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Při hledání místa 
může rozhodovat 
věk. Mnohem 
důležitější jsou 
podle odborníků ale 
schopnosti a vyzrálá 
osobnost. 
Veronika Bílá

Určit hranici, kdy je člověk 
na nějakou práci moc starý 
nebo naopak moc mladý, pod-
le předsedy České asociace 
psychologů práce a organizace 
Štefana Medzihorského nelze. 
Podle něj více záleží na osob-
nostních předpokladech, myš-
lení, ale také na znalostech 
než na věku. Snad s výjimkou 
modelek a podobných profesí, 
které projevy stáří limitují.

Který věk by se dal z hle-
diska produktivity práce 
označit za ideální?

V personalistice a  manage-
mentu  neplatí  beatlesovské 
Nevěř nikomu komu je přes 
třicet. Z hlediska produkti-
vity práce nejde jen o věk. Je 
důležité, jak člověk celkově 
vystupuje a působí. Hrají roli 
znalosti, dovednosti, schop-
nosti, ale také pružnost myš-
lení nebo zdravotní stav. Ale 
třeba i ochota dojíždět nebo 
dále se učit, vzdělávat a osvojit 
si případně i další profesi. 

Miloš Kopecký kdysi na do-
těrné dotazy novinářů, kolik 
je mu let, trefně odpověděl:  
Je snad člověk dostihový kůň, 
aby se mohl zúčastnit pouze 
dostihů tříletých, nebo sedmi-
letých?

Jak tedy firmy přemýšlejí 
při vybírání nových pracov-
níků?

Různé firmy mají různou 
strategii. Ale inzeráty typu 
Hledáme dynamické muže 
do třiceti pěti let, jsou naštěstí 
už i ze zákona zakázány. Pracu-
jeme s řadou manažerů a ma-
nažerek, kteří i po padesátce 
našli práci, která je těší a mají 
pro ni předpoklady. 

Najít si práci v padesáti 
letech asi není jednoduché. 
Co pro to musí lidé udělat?

Je pravda, že to rozhodně 
nebylo hned a nebylo to snad-
né. Velmi důležité je při hledá-
ní práce vytknout si realizova-

telný cíl a systematicky za ním 
jít. Nikdo nemůže čekat, že mi 
někdo najde práci za mě. Člo-
věk si musí počínat samostat-
ně, mít přitom přiměřené am-
bice a nenechat se počátečním 
neúspěchem odradit. Je třeba 
mít či získat i některé nezbytné 
dovednosti, jako je psaní živo-
topisu, naučit se s internetem, 
připravit se na vstupní poho-
vor a dokázat zajímavě a aser-
tivně prezentovat své úspěchy.

Dá se mluvit o věkových 
hranicích jednotlivých pro-
fesí?

Je pochopitelné, že pro kaž-
dou profesi leží ideální hranice 
jinde. Řadu věcí lze ovlivnit 
životním stylem, sportem, stu-

diem a podobně. Některé věci 
je však dobré přijmout tak, jak 
jsou. Asi se shodneme na tom, 
že modelka v důchodovém 
věku a neurochirurg s třesoucí 
se rukou, nebudou to pravé. 

Jak člověk pozná, že je 
na určitou práci ještě vhod-
ný?

Volme takovou práci, která 
nás zajímá, na kterou máme 
odborné, ale i jiné předpokla-
dy. Ty úzce souvisí s pracovní-
mi kompetencemi. Tedy vlast-
ně množinou chování, které 
musí pracovník na dané pozici 
mít, aby  ji zvládl a byl úspěšný.
Patří sem nejen osobní vlast-
nosti, ale i vnitřní motivace, 
vědomosti,  zkušenosti, know-

how i vnímání sebe samého. 
Předpokladem pro kvalitní 
výkon jsou jak schopnosti, tak 
i podmínky.

Tak to vypadá u vyzrálé 
osobnosti, ale dnešní před-
stava úspěšného manaže-
ra je třicetiletý muž, který 
má diplom nejméně z dvou 
prestižních univerzit a ješ-
tě k tomu bohatou praxi 
u nadnárodních společnos-
tí. Jak toho v krátkém obdo-
bí dosáhnout?

Dnes rozhodně nestačí mít 
pouze papír na to, že člověk 
něco vystudoval. Všechny za-
jímá, zda to dotyčný také umí 
dělat. Současná doba nahrává 
získávání praktických zkuše-

ností ve firmách například už 
v průběhu vysokoškolského 
studia. Takoví absolventi jsou 
potom ve výhodě oproti těm, 
kteří sice úspěšně dostudovali, 
ale neměli zájem najít si praxi.

Co ti, kteří pracují už 
dlouho, ale vzdělání po-
třebné k profesnímu postu-
pu jim chybí?

U pracovníků, kteří jsou 
v praxi už delší dobu je dobrá 
strategie najít si oblast působ-
nosti, která jim jde, mají pro ni 
dostatek předpokladů a schop-
ností. Pak můžou posílit svoje 
šance na pracovním trhu do-
plněním si potřebných zna-
lostí, dovedností a aktuálních 
informací. Například formou 
rekvalifikačních kurzů, které 
jsou dnes velmi dostupné.

Kde byl věkový vrchol 
pracovní výkonnosti napří-
klad před dvaceti lety?

Pravdou je, že oproti mi-
nulým dobám nastal posun 
k mladším věkovým ročníkům. 
Souvisí to s řadou momentů.  
Jsme vystaveni vyšší stresové 
zátěži a pracovnímu vypě-
tí. Obecně jsou kladené vyšší 
nároky na osobní nasazení. 
Oceňují se a vyhledávají jiné 
osobnostní charakteristiky 
a vlastnosti než v minulosti. 
Dříve měla svoji hodnotu na-
příklad zkušenost, léta odpra-
covaná u jedné společnosti, 
spolehlivost, důvěryhodnost 
a podobně.

Jak je to dnes?
V dnešní době při vysoké 

konkurenci a působení kri-
zových vlivů je vyhledávána 
i určitá agresivnost, odolnost, 
rychlost nebo kreativita. Ješ-
tě před dvaceti lety byly vyšší 
manažerské pozice do jisté 
míry výsluhové a vázaly se také 
na určitý věk, zpravidla od čty-
řiceti let výše. Dnes zase nao-
pak toto tabu a diskriminace 
padají a šance jsou dané více 
mírou schopností.

Myslíte si, že se bude hra-
nice stále snižovat, nebo 
naopak zvyšovat?

Snižovat tuto hranici lze jen 
do určité míry. Mladí absolven-
ti škol nemohou plnohodnotně 
nahradit pracovníky, kteří mají 
za sebou několikaletou praxi 
v konkrétní firmě. Znalost ře-
mesla je k úspěchu nutná.

I starší člověk může být velmi schopný
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