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KRÁTCE O NÁS…

POSLÁNÍ
• napomáhat rozvoji konceptu age managementu v ČR
• dát širokou publicitu konceptu age managementu, jako 

součást personálního řízení a společenské odpovědnosti 
firem

AKTIVITY
• osvěta a propagace age managementu (výměna a přenos 

zkušeností a dobré praxe ze zahraničí a v rámci ČR)
• projektová a lektorská činnost v oblasti vzdělávání 

dospělých
• odborné poradenství a konzultace
• publikační činnost
• mezinárodní spolupráce

www.agemanagement.cz

www.v4agemanagement.eu

www.profesniseniorita.cz
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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



→řídí jednotlivé  faktory 
pracovní schopnosti 

→ každý má mít možnost 
využít svůj potenciál a 
nebýt znevýhodněn kvůli 
věku



HISTORICKÝ VÝVOJ 
- FINSKÉ ZKUŠENOSTI

▪ Prvotním impulzem pro výzkum pracovní 
schopnosti na začátku 80. let bylo uvědomění si 
demografického problému Finska

▪ Zadání výzkumu:
• Jak dlouho mohou lidé pracovat?

• Jaký je vhodný věk odchodu do důchodu?

• 1981 – 2009: Dlouhodobé studie FIOH zaměřené 
na stárnoucí pracovníky 

• Sledování  vzorku 6 500 zaměstnanců veřejné 
správy (stejných osob) ve věku od 45 let po dobu 
28 let za použití metody WAITM



VÝSLEDKY STUDIE MĚŘENÍ WAI 

Práce samotná nezabránila poklesu pracovní schopnosti 

u třetiny respondentů nezávisle na povolání a pohlaví.

60%
30%

10% cca 60 % 
zaměstnanců si 

udrželo svoji 
pracovní schopnost 

na dobré nebo 
vynikající úrovni

cca 10 % 
zaměstnanců 

zaznamenalo zlepšení

cca 30 % 
zaměstnanců 

zaznamenalo během 
stárnutí dramatický 

pokles pracovní 
schopnosti



DŮM PRACOVNÍ SCHOPNOSTI



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



PŘÍKLADY Z ČR – I. PATRO

Oblast zdraví a funkční kapacity
• podpora sportovních aktivit, jóga, 

masáže, využití přestávky na oběd na 
sport...

• zdravý životní styl a podpora zdravého 
stravování…

• zdravotní „balíčky“ pravidelné měření 
hodnot jako tlaku, cukru, BMI, vakcinace, 
zákaz kouření na pracovišti, program na 
odvykání kouření pro zaměstnance…

Zdroj: TES Age Management platformy Byznys pro společnost



PŘÍKLADY Z ČR – II. PATRO

Kompetence

• plány vzdělávání

• mezigenerační spolupráce, 
mentoring

• trainee program 

• řízení kariéry a knowledge
management

Zdroj: TES Age Management platformy Byznys pro společnost



PŘÍKLADY Z ČR – III. PATRO
Hodnoty, motivace, postoje
• program na podporu zaměstnanců (např. při 

přílišném stresu)

• problematika Work-Life Balance, pomoc 
handicapovaným

• plány pro zaměstnance, kteří se po delší době 
vrací do práce (např. po MD, RD či 
dlouhodobém onemocnění)

• pravidelná hodnocení zaměstnanců se svými 
nadřízenými

Zdroj: TES Age Management platformy Byznys pro společnost



PŘÍKLADY Z ČR – IV. PATRO

Styl vedení, pracovní prostředí a pracovní 
podmínky

• nastavení firemní kultury, stylu vedení

• ergonomie práce, workshopy s fyzioterapeuty 
(správné sezení, rozložení stolů, cvičení při práci atd.)

• přizpůsobení organizace práce (např. času směn ve 
výrobě cyklům spánku a bdělosti) 

• pracovní prostředí s relaxačními zónami

Zdroj: TES Age Management platformy Byznys pro společnost



• Dotazník hodnotící pracovní schopnost daného pracovníka, který vede k číselnému 
skóre

• Byl přeložen do 29 jazyků, implementován v řadě zemí po celém světě, stal se  
metodologickým základem komplexního posuzování pracovní schopnosti

• Je používán k prevenci a zachování pracovního zdraví zaměstnanců, k re-integraci a 
ve výzkumu

• Může být použit pro skupinová i individuální hodnocení

• Je indikátorem produktivity současných a budoucích lidských zdrojů

Sebehodnocení zaměstnance 
• impuls k osobní angažovanosti a 

odpovědnosti
• „vtažení“ do péče o vlastní zdraví

WORK ABILITY INDEXTM



ZÁVISLOST HODNOT WAITM NA VĚKU

NL 2013 – 34 500 odpovědí



ROZDÍLY VE VÝVOJI WAI 
DLE ODVĚTVÍ (NL)

Based on 83 762 respondents, August, 2011, Blik op Werk



PROJEKT TA ČR (2019-2021)
Program na podporu aplikovaného společenskovědního a 
humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 
ÉTA
„Modifikace finského vzdělávacího programu Towards
Successful Seniority na základě aktuálních potřeb učitelů 
středních škol“
• Realizátor: MU, Filozofická fakulta, 

Ústav pedagogických věd
• Partner: Age Management z.s.
Hlavním cílem projektu je modifikovat a následně vědecky ověřit 
účinnost finského vzdělávacího programu Towards Successful
Seniority.
Více než 500 učitelů bylo změřeno metodou Work Ability Index.

https://www.muni.cz/vyzkum/projekty/44126



SKUPINOVÁ METODA

Ilona Štorová

PROGRAM PROFESNÍ SENIORITY 
- SKUPINOVÁ METODA

Metoda byla vyvinuta 
skupinou expertů z 
Finského institutu 
pracovního zdraví 
(FIOH) 
a využívá metody 
skupinové práce 
vypracované 
Michiganskou 
univerzitou v USA.

Založena na aktivní 
výuce a výukových 
metodách 
zaměřených na 
hledání vlastních 
zdrojů účastníků.

Obsahuje proaktivní 
koučink, který je 
zaměřen na hledání 
a nalézání vlastních 
řešení samotnými 
účastníky.



CÍLE PROGRAMU

• rozvíjet dovednosti pro řízení kariéry

• rozvíjet schopnost zvládat změny

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

• podpořit duševní pohodu a pokračování jejich kariéry

• předcházet syndromu vyhoření a depresi

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

• posílit postoj k celoživotnímu vzdělávání

• podporovat účastníky v úspěšném vykonávání své práce



REALIZACE PROGRAMU
Program vždy vedou dva lektoři:
• Lektor = facilitátor (usnadňuje, pomáhá a vede)
• vzájemná spolupráce lektorů
• efektivní řízení času a řízení práce skupiny
• velká variabilita vzdělávacích metod (týmová 

práce, případové studie, hraní rolí, samostatná 
práce, reflexe apod.) 

Licencovaný program FIOH:
1. Příprava certifikovaných lektorů programu (24 hodin) – certifikát 

autorizovaného lektora pro výuku programu (podmínkou prodloužení 
platnosti je poskytnutí zpětné vazby)  

2. Program pro účastníky (16 hodin) – osvědčení o absolvování 
programu



STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ 
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2016-2025

Prioritní osa: Rozvoj lidského potenciálu a sociální začleňování

Okruh 2.1: Age management
• 2.1.1 Rozvoj metod a postupů age managementu

• 2.1.2 Poradenství, informovanost a osvěta v oblasti age managementu

• 2.1.3 Uplatnění age managementu v organizacích kraje





LITERATURA  

http://www.aivd.cz/publikacni-cinnost

www.agemanagement.cz



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



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/

