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Problém populačního stárnutí
• Vyspělé země – nízká porodnost a prodlužování střední délky
života
• Specifika české demografické struktury
• Podíl pracující populace bude až do roku 2060 výrazně klesat
(2063: 1/3 populace ve věku 65+)
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Budoucí vývoj pracovní síly
• Úbytek osob v produktivním věku
• Zvyšování průměrného věku (i díky delší přípravě na
zaměstnání a posouvání důchodového věku)
• Nelze očekávat výrazný příliv mladých pracovníků
• Kolem r. 2040 bude skoro každý 2. pracovník (47 %) spadat do
věkové kategorie 50+
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Výzvy pro řízení lidských zdrojů
• Jak přilákat ekonomicky neaktivní osoby na trh práce?
• Jak prodloužit období ekonomické aktivity?
• Jak optimálně využít stárnoucí pracovní sílu?

Potřeba dlouhodobé HR strategie
o Některá opatření lze implementovat jen v dlouhodobém
horizontu
o Většinu profesí lze vykonávat bez větších obtíží i ve vyšším
věku, pouze s využitím malých úprav

• V ČR málo rozšířené
• Řada zajímavých iniciativ v zahraničí

Mezinárodní projekt "Health and well-being of
older workers in five European countries"
• VÚPSV součástí řešitelského týmu
• Koordinace: britská výzkumná instituce Institute for
Employment Studies (IES)
• Financování: profesní organizace CIPD (Chartered
Institute of Personnel and Development)
• Cíl: porovnat inovativní opatření na národní a
firemní úrovni, která vedou ke zkvalitnění
pracovního života starších zaměstnanců a k jejich
delšímu setrvání na trhu práce
• 5 evropských zemí
• Součástí případové studie z firem - příklady ze
zahraničí

Hlavní oblasti zaváděných opatření
0. Průběžný podrobný monitoring a
vyhodnocování věkového profilu zaměstnanců –
dlouhodobý výhled
1. Podpora dobrého zdravotního stavu
pracovníků
2. Podpora pracovníků s povinnostmi v oblasti
péče o blízké osoby
3. Úprava pracovní doby
4. Průběžné vzdělávání pracovníků
5. Podpora postupného odchodu do důchodu
6. Odstraňování předsudků vůči starším
pracovníkům (součást firemní kultury založené
na věkově diverzitě)

Příklad 1: Arriva (pobočka Dánsko)
• Největší autobusový dopravce v Dánsku
• 4200 zaměstnanců (průměrný věk 50 let – 36 % ve
věku 55+, 21 % ve věku 60+)
• => hrozí problémy s pokrytím lidských zdrojů a
udržením potřebných dovedností
• U řidičů autobusů navíc obecně vyšší nemocnost
Komplexní zdravotní program pro zaměstnance

Motivace pracovníků k setrvání ve firmě

Arriva – konkrétní opatření
• Prevence zdravotních problémů
o 2 zdravotničtí pracovníci - lékařské kontroly, výživové poradenství
a konzultace ohledně vhodného cvičení (forma bonusu)
o Volný přístup do vybavené tělocvičny pro všechny zaměstnance

• Úprava pracovní doby
o Možnost přechodu na částečný úvazek pro všechny
zaměstnance od 60 let
• úvazek se zkracuje na 80 nebo 90 %
• důchodové pojištění placeno v plné výši (zkrácení pracovní doby
nemá dopad na výši budoucího důchodu)

o Job-sharing
o Možnost uvolnit se kvůli nečekaným rodinným okolnostem
o Částečné úvazky starších pracovníků zvyšují flexibilitu i pro
zaměstnavatele
• pracovníci s kratšími úvazky jsou často k dispozici, když je třeba pokrýt
náhlý výpadek

Arriva – konkrétní opatření
• Pohovory o profesním rozvoji pro zaměstnance ve věku 50+
o Konzultace problémů v práci spojených s věkem
o Zjišťování potřeb pracovníků tak, aby bylo možné jim přizpůsobit pracovní
podmínky
o Zbavuje pracovníky pocitu nadbytečnosti nebo nejistoty v zaměstnání,
pracovníci se cítí být ve firmě žádáni (mají pro firmu hodnotu a firma je
ochotna pro ně něco udělat)
o Výhoda pro zaměstnavatele: přehled o budoucích plánech pracovníků a
jejich dalším směřování v rámci firmy

• V některých pobočkách – kurzy pro pracovníky kolem 50 let
o Pomáhají s plánováním další fáze pracovní dráhy a s přípravou na pohovor s
nadřízeným o profesním rozvoji
o Informace o pracovních příležitostech v Arrivě, kariérních možnostech starších
pracovníků a plánování odchodu do důchodu

• Pozitivní ohlas pracovníků – daří se oddálit odchod některých
zaměstnanců do důchodu
• Do budoucna plánován projekt mentoringu – další zdůraznění
hodnoty starších zaměstnanců
• Ocenění za sociální odpovědnost a příznivé pracovní prostředí

Příklad 2: významná německá
potravinářská firma
• Kolem 1300 zaměstnanců
• Nízká fluktuace zaměstnanců, demografický vývoj
a posun důchodového věku přispívají ke zvyšování
průměrného věku zaměstnanců (v současnosti 46)
o U manuálních pracovníků o něco vyšší

• Nepříznivá prognóza demografického vývoje z
hlediska stárnutí pracovní síly
HR politika zohledňující demografickou strukturu a její vývoj
Age-friendly firemní kultura

Snaha o udržení a využitelnost starších zaměstnanců

Německá potravinářská firma –
prevence zdravotních problémů
•
•
•

•

•

•
•
•

Program vychází z informací o nemocenské dovolené pracovníků,
jejich zdravotních problémech a rizicích jednotlivých oddělení firmy
Analýza nedostatků v ergonomii práce u jednotlivých pracovních
pozic
Zejména problémy se zády a s páteří => najmutí fyzioterapeuta, s
jehož pomocí byla zlepšena ergonomie u problémových pracovních
pozic
Zvyšování povědomí pracovníků o „zdravých“ pracovních návycích
a zdravém pracovním prostředí (kurz zaměřený na prevenci
zdravotních problémů)
Vyšetření pracovníků a ergonomické testování jejich pracovního
místa
Doporučení odpovídajícího cvičení
K dispozici fyzické i duševní relaxační aktivity, firemní sportovní
aktivity…
Přispělo k dlouhodobé změně v chování pracovníků

Německá potravinářská firma –
úpravy v oblasti organizace práce
• Organizace práce odpovídající věku
o Zvláštní uspořádání směn (pracovníci 59+ např. nemusí mít noční směny)
o U pozic, které to umožňují, není pevná pracovní doba a lze v určitém
rozsahu pracovat mimo kancelář
o Možné flexibilní uspořádání pracovní doby pro účely péče o člena rodiny
o Spolupráce s Diakonií, která podporuje zaměstnance při domácí péči
(poradenství...)
o V případě snížené schopnosti vykonávat danou práci → převedení na
jinou práci v rámci firmy

• Možnost částečného důchodu
Opírá se o odvětvovou kolektivní smlouvu v daném regionu
Částečný důchod možný po dobu 2 až 6 let od okamžiku dosažení 57 let
Zaměstnanec musí pracovat ve firmě alespoň 10 let
V posledních 5 letech alespoň 1080 odpracovaných kalendářních dnů
Při zkrácení pracovní doby je mzda vyšší, než by odpovídalo příslušnému
částečnému úvazku
o Opatření mohou využít maximálně 4 % zaměstnanců
o
o
o
o
o

Německá potravinářská firma –
profesní rozvoj starších zaměstnanců
• Zacíleno na pracovníky ve věku 55+
• Udržení vysokého výkonu pracovníků až do jejich odchodu do
důchodu, motivace starších pracovníků a snazší adaptace
vůči změnám
• Posilování sebedůvěry a pracovní spokojenosti zaměstnanců
• 1. Dvoudenní individuální coaching s profesionálním koučem
a psychologem
o reflexe osobní a profesní situace, současné role pracovníka ve firmě,
vlastních silných stránek a možností

• 2. Dvoudenní workshop se 7 – 12 účastníky z různých oddělení
firmy
o diskuse problémů každodenního pracovního života
o stanovení individuálních cílů a poznatky o tom, jak se vypořádat s
obtížemi
o Opakovaná setkání jednou za čtvrt roku

• Dnes zájem převyšuje nabídku (cca 1 zahajovací workshop
ročně)
• Nevýhoda: lze realizovat pouze mimo hlavní výrobní sezónu

Německá potravinářská firma – přenos
znalostí mezi generacemi
• Věkově smíšené týmy napříč celou firmou
o Přenos vědomostí a dovedností mezi mladšími a staršími zaměstnanci
o Princip neformálního učení přímo při výkonu práce

• Snaha o to, aby mladší pracovníci rozuměli
specifickým potřebám a problémům starších
zaměstnanců a o prevenci diskriminace
o Součást firemního managementu

• Firma oceněna v rámci iniciativy „Top job“ v
kategorii „rodinná orientace a demografie“

Obecná doporučení
• Všechna opatření by neměla být směrována na
starší zaměstnance (ekvivalentní výhody pro jiné
skupiny zaměstnanců, věková diverzita)
• Podpora mezigenerační spolupráce
• Strategie zacílené na konkrétní pracovníky,
konkrétní situace a konkrétní firemní prostředí fungují
lépe než univerzální programy
• Pravidelné revize existujících programů

• Pracovníci jsou schopni nadále práci zastávat
ve ztížené osobní situaci, pokud získají autonomii
v organizaci práce, pracovní době atd.

Děkuji za pozornost
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Report CIPD „Creating longer, more fulfilling working
lives“ dostupný na
https://www.cipd.co.uk/Images/creating-longermore-fulfilling-working-lives_2016-employer-practicein-five-european-countries_tcm18-14265.pdf

