
SCAN NAPLŇOVÁNÍ PILÍŘŮ AGE MANAGEMENTU Datum vyplnění: 4.2.2018

Pg 1

míra plnění
Pilíř 1 Znalost problematiky věku

2,2 +Cíl: Zjištění základních informací o firmě z pohledu věkového složení zaměstnanců a potřeb budoucí pracovní síly

Pilíř 2 Vstřícné postoje ke stárnutí

13,9 ++Cíl: Manažeři jsou seznámeni s přínosy jednotlivých generací na pracovišti a znají výhody věkově diverzifikovaných pracovních týmů

Pilíř 3 Dobrý management, který rozumí individualitě a rozdílnosti

20,7 +++Cíl: Manažeři preferují individuální přístup k zaměstnancům všech věkových skupin, chápou různorodost jejich potřeb

Pilíř 4 Kvalitní a funkční opatření age managementu

-3,4 -Cíl: Strategie age managementu ve firmě je součástí personální politiky. Firemní kultura podporuje všechny generace na pracovišti.

Pilíř 5 Zajištění dobré pracovní schopnosti a motivace

30,4 +++Cíl: Manažeři znají jednotlivé faktory pracovní schopnosti a způsoby jejich podpory v různých fázích pracovního života

Pilíř 6 Vysoká úroveň kompetencí

-2 -Cíl: Manažeři chápou koncept celoživotního vzdělávání/učení a učení se na pracovišti jako jeden ze svých hlavních cílů. Nezbytnou součástí je 
nastavení podmínek pro mezigenerační spolupráci s cílem udržení zejména tacitních znalostí ve firmě.

Pilíř 7 Dobrá organizace práce a pracovního prostředí

42,4 +++++Cíl: Organizace práce, pracovní doba i pracovní podmínky ve firmě odpovídají možnostem a potřebám zaměstnanců všech věkových skupin.

Pilíř 8 Zajištění kvalitního života

32,1 ++++Cíl: Manažeři zvládají opatření na podporu hladkého přechodu zaměstnanců z pracovního života do důchodu. Ve firmě je nastaven systém pro 
komunikaci s bývalými zaměstnanci.
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SCAN NAPLŇOVÁNÍ PILÍŘŮ AGE MANAGEMENTU Datum vyplnění: 4.2.2018

Pg 3

Pilíř 1 Znalost problematiky věku Pilíř 2 Vstřícné postoje ke stárnutí

Cíl: Zjištění základních informací o firmě z pohledu věkového složení 
zaměstnanců a potřeb budoucí pracovní síly Cíl: Manažeři jsou seznámeni s přínosy jednotlivých generací na 

pracovšti a znají výhody věkově diverzifikovaných pracovních týmů

1 Vnímáte v současné době jako problematickou 
situaci týkající se stárnutí zaměstnanců? ANO 1 Absolvovali manažeři firmy školení zaměřené na 

věkovou diverzitu? ANO

2
Existují ve vaší firmě programy spolupráce se 
školami anebo na podporu zaměstnávání mladších 
zaměstnanců?

ANO 2 Znají manažeři silné a slabé stránky jednotlivých 
generací? NEVÍM

3 Vyhodnocujete finanční náklady na nábor a na 
zaškolení zaměstnanců? ANO 3

Podařilo se vám odhalit případ anebo zabránit 
situaci, která by mohla být považována za věkovou 
diskriminaci?

NEVÍM

4 Monitorujete fluktuaci mezi mezi nově přijímanými 
zaměstnanci? NE 4

Zajistili jste, aby věk nebyl diskriminační v rámci 
vašich personálních činností - při přijímání a při 
propouštění, v rámci plánování vzdělávacích aktivit 
a při karierním plánování?

NE

5 Rozumíte ekonomickým důvodům pro 
zaměstnávání starších pracovníků? ANO 5

Mají vaši zaměstnanci povědomí o způsobech 
chování, které mohou být označeny jako věková 
diskriminace (šikana, mobbing)?

NE

6 Sledujete údaje o pracovní neschopnosti 
zaměstnanců? NE 6 Zohledňuje firemní kultura všechny generace na 

pracovišti? ANO

7 Vyhodnocujete data o pracovní neschopnosti 
zaměstnanců? NE 7 Je koncept AM slučitelný se systémem hodnot 

žadatele? NEVÍM

8 Máte k dispozici informace o počtu zaměstnaců, 
kterým vzniká nárok na odchod do důchodu? NE 8 Mají zaměstnanci možnost podílet se na systému 

hodnot? ANO

9 Máte identifikovány pracovní pozice, které jsou pro 
vaši firmu klíčové? ANO

10 Pracují na klíčových pozicích zaměstnanci ve věku 
nad 50 let? ANO

11 Máte zpracovány plány nástupnictví za klíčové 
zaměstnance? NE

12
Jste seznámeni s konceptem Průmyslu 4.0 
(současný trend digitalizace a automatizace 
výroby)?

NE

13 Pokud ano - máte zpracovány plány v oblasti 
zaměstnanosti? NEVÍM
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