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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
do rukou se vám dostává již osmé tištěné číslo zpravodaje rovné příležitosti, který vydává Gender 
Studies, nyní v rámci projektu „mezi péčí a prací: rovné příležitosti žen a mužů ve věku 45+“. Tiš-
těná verze časopisu vždy představuje ty nejlepší články z elektronického zpravodaje za uplynulé 
měsíce, tentokrát od března 2013 do září 2014. 

elektronický zpravodaj byl po několik let určen zejména čtenářům a  čtenářkám z  prostředí 
komerčních firem a přinášel informace o rovných příležitostech žen a mužů využitelné v perso-
nalistice, rozvoji firemní kultury, v managementu, styku s veřejností, filantropii a v dalších oblas-
tech. V tomto zaměření pokračujeme i nadále s tím, že jsme od roku 2011 rozšířili tematický záběr 
tak, aby časopis byl atraktivní a užitečný pro všechny, kdo se zajímají o oblast rovných příležitostí. 

od ledna 2013 se navíc změnila i frekvence vydávání zpravodaje – z měsíčníku se stal čtvrtlet-
ník. mírně jsme modifikovali také jeho obsahové zaměření – tematický důraz je v současné době 
kladen na problematiku řízení věkové diverzity, rovných příležitostí osob 45+, fenoménu sendvi-
čové generace a podobně. K odběru elektronického zpravodaje se můžete přihlásit na stránce 
http://zpravodaj.genderstudies.cz, kde také naleznete archiv čísel. 

V elektronickém zpravodaji jsme průběžně informovali i o projektu, který za zpravodajem stojí. 
Projekt „mezi péčí a prací: rovné příležitosti žen a mužů ve věku 45+“ se blíží ke svému konci. 
V průběhu jeho trvání jsme mimo jiné v oblasti věkové diverzity a age managementu proško-
lili manažery a manažerky regionálních zaměstnavatelů, úředníky a úřednice tří regionálních 
úřadů práce a nezaměstnané osoby ve věku nad 45 let v Královéhradeckém, Jihomoravském 
a Středočeském kraji. dále jsme pro lidi 45+ vytvořili osvětový leták a rozhlasové spoty a pro 
zaměstnavatele jsme zorganizovali jeden ročník soutěže o ocenění Firma roku: Rovné příleži-
tosti z hlediska věku.

Přejeme vám příjemné čtení a  doufáme, že vám zpravodaj přinese užitečné informace, které 
uplatníte při prosazování rovných příležitostí žen a  mužů a  zaměstnaných různých věkových 
skupin.

Tým Gender Studies, o.p.s.
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DeMoGRAFiCKé stÁRnUtí
situace osob ve věku 45+  
na trhu práce
Jaroslava Hasmanová Marhánková, Západočeská univerzita v plzni

současná česká společnost prochází výraznou změnou ve věkové struktuře populace. Klesající 
porodnost spolu s prodlužující se délkou dožití ústí do procesů, které nazýváme demografickým 
stárnutím. Demografické stárnutí představuje proces, který si vyžádá řadu změn v chápání jak 
veřejné, tak soukromé sféry (a především jejich vzájemného propojování). to se týká například 
změny ve fungování instituce odchodu do důchodu, chápání „produktivní“„produktivní“ pracovní biografie 
(a toho, kdy končí), ale zároveň organizace péče (neboť díky zvyšující se délce dožití roste počet 
osob nad 80 let, které potenciálně vyžadují asistenci).

Za konec vrcholu ekonomické aktivity člověka bylo nej-
častěji považováno období mezi 45. až 55. rokem života, 
kdy se předpokládalo, že produktivita pracovníka či pra-
covnice začíná pomalu klesat. Tato představa se často 
odráží i v zaměstnanecké politice firem, která znevýhod-
ňuje starší zaměstnané, a  byla navíc od osmdesátých 
let minulého století podporována i důchodovou politikou 
umožňující předčasný odchod do důchodu (muffels 1998). 
Tyto procesy vedly k poměrně výraznému odlivu starších 
lidí z trhu práce a tito zaměstnaní zároveň nebyli vnímáni 
jako ti, do kterých by se vyplatilo investovat. S ohledem 
na budoucí věkovou strukturu obyvatel České republiky 
se nicméně takovýto přístup stává dlouhodobě neudrži-
telným. Počet obyvatel ve věku 45+ se bude výrazně zvy-
šovat na úkor podílu zastoupení nižších věkových skupin. 

Role vzdělání v postavení Role vzdělání v postavení 
starších osob na pracovním trhustarších osob na pracovním trhu 
řada autorů a  autorek (např. rabušic 2008; Hamplová, 
Pollnerová 2006) identifikuje formální vzdělání jako jeden 

z výrazných faktorů znevýhodňujících starší pracující na 
trhu práce. Ve starších věkových ročnících je v porovná-
ní s těmi mladšími obecně nižší míra vyššího dosažené-
ho vzdělání. V minulých letech přitom platilo, že čím nižší 
vzdělání, tím větší pravděpodobnost nezaměstnanos-
ti v  předdůchodovém a  důchodovém věku. S  rostoucím 
věkem se tento trend ještě prohlubuje. V předdůchodovém 
věku pak riziko nezaměstnanosti u lidí s nižším vzděláním 
dosahuje svého vrcholu (Hamplová, Pollnerová 2006). 

V této souvislosti by měla být věnována zvýšená pozor-
nost vzdělávání během celého života. V  současné době 
přitom platí, že celoživotního vzdělávání se zúčastňu-
jí především ti, kteří již vyššího formálního vzdělání 
dosáhli v  průběhu svého předchozího života (rabušic 
2008). Zároveň samotní starší zaměstnanci a  zaměst-
nankyně vnímají nemožnost zvyšovat svou kvalifikaci 
jako jednu z  výrazných bariér na trhu práce. Nemož-
nost zúčastňovat se dalšího vzdělávání, školení či jiných 
forem zvyšování kvalifikace vnímá 62 % českých zaměst-
naných jako jednu z velmi významných příčin toho, proč 
lidé starší 55 let přestávají pracovat (Special eurobaro-
meter 378, s. 49). 
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předčasný odchod do důchodupředčasný odchod do důchodu 
Pozici starších zaměstnanců a  zaměstnankyň na trhu 
práce je potřeba vnímat rovněž v  kontextu fungování 
důchodového systému a  politik zaměstnanosti. Česká 
republika může být řazena mezi země s  tzv. sociál-
ně exkluzivním režimem, pro který je typický nepružný 
pracovní trh, nepříliš rozvinutá politika zaměstnanosti, 
neprostupné hranice mezi povoláními a relativně pozitiv-
ní přístup k předčasným důchodům (Hamplová, Pollne-
rová 2006). Toto nastavení se pak odráží za prvé v malé 
podpoře celoživotního vzdělávání, za druhé v  poměrně 
vysoké míře odchodu do předčasného důchodu. data 
z  mezinárodního výzkumu SHare ukazují, že v  České 
republice nepracuje na trhu práce 41 % osob ve věku 
50–64 let, které netrpí žádnými vážnějšími zdravotními 
problémy. Pro porovnání, ve Švédsku se jedná o  18 % 
osob ve stejné věkové skupině (Boháček 2009). 

relativně brzký odchod do důchodu a „oblibu“ předčasné-
ho důchodu v české společnosti je potřeba analyzovat pře-
devším v kontextu podmínek na trhu práce, které starší 
zaměstnané výrazně znevýhodňují. Jak ukazují empirické 
výzkumy, starší zaměstnanci a zaměstnankyně se neliší 
ve svých postojích k  zaměstnání od mladších ročníků. 
Na úrovni hodnot tedy nelze hovořit o  tom, že by starší 
zaměstnaní preferovali ekonomickou neaktivitu. Jak 
uzavírají Petrová Kafková a  rabušic (2010, s. 335–336):  
„To, že ve skutečnosti z  trhu práce (často předčasně) 
odcházejí, je často výrazem skutečnosti, že jsou v konku-
renci s mladšími znevýhodňováni nižší vzdělaností. Svou 
roli (do určité míry) sehrává i legitimní možnost trh práce 
opustit odchodem do předčasného důchodu – obzvláště 
pak v podmínkách relativně vyšší nezaměstnanosti, kdy je 
sociálně únosnější mít status důchodce (byť předčasného) 
než status nezaměstnaného.“ 

Ve společnosti stále platí přesvědčení, že starší zaměst-
naní by měli uvolňovat svá místa mladším. Zvláště v době 
ekonomické recese se tak zvyšuje riziko nezaměstnanosti 
lidí v předdůchodovém věku. Jak ukazuje rabušic (2004) 
na datech z  90. let 20. století, zvyšující se míra neza-
městnanosti ve společnosti vede rovněž k nárůstu počtu 
odchodů do předčasného důchodu. odchod do důchodu 
je v tomto ohledu spíše vynucen podmínkami trhu práce, 
které vytlačují starší pracující. Stigma nezaměstnanosti 
a obtížná situace hledání si zaměstnání v pozdějším věku 
(komplikovaná ageistickými předsudky vůči starším) tak 
vede k tomu, že řada lidí raději volí odchod do (předčasné-
ho) důchodu jako únikovou strategii. 

Genderové aspekty pracovní Genderové aspekty pracovní 
biografie biografie 
Gender představuje další z výrazných faktorů ovlivňují-
cích pozici starších pracujících na trhu práce. Jeho vliv 
lze pozorovat především na dvou úrovních: 

1) Gender formuje biografii jednotlivců. 1) Gender formuje biografii jednotlivců. 

Lidé s ohledem na genderová očekávání procházejí jed-
notlivými tranzicemi odlišně a  tyto životní přechody 
(rodičovství, vstup na trh práce, odchod do důchodu…) 
a role pro ně mají různé dopady. 

2) věková diskriminace a ageistické stereoty2) věková diskriminace a ageistické stereoty--
py nabývají jiných podob v závislosti na gendepy nabývají jiných podob v závislosti na gende--
ru jednotlivce. ru jednotlivce. 
dochází tak ke specifickému prolínání těchto dvou os 
nerovností. Konkrétní podoba genderových nerovnos-
tí se tak proměňuje v  průběhu života, stejně tak jako 
věkové znevýhodnění dopadá jinak na jednotlivce v závis-
losti na jejich pohlaví. 

Přetrvávající tradiční genderová dělba práce v českých 
rodinách a omezení v možnosti efektivně slaďovat sou-
kromý a pracovní život vede k tomu, že většina žen zažívá 
přerušovanou pracovní kariéru v důsledku péče o členy 
rodiny. To vede například k existenci odlišných vrcholů 
pracovní dráhy u mužů a u žen a rovněž k přítomnosti 
specifických bariér, kterým ženy v různých fázích svého 
života čelí. Většina žen je nucena svou kariéru začínat 
v podstatě (minimálně) dvakrát – v prvním případě po 
dokončení vzdělání, podruhé pak po návratu z rodičov-
ské dovolené. Například kariéra manažerky tak kulmi-
nuje mezi 40.–49. rokem života, což je zhruba o  deset 
let později než v případě jejích mužských kolegů. díky 
nepřerušované pracovní kariéře tak většina mužů 
v době, kdy ženy teprve mohou intenzivně budovat svou 
kariéru, již obsadila většinu strategických funkcí. další 
kariérní růst žen je tak omezován tím, že většina klí-
čových pozic je již obsazena (Vlach a  kol. 2008). Nižší 
zákonná hranice pro odchod do důchodu u žen a další 
nároky na péči spojené například s rostoucí pravděpo-
dobností potřeby postarat se o  stárnoucí rodiče vede 
k dřívějšímu odchodu žen ze zaměstnání. 

odlišnost v biografiích mužů a žen a různé dopady rizik 
spojených například s  problémy s  harmonizací práce 
a péče můžeme vidět i na statistikách nezaměstnanosti 
mužů a žen. Ve vyšších věkových skupinách ženy vykazují 
větší míru nezaměstnanosti v porovnání s muži (kromě 
věkové skupiny 60–64, kdy je rozdíl způsoben především 
dřívějším odchodem žen do důchodu). 

ženy a muži se neliší pouze v míře nezaměstnanosti, 
výrazné odlišnosti můžeme nalézt rovněž v důvodech, 
které vedou k  tomu, že se nepohybují na trhu práce. 
Péče přitom vyvstává jako jeden z  nejvýznamnějších 
faktorů formujících rozdílnou míru zaměstnanosti 
mužů a  žen, a  to i  u  lidí ve vyšším věku. V  roce 2011 
uváděla téměř polovina žen ve věku 25–55 rodinné 
důvody a  starost o  jednoho či více členů rodiny jako 
hlavní důvod toho, že se nepohybují na trhu práce. 
U  mužů uvádělo tento důvod zhruba 5 % ekonomicky 
neaktivních. 
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prolínání věkových prolínání věkových 
a genderových nerovnostía genderových nerovností 
Úvahy o marginalizaci a nerovném postavení starších žen 
často vycházely z  teorií tzv. dvojitých rizik (double jeo-
pardy), které předpokládají, že znevýhodněné pozice se 
vzájemně posilují. Genderové nerovnosti se tak ve stáří 
ještě zhoršují díky zařazení žen do další společensky 
znevýhodněné skupiny. Předsudky vůči oběma skupinám 
se pak spojují a zhoršují nerovné postavení jednotlivců. 
ačkoliv takovéto chápání fungování nerovností může být 
v mnohém zjednodušující (více k této diskuzi Hasmanová 
marhánková 2008), jeho význam tkví především v  upo-
zornění na nutnost analyzovat genderovou a  věkovou 
diskriminaci ve vzájemných souvislostech. Ukazuje, že 
znevýhodnění žen se posiluje s věkem, kdy jsou vystave-
ny dalším formám bariér spojených s věkem. Například 
výzkum Vidovićové ukazuje, že ženy jsou skutečně vysta-
veny hrozbě vícenásobných rizik. Více než dvojnásobek 
žen v porovnání s muži (11 % vs. 5 % populace) má zkuše-
nost s diskriminací na dvou a více základech (Vidovićová 
2008, s.160–164). 

Věk je rovněž odlišně posuzován v  závislosti na gen-
deru. Susan Sontag (1979) v této souvislosti hovoří o tzv. 

„dvojitém standardu stárnutí“. Společenská pozice stár-
noucích žen a mužů je podle ní odlišná, podobně jako se 
liší významy, které jsou připisované stárnutí v závislosti 
na genderu. Na rozdíl od mužů, jejichž identita a vyžado-
vané přednosti nejsou stárnutím nijak ohroženy, se ženy 
dostávající do situace, která pro ně činí stárnutí boles-
tivým. Nejenže jsou ženy jako „staré“ vnímány mnohem 
dříve, jejich stárnutí je rovněž odlišně posuzováno. Vyšší 
věk je něco, co se u žen tají, neboť je vnímán jako jakýsi 
znak „nedostatku“, u  mužů je podle Sontag naopak 
chápán jako znak zkušenosti a vyzrálosti. odlišné vnímá-
ní role věku u mužů a žen potvrzují i výzkumy ageismu. 
ženy jsou těmi, kdo častěji a po celý život uvádí osobní 
zkušenost s věkově diferenciačním chováním (Vidovićová 
2008, s.164). 

Konkrétní projevy spojení genderové a věkové diskrimi-
nace pak můžeme pozorovat například ve zvýšené míře 
nezaměstnanosti starších žen v porovnání s muži, stejně 
tak jako ve vzorcích platové nerovnosti. míra gender pay 
gap (platové nerovnosti mezi muži a  ženami) se mění 
s věkem. Nejnižší gender pay gap se objevuje ve věkové 
skupině do 25 let, s vyšším věkem pak jeho míra stoupá. 
Nejvyšší míru platové nerovnosti mezi muži a  ženami 
v  České republice zažívají ženy ve věku 35–44 a  65+ 
(eUroSTaT 2013). 
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Antidiskriminační zákon Antidiskriminační zákon 
a kompetence ombudsmana a kompetence ombudsmana 
v otázkách diskriminacev otázkách diskriminace 
Jen zřídka vyvolá přijetí některého zákona takové 
emoce, jako tomu bylo v  případě antidiskriminačního 
zákona, tedy zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacháze-
ní a o právních prostředcích ochrany před diskriminací. 
Právě tento předpis, který měl celou řadu odpůrců z řad 
liberálů, rozšířil kompetence veřejného ochránce práv 
o působení v diskriminační oblasti. Pro jeho kritiky před-
stavuje tento zákon přílišný paternalismus. Na antidis-
kriminační zákon můžeme mít jistě různé názory, ovšem 
nezbývá nám, než zákonný zákaz rozdílného zacházení 
respektovat. Jako případní poskytovatelé služeb, nej-
různějších sociálních výhod, zaměstnání, zboží, vzdělá-
ní apod. nesmíme s  lidmi rozdílně zacházet mimo jiné 
s ohledem na jejich věk. 

ombudsman se od závěru roku 2009 věnuje nejen stíž-
nostem proti správním orgánům (úřadům), ale je povi-
nen zabývat se i stížnostmi na diskriminaci v různých 
oblastech života, provádět výzkum na poli diskrimina-
ce a vydávat odborná stanoviska a doporučení k sou-
visejícím problémům. Stal se totiž takzvaným equality 

body, tedy orgánem odpovědným za potírání diskrimi-
nace. 

Věk patří vedle pohlaví, zdravotního postižení, národnos-
ti a podobně mezi tzv. zakázané nebo také diskriminační 
důvody. Současně lze odhadovat, že je také významným 
ukazatelem vícenásobné diskriminace, neboli situace, 
kdy dojde k  diskriminaci na základě více zakázaných 
důvodů: lze totiž očekávat, že kupříkladu větší míře 
ohrožení podléhají na trhu práce starší ženy než starší 
muži. ženy mají obecně horší postavení na trhu práce než 
muži, a pokud víme, že mezi skupiny značně ohrožené na 
trhu práce patří osoby vyššího věku, je pak logické, že 
horší postavení mají starší ženy než starší muži. Podob-
ně například romské ženy mají v přístupu k zaměstnání 
ještě obtížnější postavení než romští muži: zde dochází 
ke kombinaci diskriminace na základě etnicity a pohlaví 
(navíc tyto diskriminační důvody se mohou dále kombi-
novat s věkem). 

obecně se uvádí, že zejména v  oblasti zaměstnání, ale 
také v  přístupu ke zboží a  službám, je diskriminace na 
základě věku častým, běžně se vyskytujícím jevem. 
V roce 2012 se více než dvě třetiny dotázaných v průzku-
mu eurobarometr vyjádřily, že je podle nich diskrimi-
nace osob nad 55 let běžně rozšířeným jevem. Téměř 

nejčastější projevy věkové 
diskriminace projednávané 
u ombudsmana
lucie obrovská, Kancelář veřejného ochránce práv

věk bývá v právních předpisech zmiňován jako diskriminační důvod, tedy jinými slovy důvod za-
kázaného rozlišování. přitom diskriminace z důvodu věku je zakázána nejen v přístupu k práci, 
ale také například při poskytování služeb, zdravotní péče a  podobně. věk je poměrně častým 
diskriminačním důvodem, čemuž napovídají i počty lidí, kteří si na věkovou diskriminaci stěžují 
u ombudsmana. následujícím příspěvkem se pokusím přiblížit nejčastější stížnosti, se kterými 
se veřejný ochránce práv a jeho právníci setkávají při namítání diskriminace na základě věku.
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čtvrtinu dlouhodobě nezaměstnaných tvoří osoby nad 50 
let (statistika mPSV za rok 2012, viz odkaz pod článkem). 
Proto se podívejme blíže na otázku, zda, jak často a také 
ve kterých otázkách namítají Češi a Češky u ombudsma-
na diskriminační zacházení na základě věku. 

nejčastěji namítané případy 
věkové diskriminace 
Především je potřeba uvést, že věk patří mezi diskrimi-
nační důvody, které lidé u ombudsmana namítají nejčas-
těji. Například v letech 2011 a 2012 se jednalo o nejčas-
těji uváděný diskriminační důvod (v roce 2011 se jednalo 
o 34, v roce 2012 o 32 stížností podaných z důvodu věku, 
přičemž celkově šlo o 141, resp. 110 stížností). 

o  jaké otázky se v  případě věkové diskriminace jedná?  
Ve stížnostech u  ombudsmana lidé často namítají dis-
kriminaci v oblasti zaměstnání. Nejčastější jsou přitom 
stížnosti na věkovou diskriminaci v přístupu k zaměst-
nání (jinými slovy stěžovatel nedostal práci kvůli vyš-
šímu věku), dále v otázce ukončení zaměstnání (rozho-
duje–li se zaměstnavatel, komu ukončí pracovní poměr, 
učiní tak vůči staršímu zaměstnanci), ale také v proble-
matice odměňování v  zaměstnání. ochránce se napří-
klad setkal se situací, kdy zaměstnavatel nevyplácel 
některé složky mzdy zaměstnanci z  důvodu pobírání 
jiného příjmu (starobního důchodu). Zajímavé případy 
věkové diskriminace jsou přístupné na webu ochránce  
http://www.ochrance.cz.

Věková diskriminace se ale neobjevuje výhradně v oblas-
ti zaměstnání. Na ombudsmana se například opakovaně 
obrátili senioři a  seniorky ohledně otázky dostupnosti 
finančních služeb a  produktů (spotřebitelských úvěrů, 
kreditních karet apod.). Namítali přitom, že jim banky 
neposkytují zmíněné produkty, což odůvodnily právě 
věkem stěžovatelů. Proto se veřejný ochránce práv roz-
hodl věnovat této otázce také v  rámci svého výzkumu, 
který představuji níže. 

Kromě oblasti zaměstnání a služeb se objevují i některé 
další stížnosti: věková diskriminace neobsahuje pouze 
znevýhodněné zacházení s  osobami vyššího věku, ale 
také s dětmi. objevují se tak i stížnosti na diskriminaci 
vůči dětem, ačkoli s takovými případy se ochránce setká-
vá zřídka. 

Možnosti postupu ombudsmana 
při prověřování diskriminace 
Jak jsem uvedla výše, podle zákona o veřejném ochrán-
ci práv má ochránce v  otázkách diskriminace prová-
dět výzkum, vydávat stanoviska či doporučení týkající 
se diskriminace, a především má prověřovat jednotlivé 
stížnosti na diskriminaci. Zákon tuto kompetenci, resp. 
povinnost, nazývá metodická pomoc obětem diskrimi-
nace. 

metodická pomoc jednotlivým obětem diskriminace je 
stěžejní aktivitou v oblasti diskriminace. Samotné vyří-
zení podnětu na diskriminaci ochráncem je vedeno zása-
dami rychlosti, neformálnosti a preciznosti. 

V rámci šetření, které ochránce v důvodných případech 
zahájí, může pak oslovit k  vyjádření, ke zdůvodnění 
postupu a  podobně nejrůznější subjekty, také z  oblasti 
soukromého práva, tedy nejen úřady. Například namít-
ne-li stěžovatel diskriminaci na základě věku v přístupu 
k zaměstnání, ochránce nebo jím pověření pracovníci či 
pracovnice mohou oslovit potenciálního zaměstnavatele, 
aby zdůvodnil svůj postup (například nepřijetí staršího 
uchazeče o práci). 

Na základě poznatků z šetření (pracovníci můžou doces-
tovat i do místa bydliště stěžovatele atd.) vydá ombuds-
man zprávu, zda došlo, či nedošlo k diskriminaci. Pokud 
k diskriminaci došlo, má stěžovatel také možnost podat 
žalobu u soudu. Soudní řízení by mělo být ale až krajním 
prostředkem: předtím je možné využít jednak podnět 
k oblastnímu inspektorátu práce (jedná–li se o diskrimi-
naci v oblasti zaměstnání), popř. lze přistoupit k mediaci. 
Pokud se ale oběť diskriminace rozhodne obrátit na soud, 
v  takovém případě mu ochránce může být nápomocen 
v přípravě soudního jednání i v zajištění pro bono advo-
káta, tedy bezúplatného právního zastoupení, pokud jde 
o nemajetného stěžovatele. Zpráva ombudsmana o tom, 
že došlo k diskriminaci, navíc může být následně stěžej-
ním důkazem u soudu. 

V praxi ochránce se například vyskytl případ šedesáti-
letého muže, kterého zaměstnavatel odmítl přijmout na 
pozici řidiče s odůvodněním, že jde o práci fyzicky velmi 
náročnou a  nevhodnou pro starší osoby. Stěžovatel se 
obrátil na ombudsmana, který konstatoval, že se jedna-
lo o diskriminaci z důvodu věku, a doporučil stěžovateli 
vymáhat soudní cestou omluvu a  finanční odškodnění. 
Jelikož si stěžovatel nemohl dovolit zastoupení advoká-
tem, předložil ochránce případ sdružení pro bono ali-
ance. To zprostředkovalo kontakt na advokáta, který jej 
zastupoval bezplatně. V rámci předžalobní výzvy advokát 
stěžovatele žádal po společnosti, která se diskriminace 
dopustila, náhradu nemajetkové újmy ve výši 80 000 Kč. 
Ta pod hrozbou žaloby s odškodněním souhlasila a stě-
žovateli ho vyplatila. 

výzkumy veřejného ochránce 
práv týkající se věkové 
diskriminace 
Pokud jde o další aktivity ombudsmana v otázkách spoje-
ných s věkovou diskriminací, je především potřeba zmínit 
jeho výzkumnou činnost. 

ombudsman realizoval v  roce 2011 výzkum zabývající 
se diskriminací v pracovní inzerci. Zjistil, že téměř 17 % 
posuzovaných inzerátů obsahovalo diskriminační for-
mulaci. Přitom nejčastěji se zaměstnavatelé v  těchto 
inzerátech dopouštějí právě věkové diskriminace, a  to 
hned několika způsoby. Nezřídka v  inzerci například 
požadují minimální nebo maximální věkovou hranici 
uchazeče či uchazečky o zaměstnání, dále po uchaze-
čích vyžadují nepřiměřeně dlouhou praxi. 

Nevhodných je ovšem z  pohledu rovného přístupu 
k zaměstnání více formulací, například když zaměstnava-
tel nabízí jako jeden z benefitů mladý pracovní kolektiv. 
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Taková formulace může totiž velmi snadno odradit starší 
uchazeče o pracovní pozici. Pochybnou je z pohledu rov-
ného přístupu starších uchazečů také formulace v  inze-
rátu, podle níž se po uchazeči žádá výborný fyzický stav 
i v případě prací, které jej nevyžadují zcela nezbytně. 

Jeden z dalších výzkumů ombudsmana se týkal zjištění 
míry diskriminace starších osob, v přístupu k finančním 
službám či produktům (výzkum z  roku 2013) a  dospěl 
k následujícímu závěru. U bankovních subjektů je legi-
timní, pokud věkově omezují životní pojištění nebo 
hypoteční úvěry. Pokud ale jde o služby nebo produkty 
krátkodobé povahy, jako je cestovní pojištění, poskyt-
nutí kreditních karet, krátkodobé úvěry, kontokorenty 
a podobně, pak v takovém případě není věkové omezení 
oprávněné. a není ani legitimní, pokud úvěrová instituce 
neakceptuje starobní důchod jako relevantní příjem. 

Na právě zmíněné problémy ombudsman narazil při pro-
vádění výzkumu, když prověřoval řadu bankovních insti-
tucí. Uzavřel, že ačkoli nejde o  zásadní počet prověře-
ných bank, přesto se vyskytují takové, jejichž pravidla je 
nutno označit za diskriminační. 

více informací:

Více informací k výsledkům průzkumu eurobarometr 2012: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_393_
fact_cz_cz1.pdf

Bližší informace o počtech stížností můžete nalézt na webových stránkách ombudsmana ve čtvrtletních zprávách zde: 
http://www.ochrance.cz/zpravy–o–cinnosti/zpravy–pro–poslaneckou–snemovnu/ 

informace k jednotlivým podnětům na věkovou diskriminaci naleznete zde: http://www.ochrance.cz/diskriminace/pri-
pady–ochrance/diskriminace–dle–zakazanych–duvodu/diskriminace–na–zaklade–veku/ 

Závěry výzkumů ochránce, mj. o dostupnosti finančních služeb pro seniory, jsou shrnuty zde: http://www.ochrance.cz/
diskriminace/vyzkum/ 

Závěry průzkumů týkajících se výskytu věkové diskriminace naleznete zde: http://alternativaplus.cz/publikace–ke–
stazeni/tiskova–zprava–k–vyzkumu/ 

informace o situačním testování jsou zde: http://www.ochrance.cz/diskriminace/pomoc–obetem–diskriminace/situac-
ni–testovani/ 

Kontakty na jednotlivé právníky a právničky oddělení rovného zacházení najdete pod tímto odkazem: http://www.
ochrance.cz/kontakty 

JAK  
A s ČíM  
se na ombudsmana obrátit
Tento stručný příspěvek měl přiblížit otázky, se 
kterými se ochránce a  jeho pracovníci a pra-
covnice opakovaně setkávají v  otázkách dis-
kriminace na základě věku. měl ale také 
pobídnout ty, kteří se s  obdobnými formami 
diskriminace sami setkali, aby neváhali a svou 
stížnost směřovali právě k  ombudsmanovi. 
Této možnosti je dobré využít i  tehdy, pokud 
čtenáři či čtenářce není zřejmé, zda se o dis-
kriminaci mohlo jednat. Veřejný ochránce práv 
situaci posoudí a odpoví vždy na všechny pod-
něty. 

Případný stěžovatel se tak nemusí obávat toho, 
že sám není schopen situaci právně uchopit. 
Při podávání stížností je ale třeba mít jednak 
na paměti, že podle zákona se má ochránce 
věnovat především událostem ne starším než 
jeden rok, jednak je třeba věnovat pozornost 
důkazním prostředkům. ombudsman totiž 
může stěžovateli zřídka pomoci v situaci, kdy 
o  diskriminačním jednání neexistuje vůbec 
žádný důkaz. může však poradit, jak si důkazy 
pořídit za přispění nevládní organizace (např. 
pomocí situačního testování). 

Stížnost je možné podat osobně na adrese 
Kanceláře veřejného ochránce práv v  Údolní 
ulici 39 v Brně vždy ve všední den mezi 8. a 16. 
hodinou, případně dopisem na tutéž adresu, 
nebo elektronickou poštou (podatelna@
ochrance.cz). ochránce také zřídil informační 
linku (542 542 888) a jeho profil naleznete také 
na síti facebook.
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výklad pojmu
Co jsou to tedy „vážné provozní důvody“ a jak odhalit, zda 
se nejedná pouze o výmluvu či neochotu zaměstnavate-
le? Zákoník práce pojem „vážné provozní důvody“ nijak 
blíže nedefinuje. Pokud se tedy chceme seznámit s pod-
statou věci, nezbývá, než sáhnout po právnické literatuře 
a  hledat v  soudních rozhodnutích. Komentář k  zákoní-

ku práce (Jouza 2008) se přiklání k názoru, že pracov-
ní činnosti jsou natolik rozmanité, že není v možnostech 
zákona „vážné provozní důvody“ více konkretizovat. S tím 
je možno souhlasit. V  komentáři se tak alespoň dozví-
dáme o některých příkladech. Vážným provozním důvo-
dem může být, pokud by byl zaměstnavatel nucen změnit 
předmět činnosti nebo výrobního programu, provést 

vážné provozní důvody:  
Kdy je a kdy není zaměstnavatel povinen 
přizpůsobit pracovní dobu potřebám 
pečujících zaměstnanců 
a zaměstnankyň
lucie otáhalová 

Kratší pracovní úvazky a pružné či jiné úpravy pracovní doby jsou důležitým nástrojem ke slaďo-
vání rodinného či osobního a pracovního života. Umožňují zaměstnaným, kteří pečují o děti nebo 
se starají o  člena rodiny, uspořádat svůj čas podle potřeb rodiny a  zároveň nadále vykonávat 
zaměstnání. Zůstanou tak pracovně aktivní, což má pro naprostou většinu z nich nezanedbatelný 
ekonomický přínos a přispívá to k jejich kariérnímu a odbornému růstu i v době, kdy nemohou 
pravidelně osobně docházet na pracoviště.
Český právní řád vytváří pro flexibilitu pracovní doby prostor. Zákoník práce totiž stanoví, že za-
městnavatel je v určitých případech povinen umožnit zaměstnanci vhodnou úpravu pracovní doby 
či kratší pracovní dobu.
o jaké případy se jedná? předně jde o zaměstnance a zaměstnankyně pečující o dítě mladší 15 let, 
dále o těhotné ženy a konečně o takového zaměstnance, který prokáže, že převážně sám dlou-
hodobě pečuje o  osobu závislou na pomoci jiné osoby od stupně tzv. středně těžké závislosti. 
Jednotlivé stupně závislosti na péči jiné osoby stanoví zákon o sociálních službách v § 8. pokud 
zaměstnanec či zaměstnankyně nacházející se v některé ze zmíněných životních situací požádá 
zaměstnavatele o  flexibilní úpravu pracovní doby, má zaměstnavatel povinnost takové žádosti 
vyhovět, pokud mu v tom nebrání vážné provozní důvody. 
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organizační nebo racionalizační úpravy, přijmout tech-
nologická opatření. Vážným provozním důvodem může 
být charakter prací – například, pokud se jedná o sezón-
ní nebo kampaňové práce, které je potřeba v co největ-
ším počtu pracovníků vykonat v co nejkratším čase nebo 
v určitém ročním období. Zaměstnavatel nemusí povolit 
kratší pracovní dobu, pokud by to pro něj znamenalo oka-
mžitou potřebu zvýšení počtu pracovních sil a podobně. 
i zde tedy platí ono okřídlené právnické rčení, že je potře-
ba posuzovat každý případ individuálně. V případě sporu 
mezi zaměstnancem a  zaměstnavatelem o  vážnost či 
„nevážnost“ provozních důvodů uváděných zaměstnava-
telem může, jako vždy, autoritativně rozhodnout pouze 
soud. 

Když zaměstnavatel argument 
vážných provozních důvodů 
využije
Pokud svého zaměstnavatele požádáte o úpravu pracov-
ní doby a zaměstnavatel žádosti nevyhoví s odvoláním na 
vážné provozní důvody, můžete se obrátit na soud.  Nic-
méně až do doby, než soud rozhodne, je vaší povinností 
vykonávat práci v souladu s pracovní smlouvou ve sjed-
naném rozsahu a pracovní době. Pokud vám vaše životní 
či rodinná situace takové zapojení do pracovního poměru 
neumožňuje, budete muset u zaměstnavatele v pracov-
ním poměru skončit. V důsledku toho ztratíte zaměstnání 
bez jakéhokoli nároku na odstupné a navíc z důvodu péče 
o  blízkou osobu nejspíše budete obtížněji hledat nové 
pracovní uplatnění. Typickým příkladem takové situace 
jsou rodiče (obvykle matky) vracející se do zaměstnání 
po rodičovské dovolené. 

Pojďme se nyní podívat na některé zajímavé případy ze 
soudní praxe. 

přípAD ZDRAvotní sestRY 

Před jedenácti lety vynesl Nejvyšší soud rozsudek v tzv. 
případu zdravotní sestry. o  co šlo? Zaměstnankyně – 
zdravotní sestra – žádala po skončení mateřské dovo-
lené zaměstnavatele nejprve o zařazování primárně na 
sobotní, nedělní a noční služby a poté, co zaměstnavatel 
toto odmítl, o poskytnutí neplaceného pracovního volna. 
Zaměstnavatel jí s poukazem na vážné provozní důvody 
ani v  jednom z  případů nevyhověl. Nicméně zdravotní 
sestra v určeném datu do práce nenastoupila. Zaměst-
navatel s ní cca po měsíci ukončil pracovní poměr, neboť 
nedocházela do zaměstnání, a  měla tudíž neomluvené 
absence. Nejvyšší soud ale argumentaci zaměstnava-
tele neuznal a  zrušení pracovního poměru prohlásil za 
neplatné. Zaměstnavatel tedy pochybil, když zdravot-
ní sestře nepovolil požadovanou úpravu pracovní doby. 
Zaměstnavatel, u  kterého zdravotní sestra pracovala, 
se obával toho, že umožněním požadované úpravy pra-
covní doby bude vytvořen precedens, kterého pak budou 
chtít využívat i ostatní oprávnění zaměstnanci a zaměst-

nankyně. Nejvyšší soud k  tomu ale pravil, že ve vytvo-
ření takového precedentu provozní důvody spatřovat 
nelze. Nárok na kratší pracovní dobu nebo jinou vhod-
nou úpravu pracovní doby mají všichni zaměstnaní, kteří 
splní zákonem stanovené důvody. Z  případu zdravotní 
sestry lze vyvodit problém, který může být obecnějšího 
rázu – jedná se o nedostatek komunikace mezi zaměst-
nancem a  zaměstnavatelem. Návrh na úpravu pracov-
ní doby, který zaměstnankyně podala, zaměstnavateli 
(zdravotnickému zařízení) nevyhovoval, protože sobot-
ní, nedělní a  noční služby vyhodnotil jako ty, o  které je 
mezi personálem větší zájem – zaměstnanci za ně zís-
kávají zvláštní příplatky. Zaměstnavatel ale neučinil nic, 
aby s žadatelkou dále jednal o jiné úpravě pracovní doby. 
U soudu poté argumentoval tím, že mu zákon neukládá, 
aby zaměstnankyni úpravy pracovní doby sám navrho-
val. Na druhou stranu zákon nic takového ani nezakazu-
je. V tomto případě tedy nezbývá než uzavřít, že včasným 
osobním řešením nastalé situace bylo možné soudnímu 
sporu předejít. 

přípAD soUDKYně 

další zajímavý případ rozhodoval Nejvyšší soud v roce 
2006. o kratší pracovní dobu požádala i v tomto případě 
matka – soudkyně pečující o  dvě nezletilé děti. Soud-
kyně požádala předsedu soudu, aby mohla svoji funkci 
vykonávat v rozsahu polovičního úvazku, avšak nebylo 
jí vyhověno. rozhodla se tedy aktivně domáhat svého 
práva u soudu. V tomto případě ale Nejvyšší soud uznal, 
že u zaměstnavatele jsou skutečně dány vážné provozní 
důvody, které mu brání v tom, aby kratší pracovní dobu 
zaměstnankyni umožnil. Soudkyně se tedy úpravy pra-
covní doby nedočkala. Čím argumentoval zaměstna-
vatel a jak se k tomu následně postavil Nejvyšší soud? 
obvodní soud pro Prahu 2 (zaměstnavatel) namítal, že 
stanovením kratší pracovní doby této soudkyně dojde 
k  narušení jeho činnosti, soudní případy budou muset 
být přiděleny ostatním soudcům, čímž dojde k  průta-
hům při jejich vyřizování. Personální situace u obvod-
ního soudu pro Prahu 2 není dlouhodobě dobrá a před-
seda soudu ji nemůže ovlivnit, neboť personální politiku 
týkající se počtu soudců stanoví ministerstvo sprave-
dlnosti. Nejvyšší soud dal zaměstnavateli za pravdu. 
Pracovně právní předpisy zaměstnavateli dovolují 
zaměstnávat pouze tolik zaměstnanců, kolik aktuálně 
k  výkonu svých činností potřebuje. Pokud by zaměst-
nával zaměstnance pouze proto, aby případně mohl 
vyhovět žádosti o  úpravu pracovní doby, jednalo by se 
o  zaměstnance „nadbytečné“ a  kdykoliv by jim mohla 
být dána výpověď z důvodu nadbytečnosti . Zaměstná-
vání takových pracovníků proto nelze po zaměstnava-
teli spravedlivě požadovat. dle Nejvyššího soudu může 
nepochybně lépe vyhovět žádosti o  úpravu pracovní 
doby takový zaměstnavatel, který má dostatek zaměst-
nanců, a  ještě lépe, pokud jsou zaměstnanci vzájem-
ně zastupitelní. Personální situace zaměstnavatele je 
tedy vážným provozním důvodem. Zaměstnavatel tedy 
nemusí vyhovět žádosti zaměstnance o úpravu pracovní 
doby, pokud by to pro zaměstnavatele znamenalo potře-
bu přijetí nových pracovních sil. 
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možnosti zaměstnavatele povolit flexibilní či jiné 
úpravy pracovní doby se různí podle toho, o jaké pra-
covní odvětví či vykonávanou profesi se jedná. V přípa-
du soudkyně se z rozsudku Nejvyššího soudu dozvídá-
me, že „soudcem je každý po dobu 24 hodin denně, 7 
dní v týdnu“. Stanovisko obvodního soudu pro Prahu 2 – 
zaměstnavatele – bylo v této kauze následující: „Povo-
lání soudce je odpovědnou a  náročnou profesí, která 
je nadstandardně honorována. očekává se tedy, že 
soudci a soudkyně podřídí výkonu této funkce částeč-
ně i svůj soukromý život – povolání soudce nelze měřit 
pracovní dobou.“ Na druhou stranu, i soudce vykoná-
vá svou práci primárně v týdenní pracovní době, která 
má určitý rozsah – na pracovní vztah soudce se při-
měřeně použijí ustanovení zákoníku práce. obsah pra-
covního vztahu soudce je určován veřejně přístupným 
rozvrhem práce stanoveným vždy na kalendářní rok. 
Prostřednictvím rozvrhu práce se stanoví příslušnost 
soudce – spor tedy smí projednat jen soudce k  tomu 
příslušný. V opačném případě by se jednalo o porušení 
zásady vyjádřené čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv 
a  svobod: „Nikdo nesmí být odňat svému zákonnému 
soudci“. Vzhledem k tomu, že práce soudce se zaklá-
dá zejména na tomto rozvrhu práce, je dle Nejvyšší-
ho soudu nutno pod „provozem“ ve smyslu zákoníku 
práce chápat plnění činností dle rozvrhu práce v  tom 
kterém soudním oddělení. Vážné provozních důvody 
konkrétně u práce soudce znamenají to, jak významný 
vliv by mělo povolení kratší nebo jiné úpravy pracov-
ní doby na chod tohoto soudního oddělení. Vzhledem 
k charakteru povolání soudce musí zaměstnavatel vzít 
v  úvahu i  to, že soudce provádí potřebné úkony i  nad 
rámec stanovené pracovní doby (v noci nebo ve dnech 
pracovního klidu). Soudce musí být připraven vyko-
nat požadovanou činnost kdykoliv a může být kdykoliv 
povolán k výkonu svého povolání. 

Závěr 
Zdá se, že při posuzování žádostí pečujících zaměstnanců 
a zaměstnankyň o kratší pracovní dobu nebo jinou vhod-
nou úpravu pracovní doby má zaměstnavatel velmi široký 
prostor pro argumentaci odůvodňující nemožnost takového 
uspořádání. Pojem vážné provozní důvody je natolik obecný 
a široký, že je možné do něj zahrnout prakticky cokoliv. Je 
potom věcí soudu, aby v případě sporu rozhodl, že uváděné 
provozní důvody jsou skutečně tak závažné, že zaměstna-
vateli brání, aby zaměstnanci vyhověl. Vedení několik let 
trvajících soudních procesů však jistě není v zájmu a často 
ani ve finančních možnostech zaměstnaných, kteří pečují 
o děti nebo o jiné osoby na nich závislé; i zaměstnavatele 
tyto spory stojí nemalé úsilí. Proto je žádoucí upřednostňo-
vat smírné řešení situace vedoucí k dohodě stran. K tomu by 
napomohla i o něco konkrétnější zákonná úprava důvodů, 
pro které lze žádosti o úpravu pracovní doby odmítnout. 

Velmi inspirativní je v tomto směru právní úprava Velké Bri-
tánie, jež přesně specifikuje důvody pro odmítnutí žádosti 
a nedává tolik prostoru pro případnou neochotu a výmluvy 
zaměstnavatele. Britské právo navíc stanoví, že zaměstna-
vatel má se zaměstnancem o jeho žádosti nejprve osobně 
jednat. Zaměstnanec má na druhou stranu při podává-
ní žádosti zvážit situaci, do které se zaměstnavatel může 
vlivem úpravy pracovní doby dostat, a  navrhnout aktivně 
možné řešení. Některé zahraniční právní úpravy mohou 
být pro Česko inspirací v tom, že kladou žádostem o úpravu 
pracovní doby další podmínky (žádat mohou max. dva 
zaměstnanci či zaměstnankyně v podniku, úprava pracovní 
doby je možná nejdéle na dva roky). Tím zákon dává určité 
záruky zaměstnavatelům, což ve svém důsledku může 
směřovat k mnohem častějšímu využívání úprav pracovní 
doby a tím k širším možnostem zaměstnanců slaďovat pra-
covní a rodinný život. 

Zdroje:
JoUZa, Ladislav, 2008. Zákoník práce s komentářem včetně aplikace občanského zákoníku. Praha: BoVa PoLYGoN.

Příspěvek vznikl v rámci projektu „Spokojená rodina slaďování začíná“ spolufinancovaného prostřednictvím eSf 
a státního rozpočtu Čr.
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Méně práce a méně peněz
V  České republice je nejčastější strategií žen po naro-
zení prvního dítěte přerušit práci a  nastoupit na tříle-
tou rodičovskou dovolenou, na kterou plynule navazu-
je rodičovská dovolená s  dalším dítětem (viz Hašková 
2011, s. 44). Jak uvidíme dále, doba rodičovské dovolené 
se započítává jako náhradní doba důchodového pojiště-
ní, nemá tedy přímý vliv na nárok či výši důchodu. Tato 
dlouhá doba nepřítomnosti ale vede k  tomu, že se při-
bližně jen polovina žen vrací zpět ke svému původnímu 
zaměstnavateli. Podle šetření VÚPSV z roku 2006 se po 
skončení tříleté rodičovské dovolené vrátila ke svému 
původnímu zaměstnavateli asi pětina žen, dalších 11 % 
se se zaměstnavatelem dohodlo na pozdějším nástupu. 
další (necelá) pětina nastoupila jinam či začala podnikat 
a pětina se rozhodla zůstat déle doma (viz VÚPSV 2006, 
s. 32). Podle výzkumu životní dráhy 2010 více než polo-
vina matek s nejmladším dítětem ve věku 3–5 let zůstá-

vá v domácnosti nebo vykonává jenom občasné brigády. 
mezi pracujícími matkami s dítětem mladším sedmi let 
je třetina žen pracujících v méně jistém a výhodném pra-
covně–právním vztahu (smlouva na dobu určitou, práce 
bez smlouvy, práce na dPP či dPČ), mezi matkami dětí 
ve věku 7–10 let je jich čtvrtina (Hašková 2011, s. 46, data 
životní dráhy 2010). míra nezaměstnanosti žen ve věku 
30–34 let činí v České republice 10 %, u stejně starých 
mužů je to pouze 3,8 %. U  žen v  kategorii 35–39 let je 
míra nezaměstnanosti 7,6 %, u mužů 3,9 % (ČSÚ 2011).  
Za nezaměstnaností žen v této věkové kategorii s velkou 
pravděpodobností stojí mimo jiné nemožnost nalézt pra-
covní místo s flexibilní či kratší pracovní dobou či místo 
pro dítě v předškolním zařízení. 

Pracovní příjmy žen jsou v  průměru nižší než příjmy 
mužů. Podíl průměrné mzdy žen na průměrné mzdě 
mužů v  roce 2010 činil 75,1 %. To je způsobeno několi-
ka faktory: ženy mnohdy samy volí taková povolání, která 

Reformy důchodového systému 
v ČR a jejich dopady na ženy
Radka Dudová, sociologický ústav Akademie věd ČR

současné evropské důchodové systémy byly původně vystavěny podle modelu mužské pracovní 
dráhy – nepřerušované pracovní aktivity od ukončení přípravy na povolání až do důchodového 
věku, bez potřeby přizpůsobovat se nárokům péče o děti a obecně soukromého života. Zpravidla 
se jednalo o práci pro jednoho zaměstnavatele se vzestupnou pracovní dráhou a se zvyšujícími se 
příjmy v průběhu let. ženské pracovní dráhy jsou jiné než ty mužské (a i mužské pracovní dráhy 
v současných podmínkách globálního pracovního trhu a vzrůstající nezaměstnanosti tyto původní 
předpoklady nesplňují).
ženy mnohem častěji přerušují pracovní aktivitu z důvodu péče o děti, případně o další závis-
lé osoby. ženy o  něco častěji zažívají období nezaměstnanosti, případně pracují v  různých ne-
standardních režimech, které jim nezakládají nárok na důchod (viz např. Fudge a owens 2006). 
A častěji než muži pracují na částečný úvazek (viz Dudová, vohlídalová a Formánková 2011). své 
pracovní dráhy přizpůsobují reálné i očekávané povinnosti primárního pečovatelství (Křížková, 
Maříková, Hašková et al. 2011). 
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jim umožní kombinovat pracovní a  pečovatelské povin-
nosti. Zaměstnavatelé vztahují na ženy obecně určitá 
očekávání a stereotypy, které následně vedou k tomu, že 
ženy jsou přijímány jen na určité pozice a jsou jim nabíd-
nuty nižší mzdy. Přetrvává genderový rozdíl v příjmech 
mužů a žen, který nelze statisticky vysvětlit, a svůj podíl 
na něm má genderová diskriminace v  odměňování (viz 
např. eurostat 2012). 

proměny partnerství
Vzhledem k proměnám rodinného a partnerského života 
již nelze očekávat, že ženy v důchodu sdílí životní úroveň 
svého muže, a že tím postupně dochází k vyrovnání roz-
dílů v pracovních a poté důchodových příjmech. důcho-
dové systémy (stejně jako celý systém sociálního pojiš-
tění) v evropě byly vystaveny na základě předpokladu, 
podle kterého muži jsou pracující živitelé rodiny, zatím-
co ženy jsou zejména manželky a  matky, vykonávající 
neplacenou práci v  domácnosti (viz Lewis 1993). muži 
tak měli přímé individuální nároky na sociální pojištění, 
vyplývající z  jejich celoživotních příspěvků do systému, 
zatímco ženy měly odvozené nároky, vyplývající z  jejich 
vztahu k  muži živiteli. Po dobu jeho života užívaly jeho 
příjmy v rámci společné domácnosti, po jeho smrti zís-
kaly nárok na vdovský důchod. Toto rozdělení rolí ale už 
v současnosti neplatí. Na jedné straně ženy jsou ve velké 
míře samy pracovně aktivní a budují si své vlastní důcho-
dové nároky. Na straně druhé heterosexuální manželství 
nepředstavuje jedinou formu soužití, navíc je jeho trvání 
omezeno vzhledem k vysoké rozvodovosti – tj. jen málo 
párů (ve kterých žena plnila pečovatelskou roli a omezila 
tak své příjmy) skutečně zestárne společně. 

Problém tedy spočívá zjednodušeně řečeno v  tom, že 
v  praxi již neplatí starý konzervativní model celoživot-
ního manželství muže živitele a  ženy pečovatelky, kdy 
bylo z hlediska starobních důchodů spravedlivé, aby se 
oba dělili o nároky vybudované mužem (odhlížím zde od 
problému závislosti ženy na muži – živiteli, které může 
mít různé negativní důsledky a  promítá se takto až do 
důchodového věku). a  zároveň neplatí ani model dvou 
pracujících jednotlivců, kteří by si budovali své vlastní 
důchodové nároky nezávisle na sobě ve společnosti, kde 
by neexistovala ani genderově podmíněná odlišná oče-
kávání, co se týče rodičovství, péče a kombinace pracov-

ního a rodinného života, ani genderová diskriminace na 
trhu práce a genderové rozdíly v příjmech. 

To, nakolik je důchodový systém genderově spravedlivý, 
pak závisí na tom, jak se s touto situací vyrovnává. Pokud 
vezmeme do úvahy ženy jako skupinu, obecně platí, že 
čím více jsou důchodové nároky navázány na předchozí 
pracovní kariéru a příjmy, tím vyšší jsou rozdíly v pokrytí 
a výši nároků mezi muži a ženami, a tudíž méně výhod-
né pro ženy. do systému jsou ale zpravidla integrovány 
různé redistributivní prvky, které zmírňují to, nakolik se 
ve výši důchodů promítají předchozí nerovnosti pracov-
ního trhu. 

Pečovatelské povinnosti u  žen znamenají omezení 
jejich zaměstnanosti, relativní snížení jejich výdělků, 
a  tím i  schopnost platit příspěvky na důchodové pojiš-
tění. dopady rodičovství na zaměstnanost se v  různých 
zemích liší, přičemž v České republice jsou jedny z nej-
vyšších. Zaměstnanost matek s  dětmi mladšími 15 let 
je zde jen 52 %, zatímco zaměstnanost stejně starých 
žen bez dětí v tomto věku je o 22 % vyšší. Zaměstnanost 
matek dětí do 15 let je v současné době nižší již jen v itálii, 
v maďarsku a na maltě. V Čr je také největší rozdíl mezi 
zaměstnaností mužů a žen ve věku 25–34 let (oeCd 2007, 
viz Hašková 2011). Velký je také rozdíl v míře nezaměst-
nanosti žen a mužů – jak jsme viděli výše, mezi třicát-
níky je míra nezaměstnanosti žen více než dvojnásob-
ná. Vysoký dopad rodičovství na zaměstnanost žen v Čr 
je dán na jedné straně dlouhou rodičovskou dovolenou 
krytou rodičovským příspěvkem, na straně druhé ale 
také nízkou dostupností formální péče o  děti pro ženy, 
které by se do práce po narození dítěte (nebo alespoň 
bezprostředně po ukončení rodičovské dovolené) vrátit 
chtěly. Tyto vysoké dopady rodičovství na zaměstnanost 
se posléze odrážejí i v dopadech na starobní důchody žen.

Zdroje:

ČSÚ, 2011. míra nezaměstnanosti podle věkových skupin a vzdělání. in: cszo.cz [online]. [cit. 14.9.2012] dostupné z: 
http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/t/aa0022935a/$file/1413114424.pdf

dUdoVÁ, r., m. VoHLídaLoVÁ, a L. formÁNKoVÁ. 2011. Bariéry a možnosti využití flexibilních forem práce v Čr 
z komparativní perspektivy. Výstupní zpráva z projektu řešení veřejné zakázky: ZVZ 255. Praha: mPSV. 

eUroSTaT, 2012. Gender pay gap statistics. in: eurostat [online]. [cit. 14.9.2012] dostupné z: http://epp.eurostat.ec.eu-
ropa.eu/statistics_explained/index.php/Gender_pay_gap_statistics.

fUdGe, J., a r. oWeNS. 2006. Precarious Work, Women and the New economy: The Challenge to Legal Norms. 
oxford: Hart Publishing.

LeWiS, J. 1993. Women and social policies in europe: Work, family and the state. aldershot: ashgate.

KřížKoVÁ, a., H. maříKoVÁ, H. HaŠKoVÁ, a L. formÁNKoVÁ. 2011. Pracovní dráhy žen v České republice. Praha: 
Sociologické nakladatelství.

VÚPSV 2006. Zaměstnání a péče o malé děti z perspektivy rodičů a zaměstnavatelů. Uplatnění nároků na rodičovskou 
dovolenou a na volno na péči o nemocného člena rodiny v praxi. Zpráva z výzkumu. dostupné z: http://praha.vupsv.cz/
fulltext/vz_195.pdf 
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není to fér, shodují se  
rozvedené ženy 
„Celý život jsem dřela jako kůň. S bývalým mužem jsme 
měli tři děti, s každým jsem byla dva roky doma, starala 
jsem se o ně od rána do večera. a platím za to dodnes, 
ačkoli času s  dětmi samozřejmě nelituji,“ vysvětluje 
paní alena, která se se svým mužem rozvedla po 20 

letech. a podobně hovoří i paní marie. Ta se po rozvodu 
musela vzdát své kariéry, aby dětem zajistila všechno, 
na co byly zvyklé. Kvůli tomu si našla tři práce. „odpo-
ledne jsem přišla domů, zařídila rodinu a pokračovala 
zase dlouho do noci,“ dodává. Celý problém samozřej-
mě nespočívá v  tom, zda a  kdo se doma o  děti stará, 
ale v  podstatě v  tom, co je společensky vnímané jako 
hodnotné. „domnívám se, že není hlavně v mé generaci 

Jasný signál pro Češky: 
nerozvádějte se, přijdete 
o důchod
tereza Krobová

v Česku se rozpadá téměř polovina manželství a říká se, že po rozvodu začínají oba partneři od 
nuly. omyl. především ženy si totiž následky nepodařeného manželství nesou celý život. Ačkoli 
rány jsou samozřejmě především citové, tentokrát bude řeč o neméně důležité oblasti – o pe-
nězích. Rozvod má totiž nezanedbatelný dopad na výši příjmů mužů a žen v důchodu. Rozvedené 
ženy se totiž v důchodu častěji ocitají na hranici chudoby. na to všechno poukázala studie o do-
padu rozvodu na příjmy v důchodu, kterou pro Gender studies, o.p.s. zpracoval institut pro de-
mokracii a ekonomickou analýzu (iDeA). ženy v Česku mají v průměru o pětinu nižší penze než 
muži. na konci června 2013 pobíraly průměrně 10 948 korun, muži dostávali 12 129 korun. v pří-
padě potenciálního rozvodu si pak mohou navíc ještě přihoršit. ženy mohou mít totiž v důchodu 
v průměru o 7,1 procenta peněz měsíčně méně, než kdyby žily s manželem. Rozvedení muži si pak 
naopak o 2,9 procenta přilepší v případě, když se s manželkou o peníze nemusí dělit. A důvod? 
ženy jsou již tradičně nuceny starat se o domácnost, zatímco muži vydělávají. tím samozřejmě 
finančně zajišťují celou rodinu, ale zajišťují tím zároveň i sami sebe do budoucna. Rozvodem pak 
ženy ztrácejí svůj podíl na části odměn, které muž během manželství napracoval, protože jejich 
práce v domácnosti honorovaná není. 
Majetek a úspory naspořené během manželství se totiž sice vypořádávají, rozdělování se ale ne-
týká „budoucích příjmů od státu“, tedy třeba důchodu. Ale právě manželství má na něj výrazný 
vliv. takzvané netržní formy práce jako je péče o domácnost, děti nebo starší příbuzné totiž vy-
tváří nezbytné zázemí. právě díky němu se totiž pracující partner může plně věnovat práci a více 
vydělávat. A logicky pak i mít vyšší důchod. 
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zcela ‘spravedlivé‘, že léta strávená péčí o děti nemají 
žádnou hodnotu, rozumějte finanční hodnotu, neboť 
v  tomto dnešním systému platí, že co nelze vyčíslit, 
neexistuje,“ vysvětluje alena ortenová ze Sociologické-
ho ústavu akademie věd. důsledkem takového rozdě-
lení totiž není jen nižší důchod v  případě rozvodu, ale 
i  vyšší nezaměstnanost, diskriminace v  zaměstnání 
v době kolem rodičovství a nižší platy. ostatně stejnou 
zkušenost má i sama paní ortenová. Situaci po mateř-
ské dovolené musela řešit pracemi na půl úvazku i dal-
šími „výpomocemi“, a i tak ji musel finančně podporovat 
bratr. Vystudovala dvě vysoké školy, začala pracovat 
hned po první škole, a  ačkoli zaměstnavatele změnila 
asi osmkrát, pokaždé si urychleně našla práci. dvakrát 
se rozvedla, z druhého manželství má dvě děti, se kte-
rými zůstala šest let v kuse na mateřské dovolené. Před 
pár měsíci požádala Českou správu sociálního zabez-
pečení o  vyčíslení svých výdělků a  výsledek ji nemile 
překvapil. „Těch 6 let (a  8 let práce na půl úvazku) je 
znát. můj důchod bude asi tak, myslím a odhaduji, o 2 až 
3 tisíce měsíčně nižší, navíc budu samozřejmě pracovat 
dál, z důchodu bych já nezaplatila ani nájem,“ dodává. 
„Je to divný pocit. Ha, prostě jsi, děvče, neudělala nic! 
Jen jsi porodila a vychovala dvě děti, vodila je do školek, 
škol a na kroužky a starala se celou dobu o domácnost,“ 
dodává. 

Diskuze bez genderového 
rozměru 
Většina důchodových systémů v  evropě je postavena 
na modelu mužské pracovní dráhy – tedy představy 
nepřerušeného zaměstnání ideálně u jednoho zaměst-
navatele s průběžným kariérním růstem, který končí až 

v důchodu. a právě na to ženy doplácejí. Jejich kariéra 
totiž díky mateřské dovolené nemá vyvážený kontinu-
ální průběh. do roku 1996 byl přitom systém poměrně 
rovnostářský a nerovnost v příjmech ze zaměstnání se 
ve výši důchodu příliš neodrážela. od té doby ale pro-
běhla řada reforem, které vedly k  posílení závislosti 
výše důchodu na předchozích výdělcích. To bylo moti-
vováno především dlouhodobou neudržitelností systé-
mu vyplácení dávek, která souvisela s  demografickou 
změnou obyvatelstva. Prostě a jednoduše Češi a Češky 
stárnou. Prakticky všechny změny znevýhodnily více 
postavení žen než mužů. Patřilo k nim například rych-
lejší navyšování věku pro odchod do důchodu nebo pro-
dloužení povinné pojistné doby až na 35 let. Podobně 
diskutabilní je i  reforma druhého pilíře, protože doba, 
po kterou na něj mohou lidé spořit, je u žen zkrácena 
o období, ve kterém vykonávají ony netržní formy práce. 
Problémy navíc nejsou jen „chybou“ státu, ale způso-
bem hlubšího společenského vnímání. Veřejná debata 
o reformě systému je totiž postavena na ekonomických, 
demografických a právních termínech. Genderové hle-
disko dopadu reformy důchodového systému však není 
součástí veřejné diskuze. a  to ani ve většině ostatních 
evropských zemí. Častěji se tak například diskutuje 
o rozdílné výši dávky pro lidi s nižším příjmem než roz-
dílu ve výši dávky pro muže a ženy. a ženy přitom tvoří 
„jen“ větší část důchodové populace. Problémem dis-
kuze i jejího řešení je ovšem fakt, že ženy jsou poměrně 
rozmanitou skupinou, jejich zájmy se mohou podstatně 
lišit. To, co je výhodné pro jednu skupinu žen, může být 
nevýhodné pro skupiny ostatní – například prodlužo-
vání věkové hranice pro odchod do důchodu může pro 
některé ženy znamenat možnost delší dobu rozvíjet 
svou kariéru, ženy pracující v  manuálně namáhavých 
pozicích tuto změnu nejspíše neocení. 

řešení? 

Zůstává tak otázkou, v jakém systému by měl nyní stát znevýhodnění řešit. Variant se totiž nabízí více. Je možné 
vyrovnávat pozice žen a mužů na pracovním trhu v rámci rodinné politiky, tedy zvyšovat počet školek, zařízení 
pro děti a dalších podpůrných nástrojů, které by umožnily ženám vrátit se do práce co nejdříve a nejjednoduše-
ji. druhou možností je pak řešení v rámci důchodového systému, tedy například sdíleným důchodovým pojiš-
těním. V každém roce manželství by se tak sečetly doby odvodů, náhradní doby i příjmy obou manželů. Každý 
by si pak do svého důchodu přičetl polovinu. To by snížilo průměrný důchod mužů o 2,6 procenta, penze žen 
by se naopak zvedla o šest procent. Sdílené důchodové pojištění by navíc mohlo pomoci i nesezdaným párům 
a mužům i ženám v registrovaném partnerství. i takové řešení ale má svá úskalí, rezignuje totiž na nerovnosti 
na trhu práce i obecně ve společnosti. 

„opatření by pomohlo aktuálně vyřešit situaci rozdílných příjmů v důchodu, 

na druhou stranu neřeší problémy, které vedou k nerovnostem již během 

trvání manželství a pramení z nerovností mezi muži a ženami na pracovním 

trhu obecně,“ vysvětluje Lada Wichterlová z Gender Studies. Toto řešení tak v podstatě slouží k udržová-
ní tradičního modelu, ve kterém je muž hlavním živitelem a žena pečovatelkou. otázka, jak situaci řešit, proto 
zůstává nezodpovězená. V každém případě je ale nutné něco vymyslet co nejdříve. 
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Zavádění age managementu 
Prvním krokem k zavádění opatření age managementu 
je analýza firemní personální strategie a  definice cílů, 
kterých chceme dosáhnout. Správně zvolené postupy 
by měly být v souladu s firemní kulturou a také s perso-
nální strategií, kterou age management doplňuje o při-
danou hodnotu silných stránek, které vyplývají z rozdíl-
ného věku zaměstnaných. Základním předpokladem pro 
úspěšné zavádění je firemní kultura, která podporuje 
spolupráci mezi jednotlivými generacemi a  současně 
důvěru mezi managementem a  pracovníky a  pracovni-
cemi. 

age management předpokládá podporu konceptu pra-
covní schopnosti jako klíče k úspěchu firmy. Toto je roz-
hodující příčinný vztah, neboť prosperita společnosti je 
založena na práci jednotlivců. a proto age management 

usiluje o  zavedení koordinovaných aktivit ke zvýšení 
pracovní schopnosti jednotlivců, kdy se pracovní úkoly 
zaměstnaných svěřují a  upravují tak, aby bylo možné 
efektivně využít jejich schopnosti.  

Neméně důležitá jsou také opatření, která směřují 
k podpoře kvality pracovního života – fyzické podmínky 
pracovního prostředí (hluk, nečistoty v  ovzduší), snižo-
vání fyzické zátěže, možnosti ovlivňování vlastní práce 
(pracovní přestávky, pořadí pracovních úkolů), možnosti 
flexibilní pracovní doby a  celkové vyváženosti pracovní 
doby a osobního volna. 

Age management audit 
Za pomoci tohoto nástroje lze získat základní informa-
ce o současné situaci firmy a identifikovat problematické 
oblasti v personální strategii s ohledem na demografic-

AGe MAnAGeMent 
Jak zavést age management  
do firemní praxe
ilona Štorová, Age Management o.s.

Koncept age managementu představuje nový pohled na personální činnosti z  pohledu věku 
a umožňuje řešit demografické změny, které v současné době a zejména v blízké budoucnosti na-
stanou na pracovišti. Konkrétní opatření se zaměřují na všechny věkové skupiny pracujících, tím 
nejdůležitějším principem je zohlednění potřeb jednotlivce, využití jeho schopností a osobního 
potenciálu.
Aktuálnost řešení opatření age managementu je zřejmá – populace stárne a  v  situaci, kdy se 
zvyšuje věk odchodu do důchodu, se firmy, které chtějí zůstat konkurenceschopné, budou muset 
zabývat vytvořením takových podmínek na pracovišti, aby vyhovovaly stárnoucím pracovníkům 
a pracovnicím, využívaly jejich silné stránky, životní zkušenosti a umožnily předávání cenného 
firemního know–how.
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ký vývoj. Konkrétním výstupem z  auditu je zpracovaná 
zpráva obsahující doporučení, která směřují k  jednotli-
vým pilířům age managementu. 

Jednotlivé otázky, které jsou v rámci auditu zvažovány, Jednotlivé otázky, které jsou v rámci auditu zvažovány, 
směřují do personálních činností, např.: směřují do personálních činností, např.: 

  Jaká je věková struktura zaměstnanců a zaměst-
nankyň naší firmy? 

  Má firma propracován program náboru absolventů 
a absolventek? 

 na jakých pracovních pozicích pracují starší 
zaměstnaní? Které z  klíčových pozic zastávají 
starší zaměstnaní? 

  Má firma k dispozici data o počtech zaměstnanců 
a zaměstnankyň, kterým vzniká nárok na odchod 
do důchodu? 

  Jakým způsobem probíhá přenos firemního know–
how, jak je nastaven program předávání důleži-
tých znalostí? 

  existují ve firmě programy na posilování pracov-
ní schopnosti (v  oblasti zdraví, ale i  kompetencí 
a motivace)? 

 podporuje nastavená firemní kultura věkovou 
diverzitu? 

  Uvědomuje si management firmy, že znalosti star-
ších zaměstnanců a  zaměstnankyň jsou pro ně 
cenné? Byl management proškolen v problemati-
ce procesů stárnutí ve firmě? 

Možnosti uplatnění 
možnost uplatnění metod a  postupů age managemen-
tu se nabízí v  případě velkých zaměstnavatelů, ale 
i u malých firem a samozřejmě i u drobných podnikate-
lů. Příležitost uplatňovat způsoby řízení s  ohledem na 
věk můžeme zařadit do běžných personálních činností 
např. v oblasti náboru a přijímání pracovníků a pracovnic 
s ohledem na věkovou diverzitu, v oblasti vzdělávání na 
rychlé zapracování absolventů a absolventek nebo rozvoj 
dovedností starších pracujících, v  oblasti slaďování 
rodinného a pracovního života u rodičů s malými dětmi, 
ale také např. v přípravě starších pracujících při odchodu 
do důchodu. 

Zdroje:

iLmariNeN, Juhani, 2008. ako si predĺžiť aktívny život. Starnutie a kvalita pracovného života v európskej únii. Brati-
slava: Príroda.  

age management. Komparativní analýza přístupů a podmínek využívaných v České republice a ve finsku, 2011. Praha: 
aiVd Čr. 
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agement a jeho uplatnění v podnikání. olomouc: asistenční centrum pro podporu podnikání žen, ČmaPm olomouc.

WaLLiN, marjo, HUSSi, Tomi a iLmariNeN, Juhani, 2010. Stárnutí pracovní síly si žádá trvalá řešení aneb age man-
agement na pracovištích. andragogika. Praha: academia economia. 14(1).

Pro všechna opatření age managementu platí zásadní 
podmínka úspěšnosti jejich aplikace – jejich úspěch je 
závislý na tom, jaký postoj k věku a zejména ke stárnutí 
mají manažeři a manažerky. Pozitivní přístup ke stárnu-
tí začíná uvědoměním si skutečnosti, že stárnutí nabízí 
i pozitivní změny. Člověk v sobě nachází nové osobnostní 
zdroje a schopnost kontrolovat události lépe než dříve, 
životní zkušenosti jsou skutečným aktivem. 

Nezbytným předpokladem pro úspěšné zvládání opat-
ření age managementu na pracovišti je tedy proškole-
ní manažerů a manažerek v oblasti procesů stárnutí ve 
firmě. Znalost problematiky stárnutí umožňuje manage-
mentu přijmout vhodná opatření na podporu pracovní 
schopnosti a tím vytvářet předpoklady pro delší pracovní 
život. Uvědomění si silných stránek jednotlivých gene-
rací může pro firmu představovat konkurenční výhodu. 
Věkově diverzifikovaný pracovní tým přináší nejenom 
dynamiku mládí, ale zohledňuje i profesní a životní zku-
šenosti starších pracujících a výrazným způsobem sni-
žuje věkovou diskriminaci. Nespornou výhodou je tedy 
různorodost pracovního týmu (nejenom věková, ale 
i  např. genderová nebo národnostní) vzhledem k  tomu, 
že přináší do firmy více úhlů pohledu, nápadů, názorů 
i zkušeností.
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proč a  jak může být stárnutí populace problémem 
pro komerční firmu, pokud firma tento fakt nevezme 
v potaz? 
V  souvislosti s  posouvajícím se termínem odchodu do 
důchodu bude reálně přibývat starších zaměstnanců, 
kteří budou na jedné straně muset/chtít pracovat, proto-
že budou na příjmech ze zaměstnání závislí, a současně 
je budou muset zaměstnavatelé využívat, protože stejně 
reálně ubývá mladých lidí, kteří by ty starší nahradili. 

Pokud ve firmách včas nezahájí kroky k vytvoření pod-
mínek pro práci starších zaměstnanců, může se stát, že 
„nebude mít kdo dělat“, nebude komu předat know–how, 
hrozí ztráta produktivity, narušení kontinuity výkonnosti 
a v důsledku toho se může snížit i tržní hodnota firmy. Vy 
byste si koupila firmu, ve které budou za čas chybět lidé 
na klíčových pozicích? 

nevidíte to příliš pesimisticky? 
Určitě ne, jsem realistka a  vím, že proces změny trvá 
velmi dlouho. a připravit se na to, že budou lidé praco-
vat do sedmdesáti a více je prostě fakt, na který dosud 
nejsme ani mentálně připraveni, respektive jsme ani 
žádné přípravy nezačali. Samozřejmě, že se postupně 
vyvíjí různé technologie, které pracovní činnosti zefek-
tivňují, automatizují, lidskou práci ulehčují nebo mění. Ta 
zařízení musí také někdo vymyslet a ovládat a lidé jsou 
unavení i z duševní činnosti, nejen z té fyzicky náročné… 

Taky si představte, že dnešní studenti budou pracovat 
třeba 45–50 let, což se také neobejde bez určitých sys-
témových změn, jako např. změna kvalifikace několikrát 
za pracovní život, střídání několikaletého období práce 
a ne–práce atd. 

poskytujete firmám poradenství a vzdělávání v oblas-
ti zavádění age managementu do firemní praxe. Je 
o tuto službu zájem? proč není vždy jednoduché mana-
žery a manažerky přesvědčit, že je age management 
potřeba? 
máte pravdu, že to není jednoduché. ale není to proto, že 
by firmy byly „hloupé“, jen musí řešit aktuální problémy, 
často způsobené nekoncepčním rozhodováním měnících 
se vládních garnitur o pracovních podmínkách, které tak 
vytvářejí velmi nestabilní podnikatelské prostředí… 

Jeden z vašich vzdělávacích modulů nese název „Moti-
vace starších zaměstnanců k  práci“. Jak byste tuto 
motivaci popsala? Je jiná než u mladých zaměstnanců 
a zaměstnankyň? 
age management není jen o zaměstnávání starších osob, 
ale o práci s věkovou diverzitou zohledňující nezbytnost 
postupně zaměstnávat stále větší počet stále starších 
zaměstnanců. S  tím souvisí i  respekt k  různé motivaci 
různých věkových skupin – s ohledem na jejich aktuální 
životní etapu. Logicky se životní priority přesouvají, a to 
ovlivňuje i motivaci k práci. Je to však velmi individuální 

„Bez age managementu klesá 
tržní hodnota firmy,“ tvrdí 
manažerka
nina Bosničová, Gender studies, o.p.s.

Yvonnu Ronzovou, jednatelku královehradecké firmy Rycon Consulting, jsem slyšela mluvit na 
několika konferencích. strašně se mi líbil způsob, jakým dokázala do příspěvků o demografickém 
stárnutí zahrnout logiku byznysu. neodolala jsem proto a oslovila jsem jí se žádostí o rozhovor. 
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a rozhodně nelze házet všechny do jednoho pytle. Právě 
ono paušalizování, že všichni starší jsou takoví a všichni 
mladí jsou takoví, vede k předsudkům, které brzdí vzá-
jemné pochopení, komunikaci a  mezigenerační spolu-
práci. 

Je pravda, že ne všichni starší zaměstnanci chtějí ještě 
pracovat, něco nového se učit. Jsou unavení, opotřebo-
vaní, chtějí už „jen“ v klidu dožít důchodu. Často je to však 
úplně jinak. Jejich nízká motivace je daná tím, že jim ve 
firmě dávají najevo, že už nemá smysl je něco nového 
učit, investovat do jejich školení, jako neperspektivní 
jsou „mimo hru“ a měli by uvolnit místo mladým. žijí tak 
v permanentním stresu, což pak skutečně snižuje jejich 
výkon a vede k různým onemocněním. 

firmy, které si problematiku stárnutí zaměstnanců 
uvědomují a  pracují s  tím, vytváří např. plány nástup-
nictví, pro mladší zaměstnance realizují různé akade-
mie, kde učí právě starší a  zkušenější kolegové. a  to 
nemám na mysli žádné školní teoretické vyučování, ale 
zejména zaučování na pracovišti, v provozu, na dílně či 
v kanceláři. 

Znám i firmy, kde starší zaměstnance záměrně začleňují 
do různých projektových týmů, a tím napomáhají vytvá-
řet kooperativní prostředí s  logickým přenosem know–
how mladším pracovníkům. Jsou to takové firemní líhně, 
inkubátory. 

Jaká opatření zahrnuje age management? Čím by měla 
firma začít? 
respektování a postupné zavádění age managementu je 
vlastně standardním zaváděním ZmĚNY. a jako u každé 
změny se jí podvědomě bráníme. Pokud nejsme ohrože-
ni, necítíme „bolest“ a nevidíme jasný užitek ze změny, 
tak ji prostě neakceptujeme. 

Proto je třeba o  age managementu a  dopadech ne–
řešení ve firmách hovořit. reálně, bez emocí, uvádět 
hlavně fakta a  ne domněnky. Zjednodušeně řečeno, 
opřít se o  tvrdá data a  skutečnosti. Nositelem této 
změny musí být majitel, akcionáři, ředitel firmy atd. 
Bohužel se ukazuje, že pokud kompetentní osoby myš-
lenku nepřijmou, tak personální útvar může dělat jen 
dílčí opatření. Hlavní a prvotní je tedy změna firemní 
kultury, vytvoření pozitivního prostředí pro realizaci 
systémových změn. 

v  čem jsou čeští zaměstnavatelé, co se týká řízení 
starší pracovní síly, silní a v čem naopak pokulhávají? 

Nemám srovnání se zahraničím, jen se zahraničními 
firmami v Čr. Přesto víme, že nejdále jsou v oblasti age 
managementu severské země, kde demografický vývoj 
se stárnutím obyvatel přišel o cca 20 let dříve, tedy jsou 
dále i v  jeho řešení. Hlavně však došlo k celospolečen-
skému konsensu, jak situaci řešit, jaká dlouhodobá poli-
tická opatření přijmout apod. o tom se nám zatím může 
pouze zdát.

vaše firma vyvinula software, který by mohl firmám 
v age managementu pomoci. Jak tento software pracu-
je, co umí? 
am systém je nástroj pro podporu rozhodnutí a následné 
řízení procesu stabilizace a kontinuity výkonnosti firmy 
tím, že eviduje a  řídí proces výměny zaměstnanců při-
pravujících se na odchod do důchodu.

 Základní modul (Basic) eviduje a statisticky vyhod-
nocuje věkovou strukturu firmy v různých detailech – po 
útvarech, střediscích, pracovních pozicích apod. identifi-
kuje tak přicházející problémy, včas identifikuje potřebu 
náhrady. „Včas“ znamená – znát termín odchodu, délku 
zapracování na danou činnost, nezbytný čas na nalezení 
vhodného kandidáta atd. Výstupem jsou podklady k roz-
hodovacímu procesu, jehož cílem je, s  co nejmenšími 
náklady zabezpečit produktivitu a výkon daného praco-
viště či firmy (využití na částečný úvazek, sdílené místo, 
využití staršího zaměstnance jako trenéra, školitele 
apod.). 

 Modul standard umožňuje pomocí modelová-
ní variant optimalizovat proces přijetí náhrady a  vyu-
žití odcházejícího zaměstnance např. simulací vstupní 
úrovně kandidáta, délkou zapracování na daném praco-
višti, vázaným časem školitele apod. To totiž ovlivňuje 
organizaci a  ekonomiku provozu – například rozdělení 
práce mezi ostatní nebo porovnání nákladů na přesčasy 
s nevyužitými kapacitami.. 

 Modul profi – eRM (employee relationship man-
agement) se soustředí na práci se zaměstnanci, kteří 
jsou v závěrečné fázi svého působení ve firmě – v čase 
odpovídajícímu potřebné délce k  získání kompetence 
pro výkon dané pozice. Zaměstnance chápe jako inter-
ní zákazníky, a  obdobně jako Crm (Client relationship 
management) pro externí zákazníky uchovává a řídí pře-
dávání firemních informací, znalostí a  zkušeností pro 
plynulý chod firmy. 
a  proč je dobré se tomu věnovat? Jednoduše řečeno: 
když firma nezajistí kontinuitu pracovní síly, její tržní 
hodnota postupně klesá. 
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občas, když ve firmách školíme, že z důvodu demogra-
fického stárnutí bude nutné do budoucna chtít a  umět 
efektivněji zaměstnávat i  lidi nad padesát let věku, je 
nám řečeno, že v momentě, kdy je poměrně velká neza-
městnanost absolventů a absolventek, nemá cenu pře-
mýšlet o zaměstnávání „starých“. Jaký je váš názor na 
tuto věc? 

To je velmi zjednodušující pohled. Kolega v oboru veřej-
ná politika, docent arnošt Veselý, správně cituje z litera-
tury, že dobře definovaný problém je už zároveň polovi-
nou jeho řešení. a ten problém, zda zaměstnávání osob 
nad padesát let nějakým způsobem ohrožuje zaměst-
návání mladých lidí, je špatně položená otázka. máme 
tady obecný problém nezaměstnanosti a  ta se dotýká 
mladých, starých, mužů, žen, lidí nejrůznějších profesí 
a z různých regionů – v té nebo oné míře. abychom ten 

problém dokázali zvládat, tak musíme koncipovat poli-
tiky, které budou pomáhat jak mladým, tak zároveň těm 
nad padesát tak, aby si nejenom neprotiřečily, ale aby se 
navzájem podporovaly. manažeři, kteří říkají, že mohou 
substituovat práci a zkušenosti starších lidí zaměstná-
váním mladých, nejsou dobří manažeři. Poněvadž starší 
pracovníci mají proti těm mladým komparativní výhody 
ve zkušenosti, často v sociálních kontaktech, ve schop-
nosti lépe rozumět způsobu fungování podniku či orga-
nizace. V  odborných kruzích naprosto převažuje závěr, 
že pro dobré fungování firmy nebo organizace je dobré 
disponovat věkovým a genderovým mixem. 

Jeden manažer mi tvrdil, že je demografické stárnutí 
tak trochu vymyšlený problém (z hlediska potřeb pra-
covního trhu), protože nedostatek mladých zaměst-
nanců a  zaměstnankyň (způsobený demografickým 

osoBnost 
„Dobře definovaný problém 
je už zároveň polovinou jeho 
řešení“ – s Martinem potůčkem 
o mladých, starých a rodičích
nina Bosničová, Gender studies, o.p.s.

Měla jsem obrovskou radost, když s mou žádostí o rozhovor souhlasil profesor Martin potůček 
z Centra pro sociální a ekonomické strategie, který momentálně navíc vede odbornou komisi pro 
důchodovou reformu. Jeho názorů a znalostí si v Gender studies velmi vážíme. nabízíme pár jeho 
věcných a inovativních myšlenek k důchodovému systému, zaměstnávání absolventů a absolven-
tek a zařízením péče o děti.
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stárnutím společnosti) vyřeší vlna mladých imigrantů 
a imigrantek do ČR z ciziny. Je na tom něco pravdy? 

To je opět nekvalifikovaný názor. Bohužel v naší veřejné 
diskusi se velmi často objevují takové povrchní soudy, 
mýty, dojmologie prezentovaná jako vědecké poznání. 
Na půdě oboru veřejná politika se snažíme o  prosazo-
vání takových koncepcí politiky, které jsou založeny na 
znalostech. Kdyby si ten manažer dal práci a  podíval 
se na statistiku imigrace do České republiky, tak zjistí, 
že nám nemůže řešit demografický problém ani z malé 
části. Jde spíše o tisíce, nanejvýš desetitisíce lidí, kteří 
k nám přicházejí odjinud (teď už méně, než v uplynulých 
letech). aby demografická reprodukce byla vyvážená, 
musíme uvažovat o statisících lidí. Takže ne, tento pro-
blém nám jen imigrace nevyřeší, a navíc, jak praví zkuše-
nosti z mnoha jiných zemí, zejména imigrace z kulturně 
odlišných společností naopak může přinášet velké pro-
blémy do budoucna. 

Jaké jsou dle vašeho soudu hlavní nedostatky české-
ho důchodového systému, zejména s ohledem na jeho 
různý dopad na ženy a muže? 

důchodový systém, tak jak je v  tuto chvíli koncipován – 
mluvím teď o nejdůležitějším prvním veřejném pilíři, ve 
kterém jsme všichni povinně – v sobě skrývá minimálně 
dvě velké nespravedlnosti. 

Jednou je, že když muž a žena spolu žijí v jedné domác-
nosti, vychovávají děti, sdílejí své příjmy a  rozhodu-
jí se o  rodinné strategii, tak to většinou dopadne tak, 
že žena zůstane s  malými dětmi doma, především 
z  finančních důvodů. V  té chvíli si ani on, ani ona neu-
vědomí, že v důsledku toho bude mít ona po desetiletích 
nižší důchod. Po dobu, kdy se stará o děti, je jí tato doba 
sice započítávána jako náhradní doba z  hlediska délky 
uznaných let, ale nejsou jí započítávány žádné pracovní 
příjmy. Její příjem pak bývá, i po návratu do zaměstnání 
po rodičovské dovolené, většinou nižší než příjem muže. 
Tohle je problém, který má řešení. Ve světě existují sou-
stavy, kde se pracovní příjmy muže a ženy vždy na konci 
kalendářního roku sečtou, vydělí dvěma a  muži a  ženě 
se započítává nikoliv to, co finančně do systému reálně 
odvedli, ale ideální polovina obou jejich příjmů. To zna-
mená, že po třiceti pětatřiceti letech ta žena dostane 
vyšší důchod, než kdyby jí bylo započítáváno jenom to 
málo, co byla schopna do důchodového systému odvést 
sama. Samozřejmě, že muž má důchod snížený o tu část 
svých příspěvků, o  které byly tímto výpočtem zvýšeny 
příspěvky partnerky. Náš důchodový systém mohl dobře 
fungovat ještě v  době před čtyřiceti padesáti lety, kdy 
všichni lidé měli děti a měli aspoň dvě děti a příjmy byly 
nivelizované. dnes už je ale překonaný. 

druhou a  snad ještě větší nespravedlností je, že lidé, 
kteří se starají o děti, mají nakonec nižší důchody než ti, 
kteří děti neměli. Tím, že se starají o děti, jsou v nevý-
hodě proti těm bezdětným. Péče o děti je sama o sobě 
velkou finanční investicí – odhady nákladů na výchovu 
jednoho dítěte, než se postaví na vlastní nohy, jsou 2,5 
mil. Kč. a o to oni ochuzují svůj životní standard. a přitom 

umožňují systému dlouhodobě fungovat tím, že jejich 
děti posléze přispívají do systému, z nějž se budou vyplá-
cet důchody nejen jim, ale i těm bezdětným… i to je pro-
blém, který je třeba v  důchodovém systému řešit, a  to 
buď přímo v  důchodovém systému anebo v  sociálním 
systému prostřednictvím podpory sociálními transfery. 

Ve světě se uplatňují tato řešení obě. Jednou z možností, 
jak zvýhodnit rodiny s dětmi, je včlenit toto zvýhodnění 
přímo do fungování důchodového systému. Například 
tím, že by lidé, kteří se starají o nezaopatřené děti, měli 
nižší příspěvky do důchodového systému, ale přitom by 
jim byly fakticky započítány v plné výši. To znamená, že 
by stát podporoval jejich důchodové pojištění tím, že by 
rozdíl mezi tím, co by museli platit, a  tím, co by platili, 
kdyby děti neměli, pokrýval z  jiných zdrojů než pouze 
zdrojů sociálního pojištění. 

Co říkáte neustále se zvyšujícímu věku odchodu do 
důchodu v  České republice jako výsledku probíhající 
důchodové reformy? Je to dobré řešení, je na to společ-
nost připravena? 

Systémů je víc, ten náš, kdy důchodový věk stoupá do 
nekonečna, je originální příspěvek českého tvůrčí-
ho zamyšlení exministra drábka nad tím, jak lidi otrá-
vit a důchodový systém totálně znevěrohodnit. Nabízejí 
se řešení, která se ve světě osvědčují. Například nemít 
pevnou věkovou hranici odchodu do důchodu. Když 
budete výši důchodu vázat na výši příspěvku do důchodo-
vého fondu, tak byste teoreticky mohla odejít do důchodu 
třeba ve čtyřiceti, ale za tu cenu, že Váš důchod by byl 
hodně malý. Nebo existují systémy, ve kterých, když si 
naspoříte určitou částku ve svém virtuálním důchodo-
vém účtu, tak se s partnerem třeba ve čtyřiceti seberete 
na cestu kolem světa na půl roku, vyberete si z toho účtu 
určitou část a užijete si, dokud jste mladí, zvídaví, zdraví. 
o tu částku se Vám pak ochudí ten účet a v pětašedesá-
ti bude váš důchod nižší. Z hlediska strategie života se 
často setkáváme se steskem, že někdo celý život praco-
val, ale teď v důchodu už ho trápí záda a bolí nohy – a už 
si ho vlastně ani nemůže pořádně užít. 

Co by se na vzdělávacím systému v ČR muselo změnit, 
aby uplatnitelnost absolventů a  absolventek na trhu 
práce byla vyšší? 

Ve světě existují systémy prognózování potřeb trhu 
práce a na tyto prognózy navázané priority vzdělávacího 
systému. U nás je to naprosto disparátní. Vysoké školy 
jsou financované především podle množství studujících, 
nikoli podle toho, koho a jak vzdělají. To vedlo k masifi-
kaci vysokoškolského vzdělání v podstatě bez ohledu na 
to, v  jakém oboru byli studenti a  studentky vzděláváni. 
Nebyly stanoveny žádné priority. Země, které to dělají 
rozumně a  které se snaží vyhnout této pasti, mají pro-
fesionálně vedené prognostické útvary, které ve výhle-
du 15 let odhadují, v  jaké struktuře bude nová pracovní 
síla v národním hospodářství potřeba. a na základě této 
prognózy stanovují priority včetně pozitivní motivace pro 
vysoké školy, aby začaly v odpovídajícím počtu vzdělávat 
právě ty studující, kteří po pěti šesti letech budou na trhu 
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potřeba. my na to upozorňujeme už 15 let, ale dva rezor-
ty, kterých se to týká (mPSV a mŠmT – pozn. redakce), se 
na tom nedokázaly ani po těch 15 letech domluvit. 

na počtu a významu nabývá v ČR i tzv. sendvičová gene-
race. Dělá stát pro tuto skupinu osob zatížených dvojím 
závazkem péče dost? 

Něco stát vykonal. Za pozitivum bych považoval, že tady 
od roku 2006 platí Zákon o  sociálních službách, který 
nově zavedl příspěvek na péči. Ten má tři kategorie podle 
míry závislosti na péči okolí a osoba, která ho pobírá, má 
možnost volit si, jak ten příspěvek uplatnit. Sice to není 
dokonalý systém, poněvadž není zkoordinovaný se způ-
sobem institucionálního financování zařízení sociální 
péče, ale vytvořilo to větší prostor pro vhodnější volbu 
způsobu, jak zlepšit péči o  jednu část sendviče – o  ty 
starší. Není to ideální, ale určitě to pomohlo statisícům 
lidí v této zemi. 

Problémový je druhý krajíc onoho sendviče. Především 
nedostatek jeslí a  mateřských škol. Teď je ve druhém 
čtení návrh zákona o  dětských skupinách, se kterým 
já nesouhlasím. To je utíkání od řešení problému. Není 
zajištěna dostatečně komplexní kvalifikace těch, kteří by 
se o děti měli starat, není zajištěno stravování dětí. obojí 
je strašně důležité. Je navíc známo, že mateřské školy 
jsou pro děti lepší, než kdyby zůstávaly v rodinách, pro-
tože ve školkách se lépe učí žít v kolektivu a komuniko-
vat, získávají základy dovedností potřebných pro úspěšný 
vstup na základní školu. Znovu je to problém koordinace 
několika rezortů při vytváření společné veřejné politiky, 
která odstraní existující sektorové nebo rezortní bariéry. 

Je nedostatek jeslí a školek problém, který by měl řešit 
primárně stát, anebo je vhodné, aby proaktivní kroky 
v této oblasti činili i zaměstnavatelé? 

Je to veřejná úloha. Stát, který chce dlouhodobě prospe-
rovat, se musí umět o děti a rodiny s dětmi dobře posta-
rat. Nikdo to za ten stát neudělá. Je pravda, že je možné 
promýšlet i spolupráci s podnikovým sektorem, podniko-
vé mateřské školy nakonec existovaly i v době před listo-
padem 1989. Určitá spolupráce možná je, ale není správ-
né, aby to bylo hozeno jen na bedra těch podniků. Stát 
musí vytvořit odpovídající legislativní podmínky a  pod-
porovat příslušná zařízení také finančně. To by měla být 
i  úloha obcí. obce tohle docela zanedbávají – a  zane-
dbávají rodinnou politiku jako takovou. Zákon o  obcích, 
který byl přijat po roce 1989, byl velmi obecný, ukládal 
obcím jen málo jednoznačných závazků a povinností, což 
bylo pochopitelnou reakcí na reglementaci předchozí-
ho režimu. ale ukazuje se, že mnohé obce, stejně jako 
mnozí jednotlivci, se neumějí samy o sebe postarat, když 
jim něco nenařídíte. Jsou skvělé obce, které si tyto veřej-
né úlohy vezmou za své, a  jsou obce, které na to úplně 
kašlou. Větší by mohla být i úloha krajů. První vlaštovka 
už vylétla – jde o kraj Vysočina, který k rodinné politice 
na svém území přistupuje koncepčně a aktivně. 

poslední otázka se týká délky rodičovské dovolené 
v ČR. Jste zastáncem názoru, že by mělo dojít k jejímu 

krácení, jak nedávno doporučilo i  oeCD? Jak by toto 
bylo možné udělat, aby zároveň na danou situaci nedo-
platily nejvíc matky a potažmo i děti? 

Nás systém mateřské a rodičovské dovolené není opti-
mální a  jsem nakloněn přitakat zahraniční expertíze 
oeCd. Trošku smutné je, že se nám ze zahraničí dostává 
rady, kterou jsme v minulosti fakticky realizovali. V době 
před listopadem 1989 režim potřeboval maximalizo-
vat počet pracovních sil – a  hlavní rezervoár byly ženy 
v domácnosti. V  té době téměř všechny ženy měly děti, 
a ne jen jedno. Stát musel budovat jesle a mateřská zaří-
zení, aby ženy mohly pracovat. Nerozumné rušení jeslí 
a  mateřských škol po listopadu 1989 bylo i  dědictvím 
vlny nekritického zbožštění role rodičů a rodiny v prvních 
letech života dítěte, které se u nás v devadesátých letech 
minulého století rozmohlo u politiků i odborníků. Já bych 
umístění dítěte do jeslí či mateřské školy viděl jako velmi 
zdravé nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče. Když rodič 
(v naprosté většině případů žena) zůstane doma až čtyři 
roky, ztrácí kontakt se svojí profesí, vytrácejí se pracov-
ní návyky a  návrat na trh práce je pak mnohem kom-
plikovanější. my jsme měli dvě děti brzy po sobě. moje 
žena s nimi strávila doma tři a půl roku. Vzpomínám si, 
jak moc se těšila na to, až se bude moci znovu vrátit do 
práce! doba první republiky, kdy bylo běžné, že živite-
lem rodiny byl muž a  žena se starala o  děti a  domác-
nost, je dávno pryč a stát na to musí racionálně reagovat. 
a ten náš na to reaguje se zpožděním – a zdaleka ne tak 
dobře, jak by mohl a  měl. Namísto dobře fungující sítě 
jeslí a mateřských škol dáme rodičům 220 tisíc a pošle-
me je domů, starejte se. Podobně u nás funguje i systém 
sociální pomoci. místo aby nabízel především sociální 
služby a jenom tam, kde je to funkční, poskytoval dávky, 
tak si zjednodušuje situaci tím, že se snaží lidem zaplác-
nout pusu dávkami a  na služby, které by mohly účinně 
(a někdy i levněji) pomoci, prostě rezignuje. 
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Zuzana spurná, primářka 
oddělení klinické psychologie, 
Fakultní nemocnice u sv. Anny 

myslím si, že největší význam pro pracovní schopnost 
člověka ve vyšším věku má kvalita mozkových funkcí 
– kognitivní schopnosti a psychická stabilita. Kognitiv-
ní schopnosti zahrnují paměť, schopnost koncentrace 
a  rozumové operace. Pokud jsou tyto schopnosti na 
dobré úrovni, pak může být starší člověk hodnotným 
členem týmu, využívající své zkušenosti a vědomosti, 
a to i přesto, že bude do jisté míry fyzicky handicapo-
ván. Jedná–li se o manuálně pracujícího, pak je nutné 
vhodným způsobem snížit fyzickou zátěž, např. přesu-
nutím na méně namáhavou pozici. U manuální i dušev-
ní práce je však klíčová psychická stabilita člověka. 
Pokud bude pracovník či pracovnice emočně nesta-
bilní, bude reagovat neadekvátně na podněty z  týmu, 
vytvářet konflikty, bude nadměrně kritický, depresivní 
nebo nezodpovědný, pak se nelze na jeho schopnos-
ti a  zkušenosti spolehnout a  má tedy jen marginální 
význam jako člen pracovního kolektivu. Bude–li pracu-
jící naopak psychicky stabilní, pak jeho vyšší věk nebo 

snížené fyzické schopnosti nejsou překážkou pro jeho 
úspěšné pracovní zapojení. domnívám se, že právě 
péče o psychické zdraví je klíčovým faktorem k udrže-
ní dobré pracovní schopnosti populace ve vyšším věku. 
S přibývajícím věkem je také velmi důležitá schopnost 
relaxace a orientace na zdroje. Během stárnutí ubýva-
jí fyziologické rezervy organismu, a  tedy i  schopnost 
snášet zátěž. Stres je proto nutné vhodným způsobem 
odstraňovat a věnovat se svým zálibám, které přináše-
jí uklidnění a  radost. relaxace funguje jako prevence 
před zahlcením organismu, a tedy jako ochrana fyzic-
kého i duševního zdraví. 

Jan lorman, ředitel, život 90 

Když pomineme naprosto zásadní věci jako je zdraví 
a  vůbec sama schopnost pracovat, naše zkušenosti 
ukazují, že práceschopnost fatálně ovlivňuje rodina. 
dříve nebo později totiž v  našich životech přichází 
čas na to, abychom oplatili rodičům jejich péči. Tato 
povinnost, nebo spíš říkejme příležitost, často při-

Co si MYslíte o …? 
Co podle vás má největší dopad 
na pracovní schopnost člověka 
ve vyšším věku?
nina Bosničová, Gender studies, o.p.s.
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chází nečekaně a vzniká na základě nějakého trauma-
tu – pádu, nehody, úmrtí jednoho z rodičů a podobně. 
V  tu chvíli potřebujeme funkční zázemí od státu i  od 
rodiny, abychom si mohli rozvrhnout síly. Potřebujeme 
dál pracovat a být užiteční, ale také věnovat dostatek 
času rodinným příslušníkům i  sobě. Tyto cesty u  nás 
zatím obtížně hledáme. doufám, že v  jejich prošlapá-
vání budeme i my sami důslednější a odvážnější, než 
tomu bylo doposud. 

ilona Štorová, vedoucí 
projektu „implementace Age 
Managementu v ČR“, Asociace 
institucí vzdělávání dospělých 
ČR, o. s. 

dle mého názoru je předpokladem pro udržení dobré 
pracovní schopnosti více faktorů. Základem je samo-
zřejmě dobré zdraví a  funkční kapacita pracovní-
ka či pracovnice, velmi důležitou roli však také hraje 
schopnost učit se novým věcem, neustále se vzdělá-
vat a rozvíjet své znalosti a dovednosti nejen v souladu 
s požadavky vykonávané profese, ale také s technolo-
gickým vývojem kolem nás. V této souvislosti je potře-
ba zmínit, že všechny tyto faktory uspořádali kolegové 
z  finského institutu pracovního zdraví do tzv. „domu 
pracovní schopnosti“, který ještě doplnili o adekvátní 
podmínky na pracovišti, jak v oblasti pracovní bezpeč-
nosti, ergonomie a  fyzického prostředí, tak i  o  vlivy, 
které se vztahují k firemní kultuře, k organizaci práce, 
ale i k uplatňovanému stylu vedení. V průběhu našeho 
osobního i  pracovního života procházíme mnoha kri-
tickými situacemi, které každého z nás nějakým způ-
sobem ovlivňují. Schopnost řešit problémy a  zacho-
vat si dlouhodobě aktivní a  pozitivní přístup k  životu 
i k práci proto rovněž považuji za důležitý předpoklad 
udržení si dobré pracovní schopnosti do vyššího věku. 
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Průzkum pracoval se ženami z celé Čr ve věku 45–65 
let metodou osobního dotazování. Výzkumný vzorek 
činil 619 respondentek. Průzkum jsme se rozhod-
li zadat proto, že nám naše aktivity v oblasti podpory 
slaďování práce a rodiny v uplynulých letech ukázaly, 
že počet lidí patřících do tzv. sendvičové generace v Čr 
závratně roste a  zároveň že zaměstnavatelé o  tomto 
fenoménu nevědí téměř nic. Chtěli jsme zjistit, jakým 
nástrahám ženy (které dnes tvoří 75 % všech pečují-
cích (Hasmanová marhánková 2011, s.12)) patřící do 
sendvičové generace na trhu práce čelí a co by jim nej-
více ulehčilo lépe sladit rodinné povinnosti a pracovní 
život. Výsledky šetření nám pomohou lépe zacílit práci 
se zaměstnavateli, státem i  samotnými pečovatelka-
mi a pečovateli. Průzkum ukázal, že zaměstnání před-
stavuje pro většinu žen bariéru v péči o blízké (64 %), 
přesto preferují plný úvazek nehledě na to, zda pečují 
o své blízké, či nikoliv. ženy pečující o děti nebo rodiče 
stejně jako ženy pečující současně o  děti i  rodiče by 
výrazně častěji stály o  možnost využít tříčtvrtinový 
anebo poloviční pracovní úvazek. Skloubit svůj rodinný 
a pracovní život by ženám nejčastěji ulehčila flexibilní 
pracovní doba (84 %) a práce z domova kombinovaná 
s prací na pracovišti (75 %). Pečujícím ženám by alter-
nativní úvazky usnadnily skloubit rodinný a  pracovní 

život více než ženám nepečujícím. Nejvíce by to ulehči-
lo ženám, které pečují současně o děti i rodiče. 

spokojenost se slaďováním  
a co ji zvýší 
dotazované ženy nepečující o své blízké jsou ze 75 % 
spokojené s  tím, jak se jím daří skloubit soukromý 
a  pracovní život. Nejméně spokojené jsou v  tomto 
směru ženy pečující jak o  děti, tak i  o  rodiče. o  něco 
spokojenější jsou ženy pečující buď o  děti, anebo 
rodiče (polovina respondentek). Tíhu situace peču-
jících v  pracovním procesu dokresluje fakt, že téměř 
polovina žen, které se starají jak o děti, tak i rodiče, si 
muselo v minulém roce kvůli péči o blízké brát dovo-
lenou. Pro zlepšení své situace se slaďováním rodin-
ného a  pracovního života by od státu ženy uvítaly na 
prvním místě finanční příspěvky/ výhody pro všechny 
zainteresované strany (pečovatele/–ky, organizace, 
zaměstnavatele). od zaměstnavatelů očekávají přede-
vším vytváření pracovních příležitostí nebo umožnění 
flexibilní pracovní doby. Ulehčit by ženám mohla také 
rodina, kdyby se podílela na péči a domácích pracích 
a více pomáhala (myslí si 52 % žen). 

vÝZKUM 
Jak se žije a pracuje ženám 45+
Anna Kotková, nina Bosničová, Gender studies, o.p.s.

ženy ve věku nad čtyřicet pět let jsou v ČR připraveny pečovat o své blízké a skloubit svůj ro-
dinný život s plným pracovním úvazkem. Uvítaly by k tomu ale větší možnost využití zejména 
flexibilní pracovní doby a práce z domova. nejméně spokojené se svou schopností slaďovat 
práci a povinnosti péče jsou ty, které pečují o děti a rodiče zároveň (tzv. sendvičová genera-
ce). Celá polovina žen ve věku 45–65 let, pečujících i nepečujících, vnímá svůj věk jako pře-
kážku při hledání práce. to jsou hlavní zjištění průzkumu, který pro Gender studies zpracoval 
ppm factum research.
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Zdroje: 
HaSmaNoVÁ marHÁNKoVÁ, Jaroslava, 2011. matky samoživitelky a jejich situace v České republice. „Sandwichová 
generace“ – kombinování práce a péče o závislé členy rodiny (děti a seniory). Praha: Gender Studies, o.p.s.

Jak se žije a pracuje ženám 45+ v Čr. Slaďování rodiny a práce, rovné příležitosti u žen v předdůchodovém věku pečují-
cích o závislého člena rodiny / Zpracovatel: ppm factum research. Zadavatel: Gender Studies, o.p.s., Praha 2013. Celá 
výzkumná zpráva dostupná na: http://genderstudies.cz/publikace/vyzkum.shtml

věková diskriminace

při pohovorech se v uplynulých pěti letech ženy nejčastěji setkaly s diskriminací kvůli 
svému věku (čtvrtina respondentek). v  případě věku navíc ženy častěji deklarují opa-
kovanou zkušenost nežli ojedinělou. pro ženy je obtížné sehnat práci především kvůli 
věkové diskriminaci – uvedla to celá polovina dotazovaných žen. svůj věk jako překážku 
při hledání práce vnímají už ženy ve věku 55–60 let, ale především ženy ve věku 60–65 let. 
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slaďování pracovního 
a soukromého života neboli 
Work/life Balance 
Časová dotace: 3 hodiny

Seminář účastníky a účastnice uvede do konceptu slaďo-
vání a vysvětlí společenský kontext jeho existence a fun-
gování. dále vyloží základní firemní procesy a nástroje na 
jeho podporu, od netradičního uspořádaní pracovní doby 
až k  podpoře zaměstnanců a  zaměstnankyň pečujících 
o děti a další členy rodiny. druhá část semináře ukáže, 
jaké jsou přínosy zavedení programů na podporu sla-
ďování – pro zaměstnané, zaměstnavatele i  společnost 
obecně. Poskytneme také pár praktických tipů pro zavá-
dění těchto programů, zmíníme se o mýtech vážících se 
ke slaďování a  uvedeme několik příkladů dobré praxe 
v této oblasti. 

Flexibilní formy práce/ částečné 
úvazky
Časová dotace: 2 hodiny

flexibilní formy práce představují základní nástroj pro 
slaďování rodinného a  pracovního života zaměstnan-
ců a  zaměstnankyň. V  semináři představíme jednotlivé 
formy flexibilních pracovních uspořádání včetně čás-
tečných úvazků. Soustředíme se zejména na možnosti 
a  limity jednotlivých forem práce, vysvětlíme pozitivní 
a negativní vymezení pojmu flexibility a prostor věnuje-
me i tématům, jako je osobní zodpovědnost jednotlivce, 
komunikace a time management. Představíme příklady 
praktického využití flexibilních forem práce v  případo-
vých studiích z firem z Čr i ze zahraničí. 

Firemní zařízení péče o děti 
Časová dotace: 3 hodiny

Seminář seznámí účastníky se základními legislativními 
aspekty (včetně hygienických norem) zřizování firem-
ních zařízení péče o děti a poukáže na potenciální pozi-
tivní a negativní dopady tohoto kroku na finanční situa-
ci a  image firmy. dále poskytneme praktické rady, jak 
postupovat při zřizování firemní školky, jeslí či dětského 
koutku, a  uvedeme několik příkladů dobré praxe v  Čr. 
Účastníci získají výstupy relevantních výzkumů realizo-
vaných Gender Studies. Část semináře bude věnována 

o Rovnosti s vAŠí FiRMoU 
vědomosti jako klíč k úspěchu 
– Gender studies nabízí školení 
pro firmy

orientaci v  problematice rovných příležitostí ve firemní praxi vám usnadní řada podnikových 
tréninků a školení, kterou připravil tým Gender studies. Školení jsou sjednávána dle domluvy. 
neprobíhají na základě pravidelného rozvrhu (jako otevřené kurzy pro veřejnost). Jsou poskyto-
vána jako individuální služba na základě konkrétní poptávky.
v současnosti jsou pro vás připraveny tyto semináře:
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možným zdrojům financování při zakládání firemního 
zařízení péče o  děti. Budeme také informovat o  aktu-
álním vývoji situace týkající se legislativy vztahující se 
k firemním zařízením péče o děti na mPSV.

Rovné příležitosti žen a mužů 
jako součást HR cyklu
Časová dotace: 2 hodiny 

V  rámci semináře probereme z  hlediska problematiky 
rovných příležitostí žen a mužů celý Hr cyklus – od náboru 
nových zaměstnanců a zaměstnankyň, přes kariérní růst, 
vzdělávání, slaďování pracovního a osobního života, až po 
ukončení pracovního poměru. dozvíte se základy legisla-
tivy, která zakazuje diskriminaci na základě pohlaví, ale 
i užitečné tipy, jak v souladu s právními normami postupo-
vat v praxi. Součástí semináře je představení zaměstna-
vatelských zkušeností a dobrých praxí v oblasti podpory 
genderové diverzity a také výklad o nákladech a potenci-
álních ziscích jednotlivých opatření. 

Management zaměstnanců 
a zaměstnankyň 50+ ve firmě 
Časová dotace: 1,5 hodiny 

Seminář obeznámí zaměstnavatele se statistikami demo-
grafického stárnutí a s výzkumy týkajícími se situace osob 
50+ na českém trhu práce i postojů zaměstnavatelů k této 
skupině zaměstnaných. dále uvádí české příklady dobré 
firemní praxe v oblasti zaměstnávaní starších zaměstnan-
ců a zaměstnankyň. Na závěr seminář přináší několik prak-
tických tipů, jak v  souladu s  antidiskriminační legislativou 
a demografickými trendy pracovat s osobami 50+ ve firmě. 

Kulturní diverzita a rovné 
příležitosti ve firemní praxi 
Časová dotace: 2–3 hodiny 

Workshop s cílem představit téma různorodosti na praco-
višti a jak s ní efektivně nakládat při řízení lidských zdrojů. 
Seminář se věnuje diverzitě a rovným šancím v personální 
oblasti, obsahuje příklady dobré praxe z českých i zahranič-
ních firem. Prostor specificky věnujeme tématu náboženství 
a kulturní diverzity, seminář je doplněn o osobní zkušenosti 
zúčastněných. Setkání se spolu s lektorkou Gender Studies 
účastní i expertka na interkulturní komunikaci. 

pokud máte o některé z těchto školení zájem, 
kontaktujte Gender studies 
na telefonním čísle 224 915 666 
nebo na emailu office@genderstudies.cz.

audit se primárně zaměřuje na prosazování rovných 
příležitostí žen a  mužů, ale jeho výsledkem je celko-
vé zlepšení výkonnosti organizace, protože si všímá 
takových oblastí jako firemní kultura a komunikace ve 
firmě, nábor a  rozvoj zaměstnanců a  zaměstnankyň, 
slaďování práce a soukromého života apod. auditová-
na může být celá firma nebo její část (divize, pobočka, 
oddělení).

metodika auditu zahrnuje kvantitativní dotazování, ana-
lýzu dokumentů, osobní rozhovory a  diskuzní skupi-
ny. V rámci auditu se zaměřujeme na několik klíčových 
oblastí a témat, ale po dohodě lze konkrétní oblast ana-
lyzovat do větší hloubky či vytvořit detailnější akční plán.

důležitou součástí auditu je úzká spolupráce mezi audi-
tovaným subjektem a Gender Studies. díky součinnosti 
externího týmu a  interní pracovní skupiny bude dosa-
ženo optimálních výsledků: externí tým přináší pohled 
zvenku, a  je schopen se tak vyhnout jisté „organizač-
ní slepotě“, zatímco zapojení interních zaměstnanců 
a zaměstnankyň firmy přináší lepší pochopení firemních 
procesů a napomůže efektivní zavedení a využívání dopo-
ručených nástrojů a opatření.

audit trvá celkem tři až čtyři měsíce, přičemž samotný 
sběr dat pro audit (rozhovory, diskusní skupiny) zabere 
asi 5–10 pracovních dní, kdy je důležité aktivní zapojení 
auditované organizace.

Genderový audit nebo audit rovných příležitostí se orientu-
je na vnitřní organizační procesy z genderové perspektivy, 
tedy vyhodnocuje podporu rovných příležitostí žen a mužů ve 
firmě. Jeho cílem je zhodnotit stávající situaci, ocenit dobré 
praxe a nabídnout cestu ke zlepšení v problematických ob-
lastech. Gender studies nabízí firmám Audit Rovné příleži-
tosti.
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Součástí auditu jsou také průběžné konzultace, závě-
rečná zpráva a  akční plán. Závěrečná zpráva shrnu-
je zjištění auditu, na jejichž základě se pak vypracuje 
plán akcí a  doporučení. fakultativně je možné firmu 
znovu auditovat po uplynutí doby stanovené pro zavede-
ní doporučených opatření a zhodnotit dosavadní vývoj.

audit rovné příležitosti je vhodný pro všechny zaměst-
navatele, bez ohledu na to, jak daleko jsou v podpoře rov-
ných příležitostí, a jeho cílem není kontrola, jako je tomu 
třeba u auditu finančního. Jeho smysl spočívá v identifi-
kaci dobrých praxí a případných mezer a vytvoření indi-
viduálního plánu, jak ve firmě dále rozvíjet rovné příle-
žitosti žen a mužů, politiku antidiskriminace a slaďování 
práce a  soukromého života. a  to jsou oblasti, které se 
dotýkají všech zaměstnanců a zaměstnankyň. 

přínosy auditu pro zaměstnavatele: 
 stanovení objektivních cílů v oblasti rovných příležitostí žen a mužů, slaďování rodinného a pracovní-

ho života a antidiskriminace v rámci firemních politik na základě externího posouzení personálních 
a institucionálních limitů a příležitostí

 externí zhodnocení vnitřních procesů týkajících se řízení a rozvoje rovných příležitostí žen a mužů, 
slaďování rodinného a pracovního života a antidiskriminace a návrh doporučení 

 získání informací od zaměstnanců a zaměstnankyň firmy 

 zvyšování povědomí o  rovných příležitostech a  slaďování mezi zaměstnanci a  zaměstnankyněmi 
a managementem firmy

 získání osvědčení o absolvování auditu

Firma, která projde auditem, získá certifikát. pokud máte zájem o audit ve vaší firmě, neváhejte nás kontak-
tovat na emailu office@genderstudies.cz nebo telefonu 224 915 666.



Audit Rovné příležitosti 
Zaměstnavatelům nabízíme Audit Rovné 
příležitosti, který zhodnotí politiky firem 
zaměřené na rovné příležitosti žen a mužů 
a  sladění osobního a  pracovního života 
a nabídne doporučení pro zlepšení. 

firma, která projde auditem, získá certifi-
kát. Pokud máte zájem o audit vaší firmy, 
neváhejte nás kontaktovat na telefonním 
čísle 224 915 666 nebo e-mailu
office@genderstudies.cz.

Konzultace  
k firemním školkám 
Uvažujete o založení firemní školky? 
Nebo jiného firemního zařízení péče 
o děti? 

Nevíte, jak začít? Jaká jsou úskalí? Sou-
časné možnosti? 

obraťte se na Gender Studies, o.p.s.

Nabízíme:

 právní expertizy zaměřené na mož-
nosti firemních zařízení péče o děti 
v Čr,

 zahraniční analýzy z vybraných 
evropských zemí,

 znalost českého prostředí v této 
oblasti,

 dlouholetou zkušenost při práci 
s firmami,

 teoretickou a praktickou znalost 
aspektů slaďování pracovního 
a osobního života.

Kontakt: 
e-mail: office@genderstudies.cz,  
tel.: 224 915 666

informační centrum  
a právní poradna
informační centrum poskytuje literaturu 
a informace z oblasti rovných příležitostí 
žen a mužů a sladění práce a rodiny. Je 
součástí knihovny Gender Studies zamě-
řené na genderovou tematiku.  

Knihovna je otevřena od úterý do čtvrtka 
od 12.00 do 18.00 na masarykově nábře-
ží 8, Praha 2. 

Schůzku si můžete sjednat telefonicky 
na čísle 224 915 666 nebo e-mailu 
office@genderstudies.cz.

právní poradna
v oblasti diskriminace (na základě 
pohlaví a věku) a sladění práce a rodiny. 
Každé úterý od 9.00 do 11.00 a pátek od 
16.30 do 18.30 můžete využít telefonic-
kou právní poradnu na čísle 774 913 350.  

Své otázky můžete také zasílat v průbě-
hu celého týdne na e-mailovou adresu 
pravo@genderstudies.cz 
nebo prostřednictvím webové stránky  
www.rovneprilezitosti.cz. 

Veškeré dotazy zodpovídá specializova-
ná právnička. 



Mezi péčí a prací: Rovné příležitosti 
žen a mužů ve věku 45+
Projekt měl za cíl zlepšit situaci pečujících osob nad 45 let a žen v předdůchodovém věku na trhu práce. 
Vedle samotných žen byli mezi cílovými skupinami zaměstnavatelé ve všech regionech Čr a  pracovní-
ci a pracovnice úřadů práce Středočeského, Královéhradeckého a Jihomoravského kraje. Pečujícím nad 
45 let a  ženám v předdůchodovém věku projekt nabízel vzdělávací semináře. absolvováním seminářů si 
tato skupina vytvořila praktickou informační bázi, která jí do budoucna pomůže lépe se orientovat na trhu 
práce, snáze si zaměstnání najít a/ nebo udržet. Na osoby ve věku 45+ cílily rovněž letáky a rozhlasové spoty 
s informacemi o jejich právech. 

i  pro zaměstnavatele vznikly vzdělávací kurzy, jejichž cílem bylo pomocí moderní interaktivní hry a  dal-
ších učebních metod zvýšit znalosti, ale i citlivost vůči nerovnému zacházení při náboru a řízení u starších 
zaměstnanců a zaměstnankyň. další informace mohli zaměstnavatelé čerpat z elektronického čtvrtletní-
ku věnujícího se problematice věkového managementu. Jako motivace pro zlepšování personální politiky 
působila soutěž o nejlepší firmu podporující věkovou diverzitu.

Zaměstnaným úřadů práce byly určeny vzdělávací semináře, jejichž cílem byla větší citlivost vůči potřebám 
nezaměstnaných nad 45 let a efektivnější práce s nimi. 

Partnerem projektu byla Britská obchodní komora. 

Gender studies, o.p.s. je nevládní nezisková organizace založená v roce 1991, která slouží jako 
informační, konzultační a vzdělávací centrum v otázkách rovnosti žen a mužů a  jejich postavení ve společ-
nosti. Prostřednictvím specifických projektů aktivně ovlivňujeme změny týkající se rovných příležitostí v růz-
ných oblastech, jako jsou například trh práce, veřejná a státní správa, rodinná politika, antidiskriminace apod. 
Pořádáme konference, přednášky a diskuse s mládeží, vydáváme publikace, organizujeme mediální kampaně 
a pravidelné oslavy mezinárodního dne rovnosti žen a mužů 19. června. Prosazujeme rovné příležitosti mezi 
politickou reprezentací a prostřednictvím členství v mezinárodních sítích se podílíme na prosazování rovných 
příležitostí i v mezinárodním kontextu. Gender Studies také provozuje jedinečnou genderovou knihovnu, která 
je největší svého druhu ve střední a východní evropě. Více informací: www.genderstudies.cz.

slUžBY GenDeR stUDies v KostCe:
  informace a konzultace k problematice rovných příležitostí 
  podnikové tréninky a školení v oblasti rovných příležitostí žen a mužů, diverzity a sladění osobního 

a pracovního života
  audit rovné příležitosti: genderové analýzy firemní politiky
  výstupy z výzkumů o uplatňování rovných příležitostí pro ženy a muže, tématické publikace
  právní expertíza k problematice firemních mateřských škol a jeslí
  specifické rešerše z českých a zahraničních výzkumů a odborné literatury


