
Co pro člověka s přibývají-
cím věkem znamená práce?

Práce, její náplň a množství je 
aktuálně indikátorem, co hlava 
a tělo ještě zvládne. Když je to 
bezbolestné, dává to jednomu 
jistotu a potěšení z dalších dnů. 
Sem tam nějaká bolest je signá-
lem únavy materiálu a je třeba 
zabrzdit a síly restaurovat. Tady 
to střídání a motto „všeho s mí-
rou“ dává zapomenout na to, 
že má člověk už nějaký věk. 
Osobně pociťuji jakýsi doběh 
puberty a nástup čehosi hodně 
vážného, v konturách hodně 
dospěláckého. Po šedesátce je 

to jako nová partitura, a to zna-
mená soustředit se, promýšlet 
a nic neodbývat… a zkoušet.

Jak ale někdo řekl, příznak stár-
nutí je právě to, když se vracíme 
až moc často k minulosti. Retro-
spektivu mám rád, je dobré ob-
čas povzpomínat to dobré i zlé, 
co bylo. Nezapomínám se koukat 
dopředu, a tedy i myslet na ty 
věci, které člověku dělají dobře.

Hudba ale není jediná čin-
nost, které se věnujete. Provo-
zujete také realitní kancelář. 
Myslíte, že je podnikání dobrá 
cesta ven z nezaměstnanosti?

Podnikat – to je vyrazit z bodu 

A do bodu X! Člověk má vzdě-
lání, odvahu, potřebu či sny, 
a obuje si tretry s ostrými hře-
bíky, navleče dres z hroší kůže 
s číslem 1 a… čas běží! Kdo je 
takto vybaven, musí se obávat 
pouze vlastní neschopnosti, 
pohodlnosti či konkurence. 
Ocitnout se v pozici nezaměst-
naného je určitě nezávidění-
hodné, jinak se tento stav vnímá 
ve dvaadvaceti a jinak se s tím 
usmiřuje chlap v devětapadesá-
ti. Pokud to jen trošinku půjde, 
zapodnikat si je určitě možnost.

Dá se tedy říct, že by na sobě 
měl člověk i s přibývajícím vě-
kem neustále pracovat?

Ano, člověk by se měl neustále 
rozhlížet, vstřebávat vývoj všemi 
vjemy. Nacházíme se v době in-
formačních technologií a nedá 
se před tou záplavou nových 
věcí uniknout, aniž bychom se 

jich jen dotkli. I když je všechny 
neobsáhnu, nepoužiju, přesto je 
dobré o nich něco vědět a neod-
mrštit je s tím, že já je nepotře-
buji. S briketami k televizi denně 
mydlí tři generace, na facebooku 
jsou vnoučata i babičky, chyt-
rý nechytrý telefon – hlavně, že 
jsme všichni spojení. Dívat se, 
jak se věci vyvíjí, nebránit se. 
Umět se vyrovnat s tím, co sou-
časnost přináší. A připomenout 
si klasika Jana Nerudu…

Musel jste se s rostoucím vě-
kem nějak umírnit?

V roce 2012 mi na krční man-
dli našli tumor o velikosti ruční-
ho granátu. Naštěstí byla ta bes-
tie operatibilní. K mé úlevě bylo 
onko zažehnáno a i hlasivky 
v pořádku, dokonce mi to zpíva-
lo o tercii výš. Ale bylo jasné, že 
už nebudu moci do mikrofonu 
řvát jak tur.

Zjišťuju, že stáří je i o tom, že 
se mohou projevit nějaké poz-
dější výhrady těla k tomu, co 
člověk dělal dřív. Ty otázky, které 
vždy pokládají lékaři – jestli člo-
věk kouří, pije nebo kolik si den-
ně dá káv – neříkají jen proto, že 
je to naučili na medině. Věřím, že 
tyto tři věci v životě člověka jsou 
ty hloupější, které ho mohou po-
znamenat. Jen ty důsledky člo-
věk necítí ve třiceti, ale může to 
být právě v těch šedesáti, sedm-
desáti. Pak si člověk může říct, 
že kašle na kouření. Že si dá jen 
sklenku vína denně. Nebo si uvě-
domí, že mu to kafe vlastně stačí 
jen ráno. Anebo ve chvílích, kdy 
se žene ke stolu, kde je spousta 
jídla a pití, a dá si neperlivou, 
vegechlebíčky a plněnou cuke-
tu. Společensky se neznemožní 
a ráno ho pak nebolí hlava. A dě-
lat to takto je mnohem příjem-

nější než žít takzvaně nadoraz. 
Já se domnívám, že v tomto věku 
už to ani moc nejde. Takže se 
musí člověk kontrolovat a udržo-
vat se v kondici, která to stárnutí 
nebude připomínat. I když je to 
jakýsi meč, který neustále visí 
ve vzduchu.

Zjistil jste, že Česko neumí 
využít potenciál lidí nad pa-
desát let. Jak si v tomto směru 
vede oproti jiným evropským 
zemím?

U nás lidé pracují déle než ti 
v zemích směrem na východ, na-
příklad na Slovensku, ale pracují 
výrazně kratší dobu než od nás 
na západ – v Německu, Nizo-
zemí či Skandinávii. Švédsko je 
v tomto případě extrém. U nás 
lidé vypadávají z trhu práce ně-
kdy kolem šedesátky, zatímco 
tam je to spíš někde kolem se-
dmdesátky. A to se týká obzvlášť 
lidí s tou kvaliikací, kterou není 
tak snadné obměnit.

Do roku 2050 bude muset 
pracovat víc lidí nad padesát 
let. Nebude to problém?

Problém to bude, pokud se 
na to nepřipravíme. A to je třeba 
v mnoha ohledech. Zaprvé lidé 
musí být schopní udržet si pra-
covní schopnost, tedy pečovat 
především o své zdraví. I když 
člověku není ani třicet let, už 
by měl myslet na to, že ho čeká 
relativně dlouhá kariéra, pokud 
bude důchod až kolem sedmde-
sáti.

Zadruhé si člověk musí udr-
žet svou kvaliikaci. To zname-
ná, že je třeba, aby se lidé dál 
rozvíjeli, vzdělávali. Nemohou 
počítat s tím, že kvaliikace, 
kterou získají dnes, bude stejně 
funkční za nějakých třicet nebo 
čtyřicet let.

Nutné jsou také pracov-
ní podmínky a motivace lidí 

k tomu, aby pracovali. Když ji 
mají, nesvádí je to pak k obmě-
ňování práce či realizaci jiným 
způsobem.

Nebudou problém zaměst-
navatelé a jejich nároky na za-
městnance?

Nároky zaměstnavatelů jsou 
dnes ne vždy, ale často extrém-
ní. Očekává se velká pracovní 
výkonnost, která se samozřejmě 
potom promítá jak do fyzické-

ho, tak duševního stavu lidí. 
Nemyslím si ale, že se všichni 
zaměstnavatelé snaží z lidí vy-
táhnout jejich veškerou pra-
covní energii a nezáleží jim, co 
s nimi bude v budoucnu. Jakási 
sociální zodpovědnost se dnes 
ve společnosti šíří. Dbá se na to 
čím dál víc.

Někdy lze sledovat pravý 
opak. Zaměstnavatelé mají ob-
čas pocit, že vysokou výkonnost 

nemohou očekávat od lidí re-
lativně vyššího věku. Ale často 
se přesvědčí, že to nemusí být 
pravda.

Zaměstnavatelům nakonec 
ani nezbyde nic jiného než za-
městnávat ty starší, protože 
na trhu práce nebude nabídka 
jen samých mladých lidí. Budou 
muset logicky vybírat z toho, 
co bude. Tomu budou nuceni 
přizpůsobit organizaci práce, 
uspořádání pracoviště a tak 
dále. Nakonec to zvládnou, pro-
tože budou muset.

Co je největším úskalím za-
městnavatelů ve výběru za-
městnanců?

Často to jsou stereotypy. Jed-
notlivé generace si navzájem 
připisují určité charakteristiky, 
se kterými by ti, kterých se to 
týká, nesouhlasili. Jistě, v po-
zadí může být nějaký skuteč-
ný rys, v drtivé většině to jsou 
však opravdu jen stereotypy 
a předsudky. Ty o nepružnosti 
starších nebo o tom, že mladší 
jsou automaticky lepší v nových 
technologiích, či o tom, jak není 

možné, aby spolu mladší a star-
ší spolupracovali. A netýká se to 
zdaleka jen věku. Platí to napří-
klad také u žen a toho, zda už 
mají děti. Dokud se nebudeme 
moct vyrovnat s tímto typem 
stereotypů, zbytečně si ome-
zujeme tu představu o tom, jak 
věci fungují. Myslím si, že za-
městnavatel, který si vybírá lidi 
bez toho, aby do nich promítal 
svoje předsudky, má mnohem 
větší šanci najít toho správného 
člověka pro to správné pracovní 
místo.

Může tedy věkově různorodé 
pracoviště fungovat?

Ano, dokonce výborně. Jed-
notlivé generace si určitě mají 
co nabídnout. Ostatně mezi-
generační učení je dnes nové 
zajímavé téma. Ti starší mohou 
sdílet zkušenosti, které za svůj 
život nasbírali, a mladší zase 
do pracovního procesu vkláda-
jí znalost novinek a dynamiku. 
Dobře vyvážené věkové praco-
viště se ukazuje jako nejstabil-
nější a potenciálně také výkon-
né.

Přesto počet lidí nad pětapa-
desát let v řadách uchazečů o 
zaměstnání roste. „Je to mimo 
jiné i kvůli předsudkům a oba-
vám zaměstnavatelů, že se 
starší ročníky hůře učí novým 
věcem, adaptují se na změny, 
jsou pomalejší a nezvládnou 
udržet krok s technologickým 
vývojem. Na celkové situaci se 
často podepisuje i zdravotní 
omezení,“ řekl ředitel odboru 
zaměstnanosti krajské pobočky 
Úřadu práce Josef Pitner.

Uchazeče vyšších věkových 
kategorií demotivují také čas-
té neúspěchy při výběrových 
řízeních. „Z části se na tomto 
vnímání ale podílí sami. Trpí 
pocity méněcennosti, nevěří si. 
Přitom právě oni mohou vnést 
do irmy tolik potřebné zkuše-
nosti, zodpovědnost, loajalitu 
a ve spojení s mladšími kolegy 
vytvořit velmi výkonný pracov-
ní tým. Vzhledem k prodlužující 
se době studia a pozdějšímu od-
chodu do důchodu jsou zhruba 
uprostřed své pracovní kariéry 
a je třeba s nimi počítat jako 
s významným zdrojem pracov-
níků,“ podotkl Pitner.

Podle socioložky Lucie Vido-
vićové je to s demograickou 
změnou ve společnosti a postoji 

k ní jako s velkou lodí v silném 
proudu. „Musíte začít zatáčet 
dostatečně v předstihu. Řada 
lidí řešení těchto otázek odsou-
vá. Cílem by však právě naopak 
měla být příprava půdy pro svoji 
vlastní pracovní dlouhověkost,“ 
upozornila.

Výzkumy opakovaně ukáza-
ly, že na věku při zaměstnávání 
záleží. „V jednom rozhovoru si 
ředitel irmy stěžoval na nedo-
statek zaměstnanců, což vyvo-
lalo vlnu rozhořčených komen-
tářů. Plánoval kvůli tomu totiž 
irmu přestěhovat do Polska. 
Nutno však podotknout, že to 
stárne také stejně jako všechny 
země na světě. Tyto strategie 
jsou velmi nákladné. Cílem by 
spíš měla být podpora pracovní 
schopnosti a spokojenosti stá-
vajících zaměstnanců, na které 
se budete pak moci spolehnout 
ještě řadu dalších let,“ uvedla 
Vidovićová.

Právě problematice spojené 
se stárnutím společnosti se vě-
nují projekty a aktivity v rámci 
takzvaného age managemen-
tu. Ty usilují o zajištění speci-
ických a individualizovaných 
možností, jak zajistit, aby každý 
pracovník měl možnost využít 
svůj potenciál a nebyl znevý-
hodňován kvůli svému věku.

Podle Ilony Štorové z organi-
zace Age Management je klíčová 
motivace. „Když je člověk v prá-

ci spokojený, zapomene na to, 
že ho třeba píchá v zádech. To je 
dobře vidět například na chrá-
něných dílnách, kde ti lidé, 
přestože mají zdravotní han-
dicap, jsou schopni pracovat. 
Firmy by měly přemýšlet nad 
tím, jak lidem přizpůsobit pod-
mínky, nejen aby vydrželi, ale 
aby také chtěli pracovat. Musí 
se tedy změnit postoje mana-
žerů. Nabídka mladých na pra-
covním trhu jednoduše nebude, 

tudíž je třeba pečovat o ty lidi, 
které máme,“ řekla.

V současnosti se připravuje 
projekt na zavedení konkrét-
ních opatření age manage-
mentu do vybraných irem 
v Jihomoravském kraji. Spo-
lečnosti tak budou vědět, jak 
zaměstnancům nastavit pod-
mínky, aby je udržely déle v pra-
covním procesu.

Na jižní Moravě už ale age 
management v některých ir-

mách uplatňují. Jednou z nich 
je břeclavská společnost Gu-
motex. „Stárnutí populace si 
uvědomujeme. U nás ve irmě 
se průměrný věk zaměstnance 
během uplynulých tří let zvýšil 
ze sedmatřiceti na čtyřicet let. 
Přibývá zaměstnanců ve věku 
pětapadesát let až čtyřiašedesát 
let, kteří pracují ve třísměnných 
a nepřetržitých režimech. Ty 
jsou náročné i pro mladého člo-
věka. Ale právě mnohdy mladší 
lidé mají větší problémy se zdra-
vým způsobem života než starší 
generace, protože neumí aktivně 
odpočívat,“ uvedl personální ře-
ditel irmy Jaroslav Sedlák.

Podle něj význam a přínos 
starších zaměstnanců pro život 
společnosti, stejně jako v ro-
dině, člověk pozná v okamži-
ku, kdy se demograická křiv-
ka zkrátí. „Přínos je například 
zřetelný v oblasti učení. Jsou 
nositelé nepsaných pravidel, 
zvyklostí, sociálních kompeten-
cí včetně takových trivialit jako, 
že se lidé zdraví nebo spolu ko-
munikují. Tito lidé mají znalos-
ti, které nazývám tacitní. Nejsou 
nikde napsané ani jednoduše 
přenositelné, člověk je v urči-
tých mimořádných situacích 
podvědomě uplatní, a tím je 
předá,“ podotkl Sedlák.

Aby lidé vydrželi prodlužující 
se pracovní část života, budou 
muset pracovat na své kvalii-
kaci a rovněž dbát na své zdraví. 
„Je na místě otázka, kde zdraví 
vzniká, protože v nemocnicích 
to není. Tam se jen s velkým 
úsilím a náklady spravuje to, 
co se už pokazilo. Zdraví vzniká 
v rodinách, školách a na pra-
covištích. Všude tam, kde lidé 
pracují, odpočívají, žijí a stár-
nou. Tam by měla být zaměřena 

hlavní pozornost i aktivita,“ řekl 
odborník na sociální lékařství 
prof. Jan Holčík.

Prof. Holčík v jedné ze svých 
prací srovnával očekávanou 
délku života ve zdraví v Čes-
ké republice a Švédsku. Zjistil 
sice, že se u mužů mezi roky 
1962 a 2010 prodloužila nadě-
je dožití, bylo to však zejména 
v důsledku prodloužení života 
chronicky nemocným. Naopak 
ve Švédsku se podařilo prodlou-
žit délku života ve zdraví a zkrá-
tit dobu života v nemoci, a to při 
podstatném prodloužení celko-
vé délky života. „Připomínám, 
že v Česku je ve srovnání se 
Švédskem dvojnásobná spotře-
ba cigaret i alkoholu, poloviční 
konzumace zeleniny a dvojná-
sobný výskyt obezity. Neexistuje 
žádná účinná léčebná strategie, 
která by s tím dokázala něco 
udělat,“ upozornil odborník.

Age Management podporuje věkovou rozmanitost na pracovišti 

Odborník: Stereotypy si zbytečně omezujeme představu o tom, jak věci fungují
Petr Novotný je jedním z vědců Masarykovy univerzity, 

který se zabývá dopady stárnutí populace. Při zaměstná-
vání starších lidí je podle něj často problém, že zaměst-
navatel hledá někoho s dlouhodobou perspektivou. Někdy 
jsou tak ti starší zbytečně zaměňováni mladšími, jejichž 
kvalifikace neodpovídá. V rozhovoru se s námi podělil 
o svá zjištění z výzkumů.

Česká populace, stejně jako ta evropská, stárne. Tak jako 
se zlepšuje lékařská péče, zvyšuje se i doba dožití a věková 
hranice pro řádný odchod do důchodu se prodlužuje. Lidé 
nad pětapadesát let, kteří jsou dnes nedílnou součástí pra-
covního trhu, budou v budoucnu patřit mezi klíčové hráče. 
Pracujících lidí ve věku od 20 do 54 let bude totiž čím dál 
méně, jejich podíl v populaci klesne do roku 2050 z nyněj-
ších 49 na 38 procent.

Kronek: Člověk musí jít s dobou
Sedmadvacet let působil jako frontman kapely Kern. 

V roce 2008 skupinu Jaroslav Albert Kronek opustil a za-
ložil seskupení Alband. Od té doby se soustředí na akus-
tickou hudbu. V rozhovoru jsme se jedenašedesátiletého 
rockera vyptali na jeho zkušenosti se stárnutím a na to, 
jakou roli hraje v životě člověka práce.

Svaz průmyslu a dopravy ČR vydal 
publikaci „Age management pro 
zaměstnavatele se zaměřením na 
starší pracovníky“, která je k dispo-
zici ke stažení na webových strán-
kách www.agemanagement.cz 

Doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.

Jaroslav Albert Kronek

Prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc 
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