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O mladé babičce
Tak vítězný koktejl mistra světa v míchání ne-

alkoholických nápojů se jmenuje po české ba-

bičce. Tedy jeho babičce: Walu Forever Young. 

Podle autora, českého barmana Achima Šipla, 

Walu říkal babičce jeho dědeček. A kromě ná-

zvu má tento vavřínem ověnčený nápoj s jeho 

babičkou ještě další společné: Jednou z  pou-

žitých ingrediencí je totiž džus z  rebarbory, 

kterou pěstuje na babiččině zahrádce. Ten ladí 

spolu s  freshem z  červené papriky, datlovým 

bio sirupem, vanilkovým sirupem a  kdo ví, 

z čeho všeho ještě se ten zázračný nápoj skládá.

Proč nealkoholický nápoj v úvodníku, když ča-

sopis je plný společensky závažných témat jako 

nezaměstnanost či důchodová reforma a  na-

víc volby jsou za dveřmi? Možná právě proto. 

A hlavně protože jsem přesvědčena, že všech-

na nařízení a zákony týkající se mezigenerační 

solidarity zaváděné s  těmi nejušlechtilejšími 

úmysly budou zbytečné, pokud nefungují při-

rozené a obyčejné věci. Jako třeba když si vnuk 

váží své babičky, jako když babička inspiruje 

svého vnuka…

A  ještě něco mě na tom koktejlu zaujalo. Má 

krásně „mezigenerační“ název ‒ navždy mladá 

babička. Kromě toho fandím módě nealko-

holických koktejlů. Že bychom i u nás v české 

kotlině konečně začali žít zdravěji? A  mimo-

chodem, taky mě baví fakt, že Čech zase pora-

zil tvrdou světovou konkurenci. 

Jana Jenšíková
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Od staršího 

vola učí 

se mladší 

orat. 

FEJETON

Teď vážněji. Jen Brusel varovně zatřásl měš-

cem, prohnala se domácí politickou scénou 

vichřice proměny: i ty strany, které dlouhá léta 

pokládaly na cestu k  tomuto zákonu minová 

pole, zčistajasna nahlížejí jeho nezbytnost. 

Což o to, taková prozření už tu byla; historie, 

učitelka života, je dokládá dlouhou řadou pří-

kladů. Jsme lidé omylní, a  když si dovedeme 

přiznat chybu… Sebepoznání je obrat k lepší-

mu, říkávají moudří. Leč… 

Obávám se (zdaleka ne sám), že domácí po-

litická scéna ve svém převažujícím složení – 

zákonitě vedoucím do nečisté louže, kterou 

se všichni, vinní nevinní, brodíme a  notně si 

nabíráme do bot – není opravdového sebe-

poznání schopna. Proč? Třeba právě proto, že 

je už drahnou dobu a stále intenzivněji dopl-

ňována ambiciózními dámami a pány, z nichž 

zrovna čiší odhodlání… A tak dále, viz ob od-

stavec výše. 

Kampak se poděli páni radové z Jana Ne-

rudy nebo třeba Ignáta Herrmanna, kte-

ří se od píky ke svým vysokým postům 

proúřadovali životem pěkně rok po roce, 

schůdek po schůdku? Občas jsme se nad 

knížkou zasmáli jejich postojům či trampo-

tám, tomu, jak s  léty za svými šrajbtiši ob-

rostli mechem a  lišejníky… Co však určitě 

nebylo, nemělo být k smíchu, byla sama sku-

tečnost, že ti vašnostové přečasto odcházeli 

do výslužby z  téhož úřadu, na jehož bránu 

zaklepali hned po studiích. Ne, že by to mu-

selo být železným pravidlem, ale co je jinak 

na tom, proboha, zavrženíhodného? Samo-

zřejmě se z každého praktikanta nemohl vy-

kuklit pan rada. 

Dá rozum, že také tenkrát byly hnacími silami 

nejedné kariéry známosti, příbuzenské vztahy, 

půjčky za oplátku, vzájemné služby a  úsluhy, 

zavázanosti (případně i společné nevázanosti), 

informace s vyděračským potenciálem – a na-

proti tomu, že brzdami mnohých oprávněných 

vzestupů se stala národnostní nebo sociální 

diskriminace, názorová netolerance nebo tře-

ba jen pouhopouhá bezdůvodná přezíravost. 

Ale málo platné, za léta strávená v  jednom 

úřadu se nakonec ani ta nejprázdnější nádoba 

EPIŠTOLY
k mladým manažerům
Že ale ta matka Evropa dovede být na své děti zlá! Na nás 

si teď zasedla, že stále nemáme kvalitní zákon o státní 

službě. Když nebude včas na stole, máme si nechat zajít 

chuť na eurodotace! Prosím vás… Jako kdybychom se, 

zákon nezákon, nedovedli šikovně postarat, aby ministerstva, 

hejtmanáty, radnice, všemožné další státní úřady (včetně 

poslaneckých kanceláří), agentury či podniky byly plynule 

doplňovány ambiciózními dámami a pány, z nichž zrovna 

čiší odhodlání nezištně sloužit spoluobčanům! 
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Zamořené 

prostředí 

pak pomůže 

dál čistit 

i kvalitní 

zákon 

o státní 

službě.

s hlavou plnou biliáru nebo holčiček z tingltan-

glu neubránila seznámení s obecnými principy 

státní a veřejné správy a konkrétní problemati-

kou toho či onoho úřadu. Ostatně páni radové 

k tomu vehementně vedli své ofi ciály a ti zase 

praktikanty.

„A  bove maiori discit arare minor“ napsal 

kdysi v  antickém Římě bystrý muž a  břit-

ký kritik poměrů Decimus Iunius Iuvena-

lis. „Od staršího vola učí se mladší orat.“

Voly z  podnes okřídlené věty není proč brát 

jako nadávku. Antický satirik by se takovému 

výkladu podivil, on pouze srozumitelným, 

obecně známým příkladem vyjádřil poučku, 

že zelené mládí se neobejde bez zkušeností 

starších. Kdyby žil v Indii, nejspíš by za příklad 

zvolil slony. I tam staršího s mladším párovali 

třeba k mýcení džungle. 

Vida – a  jsme zpátky u „úřednického“ záko-

na. Stalo se u  nás nepěkným obyčejem, že 

po volbách si nový ministr nepřivede jen šéfa 

své kanceláře, asistentku a případně ještě řidi-

če, jak by se slušelo a patřilo, ale že s ním do 

nového pašalíku vtrhne – na úkor zkušených 

pracovníků, jak jinak? – smečka ctižádostivých 

spolupartajníků. Že do té doby nic neslyšeli 

třeba o armádě, zemědělství, dopravě (laskavý 

čtenář si zajisté sám dosadí své příklady)? Co 

na tom, jsou to přece zdatní manažeři, přinej-

menším to sami o sobě tvrdí – a takoví mohou 

od minuty řídit, co si vzpomenou! 

Kde se berou? Před několika týdny hledal odpo-

věď – pod příznačným titulkem Nejhorší z nás 

– na stránkách deníku MF Dnes Tomáš Zahrad-

níček. Pohleďme, k  čemu dospěl: „S  výjimkou 

očividných psychopatů v politice bez obtíží za-

kotvili všichni, které jsem viděl zaklepat na dve-

ře. A lidé obdaření alespoň náznakem nějakých 

schopností v  ní uspívají rychlostí, která bere 

dech, rychlostí nesrovnatelnou s  profesními 

drahami vrstevníků v jiných oborech.“

Bingo! Snad bych si jen dovolil doplnit, že i toto 

pravidlo potvrzuje slušná kolekce výjimek v po-

době očividných psychopatů. O tom více u prů-

kopníka celostní medicíny a nelítostného kritika 

naší politické scény Jana Hnízdila; nedávno se 

psychopatickými úlety politiků zabýval (ne po-

prvé) v televizním Hyde Parku Civilizace a často 

ten problém rozebírá i na svém internetovém 

blogu. Stačí tam zasurfovat a pod zorným úh-

lem nabytého poučení si pak poslechnout pří-

mý přenos z Poslanecké sněmovny.

Stálo by za zkoumání, kolik mlátičů prázd-

né slámy, než se vrhli na politiku, v našem 

současném pojetí nabízející zaručenou, 

rychlou a  snadnou možnost zbohatnutí, 

tak učinilo až poté, co při vší své nesporné 

podnikavosti ztroskotali při pokusu o vlast-

ní podnikání tam, kde se něco prospěšného 

tvoří nebo kde se s něčím poctivě obchodu-

je. Možná by nám to procento vyrazilo dech. 

Dá se s tím něco dělat? Ale dá, i když ne lehce 

a  už vůbec ne obratem. Právě stojíme před 

možností alespoň vykročit lepším směrem: 

za dveřmi jsou volby… Zamořené prostředí 

pak pomůže dál čistit i kvalitní zákon o státní 

službě. S ním přijde čas, kdy státní tajemní-

ci ministerstev ohlídají příliš bujné minist-

ry před pokušením nefungujících registrů, 

plastikových karet a  jiných pokusů s erární 

pokladnou. A  rovněž před přílivy přivádě-

jícími do státních úřadů tu příbuzné novo-

pečeného šéfa, tu jeho kamarády z  místní 

stranické organizace nebo z tenisu („my tady 

všichni hrajeme tenis“) nebo dnes ještě čas-

těji z  golfu, popřípadě přátele jeho přátel. 

Možná jsem snílek…

Miloslav Jenšík
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NEZAMĚSTNANOST 
hýbe Evropou
Práce se stala nejcennější komoditou
Nárůst nezaměstnanosti v důsledku ekonomické krize se v řadě států 

Evropské unie stal černou můrou. V ekonomikách, kde její míra stoupla 

nejméně, pomohl zavedený systém alternativního zaměstnávání.

Markantní rozdíl je patrný zejména mezi 

ČR a  Německem, kde míra nezaměstnanosti 

stoupla jenom velmi málo. Němci totiž pruž-

ně zareagovali zavedením tzv. kurzarbeitu čili 

určité formy státem sponzorovaného zaměst-

návání. Lidé, kteří by jinak byli bez práce, díky 

systému státních dotací chodili alespoň na část 

pracovní doby do zaměstnání. Toto opatření je 

sice poměrně nákladné, ale přináší jiný benefi t: 

lidé nejsou doma a neztrácejí kvalifi kaci, pra-

covní návyky a smysl svého života. 

Nezaměstnanost nehledí na věk

Velmi citlivý a  do nástupu ekonomické krize 

u  nás bezprecedentní je tento problém u  ab-

solventů škol. Část této mladé generace žila 

6 TÉMA

DNES
POHOVORY
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v  naivním optimismu, že všichni jsme strůjci 

svého osudu. Teď je konfrontována se situací, 

na kterou vůbec nebyla připravena, protože 

žádnému předchozímu ročníku se nic podob-

ného nestalo.  

Nástupem ekonomické krize byl však pravi-

delný cyklický vývoj počtu nezaměstnaných 

absolventů narušen. Recesí postižený trh práce 

nebyl schopen dostatečně rychle absorbovat ab-

solventy z roku 2008. Do dubna 2009 počet ne-

zaměstnaných absolventů škol místo obvyklého 

snižování kolísal kolem hodnoty 26 tisíc, v září 

už jich bylo na úřadech práce evidováno 38 tisíc 

a v březnu 2010 osciloval jejich počet těsně pod 

35 tisíci. 

Příznivější vyhlídky naznačil rok 2011. Krize 

sice postihla prakticky všechna odvětví ekono-

miky, ale poptávka po pracovnících s technický-

mi znalostmi zůstala až do současnosti. Řeme-

slníci, kvalifi kovaní dělníci a technici se alespoň 

v některých regionech uplatňují poměrně dob-

ře. Do budoucna se lze obávat spíše zranitelnosti 

absolventů humanitních a  ekonomických obo-

rů. Podniky v krizi spíš ztenčují administrativu 

a  techniky si drží. Zároveň však krize ukázala, 

že nelze pružně přizpůsobit vzdělávací nabídku 

a  směrovat žáky do konkrétních oborů podle 

aktuálních potřeb trhu práce a ekonomické si-

tuace. Vzdělávací systém je třeba nastavit tak, 

aby produkoval absolventy, kteří jsou široce 

uplatnitelní na trhu práce, fl exibilní, samostat-

ní, vybavení co nejširším okruhem kompetencí 

a schopní a ochotní se dále vzdělávat.

Nepotřební?

Jedním z řešení nezaměstnanosti je forma fl e-

xibilního zaměstnávání, která je v  západních 

zemích běžná, ale v  České republice se zatím 

využívá velmi opatrně. Podle studie k Národ-

nímu akčnímu plánu podporujícímu pozitivní 

stárnutí pro období let 2013 až 2017 nelze v ČR 

mluvit o uplatňování komplexu opatření efek-

tivně podporujících zaměstnanost osob vyšší-

ho věku. 

Zákon o zaměstnanosti považuje osoby v před-

důchodovém věku za rizikovou skupinu ne-

zaměstnaných, jejichž návrat na trh práce po 

ztrátě zaměstnání je poměrně obtížný. V  sou-

ladu s programy aktivní politiky zaměstnanosti 

je nutno každoročně naplnit stanovený podíl 

uchazečů z  rizikových skupin (25 %). Úřady 

práce mají stanoveny kvóty minimální účasti 

starších nezaměstnaných na rekvalifi kacích. To 

však nepřináší jednoznačně pozitivní efekt, ne-

boť kvóta může omezovat přístup jiných riziko-

vých skupin. Také bývá obtížné kvótu naplnit, 

protože bez existence jiných opatření, která by 

motivovala k  účasti na rekvalifi kacích, nepro-

jevují starší nezaměstnaní o tato školení zájem. 

Výrazným aspektem ovlivňujícím poptávku po 

práci je nepružnost mzdových sazeb. Mezi další 

vlivné faktory způsobující nesoulad mezi nabíd-

kou práce a poptávkou po ní patří úroveň na-

stavených podpor v nezaměstnanosti, které ne-

působí při hledání pracovního místa motivačně, 

a zvyšující se produktivita práce v podnicích. 

Práce na částečný úvazek 
v Česku přibývá, ale zůstává 
spíš privilegiem

Jak uvádějí autoři studie, nabízejí se dvě zá-

kladní cesty, jež by mohly vést ke zvýšení za-

městnanosti starších osob a  seniorů. První 

spočívá ve zvýšení míry ochranných opatření 

s ohledem na věk zaměstnanců například for-

mou prodloužení výpovědní lhůty, stanovením 

výše odstupného podle počtu odpracovaných 

let apod. Nicméně s  ohledem na nutnost za-

chování relativní pružnosti trhu práce v ČR je 

PRACOVNÍ FLEXIBILITA
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třeba zvýšit fl exibilitu trhu práce a především 

posílit schopnost konkurence osob 50+ na pra-

covním trhu. 

Podle doporučení Světové zdravotnické orga-

nizace by zaměstnavatelé měli zabezpečit při-

měřenou fl exibilitu v  práci a  ve struktuře pra-

covního prostředí, tak aby pracovní podmínky 

vyhovovaly všem typům starších pracovníků. 

Zaměstnanci by se přitom měli podílet na přijí-

mání rozhodnutí, která mají vliv na jejich práci. 

Pracovní opatření by mělo být dostatečně fl exi-

bilní na to, aby v  případě potřeby zabezpečilo 

rozdělení práce, práci na částečný úvazek a ob-

dobí pracovní absence z osobních důvodů. 

Výsledky šetření pracovníků Výzkumného ústa-

vu práce a sociálních věcí ukazují, že před dosa-

žením statutárního důchodového věku odmítá 

naprostá většina pracovníků zkrácení pracovní-

ho úvazku, ale v důchodovém věku jsou částeč-

né pracovní úvazky pro tuto věkovou kategorii 

typické a vhodné. 

„Osoby v  důchodovém věku, které pracují na 

částečný úvazek, se po zdravotní stránce cítí 

lépe než ti, kteří nepracují, jsou v  lepší psy-

chické pohodě a  nemají problémy se sociální 

izolací. Práce takové osoby většinou baví a jsou 

s  ní spokojeny, zejména pokud mají možnost 

pracovat omezený počet hodin. Práci na zkrá-

TÉMA

EU 27 ČR SRN Španělsko Nizozemsko Slovinsko Slovensko
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cený úvazek v důchodovém věku však lze v na-

šich podmínkách považovat za těžko dostupné 

privilegium. Ačkoliv přání pracovat na zkráce-

ný úvazek i během pobírání důchodu vyslovují 

tři čtvrtiny zaměstnanců v  předdůchodovém 

věku, ve skutečnosti pracuje z  těch, kteří jsou 

již v  důchodu (ve věku 50‒64 let), jen každý 

desátý. Důvodem je především přetrvávající 

nedostatečná nabídka částečných pracovních 

poměrů, o které nemají zájem jak zaměstnava-

telé, tak většina pracujících,“ uvádějí ve svém 

článku v časopisu Fórum sociální politiky Re-

nata Kyzlinková a Renata Kotrusová z Institutu 

sociologických studií UK.

Co mohou přinést alternativy 
zaměstnavatelům?

Částečný pracovní úvazek umožňuje inten-

zivněji využívat pracovní kapacitu zaměst-

nanců, efektivněji využívat budovy a  zaříze-

ní zavedením další směny, snižovat náklady 

práce na jednotku výroby redukcí příplatků 

za přesčasovou práci, kterou by zaměstnavatel 

vyplácel pracovníkům na plný úvazek, a  zvý-

šit produktivitu práce díky větší pozornosti 

a kondici pracovníka. V rámci funkční (inter-

ní) fl exibility mohou být pracovníci soustavně 

školeni a rekvalifi kováni v souladu s měnícími 

se potřebami fi rmy. Finanční fl exibilita pak za-

městnavateli umožňuje přizpůsobovat mzdové 

ohodnocení za vykonanou práci aktuální situaci 

na pracovním trhu. 

Na druhé straně tak může ve fi rmách docházet 

k  segmentaci zaměstnanců na kmenové, tvo-

řené skupinou kvalifi kovaných pracovních sil 

s  jistotou zaměstnání, a  ostatní, jejichž služeb 

se využívá pouze v případech zvýšené poptávky 

po určitém druhu dovedností. Důsledkem tak-

to specifi ckého trhu práce je pak marginalizace 

některých skupin obyvatelstva, zejména „čers-

tvých“ absolventů škol, dlouhodobě nezaměst-

naných, matek pečujících o děti a osob zdravot-

ně postižených. 

Češi jsou s novotami opatrní

Nejaktuálnější a  nejkomplexnější pohled na 

problematiku zaměstnanosti lze získat z databá-

zí Eurostatu. Z jeho šetření vyplývá, že ke kon-

ci roku 2011 pracovalo v členských zemích EU 

18,8 % zaměstnaných na částečný úvazek ze za-

městnaných ve věkové skupině 20‒64 let. V no-

vých členských zemích unie je práce na částeč-

ný úvazek již méně běžná a ve dvanácti zemích 

unie je její podíl nižší než 10 %. Nejnižší míru 

vykazuje Česká republika (4,7 %), Slovensko 

(3,9 %) a Bulharsko (2,2 %). Ve věkové skupině 

50‒64 let se v ČR částečné úvazky vyskytují pou-

ze v omezené míře (5,6 %). To představuje třetí 

místo od konce v EU 28 (průměr celé unie činí 

20,2 % částečných úvazků). Nejčastěji se tato 

forma zaměstnávání využívá v sektoru služeb ‒ 

v obchodu, dopravě a komunikacích, fi nančních 

a dalších službách. 

Z  výzkumu Sítě mateřských center o.s., kte-

rý u nás proběhl loni, vyplynulo, že z více než 

450 oslovených fi rem se 40 procent vyjádřilo, že 

se jim fl exibilní zaměstnávání nevyplatí.
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Nejlépe si ví rady Nizozemci

Příčiny i  důsledky vysoké míry nezaměstna-

nosti jsou ve všech zemích obdobné, každá 

z nich však volí ke zmírnění negativních dopa-

dů jiný komplex opatření. Některé státy napří-

klad dočasně snížily zdravotní pojištění, pod-

pořily podnikání, kompenzovaly mzdy práce 

na méně hodin, poskytovaly fi nanční úlevy při 

přijímání nových pracovníků a  hlavně zvyšo-

valy výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti, 

zejména na rekvalifi kaci. Velkou tradici má 

takové zaměstnávání v  Nizozemsku, které se 

v tomto ukazateli naprosto vyčleňuje a kde na 

částečný úvazek pracuje téměř polovina osob 

v produktivním věku. 

V zemích EU lze identifi kovat příklady dobré 

praxe, jak zapojit do implementace fl exibilních 

forem práce při podpoře zaměstnanosti star-

ších osob jak zaměstnance, tak zaměstnavate-

le. Zkušenosti ukazují, že je možno přesvědčit 

zaměstnavatele o důležitosti této problematiky 

a  realizovat změnu „cestou zespodu“, nikoliv 

direktivně. Opatření, z  nichž se lze učit, byla 

implementována např. ve Slovinsku (speci-

fi cké programy, poradci pracující se staršími 

klienty), Dánsku („neochraňuj pracovní mís-

ta, ochraňuj pracovní mobilitu“), Německu 

(poradenství, změna smýšlení zaměstnavatelů 

i zaměstnanců, názor, že státní správa musí jít 

příkladem). Jak ukazují zahraniční zkušenos-

ti, koncepce aktivního stárnutí se daří úspěš-

ně zavádět jen v  úzké součinnosti s  fi rmami 

a organizacemi, jichž se navrhovaná opatření 

dotýkají, nikoli prostřednictvím legislativních 

norem.

Text: Věra Vortelová

Foto: Th inkstock

10 TÉMA

SDÍLENÍ PRACOVNÍHO MÍSTA 

(JOB SHARING) 

Spočívá v působení více pracovníků na 

jednom pracovním místě. Například 

dva zaměstnanci pracující na částečný 

úvazek se domluví na pravidelném 

střídání v průběhu pracovního týdne 

tak, aby pokryli celou pracovní dobu. 

Záleží na jejich vzájemné dohodě, zda 

bude každý pracovat 2,5 dne týdně, 

nebo zda budou pracovat každý den 

polovinu pracovní doby.

PRÁCE Z DOMOVA

(HOME WORKING)

Tento typ práce umožňuje 

zaměstnancům pracovat část týdne nebo 

celou pracovní dobu z domova, přičemž 

zaměstnanec si tuto dobu sám rozvrhuje. 

Problémem mohou být pracovní úrazy, 

ochrana osobních údajů a obchodního 

tajemství zaměstnavatele a jejich 

dostatečné zabezpečení před zneužitím.

PRÁCE NA DÁLKU 

(TELEWORKING)

Jedná se o práci v terénu. Výměna pokynů

zaměstnavatele i výsledků práce 

zaměstnance probíhá prostřednictvím 

telekomunikačního kontaktu. U práce 

na dálku je dobré podmínky této práce 

upravit přímo v pracovní smlouvě 

nebo v interní směrnici, dohodnout 

se na pořízení a užívání zařízení 

potřebných pro distanční výkon práce 

a případné úhradě nákladů s tím 

spojených, stejně jako na evidenci 

pracovní doby, bezpečnosti práce 

a podobně.

FLEXIBILNÍ ZAČÁTEK 

PRACOVNÍHO DNE

Je opatřením, které se podobá pružné 

pracovní době. Zaměstnavatel umožní 

zaměstnancům, aby si stanovili 

začátek pracovní doby podle vlastních 

potřeb a této možnosti pak mohli 

využít například pro vyřízení svých 

osobních záležitostí nebo rodičovských 

povinností.

KONTO PRACOVNÍ DOBY

Představuje systém, který reaguje 

na sezonní výkyvy v objemu práce, 

přičemž počet odpracovaných 

hodin se v návaznosti mění. Lze je 

využívat například v zemědělství nebo 

v cestovním ruchu.

AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ

Principem agenturního zaměstnávání 

je dočasné umístění zaměstnanců 

zprostředkovatelskou agenturou 

k výkonu práce u zaměstnavatele 

(uživatele), který si tak pracovníky 

od agentury „pronajímá“.

FLEXIKURITA

Tento pojem označuje rovnováhu 

mezi pružným pracovním trhem 

a sociálním zabezpečením pracovníků. 

Prosazuje ji EU s cílem zvýšit 

konkurenceschopnost evropského 

hospodářství a současně zachovat 

evropský sociální model.

SUBCONTRACTING

Zaměstnávání na základě jiné než 

pracovní smlouvy, například dohody 

o provedení práce nebo dohody 

o pracovní činnosti. 

FORMY FLEXIBILNÍ PRÁCE

V Nizozemsku 

pracuje 

na částečný 

úvazek téměř 

polovina osob 

v produktivním 

věku.



11KALENDÁŘ AKCÍ

Jak vytvořit a udržet skvělý tým
Brno / Praha
Co je tím tajemstvím, které odlišuje úspěšné týmy od těch ostatních?
www.performia.cz

26.–27. 9. 2013
24.–25. 10. 2013 

Nenechte sebou manipulovat
Praha
www.tyrkys.cz

24. 9. 2013

GESUND LEBEN 
Essen, Německo
Veletrh zdraví, krásy a dobré kondice
http://www.gesundleben-essen.de/

2.–4. 11. 2013 

GESUND LEBEN 
Wels, Rakousko
Veletrh zdraví, krásy a dobré kondice
http://www.gesundheitsmesse.at

8.–10. 11. 2013

Interpädagogica 
Graz, Rakousko
Veletrh vzdělávání, kultury, sportu, sportovního vybavení a zdravého životního stylu
http://www.interpaedagogica.at

14.–16. 11. 2013

DIE BESTEN JAHRE
Stuttgart, Německo
Mezinárodní veletrh zaměřený na aktivní život a potřeby generace 50+ – informace, zábava, 
cestování, služby, práce
http://www.messe-stuttgart.de/diebestenjahre/

18.–19. 11. 2013

Tip na výlet do zahraničí

Veletrh Profesia days
Praha, PVA EXPO Letňany
3. ročník mezinárodního veletrhu
www.profesiadays.cz

23.–24. 10. 2013

Jak se vyznat v lidech a využít jejich potenciál
Praha
Jak pochopit a využít opravdový potenciál člověka?
www.performia.cz

26.–28. 10. 2013
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Zlepšení situace 

by mohly 

napomoci 

například 

mediální 

kampaně, které 

by osvětlovaly, 

že i starší 

generace 

má přidanou 

hodnotu pro 

zaměstnavatele.

ROZHOVOR

Zuzana Dvořáková: 

Pěstujme mezigenerační 
solidaritu, v budoucnu 
se nám to vyplatí
U některých našich zahraničních sousedů si už fi rmy uvědomují, že 

stárnou a s nimi stárnou i jejich zákazníci. Proto cíleně zaměstnávají lidi 

nad padesát, neboť mají ke starším klientům blíž. Kdy si to uvědomí i naši 

zaměstnavatelé? Nejen na to jsme se zeptali profesorky Zuzany Dvořákové, 

respektované odbornice na oblast vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů.
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Pokud má 

zaměstnavatel 

určitým 

způsobem 

vytvořeny týmy 

pracovníků, 

například co 

se týče vhodné 

věkové skladby, 

dochází 

k přirozenému 

vývoji a pohybu 

mezi pracovníky 

jednotlivých 

věkových 

skupin.

Inspirujme se u sousedů

Jsou tedy naše sousední země i v tomto směru 

mnohem dál než my?

V  Německu či Rakousku bezpochyby. Český 

model je do velké míry přejatý z rakousko-uher-

ského, respektive německého modelu, ale tam je 

vstřícnost vlády řešit tyto věci daleko větší než 

u  nás. Jednak mají stabilizovaný systém a  jed-

nak už i konkrétní programy, co pro lidi v tomto 

směru dělat. Ohledně iniciativ zaměstnavatelů 

– pokud vím, v Rakousku někteří zaměstnava-

telé systematicky zaměstnávají lidi padesát plus, 

protože s proměnou věkové struktury zákazní-

ků, konkrétně s  jejich stárnutím, dochází i  ke 

změně jejich preferencí – klienti si přejí, aby byli 

obsluhováni pracovníky podobných věkových 

kategorií. 

Vedle trendu horší zaměstnatelnosti 

padesátníků a starších roste v ČR i trend 

nezaměstnanosti mladých absolventů. 

Čím si oba tyto trendy vysvětlujete? 

Domnívám se, že u mladých absolventů je jed-

na z velkých chyb ve vzdělávacím systému, který 

lidi připravuje na to, aby znali, ale už nikoli na to, 

aby tyto znalosti dovedli použít. To je nedosta-

tek, který má makroekonomický základ a který 

se datuje možná už do počátku 90. let. U osob, 

kterým je více než padesát, je typický jeden ne-

gativní a  pro Čechy charakteristický rys, a  to 

nízká mobilita. I kdyby pro ně nějaké pracovní 

příležitosti existovaly, mají v sobě hluboce zako-

řeněno, že za nimi nebudou ochotni cestovat. 

Dalším nedostatkem je pak podle mého názoru 

to, že u nás není dobře ošetřeno další vzdělávání, 

pro aktualizaci pracovních dovedností padesát-

níků a případně starších. Povaha této příčiny je 

opět makroekonomická a  v  řadě případů dnes 

zaměstnavatelé nemají ani čas ani peníze na to, 

aby s tím něco udělali. Domnívám se, že i když 

existují iniciativy například ze strany svazů za-

městnavatelů ohledně vzdělávacího systému, 

nejspíš to nepadá na úrodnou půdu, protože 

státní správa a politické strany mají jiné problé-

my, než se starat o tyto záležitosti.

V čem vidíte výhody pracovníků nad padesát 

oproti mladším generacím? Jaké přínosy 

může mít organizace z toho, když se rozhodne 

přijmout pracovníka staršího padesáti let, 

kromě toho, o čem jsme se už zmínili?

V  praxi to bohužel funguje tak, že zaměstna-

vatel u starších padesáti let přihlíží v prvé řadě 

k tomu, zda jde o ženu nebo o muže, dále jaké 

je jejich vzdělání, a  pak sehraje svou roli i  lo-

kalita. Tyto tři faktory mají zásadní vliv. Když 

se například sejde kombinace vysoce vzdělaná 

žena v průmyslové oblasti, ale s nižším platem, 

pak mají zaměstnavatelé daleko větší ochotu ji 

zaměstnat, jelikož jim odvede vysoký výkon za 

relativně nízké mzdové náklady. Tady je výhoda 

pro zaměstnavatele zcela evidentní. 

Významným faktorem je zejména existence ur-

čité „kultury mládí“, která je silně podporována 

i médii, a sice „kdo je mladý, ten je perspektivní, 

a kdo je starý, ten perspektivní není“. Myslím si, 

že zlepšení situace by mohly napomoci napří-

klad mediální kampaně, které by osvětlovaly, 

že i  starší generace má přidanou hodnotu pro 

zaměstnavatele. Je zde evidentně nutné působit 

na vědomí lidí, na hluboko zakořeněná vnímá-

ní – nejlépe tedy přes média. Jak jsem si všimla, 

právě k tomu směřuje i váš časopis Age mana-

gement. 

Věkově vyvážené týmy se fi rmě 
dlouhodobě vyplatí

Ano, o škodlivosti „kultu mládí“ jsme 

psali nejednou. Příklady, které uvádíme, 

se snažíme motivovat nejen zaměstnavatele, 

ale také samotné padesátníky. Vraťme se však 

k předchozí otázce. Jaké jsou podle vás 

nevýhody starších lidí?

Tady se budu opakovat: mobilita s věkem výraz-

ně klesá, obecně jsou starší lidé méně fl exibilní, 

i když je to také značně individuální. Pokud za-

městnavatel působí v technologicky náročnějším 

oboru, potřebuje, aby se jeho lidé rychle učili, 

a ne každý nad padesát let, třeba i s vyšším vzdě-

láním, je k  tomu ochoten či schopen. Naproti 

tomu velkou výhodou pro zaměstnavatele je to, 

že lidé nad padesát jsou vděční za práci a  jsou 

loajální. Vedle toho existují statistiky ohledně 

pracovní neschopnosti mladší versus starší ge-

nerace a vycházejí ve prospěch starších. Pokud je 

takový padesátník zdravý, nevykazuje pracovní 

neschopnost tak vysokou jako mladý pracovník. 

To je ovšem také dáno zdravotním stavem mladé 

generace, který se de facto zhoršuje.

Existují hlasy, že ideální tým zaměstnanců 

by se měl skládat z tzv. mladých dravců 

a zkušených pracovníků. Souhlasíte? 

V jakém poměru by tyto skupiny měly být 

zkombinovány?

V tomto případě jde opravdu hlavně o ten pro-

centní poměr jednotlivých skupin. Není možné 

AGE MANAGEMENT
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Starší lidé se 

chtějí učit, jde 

však o to, aby 

zaměstnavatel 

našel způsob, 

který je pro 

ně vyhovující. 

Většinou si 

chtějí věci 

prakticky 

vyzkoušet, 

a ne o nich mít 

pouze teoretické 

přednášky.

říci, že na padesát plus má připadat 20 % a na 

věkové ročníky třicet a mladší také 20 %. Systé-

my, které chtěly přežít, vyžadovaly rovnoměrné 

zastoupení jednotlivých věkových skupin vždy 

po desítkách let, aby se to přirozeně obnovovalo. 

Z třicátníků se stanou čtyřicátníci, za ně nastou-

pí bývalí dvacátníci atd. Pak jde jen o zaměstna-

vatele, do jaké míry si může dovolit fi nancovat 

takto rozdělenou strukturu pracovního kolek-

tivu. To záleží na fi nančních možnostech orga-

nizace i  záměrech či plánech, jak dlouho chce 

tato organizace fungovat. Velká fi rma si to může 

dovolit, malá fi rma ne, jelikož je pro ni složitější 

předvídat svou budoucnost. Malé fi rmy proto 

musejí stavět hlavně na mladých dravcích a „to-

čit“ výsledky, zatímco velké společnosti, hlavně 

mezinárodní, vědí, že tu budou i za padesát let, 

třeba s  jiným portfoliem, ale určitá struktura 

personálu tam bude, a  proto si můžou dovolit 

určité věkové strukturování. 

Z náhodných pozorování či výsledků diplomo-

vých prací obhájených na katedře personalistiky 

je evidentní, že velké fi rmy v ČR, a to zejména se 

státní účastí, vykazují vyšší průměrný věk svých 

zaměstnanců, než je tomu u malých a středních 

fi rem. Pak je třeba ještě rozlišovat mezi obory 

činností, kdy například u tradiční výroby je opět 

inklinace k vyššímu průměrnému věku, zatímco 

ve službách, a nejvíce v high-tech podnicích, je 

zřejmá tendence k nižšímu průměrnému věku, 

jelikož moderní technologie přece jen lépe ovlá-

dají příslušníci mladé generace.

Pokud má zaměstnavatel určitým způsobem 

vytvořeny týmy pracovníků, například co se 

týče vhodné věkové skladby, dochází k  přiro-

zenému vývoji a pohybu mezi pracovníky jed-

notlivých věkových skupin. Lidé nad padesát se 

pak snadno dostávají do role mentora, případ-

ně kouče, a  jsou proto pro své zaměstnavatele 

obrovsky cenní díky tomu, že jim takový pra-

covník dodá přidanou hodnotu, kterou přenáší 

na mladší generace.

Starší se chtějí učit

Měli by personalisté nějak modifi kovat či 

přizpůsobovat různé HR procesy, například 

nábor a rozvoj, starším pracovníkům?

V rámci získávání zaměstnanců a vlastního vý-

běrového procesu si to zaměstnavatel nesmí 

dovolit, jelikož by to okamžitě bylo označeno 

za diskriminaci. Co si ale zaměstnavatel dovolit 

může a  co by podle mého názoru starším pra-

covníkům mohlo výrazně pomoci, je uzpůsobit 

těmto lidem v  rámci celoživotního vzdělávání 

některé metody vzdělávání a  rozvoje. Tito lidé 

jsou z velké části ochotni se učit – i když jsou to 

třeba „jen“ řemeslníci, jsou rádi, když je pošle-

te na školení nebo když někdo přijde do fi rmy 

a vysvětlí jim, že existuje nějaký nový stroj a jak 

s ním mají zacházet. Starší lidé se chtějí učit, jde 

však o to, aby zaměstnavatel našel způsob, který 

je pro ně vyhovující. Většinou si chtějí věci prak-

ticky vyzkoušet, a ne o nich mít pouze teoretické 

ROZHOVOR
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přednášky. Chtějí se učit vlastní praxí, být někým 

vedeni při své vlastní praxi – spíše tedy praktický 

trénink.

A co jejich hodnocení a motivace?

V hodnocení si to zaměstnavatel také nesmí do-

volit – i  to by bylo okamžitě napadnutelné jako 

diskriminace. U motivace by ovšem rozdíly být 

měly: jakmile je totiž člověk zaopatřený, motivuje 

ho k práci něco jiného než jen dosažený výkon 

a peníze. Starší člověk hledí spíše na to, aby ho 

práce bavila, aby měl přijatelný pracovní režim, 

kolem sebe příjemné spolupracovníky a férového 

šéfa. Na zaměstnavateli tedy je, aby vytvářel vhod-

né týmy, kultivoval vedoucí zaměstnance a styly 

vedení. U těch starších jde tedy hlavně o ošetření 

měkkých faktorů motivace zaměstnanců. Navíc 

starší jsou loajální, zatímco mladí jsou přeléta-

vější, velmi rychle dokáží změnit zaměstnavatele, 

a zvláště Češi chtějí dostávat co nejdříve hmotné 

výhody ze svého pracovního poměru.

Cílem je zdravá populace

Co by měl stát dělat pro to, aby napomohl 

řešení situace stárnutí populace či kvalitního 

stáří? Na průměrný důchod, který je něco 

přes deset tisíc korun, dosáhne pouze 

třetina seniorů. Pomohla by v tomto směru 

například úprava legislativy či pobídky 

fi rmám?

Základním předpokladem aktivního stárnutí je 

mít zdravou populaci. V první řadě je tedy dů-

ležité dořešit zdravotnickou reformu. Ví se, že 

budou růst požadavky na zdravotní péči ze stra-

ny těchto stárnoucích ročníků. Jestliže byl dříve 

průměrný věk dožití například 72 let u  mužů, 

dnes se může zvýšit na 78, u  žen to bude tře-

ba víc než 80 let. Tím enormně vzrostou poža-

davky na výdaje na zdravotní péči. Pokud máte 

zdravého pracovníka, může zůstat v zaměstnání 

i přesto, že už má třeba nárok na odchod do dů-

chodu. 

Další věcí je zvyšování mobility obyvatel, o kte-

ré už jsem hovořila, na níž působí dopravní do-

stupnost. Vedle toho může stát vytvářet určité 

pobídky – například ve formě snížení daní na 

zaměstnávání osob z určité věkové skupiny, při-

čemž nejčastěji jde dnes v Evropě o skupinu ve 

věku dvacet až dvacet pět let. U skupiny nad pa-

desát let se o tom sice příliš neuvažuje, ale v pří-

padě, že by na tom měl stát mimořádný zájem, 

je tu i možnost snížení daní pro zaměstnavatele, 

když zaměstná určité procento těchto lidí.

Co se týče úprav pracovněprávní legislativy, 

významnou pomoc by představovaly fl exibilní 

pracovní režimy. Ty už ale v legislativě zakotve-

ny jsou, problémem je, že se v praxi z nejrůzněj-

ších důvodů příliš nevyužívají, což je takové čes-

ké specifi kum. Sdílená pracovní místa, zkrácené 

úvazky – to vše by mohlo pomoci jak skupině 

lidí nad padesát let, lidem v důchodovém věku, 

kteří chtějí být aktivní, tak pružnosti trhu práce 

obecně.

Jaký je váš pohled na důležitost celoživotního 

vzdělávání? V čem spočívá jeho význam 

například ve srovnání s počátečním 

vzděláváním?

Z  mého pohledu je velice důležité. Pro vlastní 

přežití musí stát investovat do celoživotního 

vzdělávání, a  počáteční vzdělávání, ať už stře-

doškolské nebo vysokoškolské, má životnost, 

respektive informace, které se tam lidé dozvědí, 

mají užitnou hodnotu dva, maximálně tři roky, 

a to jsem hodně nadsadila. Poté se musí znovu 

investovat do znalostí a vyzkoušení dovedností, 

protože jinak by byl člověk na trhu práce ne-

použitelný. Něco musí zafi nancovat stát, něco 

zaměstnavatelé nebo profesní svazy. To se zde 

v  Česku zatím neděje, jde o  takovou rajskou 

hudbu budoucnosti. 

Ideální možností by bylo, kdyby měli zaměst-

navatelé v rámci svých svazů fondy, kam by od-

váděli určité částky. Z takového fondu by se pak 

platilo celoživotní vzdělávání. Tímto způsobem 

by to nebylo na státu – podniky by přímo mohly 

dávat fi nanční prostředky vybraným institucím 

nebo lektorům, u  nichž budou vědět, že další 

vzdělávání provedou podle jejich představ. Moh-

ly by si takto samy řídit, jaký program či obor 

se má vyučovat. Domnívám se, že pokud je to 

v gesci státu, jsou vzdělávací systémy nefunkční 

ve smyslu připravenosti absolventů na reálnou 

praxi. Lepší tedy je, aby si podniky tyto záleži-

tosti spravovaly samy. Potíž je v tom, že málokte-

rý podnik si může dovolit fi nancovat například 

učňovské zařízení. Je tedy nutné spojit se. 

Například v  Německu existuje duální systém 

(který zde fungoval před rokem 1989 také), 

Němci ho neustále inovují a přináší jim úspěch. 

U nás ta spolupráce existuje na úrovni jednotli-

vých podniků a škol, ale není to systémové. Pak 

je tu další aspekt, jak se k celoživotnímu vzdě-

lávání staví lokální administrativa – kraje nebo 

bývalé okresy. Někde mu jsou místní adminis-

trativy nakloněny, takže pro něj vytvářejí pod-

mínky, jinde to tak ale není.  

AGE MANAGEMENT

Prof. Ing. Zuzana 

Dvořáková, CSc., 

je respektovanou osobností 

v oblasti vzdělávání a rozvoje 

lidských zdrojů. Již deset let 

vede katedru personalistiky 

VŠE v Praze a je profesorkou 

v oboru podniková 

ekonomika a management.

>>
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Budeme mít za pár let koho 
zaměstnat?

Čím by se podle vás měl age management 

především zabývat?

Podle mne nemá cenu udělovat nějaká zvlášt-

ní privilegia jedné skupině zaměstnanců, to 

se nikdy nevyplácí. Lepší je tedy namixovat 

osvědčené personální metody pro pracovní-

ky obecně. Vidím tu jistou paralelu například 

s odměňováním za minulého režimu. Když jste 

tehdy dal nějaké skupině dělníků prémii, abyste 

zlepšil jejich výkonnost, druhá skupina, která 

se o  tom dozvěděla, začala dělat stejné chyby, 

aby to u nich vedlo k téže prémii. Podobně tedy 

když zorganizujete například nějakou akci na 

podporu vzdělávání starších pracovníků, mů-

žete si být jisti, že ti mladší udělají všechno pro 

to, aby se k tomu benefi tu také dostali. Případně 

se výrazně zvýší jejich nespokojenost. V  kaž-

dém případě pak ale vzrostou náklady.

Jaké nástroje age managementu by tedy 

měli manažeři a personalisté používat? 

A mají vůbec takové přístupy pro organizaci 

nějakou přidanou hodnotu?

Přínosem těchto přístupů jsou jednak spokoje-

nost zaměstnanců a jednak výkon – jednotliv-

ců, potažmo týmu či rovnou celé organizační 

jednotky nebo organizace. Bylo by nutné pro-

vést nějaké srovnání, přičemž ale o  žádném 

podobném nevím. Žádaným výstupem by bylo 

porovnat míru spokojenosti a výkonnosti těch, 

kteří mají v organizaci age management, a těch, 

kteří ho nemají. Domnívám se, že tam, kde je 

age management, existuje vyšší pracovní spo-

kojenost.

U výkonu je to ale otázka. Obecně platí, že vyš-

ší pracovní spokojenost ještě negarantuje vyšší 

výkonnost. Lidé jsou spokojení, přijdou do prá-

ce, popovídají si s ostatními, ale žádnou práci 

neudělají. A naopak: lidé, kteří nejsou spokoje-

ní, sice mohou přijít do práce naštvaní, ale bu-

dou pracovat tvrdě, po odchodu domů budou 

dál naštvaní, ale budou mít za sebou spoustu 

odvedené práce. Vysoce spokojený pracovník 

tedy ještě není zárukou vysokého výkonu.

Které segmenty by se měly na přístupy age 

managementu podle vás nejspíše zaměřit?

Jednoznačně výroba. Tam bude velký problém 

s vysokým průměrným věkem a brzy bude nut-

né se tím zabývat. Totéž platí pro energetiku, 

klasické strojírenství, automobilový průmysl. 

Navíc se v  těchto sektorech nacházejí domi-

nantní zaměstnavatelé v České republice. Dnes 

je hlavním bodem programu diversity manage-

mentu genderová problematika. Ale osobně si 

myslím, že spíš než genderová záležitost by se 

měla řešit právě problematika věku, jelikož ta je 

daleko akutnější vzhledem k nepříznivému de-

mografi ckému vývoji a stárnutí populace. Navíc 

státu chybějí peníze na důchody – na důchodce 

zkrátka nebude, lidé se nerodí, ale ekonomiku 

je třeba udržet v chodu. Migraci mladých z ji-

ných zemí ve velkém počtu také nelze očekávat. 

V  tomto světle je budoucnost českého trhu 

práce a  obecně ekonomiky dost černá. Velké 

podniky si to uvědomují. Například společnost 

Škoda Auto realizuje sérii přednášek na téma 

vlivu demografi ckého vývoje v  ČR na perso-

nální řízení, což dokládá, že se v tomto ohledu 

začíná něco dělat, a ostatní podniky na to také 

začínají přicházet. Demografi cký vývoj v Česku 

je tak negativní, že ti zaměstnavatelé, kteří vědí, 

že budou fungovat za nějakých pár desítek let, 

nebudou mít koho zaměstnat.

Podle evropských výzkumů je vztah mladých 

Čechů k seniorům nejhorší v Evropě. Jak 

se podle vás dá posílit mezigenerační 

solidarita?

Bude zde existovat více vlivů. Jednak jde 

o kampaně v médiích, kdy v reklamách je vět-

šinou mladý, hezký, usmívající se člověk; má-

lokdy vidíte, že by to byl nějaký starší hezký 

usmívající se člověk, možná s výjimkou reklam 

na léky či zdravotní péči. Dále pokud se dnes 

v  náborových akcích něco akcentuje, většinou 

se neřekne, že pro určitou pracovní pozici by 

byl přijatelný určitý věk; místo toho vede zave-

dená praxe personalistů k tomu, že mladí vědí, 

že na trhu práce mají daleko větší šanci než ten, 

kdo se dostane do určitého věku.

V první řadě by se o to měly postarat podniky, 

tedy vytvářet týmy, v nichž by byly zastoupeny 

různé věkové skupiny. Stát, který je již nefunkč-

ní v  jiných oblastech, v  tomto ohledu těžko 

vydá nějaká pravidla či doporučení. Odpověd-

nost je tedy skutečně na zaměstnavatelích. Začít 

by se ale mělo už v předchozích institucích, než 

se mladí lidé dostanou na trh práce, tedy přede-

vším ve školách – aby byli co nejvíce konfronto-

váni s různým věkovým složením skupin, které 

je připravují na budoucí výkon povolání, aby se 

s takovou diverzitou běžně setkávali.

Za rozhovor děkují Jana Jenšíková a Daniel Libertin

Foto: Marek Jenšík a Th inkstock
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ŘEKLI O NÁS

Petra E. Krňanská:

Rozdílné generace by se měly 
naučit spolupracovat
„Stárnutí populace přináší mnohé výzvy a age management je krokem, který bychom měli udělat 

všichni směrem k sobě napříč generacemi, abychom se sešli. Vzhledem ke smutné skutečnosti, 

že v dnešní době se objevuje propast mezi generacemi, jsem moc ráda, že vznikl časopis Age 

management, který je jedním z aktivátorů mezigeneračního dialogu v české společnosti. 

Starší generace mají moudrost nabytou životní zkušeností, která by měla být předávána genera-

cím mladším. Rozdílné generace by se měly naučit spolupracovat společným ,dáním hlav dohro-

mady´ ve snaze řešit dílčí úkoly i problémy nejen v rodině, ale také na pracovišti a ve společnosti 

jako takové.“

Jan Keller:

Časopis Age management 
prohlubuje mezigenerační dialog
„Generační úhel pohledu hraje v posledních letech v sociologii stále výraznější úlohu. Řada věcí 

a problémů, které se nedařilo objasnit tradičními přístupy, se objevuje v novém světle, jestliže na 

ně pohlédneme právě z hlediska věkových skupin. 

Francouzský sociolog Louis Chauvel prokázal v knize nazvané Osud generací, nakolik jsou mnohé 

dnešní klíčové problémy svázány právě s příslušností k určité věkové kohortě. Výzkumy hodnotové 

orientace zase sledují, do jaké míry si mohou jednotlivé generace mezi sebou rozumět, či naopak,  

v jak odlišných světech se pohybují. 

Proto považuji za velmi důležité to, co dělá časopis Age management. Jestliže se zvětší prostor pro 

porozumění v měřítku mezigeneračním, ušetříme si tím mnoho omylů při řešení problémů, které 

trápí každou společnost.“

Prof. PhDr. Jan Keller, CSc., 

vysokoškolský pedagog 

a publicista. Od roku 

2000 působí jako profesor 

sociologie na Fakultě sociálních 

studií Ostravské státní univerzity. 

Přednáší pravidelně na 

univerzitě v Lille a nepravidelně 

na univerzitách v Trentu 

a Barceloně. Je autorem řady 

odborných i popularizačních 

knih z oblasti sociologie 

a environmentalistiky. 

 Mgr. Petra E. Krňanská je 

koordinátorkou programu 

Grundtvig v České republice. 

Od roku 2007 pracuje 

v Programu celoživotního 

učení, který je administrován 

Domem zahraničních služeb. 

Vzdělávání dospělých je pro ni 

nejen profesí, ale také velkým 

koníčkem.
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FIRMA 
 nás potřebuje oba
  „Táta říká, že to byl plynulý přechod do předem připravených pozic,“ 

poznamenává ke svému nástupu do funkcí ředitele společnosti BAEST 

Machines & Structures a místopředsedy představenstva Machinery 

Holding František Kulovaný junior. Se svým otcem Františkem, 

který fi rmu v roce 1991 s kolegy zakládal, tvoří velmi harmonický 

a produktivní tým.
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Otec a syn Kulovaní: 



BAEST 

Machines & Structures, a.s.

Tento středně velký strojíren-

ský výrobní a obchodní podnik 

se nachází v Benešově u Prahy 

a navazuje na výrobní program 

původního BEST, s.r.o., z roku 

2001. Zaměřuje se na opako-

vanou i zakázkovou (malosé-

riovou i kusovou) výrobu sva-

řovaných ocelových konstrukcí 

a zařízení pro stavebnictví, 

strojírenství, energetiku, eko-

logii, zemědělství, chemický, 

petrochemický a potravinářský 

průmysl. Patří mezi významné 

tuzemské exportéry.

BAEST 

Machinery Holding a.s.

Vznikla v roce 2001 jako 

nástupnická fi rma společnosti 

BEST, s.r.o. Na trhu působí od 

roku 1992. Zaměřuje se na 

rozvoj průmyslového areálu 

fi rmy a facility management.

19BAEST

Takže žádný stres a mezigenerační 

přetlačování?

František Kulovaný sr.: Od začátku jsem uvažo-

val, že by po mně mohl fi remní veslo syn jednou 

převzít. Tajně jsem doufal, že se potatí a podaří 

se mi ho nasměrovat na dráhu strojního inžený-

ra. Ale cesta nebyla přímočará.

František Kulovaný jr.: Na průmyslovku, kde se 

cizím jazykům nevěnuje moc času, mě to nelá-

kalo. Využil jsem příležitosti, že na pražském 

Nerudově gymnáziu právě zahájili dvojjazyčnou 

výuku čeština – francouzština, a  gymnázium 

úspěšně absolvoval.

František Kulovaný sr.: Ale ani pak jsem svůj 

cíl přitáhnout ho ke strojařině nevzdával. Vzal 

jsem ho na Den otevřených dveří na ČVUT a to 

možná byla ta největší chyba. Škola, kterou jsem 

v roce 1970 vystudoval, působila jako muzeum. 

Do prostorů i vybavení se od „mých“ časů zjev-

ně neinvestovalo.

František Kulovaný jr.: Přesto jsem se přihlásil 

na ČVUT i VŠE a na obě školy jsem byl přijat. 

Ale protože jsem již dělal praxi v Baestu a byl 

jsem dost vytížený, zaměřil jsem se jen na stu-

dium mezinárodního obchodu na VŠE.

Tátův dobrý tah

Odkdy jste praktikoval v Baestu?

František Kulovaný jr.: Od devatenácti. Ani ne-

vím, jestli jsem spíš studoval při práci nebo pra-

coval při studiu. 

František Kulovaný sr.: Navrhl jsem synovi, že 

ho zaměstnám jako svého asistenta pro obchod, 

marketing a controlling, aby se co nejdříve se-

známil s  podnikovou praxí. Nejprve ve fi rmě 

trávil jeden den v týdnu, později časové penzum 

zvyšoval. Holding má divizní strukturu. Zapojil 

jsem ho současně jak do aktivit holdingu, kde 

působil v  oblasti správy majetku, konkrétně 

aplikoval různé organizační inovace, vyřizoval 

žádosti o  prostředky z  evropských dotačních 

titulů na ekologické projekty, na snížení ener-

getické náročnosti, tak do výrobních divizí, kde 

přičichl k vlastní výrobě a obchodu.  

František Kulovaný jr.: To byl od otce dobrý 

tah. Podílel jsem se zejména na tvorbě strategií 

a hledání možností dalšího rozvoje. Controlling 

mi pomohl nahlížet podnikové procesy kom-

plexně, analyzovat stav, identifi kovat rezervy, 

navrhovat řešení a podílet se na jejich realizaci. 

Díky tomu jsem poznal chod fi rmy do posled-

ního šroubku. 

František Kulovaný sr.: Když syn absolvoval, 

nastoupil do Baestu již jako fundovaný ekonom 

ovládající problematiku řízení podniku a  naší 

strojírenské výroby, kterého v  praxi nikdo ne-

opije rohlíkem. Po absolutoriu sice koketoval 

i s nabídkami zaměstnání od jiných společností, 

ale rozhodl se pro nás a doufám, že nelituje.

František Kulovaný jr.: Nelituji. Po maturitě 

jsem byl ve fi rmě již pevně zakotvený, protože 

jsem v ní měl možnost seberealizace.

Jak se člověk hned po škole cítí v tak 

odpovědné funkci?

František Kulovaný jr.: Prostředí a většinu pra-

covníků jsem sice rámcově znal, ale nešlo to 

hned jako másle. Když jsem tenkrát dostal na 

starost fi rmu od A do Z se čtyřiceti zaměstnan-

ci, byl jsem zdaleka nejmladší, většinou až o dvě 

generace. A  já na ně s  novými technologiemi 

a  moderními pracovními metodami. Všichni 

pamatovali praxi za socialismu, a tak jsem slý-

chával: „Když něco bylo dobré dvacet let před-

tím, tak proč to najednou už nestačí?“ 
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Dostali jste se do konfl iktů?

František Kulovaný jr.: Tak bych to neřekl. Spíš 

jsem se snažil je o svých názorech přesvědčit na 

konkrétních příkladech. Nějakou dobu to trva-

lo, ale nakonec viděli, že navrhuji lepší řešení, 

než si sami dokázali představit. 

A kdo se nenechal přesvědčit?

František Kulovaný jr.: Prosadil jsem svou tak 

jako tak, jinak bychom se nepohnuli z místa.

Střetáváme se jen 
v konstruktivní diskuzi

V některých rodinných fi rmách komplikují 

mezigenerační rozdíly spolupráci rodičů 

a dětí natolik, že odcházejí za zaměstnáním 

jinam. Jak je to u vás? 

František Kulovaný sr.: Nikdy jsme to nezažili. 

Vzájemně se uznáváme a  vždy jsme postupo-

vali ve shodě. Syn respektuje mě jako strojaře 

s  mnohaletou praxí a  já jeho s  ekonomickým 

vzděláním a znalostmi z fi nančnictví.

František Kulovaný jr.: Přemýšlíme stejně a zá-

roveň rozdílně v souladu se svým oborem. Po-

kud jsme se někdy střetli, pak jen v konstruk-

tivní diskuzi a  s  cílem nalézt nejefektivnější 

variantu. 

František Kulovaný sr.: Myslím, že jsem velmi 

tolerantní, ale ani syn není konfl iktní typ, takže 

se oba snažíme dospět vždy ke konsenzu. Navíc 

mě jako otce těší synovy úspěchy. 

Kdy jste se rozhodl předat kormidlo synovi?

František Kulovaný sr.: Rozhodnutí vyústilo 

přirozeně z naší dlouhodobé spolupráce. V roce 

2001 převzal syn řízení facility a  pět let nato 

jsme si rozdělili kompetence i ve výrobní divi-

zi ve dvou oblastech, z nichž každá vyžadovala 

odlišný přístup k  řízení, měla zákazníky s  od-

lišným chováním a  potřebami a  rozdílné do-

davatelské řetězce. Syn se nadále začal věnovat 

výrobě nádrží a  já jeřábům. Předávání kompe-

tencí bylo vlastně jen plynulým přechodem do 

předem připravených pozic. 

Klíčový zlom však nastal po krizi, kdy jsme 

museli změnit výrobní portfolio a přetransfor-

movat řízení podniku. Od ledna 2010 řídí syn 

výrobní a provozní operativní jednotku a  sou-

časně působí v rámci holdingu v oblasti správy 

majetku, já jsem zůstal předsedou představen-

stva a generálním ředitelem.

Cogito, ergo sum 

O řízení fi rmy měl u nás po listopadu 1989 

ponětí jen málokdo. Kde jste získal své 

manažerské znalosti?  

František Kulovaný sr.: Za minulého režimu 

jsem sice absolvoval několik postgraduálů, ale 

ty se týkaly odborných technických disciplín. 

O tom, jak řídit podnik v tržní ekonomice, jsem 

neměl ponětí. Proto jsem se hned v  roce 1991 

přihlásil do manažerských kurzů pořádaných 

manažerským klubem Stratég vedeným profe-

sorem Zdeňkem Součkem. Velmi mě obohati-

ly přednášky expertů ze švýcarské Univerzity 

v Sankt Gallen a stáže ve Finsku. Současně jsem 

se zúčastnil postgraduálního studia angličtiny 

na pedagogické fakultě. Pro mě jako strojního 

inženýra představovaly tyto možnosti, jak získat 

vhled do řízení podniku prostřednictvím před-

ních odborníků z Nestlé, VW a dalších známých 

společností, velký přínos.

Takže teď pomalu zvolníte, najdete si víc času 

na své koníčky a vnuka?

František Kulovaný sr.: Rád bych, ale evidu-

ji ještě nějaké resty. Mám rozdělané studium 

v  oboru Doctor of Business Administration 

(DBA) a  ani podnik bych nechtěl opustit ze 

dne na den. Celý život jsem zvyklý na vysoké 

pracovní tempo a rychlý útlum svých aktivit si 

neumím představit.

Ptaly se Jana Jenšíková a Věra Vortelová

Foto: Marek Jenšík a archiv BAEST

Ing. František Kulovaný 

senior (1946)

Spoluzakladatel fi rmy, 

předseda představenstva 

a generální ředitel. Je duší 

strojař, absolvent ČVUT, oboru 

stavba strojů a zařízení na 

Strojní fakultě. V současné 

době se mimo jiné věnuje 

postgraduálnímu studiu 

v oboru Doctor of Business 

Administration (DBA). Hovoří 

anglicky, německy a rusky. 

K cestování a chalupaření ve 

volném čase si letos přibral roli 

dědečka na plný úvazek.

Ing. František Kulovaný 

junior, MBA (1977)

Ředitel společnosti a místo-

předseda představenstva.

Je absolventem VŠE, oboru 

mezinárodní obchod 

a podnikohospodářská politika 

a obhájil titul MBA na PIBS. 

Má za sebou manažerské 

stáže na Kypru a v USA. 

Hovoří anglicky, francouzsky, 

německy a částečně rusky 

a španělsky. V současné 

době se učí komunikovat se 

svým čtyřměsíčním synem 

Kristiánem.
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Vyhlášení soutěže
o CENU RADY VLÁDY 
PRO SENIORY 
A STÁRNUTÍ POPULACE
se blíží

Rada vlády pro seniory a stárnutí populace vyhlásila letos poprvé nové ocenění – Cenu Rady vlády pro 

seniory a  stárnutí populace. Cílem je přispět ke zvýšení povědomí o  seniorech, motivovat k  aktivnímu 

stárnutí a ukázat na význam mezigenerační solidarity a mezigeneračního dialogu ve společnosti. Vítězové 

budou vyhlášeni a oceněni při příležitosti Mezinárodního dne seniorů 1. října 2013. 

Soutěž je určena jak jednotlivcům, tak organizacím a  soutěží se ve čtyřech kategoriích: audiovizuální, 

rozhlasová, tisková a fotografi cká. Příspěvky bylo možné zasílat do 31. srpna na adresu MPSV ČR. Sešlo se 

jich mnoho, od jednotlivců, domovů seniorů i zástupců veřejné správy, kteří pracují se seniory. Nejlepší díla 

vybere nezávislá porota složená ze zástupců MPSV, krajů, nevládních organizací, ale také z řad veřejnosti. 

A nebude mít rozhodně lehký úkol.

O vítězích vás budeme informovat i na stránkách Age managementu, 

který je jedním z mediálních partnerů soutěže. 

Bližší informace najdete na webových stránkách Ministerstva práce 

a sociálních věcí v rubrice „Příprava na stárnutí“ 

http://www.mpsv.cz/cs/15138 Kontakt: marta.koucka@mpsv.cz
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Z historie 

víme, že lidská 

společnost 

vykazuje vysokou 

míru fl exibility 

a schopnost 

vykompenzovat 

negativní dopady 

mnoha jevů. 

Důchodová reforma
postavená na hlavu
K jednomu z nejcitlivějších témat veřejné diskuze patří v České republice penzijní 

systém a problematika demografi ckého stárnutí. Odborníci, politici i média 

je jednotně vykreslují v nejčernějších barvách. O pohled na tuto problematiku 

jsme požádali respektovaného českého ekonoma Daniela Münicha.

Studie varují před přestárlou Evropou 

s prázdnými kočárky a zchudlými důchodci. 

Souhlasíte s podobnou hororovou vizí?

Jde o složitou problematiku s řadou proměnných, 

ale jako ekonom vycházím z  aktuálních analýz 

a  propočtů, které přesvědčivě dokladují, že při 

současných vývojových trendech může životní 

úroveň důchodců v budoucích dekádách výrazně 
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Názor, že staří 

berou práci 

mladým, 

je mýtus.

klesnout. Přesto bych se zdržel lineárních předpo-

vědí o budoucnosti, do níž může zasáhnout řada 

neznámých. Z historie víme, že lidská společnost 

vykazuje vysokou míru fl exibility a schopnost vy-

kompenzovat negativní dopady mnoha jevů. 

Děti jako riziko chudoby

Platí to i pro oblast porodnosti?

Platí, i když v posledních letech je ve většině zemí 

Evropy její nízká úroveň velkým problémem. 

Rozhodně však nelze paušalizovat, situace se 

v  jednotlivých státech liší. Například ve Francii 

až zas tak velkým problémem není. 

V posledních letech se zvýšila porodnost díky 

generaci tzv. Husákových dětí. O rodinné 

politice minulého režimu v sedmdesátých 

letech se často hovoří jako o sociálním 

inženýrství. Neměla i své kladné stránky?

V  tehdejších podmínkách určitý efekt zřejmě 

měla. Podle mého názoru však tehdejší natalitu 

ovlivnily výrazně i jiné faktory. V sedmdesátých 

letech především rodily silné poválečné ročníky. 

Navíc Husákova normalizace vzala lidem mno-

hé možnosti seberealizace, profesního uplatnění 

a  zábavy, například cestování do zahraničí, ši-

roké spektrum vzdělávání či pracovních příle-

žitostí, jako má současná mladá generace. Za 

normalizace proto již velmi mladí lidé zakládali 

rodiny a pořizovali si děti.

Současný baby boom tedy považujete 

za přechodný projev populační fl exibility, 

který se dal očekávat?

Vidíme dočasný nárůst porodnosti tzv. odlože-

ných dětí v Česku historicky asi největší popu-

lační vlně oněch „Husákových dětí“ narozených 

v 70. letech. Po revoluci se těmto mladým lidem 

totiž otevřel svět mnoha alternativních život-

ních příležitostí a  vzdělanější část z  nich nej-

dříve odsunula rodičovství na později a posléze 

snížila plánovaný počet potomků. 

Jaká opatření proti tomuto nepříznivému 

trendu by mohl zavést stát?

Především vytvořit podmínky, aby mohli rodiče 

a hlavně matky sladit pracovní kariéru a  rodi-

čovství. Pozice žen ve společnosti se za posled-

ních padesát let zásadně změnila, a to jak s pře-

chodem od socialismu k tržnímu hospodářství, 

tak změnou struktury ekonomiky odklonem od 

těžkého průmyslu směrem ke službám. Dnešní 

mladé ženy jsou navíc výrazně vzdělanější než 

jejich matky a  tomu odpovídají i  výrazně jiné 

profesní kariéry. Mateřství odkládají, případ-

ně odmítají proto, že vidí, jak obtížné je u nás 

skloubit práci a výchovu, a že se po návratu do 

práce ocitnou na méně významných a méně ho-

norovaných pozicích. To vše vstupuje do jejich 

dilematu kariéra versus mateřství. 

V širším pojetí může být stát nápomocen třeba 

kvalitní, fi nančně a  teritoriálně dostupnou sítí 

předškolních zařízení a případně dalších proro-

dinných služeb, jako jsou dosažitelná bezpečná 

hřiště, snadnější doprava s  kočárky, nekouření 

v  restauracích, dostupnost kvalitních mimo-

školních aktivit pro děti. Jde hlavně o stav mimo 

největší města a  Prahu, kde je situace v  tomto 

směru výrazně příznivější. 

Stát může vyvinout úsilí, aby státní a veřejně fi -

nancovaná sféra v mnohem větší míře nabízela 

částečné úvazky. To mimochodem uvítají nejen 

rodiče s menšími dětmi, ale i lidé v předdůcho-

dovém věku, kteří se starají o  své již nesobě-

stačné rodiče nebo potřebují snížit své pracovní 

tempo. K tomu nepotřebujete žádný zákon, stačí 

nařízení či obyčejná vůle ministra či vlády. 

Rodinné služby jsou poměrně nákladné a ne 

každý vydělává tolik, aby si je mohl dovolit. 

Nedávný průzkum agentury STEM mimo 

jiné ukázal, že převážná většina oslovených 

by nebyla ochotna stěhovat se za prací ani 

tehdy, kdyby jim byla nabídnuta dvojnásobná 

mzda. Překvapuje vás to? >>
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Dnešní třicátníci, 

budoucí 

důchodci, si zatím 

dostatečně 

nespořili, aby 

předešli citelnému 

poklesu své 

životní úrovně. 

A nedělal a nedělá 

to za ně ani stát.

Nepřekvapuje. Neochota Čechů stěhovat se za 

prací je notoricky známa a má své ekonomické, 

společenské a  historické příčiny. Tuzemský seg-

ment soukromých služeb je kromě Prahy rozvinut 

slabě. Češi si již za minulého režimu vytvořili sítě 

vzájemné reciproční výpomoci jak v oblasti péče 

o děti prarodiči, tak i v mnoha dalších oblastech, 

jako je třeba oprava automobilů, stavba či oprava 

domů a bytů. Tento model nehonorované koope-

race přežívá zejména v oblastech s vyšší mírou ne-

zaměstnanosti a nižšími výdělky. Supluje relativ-

ně drahý a nedostatečně rozvinutý sektor služeb, 

zároveň však výrazně omezuje pracovní mobilitu 

obyvatelstva. Přestěhování se za prací zpravidla 

přeruší tyto cenné vazby a náhrada službami trž-

ními je pro mnoho lidí příliš drahá.

Podle nedávné prognózy Českého 

statistického úřadu by měl počet 

obyvatel růst do roku 2018. Poté prý 

přijde dlouhodobý pokles až na 6,1 milionu 

osob na konci tohoto století. Nebyl by pro 

Českou republiku a třeba i pro Evropu 

s vysokou hustotou obyvatelstva ‒ v některých 

státech až desetkrát vyšší než v USA ‒ 

výhodnější nižší počet obyvatel, méně 

zatěžující společnost i přírodu?

Nižší počet obyvatelstva české kotliny by nebyl 

na škodu. Každý by tu měl pro sebe více pro-

storu a  lepší životní prostředí. Problém ale je, 

jak ekonomicky ustát to přechodné období. Již 

za socialismu jsme podcenili dopady rychlého 

a  dlouhodobého poklesu porodnosti. V  tržní 

ekonomice se k  tomuto faktoru připojila ještě 

málo zodpovědná fi skální politika. Držet při-

měřený každoroční defi cit v  dané situaci totiž 

nestačí. Vlády a jednotlivci totiž dosud nedosta-

tečně spořili na dobu, kdy velké a dnes pracující 

ročníky budou v důchodu a mladých bude příliš 

málo na to, aby jim důchody platili z daní. Lido-

vě řečeno jsme my Češi, myšleno jak vlády, tak 

jednotlivci, budoucí penze již hodně „projedli“.

„Projedli“? Přece do roku 1989 u nás 

fungoval jen průběžný systém, zadlužení 

státu bylo téměř nulové, do modernizací 

podniků se sice téměř neinvestovalo, ale 

po Listopadu je nemodernizoval stát, ale 

privátní sektor. 

Hovořím o budoucích přibližně třech dekádách, 

kdy se v naší společnosti poměr počtu důchod-

ců a  práceschopného obyvatelstva významně 

vychýlí v neprospěch těch, kteří dnes odvádějí 

část mzdy do průběžného důchodového pilíře. 

Dnešní třicátníci, budoucí důchodci, si zatím 

dostatečně nespořili, aby předešli citelnému po-

klesu své životní úrovně. A nedělal a nedělá to 

za ně ani stát.

4 / 2013 AGE MANAGEMENT
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25POHLED EKONOMA

Lži o důchodové reformě

Ale nastavení důchodové reformy muselo 

odradit každého zodpovědného člověka, 

který myslí na své stáří. Druhý pilíř je 

předstírané řešení složitého problému a ten 

jednoduché řešení nemívá. Proč stavět 

vedle sebe dva pilíře, jejichž principy jsou 

prakticky stejné?

Politici lidem účel důchodové reformy nevy-

světlili a někdy sami nechápali. Jejím smyslem 

mělo být vytvoření důchodového systému, který 

umožní vyrovnávat se s  demografi ckými fl uk-

tuacemi dlouhodobě. Myslím fl uktuace nahoru 

a dolů. Prostřednictvím fondového modelu mají 

generace pracujících příležitost ukládat peníze 

tak, aby se zhodnotily, aby je některá z budou-

cích vlád nerozfofrovala a aby jim byly po od-

chodu do důchodu k dispozici.

Pak politici podcenili nejen informovanost, 

ale i historickou paměť. Češi mají špatnou 

zkušenost s projekty, do nichž vkládali peníze 

s příslibem zhodnocení za desítky let. Za 

posledních sto let zažili v průměru každých 

osmnáct let nějakou formu vyvlastnění 

majetku. Jak byste jim jejich obavy vyvrátil?

Budoucnost byla vždycky obtížně předvídatel-

ná. To ale neznamená, že lidé mají na budouc-

nost rezignovat. Fondové spoření má být jed-

ním z nástrojů, jak se zajistit na stáří. Ale pozor, 

problém již projedené budoucnosti zavedení 

druhého pilíře nevyřeší. Navíc jeho účastníci do 

něj dle mé intuice stejně pouze převedou úspory 

z  jiných forem spoření a  celková míra spoření 

nevzroste. Druhý pilíř může zmírnit dopady de-

mografi ckých fl uktuací, ale zachránit nás před 

tou nastávající fl uktuací směrem dolů už ne-

dokáže. To by býval musel být zřízen mnohem 

dříve, v osmdesátých či devadesátých letech mi-

nulého století, a musel by mít větší váhu.

Stát by neměl daňově zatěžovat 
pracující důchodce

Dalšímu prohloubení nedůvěry se není co 

divit. Údajně kvůli důchodové reformě vláda 

zvýšila DPH, přímé daně a zpřísnila výběr 

sociálního pojištění. Ale kde ty peníze jsou?

Vidíte, to je další doklad, jak riskantní je věřit 

podobným slibům. Kdo sliby dává, necítí dosta-

tečnou zodpovědnost, protože ve své politické 

funkci bude z  hlediska délky života voličů jen 

velmi krátce. Lidé by proto měli brát tyto po-

litické sliby s rezervou, snažit se mít dobře vy-

chované děti, které jim ve stáří pomohou, spořit 

si na důchod, a  to nejen fi nančně, ale třeba ve 

formě nemovitosti, kterou mohou v budoucnu 

prodat a posunout se do menšího bytu. A také 

nezanedbávat péči o  své zdraví, aby mohli co 

nejdéle pracovat a  postarat se o  sebe. Ale ne-

propadejme přílišnému pesimismu. Evropa je 

stále ještě kontinentem s nejvyšším průměrným 

životním standardem na světě.

O míře spoření a stabilitě důchodového 

systému ovšem nerozhoduje jen ochota 

a zodpovědnost, ale i zaměstnanost 

obyvatelstva. Máme sice krizi, ale je nutné 

posílat lidi do předčasného důchodu, aby 

mladým nebrali práci?

Názor, že staří berou práci mladým, je mýtus. 

I když ho zahraniční studie vyvracejí (v ČR po-

dobné studie nejsou), v povědomí české veřej-

nosti houževnatě přežívá. Starší pracovníci se 

uplatňují v jiném segmentu trhu práce a mladé 

generaci nekonkurují. Stát by měl spíše zvážit, 

jak zaměstnavatele a  zaměstnance generace 

50+ daňově zvýhodnit a  udržet v  pracovním 

procesu, aby místo pouhého pasivního pobírá-

ní důchodu pracovně přilepšovali nejen sobě, 

ale daněmi i státnímu rozpočtu. Vyšší zdanění 

výdělků pracujících důchodců, které minulá 

vláda zavedla, byl bohužel krok přesně opač-

ným a špatným směrem. 

Za rozhovor děkuje Věra Vortelová

Foto: archiv D. Münicha a Th inkstock

Doc. Ing. Daniel Münich, 

Ph.D., (1965) je ekonom 

vyučující v akademickém 

programu CERGE-EI. 

Působí v think tanku IDEA 

CERGE-EI (Institut pro 

demokracii a ekonomickou 

analýzu). Vystudoval 

Elektrotechnickou fakultu 

ČVUT a poté se začal věnovat 

akademické ekonomii. 

Absolvoval dva roky stáží 

na prestižních univerzitách 

v USA. Zabývá se výzkumem 

především v oblasti 

ekonomie trhu práce, 

vzdělávání a vědy. Kromě 

výzkumné a pedagogické 

činnosti působil také jako 

expert či poradce v rámci 

projektů Evropské unie, 

Mezinárodního měnového 

fondu, OECD, Světové 

banky a řady národních 

institucí. Dlouhodobě se 

angažuje v České společnosti 

ekonomické, publikuje 

v odborném tisku a rovněž 

komentuje a popularizuje 

témata související 

s trhem práce, školstvím, 

vzděláváním, vědou 

a výzkumem. Je členem 

Národní ekonomické rady 

vlády.



Pomozte zajistit dětem lepší budoucnost
UNICEF již 66 let zachraňuje životy dětí. Vše, co děláme, je zaměřeno na dosažení pozitivních 

změn v jejich životech – konkrétní programy pomoci dětem rozvíjíme ve více než 190 zemích 

a oblastech světa. Miliony dětí chráníme před různými formami násilí a vykořisťování, 

milionům dětí poskytujeme vzdělání, zdravotní péči a výživu.

Tradice, zkušenosti, dobré jméno – to vše přispívá k celosvětové autoritě naší organizace. 

Zavázali jsme se prosazovat všude ve světě základní práva dětí na přežití a optimální rozvoj, 

dát jim budoucnost plnou života. 

KLÍČOVÉ PRIORITY NAŠÍ PRÁCE:
• přežití a rozvoj malých dětí

• základní vzdělání a rovnost pohlaví

• ochrana dětí

• obhajoba dětských práv

• HIV/AIDS a děti

UNICEF je jedinou organizací OSN, jejíž 

činnost není fi nancována z rozpočtu OSN, 

ale výhradně z dobrovolných příspěvků. 

Největší část pomoci je poskytována dětem 

žijícím v krizových oblastech a v chudých 

zemích s vysokou dětskou úmrtností. 

S POMOCÍ NAŠICH PŘÍZNIVCŮ 
JSME V UPLYNULÉM ROCE 
NAPŘÍKLAD MOHLI ZAJISTIT:
•  v Nigérii léčbu 224 000 těžce 

podvyživených dětí ve věku do 5 let,

•  6 milionům obyvatel Súdánu, většinou 

dětí, přístup k základní zdravotní péči,

•  dodávky potravin, pitné vody, nouzových 

přístřeší a hygienických zařízení pro téměř 

3 miliony Pákistánců žijících v oblastech 

postižených katastrofálními záplavami.

JAK MŮŽETE POMOCI:
•  Nákupem blahopřání a dárkového zboží 

UNICEF

•  Nákupem certifi kátu Dárků pro život

•  Pravidelným měsíčním příspěvkem 

jako Přítel dětí UNICEF 

•  Adopcí panenky z projektu 

„Adoptuj panenku a zachráníš 

dítě“

Více informací o možnostech 

podpory a programech UNICEF 

naleznete na www.unicef.cz.

Děkujeme!

www.unicef.cz
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Je dobré 

vědět, 

jak to dělají

jinde, 

a nechat se 

inspirovat tím 

lepším.

27ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI 

V USA si lidé na důchod spoří 

a pak si ho užívají
Spojené státy americké jsou velká země s obrovskými rozdíly mezi 

jednotlivými státy. Tomu odpovídá i rozdílný životní styl. Podle mého 

pozorování se v USA klade větší důraz na aktivní přístup k životu 

i zaměstnání. Na důchod si lidé spoří a pak si ho užívají. V produktivním 

věku na to moc času nemají – mateřská dovolená je pouze šest týdnů 

a dovolené vůbec je mnohem míň než v České republice.

Senioři se šedivými vousy až do půlky břicha 

a v kožených bundách se tu hojně prohánějí na

motorkách Harley-Davidson. Právě jsme v kem-

pu u moře zahlédli seniory s karavanem a ka-

jaky. Můj manžel si stihl při praxi v nemocnici 

zajít do posilovny... plné seniorů.

V USA se vesměs daleko více používají auta než 

v  Evropě. Pro celkovou populaci se to zdá být 

spíš zhouba, ale pro starší lidi a  lidi s  fyzickým 

handicapem je to výhoda. Vše je přizpůsobeno 

tak, aby se tam dalo lehce dostat autem. (Chodci 

mají situaci mnohem těžší.) Nejenže úplně před 

každým obchůdkem, nemocnicí, restaurací atd. 

je parkoviště, ale tzv. drive-in (tedy nákup přímo 

z auta) je mnohem častější. Běžný je třeba u re-

staurací, lékáren, bankomatů. Důchodci v  USA 

většinou vlastní i řídí auto, díky tomu jsou mno-

hem mobilnější. Přestože ve Státech jezdí autem 

skoro každý a  téměř všude, provoz je plynulý. 

Ulice mají daleko více pruhů, ve městech je po-

volena vyšší rychlost. Jsem tu více než rok a ještě 

jsem v pořádné dopravní zácpě nestála.

Ve Státech je velice společensky ceněna práce 

dobrovolníků ve všech oblastech. Vidíte je pra-

covat na mnoha místech. Ani domovy důchodců 

se příliš nepodobají těm našim. Měla jsem zatím 

šanci zahlédnout jen jeden, bylo to v Arizoně. Šlo 

o komplex malých přízemních domků s malinkou 

předzahrádkou. V  každém domku bydlí jeden 

manželský pár, případně jedinec. Všude je klid, po-

volená rychlost maximálně pět mil v hodině, chod-

níčky, upravené trávníčky a záhonky s květinami.

Rodiny v USA si jsou často vzdálené, protože žijí 

kvůli práci i v různých státech. A tak nějaké časté 

navštěvování a  hlídání vnoučátek může být pro-

blém. Na druhou stranu se i na přepravu mezi stá-

ty používá velmi často letadlo a pro běžného Ame-

ričana je cenově dostupné. A tak babička s dědou 

často přiletí za mladou rodinou (která bývá daleko 

početnější než v ČR) na návštěvu na týden. A pak 

zase letí domů, odpočinout si od vnoučátek.

A co senioři a nákupy? Myslím, že ocení elek-

trické nákupní vozíčky se sedátkem, které jsou 

v téměř každém větším obchodě s potravinami. 

Pokladní běžně nakládá nákup rovnou do tašek, 

což také usnadní život.

Tolik pár postřehů ze země, která se stala na čas 

naším domovem. Je dobré vědět, jak to dělají 

jinde, a nechat se inspirovat tím lepším.

Text: Michaela Skaličková

Foto: Th inkstock
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Michal Vitanovský: 

Být profesionálem 
v jakémkoliv umění je tvrdej chleba
O tom, jak se dalo v naší zemi uživit na takzvané umělecké volné noze 

dříve a jak to chodí dnes, jsem si povídal s uznávaným výtvarníkem, 

tvůrcem uměleckých plastik, medailí i nejvyšších státních vyznamenání, 

akademickým sochařem Michalem Vitanovským. „Na rozdíl od některých 

kolegů jsem byl vždycky hrdý na to, že jsem schopen se uživit sám výtvarným 

uměním,“ říká tento, v mnoha ohledech neobvyklý člověk i umělec, 

označovaný nezřídka za workoholika, který naplno pracuje i dnes 

ve svých 67 letech. 

28 ROZHOVOR
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Řád bílého lva, klenot (1995)

Řád T. G. Masaryka ČSFR, 
hvězda (1991)
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Opravdu ses celý život živil jako výtvarník 

na volné noze?

S  jedinou výjimkou: v  půlce devadesátých let 

jsem si zkusil učit na UMPRUM v  Praze. Pět 

šest semestrů a pak jsem se zase srdečně roz-

loučil, neboť jsem zjistil, že to není pro mne. 

Byla to hrozná ztráta času. Já byl tak namlsaný 

z volný nohy: že disponuju svým časem, že nej-

sem závislý na tom, jestli uklízečka uklidí ate-

liér, jestli tam ti studenti přijdou a  jestli mám 

na konci semestru vykopat někoho, kdo tam byl 

jen jednou… Prostě ztráta času a kapacit, které 

jsem předtím považoval za samozřejmost.

Jak si organizuješ svůj čas? Máš za sebou 

obrovskou spoustu tvůrčích aktivit a mnozí 

říkají, že na jeden život je to až neuvěřitelné.

K stáru mi přátelé i moje žena diagnostikovali 

workoholismus. To slovo jsem znal, ale myslel 

jsem si, že se mě to netýká. Ale asi ano. Dělám 

pořád. Musí se i odpočívat, ale to já neležím, dě-

lám něco jiného. Kontrastního. Nějakou dobu 

už taky píšu, ale předtím… To je zábavný, co teď 

přijde: lidi chodili do hospody, aby se uvolnili, já 

chodil do archivu. To zní asi hrozně, že? 

Ve třiceti jsem najednou zjistil, že musím víc 

vydělat. Pokud má člověk dítě, většinou na něj 

dolehne odpovědnost. Zvlášť když je umělec 

a  rychle zjistí, že je to silně nejisté a  nevýdě-

lečné ‒ když tedy dělá, co dělat chce! Být profe-

sionálem v jakémkoliv umění je tvrdej chleba.

A to dítě?

Mám jedinou dceru. Později jsem ve druhém 

manželství vyženil další dvě, ale ty už byly vel-

ký. Tehdy jsem se rozvedl a  poněkud atypicky 

jsem měl svou dvanáctiletou dcerku na starosti, 

což beru jako poklonu. Moje bývalá žena mi ji 

s důvěrou dala do péče, soud to akceptoval a na 

mne dolehla ta odpovědnost. V  tom rozmezí 

mezi třicátým a padesátým rokem jsem praco-

val denně do jedné v noci a vstával v půl sedmé.

O svobodných umělcích se traduje, že jsou 

bohémové. Ty jsi neměl žádné bohémské 

období, kdy jsi s kamarády vytloukal 

hospody a prováděl nejrůznější kreativní 

alotria?

Rozhodně nejsem typ bohéma, to tě zkla-

mu. Samozřejmě jsem s  kamarády absolvoval 

všechno, co jsi říkal, ale byl jsem ten vzadu, 

který se jen účastní. Postupně jsem prostě zjis-

til, že takhle jsem založený, což mne pak vedlo 

k solitérní existenci. Ale klamu tělem! Kdybys 

mluvil s kamarády, ti si mne pamatují v Máne-

su  roku 89. Nebo jak zakládám nějaký umě-

lecký spolek. Ale nakonec jsem zjistil, že tohle 

není moje touha. Mám k tomu schopnosti, ale 

nerealizuji se v  tom. Probíhala volná šedesátá 

léta, kdy jsem se formoval – důležitá věc! A tak 

jsem přiložil ruku, pak jsem v  tom jel, trošku 

stereotypně, nakonec jsem ale zjistil, že se ne-

bavím. Tak jsem tiše vycouval, všem jsem se 

omluvil…

Nicméně když se chce umělec uživit, musí se 

umět ve společnosti pohybovat, nebo ne?

Ona ta viditelnost, angažovanost v  nějakých 

kolektivech, strukturách či organizacích není 

v tomto smyslu podmínkou. I když to dost lidí 

takhle cítí a  tvrdí. Zcela pragmaticky: já jsem 

zjistil, že od určitého věku to není zapotřebí. 

Pokud jsi v  mládí nebyl jen bohém, něco jsi 

taky udělal a nějak to bodovalo, pak se to na-

střádá. A je to tak, že nechodíš za prací, ale ona 

chodí za tebou. Mohu potvrdit ze zkušenosti. 

Od mých asi padesáti let mi to takhle funguje, 

svým způsobem je to příjemné. A je s tím spo-

jená i jedna důležitá věc: člověk si může vybí-

rat, jakou práci bude dělat.

Byl jsi na to vždycky sám, nebo jsi měl či 

máš nějakého manažera?

Nikdy ne takhle nominálně, byli to přátelé 

a  příležitostní aktivisté v  tomto směru. U  so-

chařů jsou to skoro vždycky architekti. I  dřív 

před osmdesátým devátým měl architekt něja-

kou stavbu a tam potřeboval reliéf nebo sochu. 

Najdou se takoví intelektuálové mezi umělci, 

kteří umějí počítat, vedou věcná jednání, ale 

výjimečně mezi výtvarnými umělci. A sochaři 

jsou údajně v tomto směru nejhloupější.

Jak ses od „architektury“ dostal k mincím, 

potažmo k řádům? 

V podstatě jsem se s  touto disciplínou potkal 

už ve škole. Náš hodný pan profesor Kavan nás 

trénoval v různých oborech sochařství: od vel-

kýho paňáka až po malinký reliéf. Vyzkoušel 

jsem si všechno, jsem mu za to pořád vděčný, 

a  tohle mne nějak zaujalo. Ne hned, protože 

když je člověk mladej, tak si hlavně představuje 

obrovský sochy. Naštěstí byla kolem za mého 

mládí spousta špatných příkladů. 

Dnes jsi hlavně slavný jako tvůrce Řádu 

bílého lva, jednoho z našich nejvyšších 

státních vyznamenání. To je přece velká čest! 

Jaký je to pocit? A proč právě ty?

Je to svého druhu predikát, protože lidi si ne-

pamatují můj sebelepší artefakt s  myšlenkou, 

O VĚKU

Paměť dlaně, socha (1978)

>>
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Realizace fi gurálních sgrafi t, 
tvrz Orlice

Starý budu, 

až se začnu 

bát pohnout 

se svými 

stávajícími 

myšlenkovými 

jistotami.
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kterou jsem měl hodně zažitou a může i oslo-

vovat, ale pamatují si to, co je mediálně známý. 

Což je Bílý lev. Já nejsem snob, jsem pokor-

nej, a pokud to Velký režisér, jak já mu říkám, 

udělal tak, že budu známý jedině a hlavně přes 

Bílýho lva, tak je to v pořádku. A přitom je to 

nejrůznějšími pravidly dopředu tak výtvarně 

svázaný úkol, že tam osobní autorský vklad 

není až tak velký. 

A  že vybrali právě mne? Vis maior: byla to 

anonymní výtvarná soutěž, má přesná pravi-

la, dané soutěžní stanovy, které musí uchazeč 

splnit, včetně anonymity. Mohl jsem tam dát 

jenom to, co všichni ostatní: sádrové modely 

té a té velikosti, kresebné detaily… Odlišuješ se 

v nuancích; všichni tam mají lva, musí to být 

český lev, heraldicky správný, ale liší se výtvar-

ným pojetím. Měl jsem štěstí.

A máš reakci od někoho z lidí, kteří ten řád 

dostali? 

Zrovna u Řádu bílého lva je to skoro vylouče-

né, protože tu první třídu dostávají pouze hla-

vy států. Jednak těžko zjistím, co si královna 

Alžběta pomyslela, když ho dostala, a navíc se 

obávám, že na to ani nemá čas. Všechno řídí 

protokol. Ale přece jenom mám jednu zajíma-

vou reakci! Zatím to nikde nebylo zveřejněno, 

takže máš takový bonbonek, tedy jestli o  něj 

budeš stát. Lidi z komise mi později vyprávěli, 

že prezident Havel, který neseděl v porotě, ale 

byl zvědavej, si ještě před rozhodnutím prošel 

všechny návrhy a údajně řekl, cituji: „No, já už 

jsem si vybral, ale to vám neřeknu, abych ne-

ovlivňoval.“ A odešel. Když bylo po všem, tak 

jen dodal, že si sám vybral „to, co vyhrálo“.

To je hezký příběh. Ale máš i další, starší. 

Vím, že jsi v sedmdesátých letech sochal 

přímo do šáhova paláce v Teheránu. 

Tam to bylo i fi nančně zajímavější. Šáh Muha-

mmad Rezá Pahlaví měl za ženu architektku 

vystudovanou v  Evropě, a  když začal v  zemi 

realizovat svoji takzvanou bílou revoluci, sta-

věl různé památníky a  jiné prestižní objekty. 

Na to angažoval naše Art Centrum, státní 

organizaci, která tehdy vyvážela české umění 

na Západ. Dostávali za to západní honorá-

ře a  tvůrcům dávali zlomek. Autoři to věděli, 

ale byla to obživa, nemuseli dělat Leniny ani 

Gottwaldy, ale něco, co by tady jinak nebylo 

možné, a tak tuto hru hráli. Já do tohoto rych-

líku nastoupil na jednu stanici hned po škole. 

Jeden můj kamarád tam měl kontakt, dostal 

spoustu práce, a  protože nestíhal, něco mi 

přihrál. Udělal jsem tehdy deset bronzových 

reliéfů do památníku v  Teheránu, jako třeba 

ženskou rovnoprávnost a podobně. V té době 

jsem dostal hezký peníze, ale většina šla do 

státní kasy. 

Jedna věc byla obživa, ale kromě toho jsi 

vždycky dělal i čistě svoje věci, nebo ne?

Do šuplíku, samozřejmě! Zpočátku jsem se 

pohyboval tak trochu v surrealismu, byly i jiné 

vlivy, ale o  výsledky zájem nebyl. Vystavoval 

jsem sice, ale v  takových těch okresních gale-

riích. Jen  v  Mánesu jsem měl výstavu v  roce 

1973, to když tam byla ještě Galerie mladých. 

A tím jsem s Prahou skončil asi na dvacet let. 

Ale vystavoval jsem hodně. Měl jsem dojem, že 

když už dělám do šuplíku, měl bych to alespoň 

ukázat. I když to nikdo nekupoval…

Pak přišel přelom, rok 1989. Jak se změnil 

tvůj umělecký život, tvoje tvorba? 

Na rozdíl od mnohých kolegů jsem byl vždyc-

ky hrdý na to, že jsem schopen se uživit sám 

výtvarným uměním. To vůbec není sranda! 

Navíc když si musíš v  politicky obtížné době 

sám klást vlastní zábrany. Ale aby to nebyl ta-

kový střih: to, co mne dnes v podstatě živí, tedy 

ražený věci, ty jsem dělal už někdy na konci 

osmdesátých let. Z té doby mám nějakých osm 

ražených medailí. Třeba krále Vratislava z roku 

1985, což byla zakázka z  Národního muzea. 
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Michal Vitanovský (1946),

akademický sochař, medailér, 

grafi k. Vystudoval Vysokou 

školu uměleckoprůmyslovou 

v Praze, ateliér prof. Jana 

Kavana. Jeho díla jsou 

zastoupena ve sbírkách 

Národní galerie a Národního 

muzea v Praze a v dalších 

desítkách muzeí, galerií 

a soukromých sbírek po 

celém světě. Nositel mnoha 

ocenění, například Ceny 

EX AEQUO, I. mezinárodního 

kvadrienále medailí 

v Kremnici (1984), výroční 

ceny Svazu českých 

výtvarných umělců (1985), 

Ceny Tomáše J. Bati za 

zásluhy, Rotary International 

District 2240, ceny Zlatá 

cihla (2011). Je nositelem 

jména jednoho z našich 

starých šlechtických rodů 

(vladyckého a později 

panského).

To byly takové ty kontakty a  struktury mimo 

hlavní proud, bylo jich málo a nebyly nijak lu-

krativní. 

Když jsem si v  téže době chtěl udělat Arnošta 

z Pardubic, ani mne nenapadlo, že ho někdo vy-

razí. Udělal jsem si ho jako litou věc do šuplíku, 

kterou jsem na měsíc vystavil v Okresní galerii 

v Čáslavi ‒ a pak šla zase do šuplíku. Na mých 

výstavách bývaly tyhle věci, které by se tematic-

ky nemohly dostat mezi ofi ciální ražbu. 

To se zlomilo a já byl najednou jako v pohádce! 

Od roku 1989 zavalen tématy, o  kterých jsem 

jenom snil anebo byla v  tom šuplíku jako lité 

unikáty: jediný kus ulitý do bronzu. A  náhle 

jsem dělal církevní hodnostáře, krále… Úžasný! 

Najednou těch investorů byla spousta. Předtím 

to byl jenom stát a naráz tu byly soukromé na-

dace! Třeba Nadace Jiřího z Poděbrad si u mne 

objednala krále Jiřího. Nadace Jana Masaryka 

Masaryka. To byly naprosto nemyslitelné věci 

dva roky předtím. A ještě ke všemu jsem z toho 

měl slušný příjem.

Jak je to dnes s konkurencí? Máš nějakou 

zásadní?

Určitě. My jsme takový úzký okruh. Občas 

udělám třeba i sochu nebo pamětní desku, ale 

osmdesát procent mé současné tvorby jsou bu-

doucí ražené medaile. Umprumka v  Jablonci 

i  akáda v  Praze produkují další a  další profí-

ky, ale ne každý u  toho zůstane. Řekněme, že 

opravdových specialistů je tak kolem patnácti.

Pro všechny je práce?

Není. Probíhají buď výběrová řízení, nebo při-

jde přímá objednávka: ten člověk mě třeba vů-

bec nezná, podívá se na můj web, nalistuje si 

katalogy nebo jde na nějakou výstavu – a pak si 

někoho vybere. Pokud osloví mne, jako první 

věc se zeptám, co je to za téma. To mi zůsta-

lo. Obvykle ale nedělám jen jednu zakázku, ty 

práce se prolínají. Dělám jich souběžně víc.

Co ostatní kolegové? 

Jak kdo. Někdo to zabalil, někdo musí dě-

lat i  jiné výtvarné disciplíny. Jsou lidé, kteří 

šli úplně mimo obor. Někteří kolegové blízcí 

mému věku zatrpkli a žijí z ubohého důchodu. 

Na druhou stranu jsou tu lidi, kteří učili třeba 

dvacet let, takže mají nejen lepší penzi než já; 

zvykli si na ten režim a de facto je to dovedlo 

do důchodu. Pro mne žádným předělem nebyl, 

ani být nemohl. Já si nikdy neříkal: už se těším 

na důchod, to bude bezvadný, budu mít klid, 

budu chodit na ryby. Ani omylem! To je vy-

loučený. 

Jak tě znám, souvisí to s tvou osobní 

fi lozofi í. Jak se díváš na stáří?

Každý žije podle svých zásad, což je soubor 

jeho zkušeností a poznání, ke kterému dospěl. 

Jsou to základy, na kterých stojí. Nejsem vý-

jimka, ale na rozdíl od některých svých vrstev-

níků se snažím, aby mé osobní pravdy nebyly 

souborem nezměnitelných dogmat. Své myš-

lenkově opatrné nebo ustrnulé vrstevníky sice 

chápu, ale jejich pohled nesdílím. Jsem kdykoli 

připraven své dosavadní životní pravdy testo-

vat vším, co přichází. Starý budu, až se začnu 

bát pohnout se svými stávajícími myšlenkový-

mi jistotami.

To zní dobře! 

No, mohlo by mě třeba teoreticky postihnout 

něco jako syndrom vyhoření. Zatím jsem ale 

nikdy neměl pocit, že už toho mám dost, že už 

nemám inspiraci. Nikdy. Je to dar od Velkého 

režiséra. Vím, že to není jenom tak, ale tento 

dar jsem dostal. Teď pracuju, baví mě to, skon-

čit nehodlám a občas utrousím takový pořeka-

dlo: doufám, že umřu se špachtlí v ruce. To by 

bylo krásný…

Já taky vždycky říkám, že umřu včas. 

Tak snad se nám to vyplní, když už 

to tedy bude muset být. Každopádně díky 

za rozhovor, Michale.

Luboš Y. Koláček

Foto: archiv M. Vitanovského

Michal Vitanovský s autorem 
článku

O VĚKU
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V pořadí již dvacátý 
společenský večer Sebevědomí 
pro každý den 2013 se 
uskuteční 17. 9. 2013 v HuDi 
klubu Ilusion, Vinohradská 
48, Praha 2. Jako modelky 
vystoupí ženy, které 
podstoupily léčbu rakoviny 
prsu. Akci pořádá tradičně 
Nadační fond onkologie pro 
21. století a módní salon 
Magic Helena.

ROZHOVOR

Helena Kohoutová:

Znám ji přes dvacet let. Když jsme se seznámily, bylo jí šestatřicet. Zatímco někteří 

to po čtyřicítce balí, ona to rozbalila. Řítí se životem stále větším tempem a říká, že 

dnes má víc energie než před dvaceti lety: to je Helena Kohoutová. Málokdo jí však 

řekne jinak než Magická Helena, a to podle fi rmy, v jejímž čele od roku 1990 stojí. 

Proč vlastně Magic Helena? Koho to tenkrát 

napadlo?

Názvy jsem měla vybrané tři. Radila jsem se s kar-

tářkou a vyhrála Magic Helena.

Ukázalo se to jako šťastná volba. Dnes už 

nikdo skoro ani neví, že jsi Kohoutová. 

A proč móda?

K té mě to táhlo odjakživa. Mám oděvní průmy-

slovku a  vyučovala jsem kurzy šití. Však si na 

to určitě pamatuješ. Kdo se chtěl před revolucí 

originálně oblékat, tak šil. Pracovala jsem při 

Obvodním kulturním domě Praha 4, vyučovala 

v hotelu Fórum nebo Panorama.

Dnes se ti ta praxe hodí. Nikdo tě neopije 

rohlíkem.

No právě. Některé své dodavatele tím docela drtím. 

Dělám módu pro lidi



4 / 2013 AGE MANAGEMENT

33

Helena Kohoutová (1956),

módní návrhářka, 

supervizorka image, 

školitelka v oblasti image, 

majitelka fi rmy MAGIC 

HELENA, ředitelka Ateliéru 

proměn. Ať je kdekoli, 

vždycky ji přitahují 

„magičtí“ lidé.

Když mě něco 

baví, tak to 

dělám na plný 

pecky.

A ušila by sis něco ještě?

To se nezapomíná. Ale proč šít, když je kolem 

tolik krásné konfekce.

Oblékáš se ve svých obchodech?

Dělám módu pro lidi, ne pro sebe. V krámě 

mám klasiku, tu nosím spíš výjimečně. Vždyť 

mě znáš. Věk nevěk, nejraději mám legíny 

a  dlouhé triko. Nebo v  poslední době třeba 

rifl ovou minisukni s  laclem. Když mám chuť, 

obléknu se hodně výstředně. 

Při tvé výšce tě pak opravdu nikdo 

nepřehlédne. To ti asi zůstalo z dob, kdy 

jsi dělala v sedmdesátých letech manekýnu 

v ÚBOKu. To molo je v tobě pořád…

A už se to nejspíš nezmění. Navíc žena by měla 

být sama sebou – a  já jsem taková. Ve svých 

kurzech učím, že každá žena může být krás-

ná a  nosit se i  po ulici cestou do práce jako 

po molu. Jen si musí věřit. A musí vědět, co jí 

opravdu sluší. 

K tomu, jak měníš ostatním ženám 

život, se ještě dostaneme. Ale vraťme 

se k začátkům podnikání. Jestli si dobře 

pamatuju, začínala jsi prodávat v pasáži 

na Budějovické, je to tak?

Přesně tak. Byla to původně výkladní vitrína, 

jakých bylo v pasážích kolem stanic pražského 

metra všude požehnaně. Neměla toaletu ten-

krát a nemá ji ani dnes. Ten obchod stále z pie-

ty držím, protože nastartoval moje podnikání. 

Dal mi ho do pronájmu obvodní kulturní dům, 

kde jsem vedla kurzy šití. Prodávala jsem tam 

kdysi celé dny sama, protože jsem tehdy nemě-

la peněz nazbyt. 

To už se zdá jako pravěk, když si 

představím, že dnes značka Magic Helena 

obnáší šest módních obchodů a hlavně 

spoustu dalších aktivit. Vybavuji si třeba 

tvé módní přehlídky na Žofíně, které viděly 

denně tisíce lidí. Už tehdy jsem přemýšlela, 

jak ty čtyři přehlídky za den zvládneš. 

Nejen že jsi je celé měla organizačně 

na triku, ale ještě jsi je s Honzou Čenským 

moderovala…

Když mě něco baví, tak to dělám na plný pec-

ky. Okolí tvrdí, že až do úplného zničení. Teh-

dy jsem moc odpočívat neuměla. Na žofínské 

přehlídky vzpomínám ráda, opravdu jsme si 

s  nimi vyhráli. Byly tematické a  naším cílem 

bylo, aby diváky skutečně bavily: klasický Řím, 

romantická Paříž… Už tam jsem mezi model-

kami měla i  své zákaznice, které si chtěly vy-

zkoušet molo. Ale vzpomínám ráda třeba i na 

spolupráci s organizátory Miss České republi-

ky v devadesátých letech nebo na televizní po-

řady na TV Barrandov a TV Public. Také ráda 

„oblékám“ některé televizní seriály. V součas-

nosti třeba pravidelně paní Hanu Maciuchovou 

v Ulici anebo Aleše Cibulku v Tajenkách, kří-

žovkách.

Dnes už odpočívat umíš? Na první pohled to 

tak nevypadá.

Po padesátce jsem se začala mít víc ráda. Vím, 

že pokud chci stále jet naplno, musím o  sebe 

pečovat, nejen o tělo, ale i o duši. Nakonec to 

samé vštěpuji svým klientkám v  Proměnách, 

tak musím jít příkladem. Začala jsem napří-

klad chodit pravidelně na teplé obědy, dopřá-

vám si každý týden masáž, nepracuju už dva-

náct hodin denně. A několikrát za rok se prostě 

seberu a někam na týden odjedu. Zjistila jsem, 

že se to nezblázní.

A co ještě se u tebe změnilo po padesátce?

Víc než jen prodávat mě baví radit ženám 

různého věku a  různých váhových kategorií, 

co udělat, aby se líbily nejen svému okolí, ale 

hlavně samy sobě. Aby se jim vrátilo ztracené 

sebevědomí. Proměny sice dělám už dvanáct 

let, ale baví mě čím dál víc a myslím, že se mi 

i čím dál víc daří.

S postupujícím věkem také slyším víc na chari-

tu. Již několik let například spolupracuji s Na-

dačním fondem onkologie pro 21. století na 

módních přehlídkách Sebevědomí pro každý 

den, kde jsou modelkami ženy, které prošly 

onkologickou léčbou. Stejně tak jsme pořádali 

přehlídku pro nemocné roztroušenou skleró-

zou, pro hluchoněmé, pro seniory. Začala jsem 

také více spolupracovat se školami, od hotelové 

školy až po vzdělávání budoucích ekonomic-

kých diplomatů. Nejraději však chodím mezi 

holky z  oděvní průmyslovky, kde jsem kdysi 

s módou začínala. 

Když jsme u toho poradenství, 

co bys doporučila našim čtenářům? 

Co je teď in?

Aby se netrápili tím, co jim vnucují módní ča-

sopisy. Protože nic není in ani out. Ať hledají 

svůj vlastní styl, který bude odrazem jich sa-

motných.

S Helenou Kohoutovou si povídala 

Jana Jenšíková

Foto: archiv Magic Helena

STYL
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Hana Pokorná: 

Když chceme vychovávat, 
měli bychom jít příkladem
Ředitelka soukromého EKO GYMNÁZIA Praha RNDr. Hana Pokorná 

tráví dvanáct hodin denně tím, aby její škola dobře fungovala a všichni 

se v ní cítili dobře. „Studenty připravujeme nejen pro další studium, 

ale hlavně pro život,“ říká.

Školu zakládala před dvaceti lety s  dalšími 

kolegy a  od té doby jí prošly rukama stovky 

úspěšných absolventů. Letos oslavila šedesát-

ku, ale jak sama říká, věk vůbec neřeší. 

„Jsem drobné postavy, a  tak jsem si vždycky 

roky spíše přidávala a dnes je neubírám. Sku-

tečnost, že se celý život pohybuji mezi mladý-

mi lidmi, mi ani nedovolí stárnout,“ usmívá se 

paní ředitelka. „A také si uvědomuji, že na mě 

musí být libý pohled, studenti jsou totiž velmi 

kritičtí. Velmi dobře si všímají, co máte na 

sobě a jestli vám to sluší, hlavně děvčata. Mám 

radost, když je třeba i  trošku inspiruji a  ony 

pak nechodí celé v černém a snaží se o indivi-

duální styl,“ dodává.

O  svůj vzhled dbala odjakživa a  nebála se 

změn. Tu nejvýraznější však podnikla před 

pěti lety, kdy dostala dárkem voucher do Ate-

liéru proměn v  salonu Magic Helena. Nejzá-

sadnější byla nejspíš změna účesu; ke kadeř-

nici Petře, která ji tehdy dostala do parády, 

chodí pravidelně dodnes. A  pak v  ní prý za-

nechalo trvalé stopy povídání Heleny Kohou-

tové o tom, co je vhodné k jejímu typu a co jí 

opravdu sluší. Posuďte sami.

Text: Jana Jenšíková

Foto: archiv Hany Pokorné 

a Magic Helena

A po ní...

Před proměnou...

Letos na jubilejním 
20. maturitním plese 
EKO GYMNÁZIA Praha 
paní ředitelka zářila

Ateliér ProměnAteliér Proměn
VOUCHER 1000 KČ
NEJVYŠŠÍ ZÁSADOU MÓDY JE, 

ABYCHOM SE VE SVÉM 

OBLEČENÍ CÍTILI DOBŘE.

S originálem tohoto voucheru 

získáte slevu 1000 Kč 

na kompletní proměnu v celkové 

hodnotě 5000 Kč.

Bližší informace viz inzerát na protější 

straně. Kupón je platný do 15. 12. 2013.



Na změnu není nikdy pozdě  
aneb PRVNÍ DOJEM 
UDĚLÁTE POUZE JEDNOU

Ateliér Proměn
Věřte, že to, jak vypadáte, a jak se tedy i cítíte, hraje velkou roli. Magic Helena nabízí všem, co budou mít chuť svěřit se 

do její péče, velkou pozitivní proměnu v jejich životě!

Realizace proměny je kompletní půldenní poradenský servis za přítomnosti kadeřníka, vizážistky a odborníka na oblečení: 

1.  Začínáme v kadeřnictví, kde vám zkušená kadeřnice poradí, jaký účes by pro vás byl nejvhodnější, a následně proměnu společně 

zrealizujete. Vaše vlasy získají nový střih a barvu!

2.  Z kadeřnictví se přesunete za vizážistkou, která vám udělí cenné rady v oblasti péče o pleť a barevné typologie, zanalyzuje vaši pleť 

a doporučí vhodné líčení. Pod jejím dohledem se naučíte zvolit vhodný make-up a nalíčit se podle tvaru očí, nosu, rtů a celého obličeje!

3.  Vizážistku vystřídá stylistka, která vám doporučí vhodné barvy a střihy oblečení pro vaši postavu a různé příležitosti. Vhodné 

oblečení a doplňky si zároveň vyzkoušíte! 

Cena kompletní proměny: 5000 Kč 

Více informací na stránkách www.magic-helena.cz ve složce Poradenství.

Rezervace a bližší informace na tel. čísle +420 606 733 777. 




