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„PROFESNÍ SENIORITA“
– NOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 

V ČR A V SR

Ilona Štorová

PŘEDSTAVENÍ PROGRAMU
• Vědecky ověřená metoda založená na práci se 

skupinou a ve skupině (řízená týmová práce, 
vrstevnické učení)

• Vyvinuta Finským institutem pracovního 
zdraví (Towards Sucessfful SeniorityTM), 
základem metodika University of Michigan

• V r. 2016 přenesena do ČR a SR (Profesní 
seniorita®)

• Skupinová metoda klade důraz na: 
→  sdílení, zapojení se, reflexi, sebereflexi

→  aktivitu a proaktivitu účastníků

VÝVOJ METODY
• USA, práce s nezaměstnanými

• Reakce na stárnutí populace ve Finsku

• Zvyšující se počet osob s invalidními důchody –
přes 40 % s duševními poruchami

• Mezi nejčastější příčiny invalidních důchodů 
patřila deprese

• Zvýšení počtu dnů pracovní neschopnosti mezi 
zaměstnanci

VÝVOJ METODY S CÍLEM PODPORY DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ NA PRACOVIŠTI 
A ÚSPĚŠNÉHO ŘÍZENÍ KARIÉRY V NEUSTÁLE SE MĚNÍCÍM PROSTŘEDÍ

CÍLE PROGRAMU
• rozvíjet dovednosti pro řízení kariéry

• rozvíjet schopnost zvládat změny

• podpořit účastníky při plánování cílů a řešení týkajících se 
jejich kariéry

• podpořit duševní pohodu a pokračování jejich kariéry

• předcházet syndromu vyhoření a depresi

• předcházet předčasnému odchodu do důchodu, zejména 
z důvodu psychických problémů týkajících se práce

• posílit postoj k celoživotnímu vzdělávání

• podporovat účastníky v úspěšném vykonávání své práce

www.profesniseniorita.cz

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PRVKY 
SKUPINOVÉ METODY

• Posílení vnímání vlastní 
výkonnosti
 Osobní zkušenost s vlastním výkonem

 Sledování výkonu ostatních

 Zpětná vazba od ostatních
 Emoční stav

• Aktivní učení

• Navracení problémů do skupin

• Příprava na neúspěch

VĚDECKY OVĚŘENÁ ÚČINNOST
Intervence založená na:

• Teorii plánovaného chování (Ajzen)

• Stress inoculation training
(Meichenbaum)

• Teorie sociálního učení (Bandura)

Finnish Institute of Occupational
Health získal za program 1. cenu
na mezinárodní soutěži v kategorii 
příkladů dobré praxe na 
konferenci Work, Stress, and 
Health 2008 ve Washingtonu D.C., 
USA

Pilotní studie (2006 – 2008)

→ Cílem pilotní studie bylo zjistit, zda účast ve strukturované skupinové 

intervenci, která rozvíjí zdroje zaměstnance, může sloužit jako primární 

prevence proti depresi
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Zdroj: Jukka Vuori, 2010, Belgium

ZÁVĚRY PILOTNÍ STUDIE FIOH
→ Metoda vykazuje pokles výskytu symptomů 

deprese a snižuje počet osob, které přemýšlí 
o předčasném odchodu do důchodu.

→ Zvyšuje duševní kapacitu a pracovní motivaci 
(měřeno během následujících 7 měsíců po 
absolvování programu).

→ Největší vliv měla na pracovníky s vysokým 
pracovním vytížením a nejmladší věkové 
skupiny.

REALIZACE PROGRAMU
Licencovaný program FIOH
• lektor = facilitátor (usnadňuje, pomáhá a vede)

• vzájemná spolupráce lektorů

• efektivní řízení času a řízení práce skupiny

• velká variabilita vzdělávacích metod (týmová 
práce, případové studie, hraní rolí, samostatná 
práce, reflexe apod.) 

Lektorské vedení dvěma lektory umožňuje: 
• intenzivnější práci s účastníky ve skupinách i individuálně lepší zajištění bezpečného 

prostoru při práci s citlivějšími tématy 
• spolehlivější využití všech informací, které se objeví v interaktivních formách práce a 

důkladnějším zpracování výstupů 

OBSAH PROGRAMU

Část 1

• Profesní cíle

• Osobní silné 
stránky

• Přenositelné 
dovednosti

• Práce a volný čas

• Očekávání v 
oblasti kariéry

Část 2

• Průběh života a 
učení

• Pracovní/profesní 
rozvoj

• Zvládání změn v 
práci a kariéře

• Informační 
rozhovor

Část 3

• Pracovní kolektiv 
a náplň práce

• Řešení konfliktů v 
pracovním 
kolektivu

• Osobní sítě a 
sociální podpora

• Rozšiřování 
osobních sítí

• Řízení vlastní 
pracovní zátěže

Část 4

• Zvládání stresu

• Řízení vlastní 
práce a kariéry

• Akční plán a 
kariérní/profesní 
cíle

• Závazek k 
naplňování 
stanovených cílů

POUŽITÉ ZDROJE
• www.ttl.fi
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