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Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. 

 

Pracovat lépe, pracovat déle 
 
Christa Sedlatschek , ředitelka Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, ke 
způsobům, jak pomoci starším lidem zůstat aktivní na trhu práce. 
 

Rok 2012 je Evropským rokem aktivního stárnutí , či plným názvem Evropským rokem aktivního stárnutí 
a mezigenerační solidarity. Většina z nás si je vědoma toho, že evropská populace napříč celým 
kontinentem stárne. Částečně je tomu tak z důvodu, na který můžeme být pyšní – můžeme očekávat, že 
se dožijeme výrazně vyššího věku než předchozí generace. V průměru žijeme o osm let déle, než jsme žili 
v roce 1960 a během dalších čtyř či pěti desetiletí můžeme pravděpodobně očekávat prodloužení 
průměrné délky života o dalších přibližně pět let. To je pro všechny z nás dobrá zpráva. Pokud však tento 
předpoklad zkombinujeme s nízkou mírou porodnosti, kterou v několika posledních desetiletích zažíváme, 
dostaneme model, který se všude v rozvinutém světě opakuje, tj. vyšší počet starších lidí v absolutních 
číslech, ale zároveň rovněž mnohem vyšší podíl starších lidí na celkové populaci. 

 

Jinými slovy, evropská populace rychle stárne. V roce 2010 bylo osob starších 65 let nepatrně nad 87 
milionů neboli 17,4 % z celkové populace. Pro srovnání: v roce 1985 bylo osob starších 65 let 59,3 milionů 
– 12,8 % z celkové populace. Očekává se, že tento počet se bude v závislosti na počtu lidí v produktivním 
věku nadále zvyšovat a do roku 2060 se zdvojnásobí. Je to výzva a zároveň šance, jak využít schopností a 
dovedností starších lidí.  

 

Jak můžeme řešit tyto intenzivní změny? László Andor, evropský komisař pro zaměstnanost, sociální věci 
a začlenění říká: „Klíčem k řešení výzev souvisejících s narůstajícím podílem starších lidí v naší 
společnosti je 'aktivní stárnutí': vést starší lidi k tomu, aby zůstali aktivní, pracovali déle a do důchodu 
odcházeli později, aby se po odchodu do penze zapojili do dobrovolných pracovních činností a aby vedli 
zdravý a nezávislý život." 

 

Aktivní stárnutí 
 

Proto je Evropský rok aktivního stárnutí, který byl zahájen v lednu v Kodani, tak důležitý. Jeho cílem je 
zvýšit povědomí o vkladu, který mohou starší lidé společnosti přinést, a povzbuzovat řídící pracovníky k 
tomu, aby lidem pomáhali stárnout „aktivně“. Při aktivním stárnutí jde o stárnutí v dobrém zdraví, 
pokračování nezávislého života a zastávání plnohodnotné role ve společnosti. 

 

Klíčovou složkou je umožnit starším pracovníkům zůstat déle zdraví a perspektivní na trhu práce. Míra 
zaměstnanosti starších pracovníků (55–64 let) je v 27 zemích EU v současné době nižší než 50 %. Jinými 
slovy, více než polovina starších pracovníků z různých důvodů opouští zaměstnání ještě před dosažením 
důchodového věku, což znamená, že zde existuje obrovský nevyužitý potenciál pro to, aby lidé pracovali 
déle a pomáhali podpořit delší životy evropských občanů.  

 

Předpoklady ukazují zejména na zvyšování počtu starších žen na trhu práce 27 členských států EU, kde 
se u míry zaměstnanosti žen ve věku od 55 do 64 let v rozmezí let 2010 a 2060 očekává nárůst o 20,9 % 
oproti 11,5% nárůstu u mužů. 
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Pracovat lépe a déle 

 

Jsou lidé spokojení se zvyšujícím se podílem starších osob na pracovištích? Podle nedávného průzkumu 
Eurobarometer se zdá, že ano. Myšlenka, aby starší lidé pracovali až do stávajícího věku pro odchod do 
penze, dokonce i déle, se setkává se širokou podporou. Například 61 % Evropanů si myslí, že lidem by 
mělo být umožněno pokračovat v práci až do dosažení oficiálního důchodového věku a jedna třetina 
Evropanů říká, že by sami rádi pokračovali v práci i ve věku, kdy mají nárok na odchod do penze. 

 

Pokud budeme usilovat o dosažení takového stavu, je třeba vzít na vědomí, že průzkumy rovněž poukazují 
na důležitost bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), pokud mají lidé pracovat déle. Druhý ročník 
průzkumu s názvem European Opinion Poll on Occupational Safety and Health (Evropský veřejný průzkum 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), který v nedávné době zpracovala agentura Ipsos MORI, ukazuje, 
že 87 % Evropanů se domnívá, že pokud mají lidé před odchodem do důchodu pracovat déle, je důležitá 
řádná bezpečnost a ochrana zdraví při práci (56 % říká, že je „velmi důležitá“). Podle průzkumu 
Eurobarometer si však mnozí Evropané rovněž myslí, že podmínky na jejich pracovištích by jim 
neumožňovaly pokračovat v práci i ve vyšším věku: pouze jeden ze čtyř dotazovaných (42 %) sdělil, že si 
myslí, že by byl schopen vykonávat svou nynější práci až do 65 let a dále, zatímco 17 % dotazovaných 
předpokládá, že po 59 letech věku nebudou schopni pokračovat v současném zaměstnání. Více než 
polovina dotazovaných sdělila, že jejich pracoviště nejsou uzpůsobena potřebám starších osob. 

 

Bezpečnost a zdraví starších pracovníků 
 

Zatímco jako Evropská agentura pro bezpečnost a zdraví při práci propagujeme Evropský rok aktivního 
stárnutí, zdůrazňujeme rovněž zásadní důležitost řádné bezpečnosti a ochrany zdraví a podporu zdraví na 
pracovišti na všech úrovních pracovního života, pokud mají být starší lidé schopni pracovat déle.  

 

Pokud chceme podporovat lidi, aby zůstali déle aktivní na trhu práce, musíme si poradit s diskriminací, se 
kterou se pracovníci ve vyšším věku setkávají: právě o změnu negativních postojů jde Evropskému roku 
aktivního stárnutí především. Spíše než jako břemeno zatěžující populaci v produktivním věku by starší 
lidé měli být uznáváni za cenné dovednosti a zkušenosti, které mají a kterými mohou na pracovišti přispět.  

 

Pracující starší lidé jsou však také zranitelnější. U starších osob je větší pravděpodobnost vzniku smrtelné 
nehody na pracovišti. S vyšším věkem rovněž přicházejí stupňující se dlouhodobé zdravotní problémy: 
obzvláštním problémem jsou onemocnění svalů a kostí, jedním z nejobvyklejších důvodů pro předčasný 
odchod do penze jsou rovněž deprese. U povolání s vysokou fyzickou zátěží se pracovní neschopnost 
samozřejmě vyskytuje ve všech věkových skupinách, u pracovníků mezi 45 a 50 lety věku je však značně 
častější. Mezi jednotlivými pracovníky určitého věku vykonávajícími danou práci však existují značné 
rozdíly, přičemž většina pracovníků ve vyšším věku je za předpokladu vhodných podmínek schopna zůstat 
zdravá a fyzicky práceschopná. 

 

Řízení zohledňující věk pracovníků 
 

Potřebujeme, aby se „řízení zohledňujícím věk pracovníků“ věnovala skutečná pozornost: manažeři musí 
při přidělování konkrétních úkolů jednotlivcům brát v úvahu faktory související s věkem tak, aby byl každý 
schopen vykonávat svou práci nehledě na věk. 

 

To znamená zaměřit se na to, co nazýváme „pracovní schopností“: nalezení té správné rovnováhy mezi 
prací a zdroji jednotlivců. 
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Pracovat lépe a déle 

 

Je toho mnoho, co mohou zaměstnavatelé v této oblasti udělat. Například podporovat zdraví na pracovišti, 
pomáhat pracovníkům přijmout zdravý životní styl, zejména co se týče jídla, pití a cvičení. A také provádět 
řádná hodnocení rizik beroucí v úvahu individuální rozdíly mezi pracovníky, co se týče jejich schopností a 
zdraví: věk je pouze jedním z mnoha faktorů, které je třeba uvážit, když manažeři přemýšlejí o „vhodných“ 
zaměstnancích a konkrétními druhy práce. 

 

Vitální roli v řízení zohledňujícím věk hraje přepracování jednotlivých pracovních úkolů tak, aby vyhovovaly 
silám, potřebám a schopnostem pracovníků ve vyšším věku. Průzkum ukazuje, že je mnoho opatření, 
která mohou zlepšit práceschopnost, co se týče organizace práce, pracovní doby, školení, ergonomických 
opatření atd. Tím nejefektivnějším a nejúčinnějším způsobem, jak přizpůsobit pracoviště potřebám 
pracovníků, je zapojit je do plánování a provádění těchto opatření. Své pracoviště znají nejlépe oni sami.  

 

Existuje spousta příkladů, jak to může fungovat v praxi. Například jedna výrobní společnost zavedla projekt 
„Age Master“, který pracovníkům starším 58 let nabízí dny volna navíc, během nichž mají více času na 
odpočinek po výkonu fyzicky namáhavé práce. V důsledku toho zaměstnanci ve vyšším věku ve 
společnosti před odchodem do penze zůstávají přibližně o tři roky déle. Jedna energetická společnost 
mezitím zavedla program „80–90–100“, který pracovníkům ve vyšším věku umožňuje zkrátit svou pracovní 
dobu o 20 % při 10 % snížení mzdy a zachování veškerých dávek z důchodového pojištění: i toto opatření 
vedlo k delšímu setrvání zaměstnanců ve firmě před odchodem do penze.  

 

Příklady jako tyto ukazují, že lidé jsou schopní a ochotní pracovat déle, pokud jsou k tomu motivováni. 
Výzkum také ukazuje, že všechna tato opatření vedou k nižší míře pracovní neschopnosti, nižším 
nákladům na pracovní neschopnost a vyšší produktivitě: návratnost investice do těchto typů projektů může 
být mezi třemi až pěti roky či ještě méně.  

 

 

Řízení zohledňující věk pracovníků na evropských pracovištích ukazuje jasný rozdíl mezi organizacemi, 
které stárnutí zaměstnanců řeší aktivním a iniciativním způsobem, a těmi, jež této oblasti nevěnují 
pozornost. 

 

Organizace, které ve stárnoucí pracovní síle spatřují pouze problém, budou v této oblasti méně aktivní než 
ty, které tuto skutečnost uchopí jako příležitost a využijí například šance, že se mohou mladší pracovníci 
učit od těch starších a zkušenějších.  

 

 

Brát aktivní stárnutí vážně se vyplatí, a to nejen pracovníkům a jejich zaměstnavatelům. Nedávný výzkum 
ukazuje, že čím lepší je naše práceschopnost před odchodem do penze, tím kvalitnější je náš pozdější 
život s nižší mírou nemocnosti a zhoršením tělesného a duševního stavu. A to znamená nižší náklady na 
zdravotní péči pro všechny: investice do bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přinášejí užitek pro celou 
společnost. Důležité je začít včas, i dnešní mladí lidé jsou budoucími staršími pracovníky. 

 

Základem je zavést kulturu prevence a podporovat lidi v aktivní účasti na vytváření lepšího pracovního 
prostředí. Řádné vedení a účast pracovníků je prověřeným faktorem úspěchu.  

 

Pro více informací o práci EU-OSHA v této oblasti navštivte 

http://osha.europa.eu/en/priority_groups/ageingworkers 

nebo si stáhněte informační balíček od naší sesterské agentury,  

Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound), na adrese 

http://www.eurofound.europa.eu/resourcepacks/activeageing.htm 


