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Výsledky dotazování českého expertního panelu – slovní komentáře k dílčímotázkám  (zakázka „Evaluace implementace principu 
inovativnosti v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost“, zadavatel: MPSV ČR, dodavatel: Navreme Boheme, s.r.o.) 

1.6 Aktivní a zdravé stárnutí 

Slovní komentář 

1.6.1. Inovační a seniorsky vstřícné formy organizace práce, včetně přístupných pracovních 

prostředí a flexibilních opatření 

Práce mladších a starších dohromady-vzájemné ovlivňování 

formy jako age management, diversity management, dále zaměření se na projekty zaměřující se na 
mezigenerační dialog 

extrémně nákladné, je nutné brát ohled na mentální a zdravotní schopnosti seniorů, nicméně dovedu si 
představit varianty, kdy zaměstnávání seniorů bude ekonomicky zvýhodněno např. tím, že za ně 
nebudou sociální odvody apod.. 

zavádění mentorství na pracovištích 

Do této kategorie zahrnout lidi nad 50 let věku, nikoli až při dosažení věku odchodu do důchodu, to by 
bylo pozdě. 

Analýza  nezdravých ideologockých ˇHR trendů v ČR vedoucí k diskriminaci kvalitní pracovní síly 50+ 
(mezigenerační bariéry). Popis chyb převážně technicky jednostranně vzdělaných HR manažerů a 
specialitů.Silné stránky pracovní síly 50+ - praxe,znalosti, spolehlivost,mezigenerační týmy. 

s důrazem na Age Management 

1.6.2. Prodloužení zdravého pracovního života prostřednictvím podpory zdravého životního 

stylu a řešení zdravotních rizik, jako je nedostatek fyzické aktivity, kouření, vysoká spotřeba 

alkoholu 

Tuto oblast bych prioritizoval u jiných CS. Uvedené efekty jsou u této CS netoliko markantní.   

ano, ale toto je na úrovni reformy zdravotnictví a přístupu a způsobu fungování obvodních lékařů a ne 
na oblast zaměstnanosti 

komplexní zdravotně-profesní poradenství 

1.6.3. Podpora zaměstnatelnosti a účasti starších pracovníků v programech celoživotního 

učení pro usnadnění aktivního stárnutí 

Zvýšení nabídky vzdělávacích kurzů pouze pro osoby ze skupiny 50 let a více, prostřednictvím kurzů, 
které zohledňují tempo dané osoby, bude se školení konat mezi skupinou vlastních vrstevníků a ne mezi 
generací mladou, možnost tzv. forem virtuálních firem   

Z praxe (i pedagogického pracovníka na UK v Praze) i bývalého manažera LLP vím, že účast této CS v LLP 
je poměrně výrazná, rezervy jsou spíše u programů zaměřených na inkluzi 50+ a zdravotně 
hendikepovaných, kde není problém akcentován v celé šíři a mnohdy i kvalitní projekty jsou odmítnuty z 
důvodu přesahu dosti rigidních pravidel pro CS a vymezení programů (např. kam bilanční diagnostiku 
zařadit, jen jeden případ za všechny    

je to problém obou stran, zaměstnavatelů i zaměstnanců, ale i OSVČ 

doporučuji absolvovat koučovací výcvik a využití koučovacího přístupu v mentoringu (viz. bod 1.6.1) 

podpra firem, které budou zaměstnávat pracovníky nad 50 let věku (max.55let) 

Zajištění mezigenerační kontinuity předávání kvalitních praktických zkušeností mladé pracovní síle s 
nekvalitním vzděláním a zkušenostmi. 

Jiné 

Dobrovolnictví v muzeích, knihovnách a divadlech; aktivní stárnutí a aktivní občanská angažovanost  - 
transfer životních zkušeností k dětem, trénink dlouhému aktivnímu životu, trénink na rychlý svět pro 
všechny generace. 

 


