
Age Management pro personalisty  
Číslo kurzu: 655044 
 
Kontaktní osoba: PhDr. Michal Šerák, Ph.D.  
E-mail: michal.serak@ff.cuni.cz   
Telefon: +420 221 619 608, 221 619 607 
 
Termín konání: říjen 2015 – únor 2016  
 
Cena kurzu: 9.680,-Kč včetně 21% DPH 
 
Termín podání přihlášky: do 16. září 2015 (K přihlášce ke studiu je nutné přiložit ověřenou 
kopii maturitního vysvědčení. Při zápisu do kurzu je nutné doložit doklad o zaplacení.) 
 
Délka kurzu: 36 hodin (6 modulů, 1 modul/6 výukových hodin; řízené samostudium,  
písemný test/1 hod.)  
Frekvence kurzu: 2 x měsíčně po 6 hodinách 
Výukový den: čtvrtek 13-18.00  
Místo konání: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra andragogiky a personálního 
řízení, Praha 1, Celetná 20, č. 331/č. 138 
Předpokládaný počet studentů: 15  
Požadované vzdělání: Středoškolské ukončené maturitou 
Adresa zaslání přihlášky: 
Katedra andragogiky a personálního řízení, FF UK, nám. Jana Palacha 2, 116 38, Praha 1 
Obsah kurzu: 
Absolventi kurzu získají teoretické, odborné i metodické znalosti a dovednosti k úspěšné 
implementaci age managementu v organizacích. Obsah kurzu postihuje problematiku 
stárnutí populace a související socioekonomické a kulturní aspekty, situaci na trhu práce v 
České republice a trendy v řízení organizací se zaměřením na starší dospělé pracovníky. 
Pozornost je věnována zvláště koncepci age managementu, jeho cílům, nástrojům a 
možnostem implementace, rovněž měření pracovní schopnosti starších pracovníků 
prostřednictvím nástroje WAI a docilitě starších dospělých. Kurz je zajišťován interními členy 
katedry a externími odborníky. 
Obsah kurzu: 
I. modul 

Age Management – základní východiska 
(stáří; stárnutí; periodizace lidského věku; gerontologie; gerontagogika; Age Management; 
Talent Management) 

Demografická situace v Evropě a v České republice 
(stárnutí populace; prognóza stárnutí; demografické aspekty stárnutí společnosti; predikce 
socioekonomických důsledků) 
II. modul 

Proseniorská edukace 
(společenské a kulturní souvislosti stárnutí populace; rizika stárnoucí populace; 
transgenerační a mezigenerační komunikace a učení; ageismus – typologie, příčiny a projevy) 

Preseniorská edukace 

mailto:michal.serak@ff.cuni.cz


(funkce a obsah preseniorské edukace; adaptace a příprava na stáří; koncept aktivního 
stárnutí; konec pracovní kariéry; adaptace na postproduktivní fázi života) 
III. modul 

Trh práce v České republice 
(aktuální situace a trendy; politika zaměstnanosti; nezaměstnanost – míra nezaměstnanosti, 
její struktura a příčiny; ohrožené skupiny) 

Postavení starších dospělých na trhu práce v České republice 
(zaměstnatelnost starší populace; opatření a nástroje na podporu zaměstnanosti starších 
pracovníků, koncept třetí kariéry; diskriminace; aktuální dokumenty, strategie a právní 
normy) 
IV. modul 

Koncepce Age Management 
(vznik a rozvoj age managementu, jeho cíle a zaměření; úrovně age managementu – národní, 
organizační a individuální; pilíře age managementu; age management jako součást kultury 
organizace; nástroje age managementu) 

Specifika zaměstnanců 50+ 
(silné a slabé stránky starších pracovníků; motivace, pracovní postoje, flexibilita a 
sebehodnocení starších pracovníků; rozvoj a kariéra starších pracovníků; specifické 
požadavky starších dospělých na organizaci pracovního procesu; alternativní pracovní 
úvazky; péče o zdraví na pracovišti) 
V. modul 

Age Management v organizacích 
(přínosy a rizika age managementu, podmínky pro implementaci; koncepce věkového 
mainstreamingu a oblasti jeho využití; příklady age managementu v praxi) 

Work Ability Index (WAI) – Index pracovní schopnosti  
(pracovní schopnost starších pracovníků, WAI – nástroj měření pracovní schopnosti, podpora 
pracovní schopnosti) 
VI. modul 

Age Management v systému personálních činností 
(identifikace kompetencí, personální plánování, získávání a výběr, adaptace a rozmísťování, 
řízení pracovního výkonu, odměňování, vzdělávání a rozvoj, řízení kariéry, pracovní 
podmínky a péče o pracovníky, personální poradenství) 

Vzdělávání starších dospělých 
(význam, funkce, zaměření a obsah edukačních aktivit; změny docility, specifika seniorské a 
preseniorské edukace) 
 
Forma zakončení: Písemný test 
Certifikace: Osvědčení FF UK, (podmínkou získání osvědčení je účast ve výuce minimálně 
75%) 
Informace o programu na stránkách fakulty: http://andragogika.ff.cuni.cz   

http://andragogika.ff.cuni.cz/

