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1. Úloha starších pracovníků v Evropské unii 
Podíl starších pracovníků v Evropské unii v několika příštích desetiletích poroste. Na základě vývoje 
obyvatelstva v produktivním věku v EU-27 lze soudit, že počet obyvatel ve věkové skupině 55–64 let se od 
roku 2010 do roku 2030 zvýší přibližně o 16,2 % (o 9,9 milionu osob). Všechny ostatní věkové skupiny 
vykazují sestupný trend, od 5,4 % (osoby ve věku 40–54 let) až po 14,9 % (osoby ve věku 25–39 let). Tato 
výrazná demografická změna vyplývá z prodlužující se naděje dožití a nižší porodnosti. V důsledku toho 
budou pracovní síly v Evropě starší než kdykoli předtím. V mnoha zemích procentní podíl starších 
pracovníků na počtu obyvatel v produktivním věku dosáhne až 30 % nebo i více. 

Míra zaměstnanosti u starších pracovníků (ve věku 55–64 let) v EU-27 je v současnosti nižší než 50 %. 
Pouze v 15 zemích na celém světě je míra zaměstnanosti starších pracovníků vyšší než 50 %. Více než 
polovina starších pracovníků z různých důvodů odchází z pracovního života před dosažením povinné 
věkové hranice pro odchod do důchodu. Proto jsou naléhavě zapotřebí lepší a delší profesní dráhy, aby 
bylo možné financovat a podporovat delší život evropských občanů. 

Cílem Evropského roku aktivního stárnutí 2012 je podporovat kvalitu života a pohodu evropského 
obyvatelstva, zejména starších lidí, a podporovat mezigenerační solidaritu. Důležitým základem pro 
podporu aktivního stárnutí je spokojený pracovní život. Při zajišťování aktivního stárnutí prostřednictvím 
lepšího a delšího pracovního života proto hraje klíčovou roli bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 
Spokojená práce také podporuje spolupráci mezi mladou generací, generací ve středním věku a starší 
generací. 

 

2. Některá fakta o stárnutí 
S věkem narůstají dlouhodobé zdravotní problémy a chronické nemoci. Přibližně 30 % mužů a žen ve 
věkové skupině 50–64 let proto v důsledku svých zdravotních problémů potřebuje naléhavé úpravy v práci, 
aby bylo možné předcházet riziku předčasného odchodu do důchodu a pracovní neschopnosti. Závažnými 
zdravotními problémy jsou muskuloskeletální a duševní poruchy. Také deprese jsou jednou z nejčastějších 
příčin pracovní neschopnosti a předčasného odchodu do důchodu. S věkem nepochybně klesá schopnost 
fyzické práce: po dosažení věku 30 let se kardiorespirační kapacita a svalová síla s každým rokem snižuje 
o 1–2 %. Nižší tělesná výkonnost je problémem hlavně v zaměstnáních s vysokou fyzickou zátěží; 
přibližně 30 % pracovních míst v Evropě dnes zahrnuje nevhodné pracovní polohy, manipulaci s těžkými 
předměty nebo opakující se pracovní činnost. V každém konkrétním věku však existují značné individuální 
rozdíly v tělesné výkonnosti a zdravotním stavu. Většina starších pracovníků se těší dobrému zdraví a je 
přiměřeně fyzicky zdatná.  

I když s tím, jak stárneme, se zdraví a fyzická zdatnost zhoršuje, některé jiné schopnosti se s přibývajícím 
věkem zlepšují. 

Pozitivní stránkou stárnutí je zlepšování duševních schopností. S věkem se například zlepšuje strategické 
myšlení, bystrost, ohleduplnost, moudrost, rozvážnost, schopnost logicky uvažovat, kontrola nad životem, 
ucelené vnímání a jazykové schopnosti. Starší pracovníci si také váží své práce a jsou pracovití, loajální 
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vůči svému zaměstnavateli a často mají lepší pracovní docházku než jiné věkové skupiny. Spolu s věkem 
rostou pracovní zkušenosti a zvyšuje se schopnost řídit si život. Studie ukázaly, že při měření pracovního 
výkonu na pracovišti pracovní zkušenosti vyvažují pokles některých základních empirických procesů, jako 
jsou funkce paměti a psychomotorické dovednosti.  

Věk a pracovní zkušenosti rovněž zvyšují cenný sociální kapitál starších pracovníků: i) zlepšuje se jejich 
pracovní kvalifikace, implicitní znalosti a schopnost spolupráce; ii) zlepšuje se informovanost o struktuře 
organizace a jejích funkcích; iii) rozšiřují se kontakty se zákazníky a zákaznické sítě a zlepšuje se chápání 
změn v pracovním prostředí. 

Starší pracovníci se dokážou učit novým věcem. Učení nezávisí na věku, ale proces učení se s věkem 
mění. Proto je důležité, aby starší pracovníci měli přístup ke školení a rovné příležitosti pro získávání 
nových dovedností a doplnění své pracovní kvalifikace. V celoživotním učení by měly být využívány 
správné strategie učení a učební metody. 

Souhrnně řečeno, vlivem stárnutí se starší pracovníci v mnoha směrech stávají lepšími a silnějšími než 
dříve. Důležitým, pozitivně působícím prvkem aktivního stárnutí proto je aktivní zapojení do pracovního 
života. Každá generace má své silné a slabé stránky. Je třeba lépe definovat a využívat silné stránky 
starších pracovníků tak, aby se na pracovištích staly cenným přínosem. 

 

3. Řízení zohledňující věkovou strukturu na pracovištích 
Definice řízení zohledňujícího věkovou strukturu zdůrazňuje, že „při každodenním řízení by měly být brány 
v úvahu faktory související s věkem, včetně pracovních úvazků a jednotlivých pracovních úkolů, aby každý 
bez ohledu na věk cítil, že má možnost podílet se na dosahování vlastních i firemních cílů”. Řízení 
zohledňující věkovou strukturu sleduje osm cílů:  

1. lepší informovanost o stárnutí;  

2. spravedlivé postoje ke stárnutí;  

3. řízení zohledňující věkovou strukturu jako jeden ze základních úkolů a povinností manažerů a 
nadřízených; 

4. řízení zohledňující věkovou strukturu jako součást politiky v oblasti lidských zdrojů;  

5. podpora pracovní schopnosti a produktivity;  

6. celoživotní učení; 

7. pracovní úvazky zohledňující věk a  

8. bezpečný a důstojný přechod do důchodu. 

 

Praxe v oblasti řízení zohledňujícího věkovou strukturu na evropských pracovištích ukazuje, že organizace 
přistupují k otázkám spojeným se stárnutím buď jako k „řešení problémů”, anebo uplatňují „proaktivní” 
přístup. Nízká úroveň informovanosti o otázce stárnutí vede k tomu, že společnosti řeší problémy 
s omezenými zdroji a pomocí snižování pracovních požadavků na starší pracovníky (přístup řešení 
problémů). Proaktivní společnosti díky lepšímu pochopení stárnutí jako výzvy nebo příležitosti jsou 
připraveny posilovat možnosti jednotlivce a podporovat mezigenerační učení. V optimálním případě řízení 
zohledňující věkovou strukturu uplatňuje celoživotní přístup a vytváří rovné příležitosti pro všechny 
generace. 
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4. Pracovní schopnost 
Rozsáhlý průzkum týkající se pracovní schopnosti starších pracovníků odhalil hlavní faktory, jež ovlivňují 
pracovní schopnost jednotlivce. Výsledky výzkumu lze zobrazit v podobě „domu pracovní schopnosti” 
o čtyřech poschodích (obrázek 1). Tři spodní poschodí domu představují možnosti jednotlivce: i) zdraví 
a funkční schopnosti; ii) kvalifikaci; iii) hodnoty, postoje a motivaci. Čtvrté poschodí představuje iv) 
pracovní život. Pracovní schopnost je rovnováha mezi prací a možnostmi jednotlivce; jestliže jsou práce 
a možnosti jednotlivce navzájem v souladu, je pracovní schopnost dobrá. Schodiště mezi poschodími 
ukazují, že se všechna poschodí domu navzájem ovlivňují. Nejsilnější vzájemné působení existuje mezi 
poschodími „práce” a „hodnoty a postoje” (3. a 4. poschodím). Pozitivní a negativní zkušenosti z práce 
pronikají do 3. poschodí a budou pak zváženy buď pozitivně, anebo negativně. Třetí poschodí představuje 
subjektivní chápání práce ze strany pracovníků – jejich názory a pocity ohledně různých faktorů spojených 
s jejich každodenní prací. Třetí poschodí má balkon, ze kterého pracovník vidí prostředí v největší blízkosti 
svého pracoviště. v) rodinu a vi) blízké okolí. Oba tyto faktory pracovní schopnost pracovníka každodenně 
ovlivňují. Zdraví a funkční schopnosti posiluje zdravý životní styl a koníčky. Hodnoty, postoje a motivaci 
ovlivňují osobní kontakty a mezilidské vztahy. Na pracovní schopnost jednotlivce mají tedy dopad dva 
vnější faktory, které buď zlepšují, anebo zhoršují rovnováhu mezi prací a možnostmi pracovníka. Celkově 
tak pracovní schopnost jednotlivce závisí na šesti faktorech. 

Obrázek 1: Modelový dům pracovní schopnosti popisující různé dimenze ovlivňující pracovní schopnost 
lidí. Pracovní schopnost je rovnováha mezi prací a možnostmi jednotlivce. Kromě pracoviště tuto 
rovnováhu ovlivňuje také rodina a blízké okolí. Podle Ilmarinena, 2006. Finský institut ochrany zdraví při 
práci, Síla věku (Age Power), grafické ztvárnění: Milja Ahola. Lundell a kol., 2011 (ve finštině). 
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Pracovní prostředí organizací má tendenci se postupně měnit vlivem globalizace, nových technologií, 
finanční krize atd. V důsledku toho se postupně mění práce, která má být v organizaci vykonávána. Mění 
se zároveň i lidské zdroje každé organizace, např. v důsledku stárnutí pracovních sil. Mohou se objevit 
zdravotní potíže a potřeba doplnit si dovednosti a kvalifikaci se stává čím dál akutnější. Dosažení optimální 
rovnováhy mezi prací a možnostmi jednotlivce komplikují neočekávané dynamické změny mezi 
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poschodími domu. Proto musíme usilovat o co nejlepší rovnováhu po celou dobu našeho pracovního 
života.  

Třetí poschodí odráží a shrnuje naši pracovní situaci. Tok informací z různých poschodí a prvky působící 
mimo pracoviště mohou snadno pozměnit pracovníkovy hodnoty a postoje a stejně tak jeho angažovanost 
a pracovní nasazení. Rozhodnutí o tom, zda bude pokračovat v práci v této organizaci až do odchodu do 
důchodu nebo i později, bude učiněno na 3. poschodí. Čím pozitivnější bude hodnocení na 3. poschodí, 
tím je pravděpodobnější, že člověk bude spokojen se svým pracovním životem a bude mít delší profesní 
dráhu. Klíčovými pozitivními ukazateli je např. to, nakolik je pracovník respektován, jakou má důvěru vůči 
zaměstnavateli, jaká je podpora a zpětná vazba ze strany nadřízených, roli hraje i spravedlivé zacházení 
a angažovanost v práci. Pozitivní hodnocení na 3. poschodí činí aktivní stárnutí skutečností.  

5. Pracovní schopnost a stárnutí 
Pracovní schopnost lze hodnotit indexem pracovní schopnosti (WAI, z angl. Work Ability Index), což je 
subjektivní nástroj používaný při průzkumu, který sestává ze sedmi prvků. Hodnota indexu pracovní 
schopnosti se pohybuje od 7 do 49 – čím je tato hodnota vyšší, tím lépe. Index pracovní schopnosti je 
hodnocen jako špatný, průměrný, dobrý a výborný. Index pracovní schopnosti má vysokou prediktivní 
hodnotu: přibližně 60 % osob, které ve věku 45–57 let měly špatný index pracovní schopnosti, pobíralo 
o 11 let později invalidní důchod. Index pracovní schopnosti byl přeložen do 26 jazyků a je široce používán 
v různém kulturním prostředí po celém světě. 

Pracovní schopnost má tendenci se s věkem snižovat, ačkoliv průměrné hodnoty u pracujících osob ve 
věku od 20 do 65 let zůstávají v kategoriích dobrá a výborná. Avšak přibližně 30 % pracovníků starších 
45 let, mužů i žen, působících v manuálních i duševních profesích, vykazuje zjevný pokles indexu pracovní 
schopnosti. Trend indexu pracovní schopnosti v důsledku stárnutí je různý také v závislosti na 
hospodářském odvětví. Nižší pracovní schopnost je zřejmá v zemědělství, dřevozpracujícím průmyslu, 
kovoprůmyslu a dopravě, a dále v oblasti sociální péče a v některých zemích také u učitelů. Největší 
soulad mezi prací a možnostmi jednotlivce byl zaznamenán v odvětví elektroniky a telekomunikací, 
bankovnictví a pojišťovnictví. 

S přibývajícím věkem rozdíly v pracovní schopnosti jednotlivců narůstají. Ve srovnání s mladšími 
pracovníky je věková skupina pracovníků starších 45 let velmi různorodá. Přibližně 15–30 % osob starších 
45 let má index pracovní schopnosti na úrovni průměrný nebo špatný. Nebudou-li přijata preventivní 
a nápravná opatření, hrozí jim ztráta pracovní schopnosti. 

Trend klesající pracovní schopnosti s přibývajícím věkem je vyvolán potížemi s přizpůsobením změn 
v práci změnám v možnostech jednotlivce. Pracovní život, jak se zdá, se vyvíjí svým vlastním tempem, 
které nemusí nutně odpovídat tempu procesů normálního lidského stárnutí. Proto hodnocení na 
3. poschodí bude často negativní a starší zaměstnanci a pracovníci budou toho názoru, že se jejich 
pracovní schopnost zhoršuje. 

 

6. Podpora pracovní schopnosti 
Modelový dům pracovní schopnosti naznačuje, že opatření na podporu pracovní schopnosti přijímaná na 
pracovišti by měla zahrnovat všechna čtyři poschodí. Pracovníci mají větší odpovědnost za své zdraví 
a kvalifikaci a zaměstnavatel zase za organizaci práce a pracovní podmínky. Koncepce podpory je proto 
založena na spolupráci mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem: společně mohou vytvořit lepší rovnováhu 
na pracovišti a zvýšit pracovní schopnost. Sdílená odpovědnost za opatření, která je třeba přijmout, 
zvyšuje jejich přijatelnost a proveditelnost a vede k situaci, která je prospěšná pro obě strany. 

Podpora zdraví (1. poschodí ) zahrnuje celou řadu návyků v oblasti životního stylu, jako jsou stravování, 
pitný režim, fyzická aktivita, odpočinek a spánek. Kromě zdravého životního stylu hrají z hlediska dosažení 



 

 

5

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci CS 

http://osha.europa.eu  

Podpora aktivního stárnutí na pracovišti 

 

dobrého zdraví v průběhu pracovního života důležitou úlohu preventivní a proaktivní opatření přijímaná 
v rámci pracovně lékařské péče, a stejně tak i správné léčení akutních zdravotních problémů. Odborná 
způsobilost odborníků na pracovně lékařskou péči by proto měla zahrnovat také otázky stárnutí a zdraví. 
Názor těchto odborníků ohledně toho, jaké úpravy v práci je třeba provést v důsledku změn ve zdravotním 
stavu a funkčních schopnostech způsobených stárnutím, je velmi cenný při vytváření lepšího pracovního 
života starších pracovníků. Jelikož mnohé zdravotní problémy souvisejí s prací, měla by být zjištěna 
zdravotní rizika práce a přijímána preventivní opatření na pracovištích (4. poschodí). Silné vzájemné 
působení zdraví a práce vyžaduje aktivní spolupráci mezi odborníky na BOZP, zaměstnavateli 
a zaměstnanci. 

Udržení pracovní kvalifikace vyžaduje neustálé doplňování dovedností a schopností (2. poschodí ). 
Odborná příprava na pracovišti spolu s různými druhy speciálních školení pro zaměstnance poskytují 
starším lidem možnost posilovat své schopnosti. Je však třeba brát v úvahu změny v procesu učení 
starších pracovníků. Strategie učení, podmínky pro učení, využití názorných pomůcek, odpočinek a časový 
rozvrh pro získávání znalostí jsou u mladších a starších pracovníků odlišné. Nejdůležitější platformou pro 
učení je však sama práce a pracoviště. Odborná příprava na pracovišti je možná v případě, kdy jsou 
pracovní náplň a pracovní úkoly stanoveny tak, aby umožňovaly získávání nových zkušeností. Pozitivní 
zkušenosti získané učením při práci během celé pracovní dráhy snižují množství překážek, jež člověku 
brání v tom, aby se učil novým věcem, a korigují negativní postoje k učení. Důležitý je také postoj 
nadřízeného: je-li celoživotnímu učení nakloněn a podporuje ho tím, že poskytuje možnosti odborné 
přípravy, je odstraněna jedna ze závažných překážek bránících vzdělávání starších zaměstnanců. Učení 
během stárnutí je důležitým faktorem úspěšného aktivního stárnutí.  

Hodnoty, postoje a motivace (3. poschodí ) často nebývají cílem přímých opatření. Většinou jsou 
ovlivňovány spíše nepřímo. To znamená, že působení by se mělo soustředit hlavně na poschodí „práce“. 
Některá zlepšení ve způsobu řízení a dovednostech vedoucích pracovníků ovlivňují stav na 3. poschodí. 
Lidé by měli mít pocit, že jsou respektováni a že mohou svému zaměstnavateli důvěřovat. Očekávají 
podporu svého nadřízeného v náročných a obtížných pracovních situacích. Potřebují mít zpětnou vazbu 
ohledně toho, zda dobře vykonali svou prácí, a poučit se, jak se zlepšovat. Dialog mezi nadřízeným 
a zaměstnanci by měl být trvalým procesem, nemělo by se jednat o jednorázový hodnotící pohovor 
prováděný jednou za rok. Zaměstnanci zaznamenají a ocení spravedlivé zacházení a nulovou toleranci 
k diskriminaci na základě věku. Angažovanost a pracovní nasazení jednotlivce jsou klíčovými ukazateli 
pozitivního hodnocení na 3. poschodí. Je třeba také poukázat na to, že v konečném důsledku jsou za své 
vlastní hodnoty, postoje a jiné osobní faktory odpovědni zaměstnanci. Pro vybudování lepší, udržitelné 
rovnováhy v pracovním životě je nezbytné přehodnocení jejich vlastního postoje k práci, jejich vnitřních 
možností a rodinných záležitostí. Taková rovnováha vytváří pozitivní hodnocení na 3. poschodí. 

Největším a nejzávažnějším poschodím v domě je poschodí „práce” (4. poschodí ). Sestává z pracovního 
prostředí (fyzického, duševního a sociálního), organizace práce a pracovního úvazku, pracovní doby, 
pracovního kolektivu a pracovních úkolů a dále z řízení. Důležitou roli hrají manažeři a nadřízení, protože 
v jejich pravomoci je upravovat pracovní procesy a pracovní úkoly jednotlivce. V jejich rukou jsou veškerá 
rozhodnutí a změny v práci. Jsou také odpovědni za otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně 
hodnocení rizik. Hodnocení rizik by mělo brát v úvahu velké rozdíly ve funkčních schopnostech 
a zdravotním stavu zaměstnanců, handicapy, otázky rovnosti žen a mužů atd. Pracovníci a zaměstnanci 
všech věkových skupin jsou zranitelní, jsou-li vystaveni škodlivé práci. Jelikož přizpůsobení práce 
schopnostem, dovednostem a zdravotnímu stavu jednotlivce by mělo být trvalým a dynamickým procesem 
založeným na správném hodnocení rizik, nemělo by přizpůsobení práce zdravotnímu stavu a potřebám 
starších pracovníků představovat dodatečnou zátěž. Věk je pouze jedním z aspektů rozmanitosti 
pracovních sil, je však nezbytné zlepšovat informovanost manažerů a vedoucích pracovníků o otázkách 
souvisejících se stárnutím pracovníků. Všechna tato opatření a zlepšení související s věkem, která je třeba 
na pracovišti provádět, lze označit za „řízení zohledňující věkovou strukturu” (viz oddíl 3 výše).  
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Úprava pracovních úkolů jednotlivce podle silných stránek, potřeb a schopností starších pracovníků je 
zcela nezbytná pro zajištění pracovní schopnosti, životní pohody a produktivity zaměstnanců. Například 
snížení fyzické náročnosti práce, zavedení krátkých přestávek v pracovních procesech a zohlednění 
zdravotních rizik při plánování práce na směny a rovněž pružné pracovní úvazky, to vše jsou opatření 
příznivá pro stárnutí. Na druhé straně je třeba využívat silných stránek starších pracovníků (viz oddíl 2). 
Nejsnadnější cestou, jak zjistit nové potřeby a způsoby úpravy práce, je zeptat se starších pracovníků, jak 
by chtěli svou práci změnit a zlepšit. Jinou užitečnou možností je rozdělit pracovní povinnosti mezi mladší 
a starší pracovníky a přitom využít jejich různých silných stránek. 

 

7. Výhody podpory pracovní schopnosti u starších 
pracovníků 

Příklady správné praxe ukazují, že výhody získané díky investicím do podpory pracovní schopnosti 
převažují nad náklady s tím spojenými. Lidé mohou dále produktivně pracovat, zlepšuje se pracovní 
ovzduší, roste produktivita a snižují se problémy související se stárnutím. Analýza efektivity nákladů 
ukazuje, že návratnost investic může být velmi dobrá: návratnost 1 eura po několika letech je 3–5 eur. 
Pozitivní návratnost investic vyplývá z nižší míry pracovní neschopnosti, nižších nákladů spojených 
s pracovní neschopností a z vyšší produktivity. 

8. Politiky pro starší pracovníky 
Ke zlepšení aktivního stárnutí prostřednictvím delší a lepší pracovní dráhy u starších pracovníků jsou 
nezbytné některé reformy:  

1. reforma v postojích zaměřená na vytváření spravedlivých a vhodných postojů vůči starším 
pracovníkům; 

2. reforma v oblasti řízení zaměřená na zjištění a využívání silných stránek starších pracovníků; 

3. reforma pracovního života zaměřená na vytváření pracovního života příznivého pro stárnutí pro 
všechny generace; 

4. reforma důchodových systémů, která zohlední velké individuální rozdíly mezi staršími pracovníky 
a poskytne flexibilní časové rozpětí pro odchod do důchodu a finanční zvýhodnění těm, kdo pracují 
déle; 

5. organizační reforma zaměřená na zlepšení spolupráce mezi různými zainteresovanými stranami 
a aktéry ovlivňujícími lepší a delší pracovní život a  

6. reforma zdravotních služeb zaměřená na posílení proaktivní a preventivní pracovně lékařské péče. 

 

Z politického hlediska je mimořádně důležité provádět nejprve pozitivní reformy a až později negativní 
reformy. Pozitivní reformy znamenají, že nejprve je třeba rozvíjet pracovní život tak, že lidé budou schopni 
pracovat déle, budou pracovat déle a bude jim umožněno pracovat déle. Toho může být dosaženo pomocí 
komplexní podpory modelu pracovní schopnosti pro všechny generace. Teprve poté je možné prodlužovat 
věkovou hranici pro odchod do důchodu a omezovat možnosti předčasného odchodu do důchodu. 

Naléhavě nutné jsou inovativní modely, jež povedou k prodloužení pracovního života a odkladu 
skutečného odchodu do důchodu. Některé příklady správné praxe ukazují, že poskytnutí více pracovního 
volna pracovníkům nebo snižování pracovní zátěže úměrně postupujícímu věku zvýšilo dobu skutečného 
odchodu do důchodu přibližně o tři roky. Jedna výrobní společnost zavedla program „Mistr stárnutí", kdy je 
pracovníkům starším 58 let poskytováno více dnů pracovního volna. To jim poskytlo více času na 
odpočinek po výkonu přesné a náročné manuální práce, jež zahrnovala sestavování dveřních zámků. 
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Počet dnů placeného pracovního volna se zvýšil ze šesti (ve věku 58 let) na 14 (ve věku 63 let). „Mistři 
stárnutí” byli schopni a ochotni pracovat přibližně o 3 roky déle než předtím a odejít do důchodu 
v 63 letech. Jedna energetická společnost zavedla program „80–90–100” a umožnila svým pracovníkům 
snížení jejich pracovní doby o 20 %, přičemž jejich plat se snížil o 10 %, ale dávky v důchodu zůstaly na 
100 %. Této možnosti využilo přibližně 25 % zaměstnanců a pracovníků. Věk skutečného odchodu do 
důchodu se zvýšil přibližně o 3 roky na 64 let. 

Tyto inovativní příklady ukazují, že starší lidé jsou schopni a ochotni pracovat déle, jestliže se mohou lépe 
vyrovnat s pracovní zátěží nebo délkou pracovní doby. Zaměstnavatelé a zaměstnanci byli s novými 
modely spokojeni. 

9. Starší pracovníci jako přínos v pracovním životě i pro
společnost

Starší pracovníci jsou důležitou součástí pracovních sil v moderních společnostech a jejich počet v příštích 
desetiletích poroste. Starší pracovníci mají odlišné dovednosti a kvalifikaci než jiné generace. Bez jejich 
účasti na pracovním životě se bude prohlubovat nedostatek odborných a strukturálních kapacit 
a schopnosti vytvářet sítě. Důležité je také předávání jejich implicitních znalostí mladším generacím. 
Nejvýkonnější kombinace kvalifikací na pracovišti vychází z rozdílných silných stránek různých generací.  

Lepší zdraví a delší naděje dožití starších pracovníků zlepšují jejich možnosti posilovat společnost 
příznivou pro stárnutí. Důležitou a nezbytnou podmínkou toho, aby starší pracovníci zůstávali aktivní a aby 
bylo zajištěno, že společnost bude využívat jejich silných stránek a talentu, je však spokojený pracovní 
život. Aktivně se tak zapojují do budování udržitelné společnosti, jež dbá o blaho svých občanů, kde 
existuje mezigenerační solidarita a produktivní pracovní život je důležitou platformou pro aktivní stárnutí. 
Uspokojivé zaměstnání může lidem pomoci vyhnout se nemocem a zhoršování fyzického nebo duševního 
zdraví a uchovat si dobré kognitivní schopnosti a fyzickou kondici a podporuje pozitivní a aktivní postoje 
k životu. Kvalita pracovního života má velký dopad na všechny pracovníky, protože v práci trávíme hodně 
času. Poznatky nedávných longitudinálních výzkumů ukazují, že pracovní schopnost před odchodem do 
důchodu předznamenává nezávislost v každodenním životě ve věku od 73 do 85 let. Čím lepší je pracovní 
schopnost před odchodem do důchodu, tím lepší je kvalita pozdějšího života. Proto je nezbytné zajistit 
investice do aktivního stárnutí během produktivních let. Investice do bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na pracovištích jsou také investicemi pro zbytek našeho života. 
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