
MYSLMYSLiiKONKON  

011-2016-09 

nerační obměnou zaměstnanců. Na straně jedné jsou nuceni se 
zabývat problémem možné ztráty konkurenceschopnosti z důvodu 
odchodu kvalifikovaných a kompetentních zaměstnanců do důcho-
du (často i do předčasného), přičemž mladší zaměstnanci nemají 
mnohdy potřebné kompetence, aby tyto zkušené zaměstnance pl-
nohodnotně nahradili.   

Na straně druhé je obtížné získat nové pracovníky s potřebnou kvali-

fikací na trhu práce. Zaměstnavatelům pak nezbývá, než zaměstná-
vat i nekvalifikované pracovníky a ty průběžně „doškolovat“. A to je 
často drahé a výsledek je nejistý. Tento problém se týká zaměstna-
vatelů ve všech sférách společnosti. Počínaje výrobním sektorem a 
konče sektorem služeb, zejména služeb v sociální oblasti a zdravot-
nictví. 

Program „Nástroje profesního ukotvení a rozvoje kariéry“ je zamě-
řen na (i) profesní „ukotvení“ zaměstnanců, zejména  v klíčových 
pozicích a jejich motivaci k vytvoření si konkrétní představy svého 
pracovního rozvoje a karierového růstu, zájmu o celoživotní vzdělá-
vání a (ii) nácvik dovedností předcházet a řešit konfliktní a problé-
mové situace na pracovišti, zvládat změny v organizaci a v pracov-
ních činnostech a počítat s možnými dílčími neúspěchy. 

Program je určen pro všechny věkové skupiny zaměstnanců. Zkuše-
nosti ze zahraničních projektů ukazují, že největší motivační efekt se 
projevuje u mladších zaměstnanců a u tzv. „workoholiků“. Zlepšuje 
sounáležitost s organizací, týmovou spolupráci, tedy i se staršími 
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Nový program v rámci České republiky využívající zahraničních zku-
šenosti a know-how, určený pro zaměstnance organizací v nepodni-
katelské i podnikatelské oblasti. 

Jedná se unikátní  licencovaný vzdělávací a výcvikový program vy-
tvořený Finským institutem pracovního zdraví využívající metod 
skupinové práce vytvořených Michiganskou univerzitou, USA. Licen-
čním partnerem pro ČR je Age Management z.s. 

Program je sestaven jako promyšlený koncept, založený na psycho-
logických studiích chování zaměstnanců v různých životních a pra-
covních situacích, takových, které jsou společné většině profesí  i 
rozdílným kulturám. Tyto situace jsou simulovány  prostřednictvím 
modelových případů vycházejících z běžné pracovní reality na větši-
ně pracovišť. Účastníci společně hledají a diskutují příčiny problémů, 
navrhují  a hledají možná konstruktivní řešení daných situací. Zákla-
dem je aktivní zapojení jednotlivců i pracovních skupin při realizaci 
modelových situací. 

Účinnost programu byla v letech 2006 až 2008 vědecky ověřena na 
pilotní skupině 718 účastníků ze 17-ti organizací (369 účastníků 
programu ve 34 pracovních skupinách vs. 349 účastníků studie ve 
srovnávací kontrolní skupině). 

Cílem pilotní studie bylo zjistit, zda účast ve strukturované skupino-
vé intervenci, která rozvíjí zdroje zaměstnance, může sloužit jako 
primární prevence proti depresi (a následně i syndromu vyhoření). 

Závěry z pilotní studie i následné praxe ukazují, že metoda: 

 zvyšuje duševní kapacitu a pracovní motivaci během následují-
cích 7 měsíců po absolvování programu; 

 vykazuje pokles výskytu symptomů deprese; 

 snižuje počet osob, které přemýšlí o předčasném odchodu do 
důchodu; 

 měla největší vliv na pracovníky s vysokým pracovním vytížením 
(spadá sem i „workoholismus“) a nejmladší věkové skupiny.(1) 

Finský institut pracovního zdraví získal za tento program 1. cenu v 
mezinárodní soutěži v kategorii příkladů dobré praxe na konferenci 
Work, Stress, and Health 2008 ve Waschingtonu D.C., USA. 

Pro koho je program určen? 

V současné době se již velká část zaměstnavatelů v ČR potýká s ge-
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Český básník Oldřich Mikulášek: 

„Není škodlivé, ale povinné otřást člověkem, který může být 
snadno doveden životními okolnostmi k mechanickému 
pozřívání vyměřených dní, ne-li k neúčastné lhostejnosti 
a netečnosti mimo oblast nejužších osobních zájmů“. 
(1910 - 1985) 

Zapojení účastníků 
Vzdělávací program Nástroje profesního ukotvení a rozvoje kariéry  
je zaměřený nejen na práci se samotnými účastníky, tj. skupinami 
zaměstnanců, ale může poskytnout i důležité informace pro vedení 
organizace, např. při přípravě a řízení organizačních změn.  

Účastníci v rámci skupinové spolupráce nejprve zkoumají vlastní 
profesní cíle (použitá metoda vede účastníky k zamyšlení nad vlast-
ní rolí v rámci organizace) a identifikují své silné a slabé stránky.  

Cílem je, aby si každý z účastníků vytvořil v závěru  programu jas-
nou a konkrétní představu (osobní plán) co může udělat a jaké 
kroky podnikne k podpoře, posílení a  rozvoji vlastní kariéry. Důraz 
je kladen na přijetí osobního závazku za uskutečnění tohoto plánu. 

Účastníci se seznámí s představou celoživotního vzdělávání, dozví 
se, jakou roli hrají v běžném životě různé fyzické a duševní aktivity 
zaměřené na podporu zdraví a duševní rovnováhy. Jak  
s tím souvisí dlouhodobé udržení vlastní  pracovní schopnosti, růst 
kompetencí a jaké jsou možnosti rozvoje kariéry i ve vyšším věku 
ve vazbě na prodloužení aktivního profesního života. 

V rámci programu se dále účastníci věnují zvládání změn a možných 
neúspěchů v zaměstnání. Výsledky výzkumů ukazují, že příprava na 
neúspěch může zabránit depresi vznikající při různých potížích v 
zaměstnání a omezit i s tím související negativní dopady na pracovní 
schopnost a výkon.  

Program využívá jako nástroj různé modelové situace, které slouží 
jako příklady, na nichž je vhodné „trénovat“ zvládání nejrůznějších 
obtíži.  

Společná práce  zaměstnanců různých oddělení v rámci programu 
pomáhá zlepšit komunikaci a spolupráci na pracovištích, jejichž 
součinnost je pro „život“ organizace nezbytná, ale jsou  
v rámci organizace řízeny samostatně a zabývají se určitými specific-
kými činnostmi (např. závody, úseky, útvary, odbory apod.). 

Mezi pracovišti může docházet k nedorozuměním, rozvíjí se určité 
„napětí“ a vznikají konflikty a problémové situace. Ty jsou  
v konečném důsledku frustrující, stresující a demotivující.   

Typickými příklady jsou rozpory výroba vs. prodej, výroba vs. údrž-
ba. V  jiných oborech, jako např. v gastronomii, se jedná zejména  
o spolupráci kuchyně a obsluhujícího personálu, v dalších případech 
se může jednat o neshody mezi pracovníky zajišťujícími nákupy 
(suroviny, materiály, služby apod.) a aktuálními potřebami na růz-
ných místech spotřeby.   

Ve službách dochází ke konfliktním a problémovým situacím  mezi 
pracovišti zajišťujícími různé typy služeb, jako je tomu např. ve zdra-
votnictví (práce na různých odděleních nemocnic, problematika 
vertikální komunikace - lékaři vs. sestry,...), v sociálních službách 
(přímá péče vs. práce v „terénu“ nebo se může jednat o spolupráci 
administrativní oblasti a výkonných složek různých institucí ( zá-
chranné systémy, úřady, ústavy apod.). 
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zaměstnanci a snižuje fluktuaci.  

U starších  zaměstnanců pomáhá v adaptaci na změny, snížení stre-
su ze změn v organizaci. Předchází syndromu vyhoření a poklesu 
výkonu pracovní schopnosti. Snižuje tendenci odcházet předčasně 
do penze. 

Informace k programu 
Vzdělávací program je rozdělen do čtyř tematických bloků. Každý 
blok je v rozsahu 4 hodin. Jednotlivé bloky je možné realizovat sa-
mostatně, tj. realizace ve 4 setkání nebo různě kombinovat. Je důle-
žité, aby celý program byl uzavřen během 2 až 4 týdnů. Program 
vedou dva lektoři, kteří vzájemně spolupracují. Účastníci obdrží 
pracovním  sešit, obsahující probírané informace a podklady ke 
všem cvičením. 

Skupiny jsou tvořeny v počtu min. 8 a max. 15 účastníků. Jedná se o 
skupiny zaměstnanců, 
kteří se nachází přibližně 
ve stejné vrstvě horizon-
tálního členění v rámci 
pracovního zařazení.  

V tomto programu se 
nedoporučuje, aby ve 
skupině byli současně 
zařazení nadřízení s pod-
řízenými pracovníky. 

Lektoři nepůsobí v roli 
učitelů, ale provází 
účastníky jednotlivými 
tématy a působí jako „facilitátoři“ (usnadňují, pomáhají, vedou). 

Cíle programu 

 Připravit zaměstnance na (i) zvládání změn v organizaci vyplývají-
cí, např. z měnícího se podnikatelského, ekonomického nebo 
společenského prostředí, (ii) řešení případných neúspěchů, (iii) 
zvládání konfliktních a problémových situací na pracovišti, (iv) 
předcházení syndromu vyhoření. 

 Posílit pozitivní postoj  zaměstnanců k celoživotnímu vzdělávání, 
k péči o vlastní zdraví a k aktivní péči o udržení vlastní pracovní 
schopnosti a výkonnosti. 

 Dosáhnout zlepšení vztahů na pracovišti, úrovně mezigenerační 
spolupráce, posílení sounáležitosti s pracovním kolektivem a 
„životem“ organizace zaměstnavatele. 

 Snížit tendence k fluktuaci zaměstnanců a stabilizovat zkušené a 
zapracované zaměstnance v organizaci k dlouhodobé vzájemně 
prospěšné spolupráci. 

 

Nejdůležitější prvky skupinové metody spočívají v: 

 Posílení vnímání vlastní výkonnosti, tj. 
 osobní zkušenost s vlastním výkonem; 
 sledování výkonu ostatních; 
 zpětná vazba od ostatních; 
 emoční stav. 

 Aktivním učení (účastníci se učí mezi sebou navzájem). 

 Navracení problémů do skupin (řešení hledají vždy účastníci). 

 Přípravě na možný neúspěch (zvládání neúspěchů snižuje míru 
stresové zátěže). 

Výstupem programu je  vytvoření osobního plánu každého účastní-
ka, ve kterém jsou jednoduchým a srozumitelným způsobem popsá-
ny záměry a plány (cíle) účastníka v oblasti jeho pracovní kariéry, 
vzdělávání a volnočasovým aktivit a hlavní kroky vedoucí ke změ-
nám a naplnění těchto cílů. 
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