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V posledních letech se Evropa potýká s rekordně vysokou nezaměstnaností a sektor
informačních a komunikačních technologií (ICT) bojuje s problémem výrazného deficitu
zkušených zaměstnanců. I přes volná pracovní místa narážejí starší zaměstnanci ICT na
bariéry, které ztěžují profesní mobilitu v rámci jejich sektoru. Právě tato problematika je
ústředním bodem projektu „CAMEO - Profesní mobilita starších zaměstnanců v Evropě“
financovaným Evropskou komisí.
Mobilita zaměstnanců zaujímá vysoké místo mezi politickými prioritami Evropské unie,
protože umožňuje řídit různé společenské trendy. Předpokládá se, že profesní mobilita může
přinést sociálně ekonomické výhody jak zaměstnavatelům, tak i zaměstnancům. Ovšem mezi
staršími zaměstnanci, obzvláště v sektoru ICT, pozorujeme tendence k omezené mobilitě.
Starší zaměstnanci (pro potřeby tohoto výzkumu definováni jako zaměstnanci starší 45 let)
se vyznačují modely menší mobility a jejich profesní mobilita je z různých důvodů
motivována negativními předpoklady.

Metodologie:
Výzkum CaMEO zahrnoval analýzu směrů aktivit, praktik a postojů zaměstnanců v sektoru ICT
a směřoval k jejich prozkoumání v souvislosti s mobilitou starších zaměstnanců. Byl proveden
mezi zářím a prosincem 2014 v 11 zemích. 136 zaměstnavatelům v sektoru ICT v 12
evropských zemích byl zaslán online dotazník. Mezi respondenty se ocitli majitelé firem, HR
manažeři, výkonní ředitelé i vedoucí ICT oddělení ve veřejných a soukromých institucích,
včetně firem ze sektoru MSP. Otevřené otázky se vztahovaly k směrům postupování platných
na pracovišti respondentů a vnímání profesní, geografické a virtuální mobility. Profesní
mobilita se přitom definuje jako přecházení z jedné profesní role do jiné, geografická mobilita
jako přestěhování se do jiné lokality z pracovních důvodů a virtuální mobilita jako schopnost
zapojit se do úkolů vykonávaných na jiném místě nebo jinou profesní rolí bez faktické nutnosti
změnit fyzicky svou lokalizaci nebo profesní roli.

PROFESNÍ
MOBILITA

doplňující se podmínky
GEOGRAFICKÁ MOBILITA

 E-learning
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Zjištění:
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 Práce s využitím
počítačových technologií
 Skupinová práce
 Práce z domu

Vnímání geografické mobility
starších zaměstnanců ze sektoru ICT zaměstnavateli
Respondenti se ztotožňují s tvrzením, že geografická
mobilita sebou nese několik důležitých výhod.
Respondenti na příklad tvrdí, že mobilita tohoto typu
zajistí větší výběr práce, což se podílí na lepším
uzpůsobení nabídky a poptávky po schopnostech
zaměstnanců a také stimuluje kreativitu. Geografická
mobilita zlepšuje hospodaření s časem uvedení výrobku
na trh a multietnické pracovní prostředí odráží sociálně
demografický profil zákazníků, což přináší výhody pro
obchod. Navíc umožňuje efektivní předávání znalostí v
rámci různých regionů. Ve skutečnosti je ale realizace
geografické mobility komplikovaná. Je obtížné určit
interní personál na manažerské IT pozice na jiných
trzích a přenášet kvalifikované

zaměstnance za účelem zajištění oběhu znalostí v
regionech, které to potřebují. Podle respondentů se na
takovémto faktickém stavu podílí skutečnost, že si starší
zaměstnanci ICT oddělení chtějí zachovat dosaženou
životní úroveň a rovnováhu mezi profesním a
soukromým životem, mohou mít potíže přizpůsobit se
novým podmínkám (práci) a také jim mohou chybět
dostatečné jazykové kompetence. Současné pobídky
využívání při náboru ICT zaměstnanců z jiných zemí,
jako je další plat, bydlení nebo služební auto (s řidičem)
nejsou účinné. Dokonce nabídky zahrnující úhradu
nákladů na dojíždění několikrát týdně do země s
poptávkou osobě, která se nechce přestěhovat natrvalo,
nepředstavují dostatečnou stimulaci.

Pro pomoc firmám v oblasti těchto výzev spojených s mobilitou, je třeba investovat zdroje R&D do:
lepšího řízení přívodu zaměstnanců sektoru ICT ze zemí jihu a východu do zemí severu a západu,
lepšího pochopení, jak opětovně nabírat starší zaměstnance sektoru ICT,
přenášení práce do regionů s nízkou úrovní zaměstnanosti, místo přenášení lidí do regionů, kde je poptávka po
zaměstnancích.
Aktivity propagující mobilitu cílení na starší zaměstnance by měly být také vtěleny do systémů odměňování jednotlivých
institucí nebo států.

Příklad dobré praxe z oblasti geografické mobility:
„59letý švýcarský technik se přestěhoval do Indie a ujal se zde celkového vedení technického oddělení v tamním
podniku. Pro firmu to byl velký úspěch, protože tento zaměstnanec disponoval obrovskými specializovanými znalostmi. V
Indii se mohl prokázat veškerými svými zkušenostmi. Před tím, než se ujal vedení, dosahoval obrat 70 mil., pak narostl
na 1,4 mld” (R68).

Vnímání profesní mobility starších zaměstnanců
ze sektoru ICT zaměstnavateli
Respondenti souhlasili s tvrzením, že je profesní mobilita nezbytná k tomu, aby mohli využívat zdroje kvalifikovaných
zaměstnanců, kteří se dokáží adaptovat změněným nárokům. Na příklad, zajištění možnosti profesního rozvoje je
základem řízení udržení zaměstnanců na pracovišti. Prostředky z oblasti profesní mobility vedou k lepšímu rozpoznávání
schopností a zkušeností zaměstnanců, čímž optimalizují plánování lidských zdrojů. Interní přijímací řízení se pojí s
nižšími náklady na přijímací řízení a školení. Interní profesní mobilita je tedy respondenty vysoce ceněna.
Ovšem i přes jejich zájem o postup v rámci firmy,
respondenti předpokládají, že starší zaměstnanci
oddělení ICT:
mohou vykazovat menší potenciál v oblasti
inovativnosti,
 dávají přednost stabilnímu pracovišti oproti
proměnlivému,
 mají potíže s aktualizováním nebo rozšiřováním svých
kompetencí a také se zvládnutím rychle se měnících
zdrojů znalostí.

Respondenti navíc zpochybnili, jestli mají starší
zaměstnanci skutečný zájem o rozvoj své kariéry v
životním okamžiku, v kterém se právě nacházejí. Pro
zvýšení profesní mobility mezi staršími zaměstnanci
sektoru ICT, je třeba investovat zdroje R&D do:
vypracování lepších nástrojů hodnocení možností a
zkušeností
starších
zaměstnanců
v
rozsahu
systematického potvrzování kompetencí, jako je
vedení IT projektů, testování softwaru nebo řešení
problémů z oblasti bezpečnosti systémů, což jsou
typické schopnosti starších zaměstnanců sektoru ICT,
 standardizace popisů pracovních pozic,
 efektivní propagace výhod plynoucích ze zaměstnávání
starších zaměstnanců.

Příklad dobré praxe z oblasti profesní mobility:
„V současnosti máme všude digitální bankovnictví. Některé osoby zaměstnané v bankovním sektoru byly po dlouhou dobu
svědky obrovské změny - od dřívějšího používání naprosto základních schopností po současnou naprostou digitalizaci. V
důsledku toho musí předávat své schopnosti dále. Ale my nabízíme programy pro tuto oblast. Některé jsou povinné, jiné
dobrovolné. Starší zaměstnanci disponují obrovskými znalostmi a zkušenostmi, o které se mohou podělit, možnostmi,
hodnotami a schopnostmi z oblasti obsluhy zákazníka” (R116).

Vnímání virtuální mobility starších zaměstnanců
ze sektoru ICT zaměstnavateli
Všichni respondenti ve svých organizacích využívají, přinejmenším do jisté míry, virtuální mobilitu. Je tomu tak,
protože sebou nese značné ekonomické výhody, které umožňují ušetřit čas a peníze, podporuje mezinárodní rozvoj
sektoru ICT a zvětšuje integraci procesů.
Virtuální mobilita je obzvláště důležitá pro starší zaměstnance (ICT oddělení):
v případě zdravotních problémů, když se geografická mobilita pojí s příliš velkým rizikem (např. nebezpečí
trombózy během cesty letadlem), usnadňují nástroje pro virtuální konference účast na schůzkách,
v oblasti zvětšení množství volného času, nástroje telepráce usnadňují uchování rovnováhy mezi profesním a
soukromým životem,
v oblasti účasti na školeních a zvyšování kompetencí, e-learningové nástroje usnadňují přístup bez nutnosti cestování,
 v případě změn lokalizace pracoviště se starší zaměstnanci nemusí stěhovat.
Bohužel respondenti často dodávali, že starší zaměstnanci sektoru ITC disponují omezenými nebo neaktuálními ICT
kompetencemi v oblasti týmové práce za využití počítačových technologií nebo e-learningových nástrojů. Podle
respondentů preferují starší zaměstnanci také setkání na živo oproti těm virtuálním.
Kromě negativních pozorování z oblasti schopnosti starších zaměstnanců k efektivnímu využívání virtuálních
technologií, si respondenti také povšimli, že:
jsou virtuální nástroje, které mají umožnit práci na dálku, méně efektivní než se od nich očekává a vyžadují větší
investice;
virtuální mobilita může vést k sociální izolaci a působí na rovnováhu mezi profesním a soukromým životem, protože
období odpočinku se stávají více „rozcuckovaná“.
V odpovědi na tyto problémy náleží investovat zdroje R&D do:
pokročilé infrastruktury pro virtuální mobilitu,
lepších technologií e-práce, což má obzvláštní význam v případě starších zaměstnanců.

Příklad dobré praxe z oblasti virtuální mobility:

„Virtuální mobilita může představovat výchozí bod pro efektivní profesní a geografickou mobilitu” (R43). „Virtuální
mobilita je jedním z nejlepších způsobů, jak mohou starší zaměstnanci ICT oddělení dbát o svou kvalifikaci s pomocí
virtuální mobility” (R49). „Výhodou je jistě větší rovnováha mezi profesním a soukromým životem, protože cestování je
drahé, byla by zajištěna internalizace pracovního prostředí pro starší zaměstnance ICT a možnost vytvořit mezinárodní
pracoviště, např. v případě rizika trombózy. Vidím samé výhody a žádné vady” (R82).

Doporučení v oblasti směrů aktivit

Kompetence, kvalifikace a uznatelnost

Na základě odpovědí na dotazník ohledně stávajících
směrů postupu a jaký přístup je zapotřebí k zlepšení
mobility starších zaměstnanců sektoru ICT se doporučuje
přijetí následujícího přístupu:

 zvýšení povědomí o hodnotě „nedigitálních“ schopností
a kompetencí starších zaměstnanců sektoru ICT pro
převážení věkové tendence v oblasti modelů mobility,
 zlepšení metod a nástrojů, které slouží k rozpoznávání
schopností a kompetencí starších zaměstnanců oddělení
ICT;
 zevšeobecnění stávajících strategií a nástrojů řízení
věku starších zaměstnanců (oddělení ICT), jako jsou
programy mentoringu a výměny znalostí s kolegy na
stejné profesní úrovni,
 zevšeobecnění stávajících strategií a nástrojů řízení
věku starších zaměstnanců (oddělení ICT), jako jsou
programy mentoringu a výměny znalostí s kolegy na
stejné profesní úrovni,
 vytvoření sociální platformy pro starší zaměstnance
oddělení ICT pro potřeby výměny názorů a zkušeností
s kolegy na stejné profesní úrovni.

Mobilita
prohloubení
systému
uzpůsobujícího
nedostatky
navýšení e-kompetencí v různých geografických
oblastech,
zrušení národních bariér volného pohybu ve smyslu
systému sociálního pojištění a důchodů na straně
zaměstnanců
a
daňového
systému
na
straně
zaměstnavatelů,
upravení institucionální problematiky práce na dálku;
 zpřístupnění prostředků pro pomoc v oblasti nákladů na
přestěhování pro firmy, které odesílají a přijímají
zaměstnance,
zajištění znalostí ohledně bariér a překážek pro
geografickou mobilitu starších zaměstnanců oddělení
ICT, aby bylo usnadněno aplikování zacílených strategií
přijímacích řízení a zkrácení etapy hledání zaměstnanců,
 oceňování firem a jiných subjektů, které zavádějí
programy
propagující
mobilitu
mezi
staršími
zaměstnanci oddělení ICT.

Technologie
 další zlepšení a integrování infrastruktur a virtuálních
nástrojů ICT.

Závěry
Respondenti si jasně cení geografické a profesní mobility, protože oba tyto typy firmám přinášejí významné výhody.
Zdá se ale, že oba typy mobilnosti se dají v praxi realizovat obtížněji, než by se z teorie zdálo.
Mnoho respondentů je toho názoru, že starší zaměstnanci mají menší zájem o nové nebo proměnlivé pracoviště nebo
se jsou méně schopni přizpůsobit takovémuto prostředí. Tyto pohledy ale nemůžeme přijmout bez výhrad - zde
představené postoje vůči starším zaměstnancům mohou odrážet shromážděná data, ale ta sugerují, že takovéto
negativní vnímání starších zaměstnanců je neopodstatněné a může vyvolat omezení v zaměstnávání starších
zaměstnanců. Větší poptávka po geograficky mobilních zaměstnancích může představovat šanci pro starší
zaměstnance, kteří se chtějí stát mobilními. Zároveň je jasné, že standardní výhody jsou příliš málo k tomu, aby byli
starší zaměstnanci nalákáni pro geografickou mobilitu. Zde představené úkoly z oblasti směrů aktivit by tedy měly být
vnímány jako kroky, učiněné na cestě ke skutečnému zlepšení profesní mobility starších zaměstnanců.
Sama geografická mobilita nestačí, aby se zvýšila zaměstnanost starších zaměstnanců a podílela se na jejich
profesním naplnění. Tváří tvář výzvám spojeným s nedostatkem kompetencí na evropském trhu práce, obzvláště v
sektoru ICT, mají stejný význam profesní a virtuální mobilita.
Další kroky v rámci projektu CaMEO, v reakci na shromážděné údaje, předvídají vytvoření e-akademie a databáze
uzpůsobení pro podporu profesního rozvoje a zaměstnávání evropských starších zaměstnanců sektoru ICT.
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