních dat za použití validovaných metod

Měřitelná data na vstupu i na výstupu



REALIZAČNÍ TÝM



Elektronická 

publikace: 

"Podpora stárnutí 

na pracovišti"

Metodika na řízení 

podpory pracovní 

schopnosti pro 

cílovou skupinu 

osob zaměstnaných 

anebo zvažujících 

změnu profese
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VÝSTUPY PROJEKTU

Metodika na řízení 
podpory pracovní 

schopnosti pro 
cílovou skupinu osob 

nezaměstnaných

Vytvoření webové 
platformy 

„Digitální kouč“
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VÝSTUP PROJEKTU

https://www.agemanagement.cz/publikace-podpora-starnuti/



SITUACE V ČR 
DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ, LEGISLATIVA

Zdroj: aktuální čísla r. 2018, projekce: Fukan, J., Úřad práce České republiky,



SITUACE V ČR 
VZDĚLÁVACÍ A PORADENSKÉ AKTIVITY

• Úzký segment 
vzdělávací anebo 
poradenské činnosti

• Profesní seniorita®

• Age management 
pro zaměstnavatele, 
pro zaměstnance i 
pro osoby 
nezaměstnané



SITUACE V ČR 
UPLATNĚNÍ AM VE FIRMÁCH

• OP Zaměstnanost , výzva č. 079 „Age management, chytrá změna v řízení, 
příležitost růstu“

• Vstupní audit, sken pilířů AM, měření pracovní schopnosti (Work Ability
Index)

• Implementační část dle jednotlivých pater Domu pracovní schopnosti 
(podpora zdraví, rozvoj kompetencí, motivace, pracovní podmínky, 
ergonomický audit, poradenství)

• Závěrečný (kontrolní audit), osvědčení 



SITUACE NA SLOVENSKU
DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ, LEGISLATÍVA

LEGISLATION 
Národný program aktívneho starnutia 2014 – 2020 - > 
Národný program aktívneho starnutia 2021 – 2030

Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní
Zákon  č. 5/2004 Z. z o službách zamestnanosti
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

SAUVY INDEX

Year 2011 2020 2060

Pre-productive age 100 100 100

Productive age 80 108,13 220



SITUACE NA SLOVENSKU 
VZDĚLÁVACÍ A PORADENSKÉ AKTIVITY

• Poradca vekového manažmentu

https://www.agemanagementuptake.eu/

https://invisiblewave.eu/

• Towards successful seniority™/ Profesní seniorita®: 
• Aptet n.o.

• dm drogerie markt, s.r.o.

• Slovenská asociácia age managementu, o. z.

• Žilinská univerzita v Žiline

• Bilancia kompetencii (okrajovo)

https://www.agemanagementuptake.eu/
https://invisiblewave.eu/


SITUACE V NIZOZEMSKU
DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

• Demografická výzva: stárnutí a klesající míra plodnosti 
• Jak si udržet starší pracovníky? 

• Jak je udržet v dobré kondici a motivaci? 

• Jak navrhovat zlepšení podmínek na pracovišti?

• Poměr mezi počtem osob nad 65+ let a počtem osob 
mezi 20 a 65 lety) vzrostl z 21,9 % v roce 2000 na 33,1 %
v roce 2020
• V r. 2019 bylo více než 35 % z celkové pracující populace 55 a více let, 

1.977.000 osob ve věku nad 55 let



SITUACE V NIZOZEMSKU 
PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

Blik op Werk

• Profesní radar

• Pracovní sken

• Prevendnet - “metr štěstí“

• Immensadvies – „informens“

• Školení školitelů pro udržitelnou zaměstnatelnost (WAI) a udržení 
kvality

• Národní databáze WAI 



SITUACE V MAĎARSKU
DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ, LEGISLATÍVA

INDEX STARNUTIA

ROK 2019

PREDPRODUKTÍVNY 100

POPRODUKTÍVNY 132,5

Úbytok počtu obyvateľov

Starnutie

LEGISLATÍVA
Národná stratégia starších
Idősügyi Nemzeti Stratégia



SITUACE V MAĎARSKU
PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

• 1. národný průzkum WAI byl realizován v letech 2014 – 15

Odvětví Hodnota WAI

Automobilový průmysl 42,0

Stavebnictví 37,3

Zdravotnictví 40,1

Vzdělávání 42,2

Všeobecné lékařství 40,5

Maďarská pošta Ltd. 41,38

Kategorie Body WAI Počet osob

Nízká 14-27 55

Průměrná 28-36 302

Dobrá 37-43 922

Vynikající 44-49 883

CELKEM 2162

16,6%



SITUACE V NĚMECKU 
DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ, LEGISLATIVA

• Na konci r. 2019 žilo v Německu asi 83 mil. osob ( z toho 10,4 mil. 
cizinců)

• Demografické změny: kohorta 1955 až 1970 (tzv. generace baby 
boomu) tvoří největší věkovou skupinu

• Počet osob nad 67 let se 1990 a 2018 už zvýšil o 54 % (z 10,4 mil. na 
15,9 mil., do roku 2039 se zvýší o ďalších 5-6 mil.,  na cca 21 mil.)

• NAK (národní konference o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci)

• Př. chemický sektor, kolektivní smlouva: „Život, pracovní doba a 
demografie“



SITUACE V NĚMECKU 
PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

• Arbeitsbewältigungs-Coaching (ab-c®) [Work Ability
Coaching], Koučing pracovní schopnosti je dvojstupňový 
proces rozvoje

• WAI 1.0

• Personal & Company Radar

• Kariéry přiměřené věku a zaměřené na pracovní život

• Proaktivní strategie společného stárnutí – práce musí 
odpovídat možnostem daného pracovníka





Mgr. Ilona Štorová

Age Management z.s.

Brno, Orlí 27, 602 00
E-mail: storova@agemanagement.cz

tel: 734 318 795

www.agemanagement.cz

Děkuji Vám za pozornost!

KONTAKTNÍ INFORMACE

mailto:storova@agemanagement.cz
http://www.agemanagement.cz/

