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Podporujeme už ve svých 
dětech správné kompetence?

Výkon, agilita, engagement, kariérní rozvoj, motivace, 
boj o  talenty… To jsou do jisté míry už dávno vžité 
fráze, které kolem sebe slyšíme. Nejen ve škole nebo 

doma, ale zejména na pracovištích. Mít správné lidi na správ-
ných místech. Ano, tento fakt dělá firmy úspěšnými. Kdo jsou 
v úspěšných firmách ti „správní“ lidé? 

Dobře komunikují, prezentují, jsou schopni nadhledu, jsou 
otevření, umí spolupracovat, ale především – jejich práce je 
baví! Vyhledávají zajímavé činnosti a projekty. Nebojí se změn 
a inovací, vědí, že pokrok nezastaví a jdou mu naproti. K jejich 
kompetencím patří zvídavost, touží po neustálém sebevzdělá-
vání a rozvoji. K tomu patří odpovědnost, úcta i sebeúcta, re-
spekt i sebereflexe. 

Ale přicházejí k nám do firem skutečně takoví lidé / absol-
venti škol? Podporuje český vzdělávací systém tyto kompeten-
ce? Připravuje na budoucí povolání naše děti tak, aby našly, 
rozvíjely a uplatňovaly svůj nejlepší talent, měly odpovídající 
jazykové a sociální kompetence a bavil je jejich vlastní rozvoj? 
Nikoliv. 

Po celou dobu mé praxe je věčným tématem prohlubování 
spolupráce škol a firem. Stále dokola na všech možných insti-
tucích definujeme požadavky a kompetence, které má úspěšný 
absolvent mít. A  my jsme vlastně pokračovateli v  jeho vzdě-
lávání. Organizujeme odborné praxe, stáže, soutěže, trainee 
a talent programy pro studenty a absolventy škol. 

Naštěstí se rozšiřují řady spolupracujících pedagogů, ale 
stále to není o systému, ale spíše o jednotlivcích. Český systém 
vzdělávání klade velký důraz na množství znalostí, memorová-
ní učebnic, opisování výpisků z tabule celou vyučovací hodinu. 
Ale není nad prožitek a osobní zažitou zkušenost. Učit se mů-
žeme od severských zemí, kde profese učitele je pojmem. 

Velkou roli sehrávají rodiče. Většina z nich zřejmě touží po 
tom, aby jejich dítě získalo vysokoškolský diplom, učňovské 
obory podceňují. Pracuji řadu let ve sklářském oboru a vím, co 
znamená nedostatek absolventů tohoto řemesla. 

Jak důležité je rozvíjet od dětství ty správné kompetence, 
věděl už učitel národů Jan Amos Komenský: „Cílem vzdělání 
a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, 
po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítom-
nost a předvídal budoucnost.“ n

EDITORIAL 
1červen 2019
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ZE ZÁKULISÍ

kalendárium
červen/září

otázka pro…
Kateřinu Sadílkovou,
generální ředitelku Úřadu práce ČR

O jaké rekvalifikační kurzy je mezi klienty Úřadu práce největší zájem?
Rekvalifikace jsou pro klienty Úřadu práce ČR dobrou možností získat novou kvalifikaci nebo 
si rozšířit tu stávající. Jejich význam ale poroste, protože nejen situace na trhu práce, ale také 
například demografický vývoj společnosti přináší řadu změn ve struktuře profesí. Již dnes tak 

reagujeme na potřeby sektoru sociálních služeb nebo zdravotnictví. Naši klienti, nejen nezaměstna-
ní, ale i zájemci o zaměstnání, mají velký zájem o rekvalifikaci pro pracovníky v sociálních službách. 
Jen loni proběhly téměř 4 000 kurzů s tímto zaměřením. Vzděláváme je ale také například pro výkon 
takových profesí, jako je řidič, svářeč nebo strážný. Zájem je o zvolené rekvalifikace, u kterých si kli-
ent volí sám profesi i vzdělávací zařízení. Vždy však s ohledem na poptávku na trhu práce. Cílem Úřa-
du práce ČR je jistota uplatnění v novém zaměstnání. Využíváme monitoring trhu práce a komuni-
kujeme se zaměstnavateli ve všech regionech. Zaměřením kurzů tak reagujeme na jejich požadavky.

S našimi klienty také řešíme možnou změnou profese v průběhu jejich pracovního života. Tedy 
aby mohli pracovat v jiné profesi, než jakou původně vystudovali. Připravujeme zaměření rekvalifikací 
na změny v důsledku postupující čtvrté průmyslové revoluce s cílem předejít strukturální nezaměst-
nanosti. Například pokladní v obchodech už dnes střídají samoobslužné pokladny. Je tedy důležité 
s těmito výzvami počítat a rekvalifikace jsou vhodným nástrojem, jak na ně reagovat.

Ze zákulisí

V pracovní legislativě se toho moc neděje, zaměstna-
vatelé čekají už druhý rok na novelu Zákoníku práce. 
Nicméně personalisté mají v pracovním právu stále 

co řešit. A tak není divu, že o Inspiraci HR, Praktické příkla-
dy z pracovního práva, kterou People Management Forum 
organizovalo koncem května v Brně, byl velký zájem. S kon-
krétními případy, s nimiž se personalisté setkávají, seznámila 
účastníky akce Nataša Randlová z advokátní kanceláře Ran-
dl Partners. Zaměřila se na takové právní oříšky, jako je odvo-
lávání vedoucího zaměstnance, dokdy lze žalovat neplatnost 
skončení pracovního poměru nebo na skutečných příbězích 
z praxe podrobně rozebrala problém doručování výpovědi. 
Vše vysvětlovala na judikátech, českých i evropských. 

Pracovní právo se ale už musí umět vyrovnat i s případy, 
které přinášejí do firem nové technologie a sociální sítě. Na-

příklad s tím, jak řešit pomluvy šířené o zaměstnavateli na 
sociálních sítích? Jak se s tím z hlediska práva vyrovnat? I to 
bylo na programu brněnské Inspirace HR. Diskuse v závěru 
akce ke všem konkrétním případům byla veliká. Kateřina 
Nogolová ze společnosti Vítkovice Steel sdílela zkušenosti 
z konkrétních případů, které řeší výrobní firmy, například 
bezpečnost práce, odpovědnost mistrů na pracovišti, kráde-
že zaměstnanců či správný postup při vyjednávání s odbory. 
Zdůraznila, že personalistům v takových případech zdaleka 
už nestačí jen znalost Zákoníku práce, ale musí ovládat i ob-
čanský zákoník a orientovat se v trestním právu.

A ještě jedna dobrá zpráva pro firmy. Ministerstvo prů-
myslu, Hospodářská komora a Svaz průmyslu připravují 
legislativní úpravu tzv. duálního vzdělávání, který by měl 
více propojit školy s praxí.

Alena  
Kazdová

13. 6. 2019
Exchange meeting  
v Unipetrolu: S chemií  
od nejmenších

20. 6. 2019
HR Innovation Lab: Workshop 
Firma ve věku robotů

28. 6. 2019
uzávěrka přihlášek do soutěže 
HREA – Excellence Award®

11. 9. 2019
Business Forum v Brně
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Nabídka brigád je široká, ale 
trendem je mikrozaměstnání
Startuje sezóna letních brigád. Počet nabí-
zených míst nedosahuje loňské úrovně, kdy 
se firmy nabídkou míst na dohodu snažily 
vyřešit nedostatek stálých zaměstnanců – 
například v  retailu, výrobě nebo logistice. 
Aktuálním trendem je tzv. mikrozaměst-
nání, jehož nabídkou se firmy snaží oslovit 
lidi, kteří se dosud nezařadili do pracovní-
ho procesu, ať už z toho důvodu, že jim kla-
sické zaměstnanecké schéma nevyhovuje, 
nebo nemohou najít práci kvůli nedosta-
tečné kvalifikaci. Jde převážně o  nárazové 
práce bez nějakých závazků nebo dlouho-
dobých výhledů, často honorované hned 
po odpracované směně. „Firmy využívají 
tuto formu zejména pro vykrytí denních 
nebo sezónních špiček. Nabídku mikroza-
městnání využívají často studenti, kterým 
vyhovuje maximální flexibilita při sjedná-
vání práce, lidé v důchodovém věku nebo 
matky malých dětí, které chtějí pracovat 
třeba jen několik hodin týdně a  v  době, 
kdy se jim to zrovna hodí. Anebo také ti, 
kteří se z jakéhokoli důvodu nechtějí trvale 
vázat u jednoho zaměstnavatele či si takto 
přivydělávají k jinému zaměstnání,“ uzaví-
rá Michal Novák z pracovního portálu Pro-
fesia.cz. (tz)

zapište si do diáře

11. 9.  BUSINESS FORUM BRNO: ZDRAVÁ  
FIREMNÍ KULTURA – MAGNET  
PRO ZAMĚSTNANCE I UCHAZEČE

Chcete se vědět, jak se otevřená a  zdravá firemní 
kultura utváří? Kdo má na to největší vliv? A  na-
opak, co příjemnou atmosféru ve firmě ničí nejvíce? 
Přijeďte 11. září na 3. ročník Business Fora do Brna 
do Otevřené zahrady sdílet praktické zkušenosti 
úspěšných firem, které přitahují talentované ucha-
zeče. Je to právě díky jejich firemní kultuře, která 
vychází z důvěry mezi zaměstnanci a managemen-
tem, je otevřená, respektuje odlišnosti, podporuje 
inovace a vychází vstříc požadavkům různých sku-
pin zaměstnanců. Jak takovou kulturu zavést, do-
zvíte se na workshopu v průběhu Business Fora.

Víte, jaké hodnoty lákají lidi jít pracovat do ur-
čité společnosti? Zajímá vás, jakou roli má autenti-
cita leadrů ve firmě a proč lidé v některých firmách 
vydrží a  z  jiných odcházejí už ve zkušební době? 
Proč mladé generace volí raději firmy se start upo-
vou kulturou? Jak udržet start upové klima, když 
firma dynamicky roste? Kulturu tvoří chování lidí 
ve firmě. Odpovědnost za výběr lidí a vytváření po-
hody v práci stále více leží na HR profesionálech. 
Více o  tom všem najdete na: http://hrforum.cz/
akce/business-forum-firemni-kultura-a-komuni-
kace-brno/
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Pavel Šemík

Pavel Šemík
Novým technickým ředitelem Pl-
zeňského Prazdroje se stal Pavel 
Šemík. Po sedmiletém působení ve 
vrcholných manažerských pozicích 
v nizozemském pivovaru Grolsch se 
vrací zpět do Prazdroje, kde praco-
val od roku 1997. Do Prazdroje za-
mířil ihned po studiu Vysoké školy 
chemicko-technologické v Praze. Po 
absolvování tréninkového progra-
mu pracoval jako technolog a pak se 
stal v Plzni hlavním sládkem. Poté se 
přesunul na post ředitele pivovaru ve 
Velkých Popovicích.

lidé
Jana Vávrová
Novou projektovou manažerkou 
personální agentury Grafton Re-
cruitment se stala Jana Vávrová. 

Nastupuje do agentury Grafton 
Recruitment s  mnohaletými zkuše-
nostmi s personálním poradenstvím 
a  vzděláváním. Podílela se na sesta-
vování rozvojových plánů, systémů 
hodnocení a  revizích personálních 
systémů v  prostředí firemních kli-
entů i neziskové sféry. Působila jako 
lektorka a  organizátorka vzděláva-
cích aktivit v České republice, na Slo-
vensku a v Rakousku.

Jana Vávrová

Vladek Krámek
Nastoupil do advokátní kancelá-
ře HAVEL & PARTNERS na po-
zici counsel. Předtím působil ve 
skupině Fincentrum jako ředitel 
právního a  compliance oddělení 
společnosti a  člen jejího předsta-
venstva. Se svým týmem měl na 
starosti komplexní právní agendu 
skupiny Fincentrum v Čechách i na 
Slovensku, včetně agendy compli-
ance a  AML. Jeho hlavním úkolem 
bylo udržovat nastavení společnos-
tí v  souladu s  neustále se vyvíjející 
národní i  evropskou legislativou 
a implementovat veškeré změny do 
obchodních procesů jednotlivých 
společností.

Vladek  
Krámek

41 %
Populace v ČR má sedavé zaměstnání. České kraje odpovídají ce-
lorepublikovému průměru, zatímco na Moravě v práci většinu dne 
prosedí jen 35 % lidí. Nejhůř jsou na tom zaměstnanci v hlavním 
městě, kde se k sedavé práci přihlásilo 62 % respondentů průzku-
mu, který uskutečnila agentura STEM/MARK pro výrobce zdra-
votních židlí Adaptic. Velké rozdíly jsou v  jednotlivých krajích. 
Kromě Prahy a středních Čech vede v sezení Plzeňský a  Jihomo-
ravský, zatímco naopak nejméně lidí závislých na židli pracuje na 
Karlovarsku, Liberecku a Olomoucku. „Rozdíly mezi regiony jsou 
zajímavé, protože nevypovídají jenom o jejich ekonomické struk-
tuře, ale i životním stylu. Zdaleka neplatí, že nejvíce času na židli 
stráví lidé ve velkých městech,“ shrnuje Martin Macháček, ředitel 
firmy Adaptic Innovation, pro kterou průzkum vznikl. Nejvíce lidí 
sedí v obcích nad sto tisíc obyvatel (54 %) a do 999 obyvatel (44 %), 
nejméně mají sedavou práci tam, kde bydlí od pěti do dvaceti tisíc 
obyvatel (28 %). Na sedavý charakter práce má vliv vzdělání – se-
davé zaměstnání má jen 19 % lidí bez maturity, zatímco 47 % lidí 
se středoškolským vzděláním a 68 % držitelů vysokoškolského di-
plomu. Nejčastěji lidé prosedí šest až osm hodin, přičemž víc než 
třetina lidí trpí bolestmi zad přisuzovaným sezení.

Denisy Černé, 
HR manažerky Hilti ČR

Jaké motivační nástroje se vám osvědčují k udržení 
zaměstnanců?
Myslím, že nejpodstatnější část motivace, je vlastní vnitřní motor, 
který máme všichni již odmalička. Ostatní (vnější) faktory můžou 
pomoci, ale jsou krátkodobější. Jedním z velmi oceňovaných exter-
ních faktorů je v Hilti možnost kariérního růstu napříč oddělení-
mi. Jenom za poslední rok jsme interně posunuli téměř 50 kolegů 
(17 %) na různé pozice a 3 kolegy směrem do zahraničí. Základem 
pro dobrou motivaci a to, co se nám osvědčuje, je transparentní ko-
munikace napříč firmou, silná firemní kultura postavená na důvěře 
a  férovém jednání, správný mix kolegů či možnost osobního roz-
voje. 

Jaké komunikační kanály využíváte k oslovování a zís-
kání nových zaměstnanců?
Kromě standardních kanálů jako kariérní stránky, portály, využí-
váme velmi často aktivní vyhledávání přes sociální sítě a nově také 
chatboty v  rámci platformy „business animals“. Spolupracujeme 
také s univerzitami jako VŠE (CEMS program), ČVUT nebo VUT, 
kde mají studenti už během studia možnost poznat naši společnost, 
případně pracovat u  nás na projektu či stáži. Při hledání nových 
kolegů nám dobře funguje tzv. referral program (doporučení od 
našich současných zaměstnanců). 

U uchazečů nám velmi záleží na jejich hodnotách a osobnosti. 
Zajímá nás schopnost pracovat v týmu, motivace pro naši společ-
nost, ambice a případné uplatnění na jiných pozicích v budoucnu.

Osmkrát po sobě jste vyhráli studii motivovanosti AON 
Best Employers. Čím to podle vašich zkušeností je?  
Co byste doporučili jiným společnostem? 
Opětovné získání titulu Best Employer je výsledkem práce, kte-
rá začala už hodně dávno (asi tak při založení společnosti). 
Z  průzkumu a  zpětné vazby od našich zaměstnanců víme, že je 
pro ně důležitá dlouhodobá vize společnosti, možnost růstu, im-
plementace inovativních řešení, silná firemní kultura a autentičtí/
inspirující šéfové. 

Co nemusí být úplně běžné u jiných zaměstnavatelů, je i to, že 
skutečně žijeme kulturu okamžité zpětné vazby (každý ví, na čem 
je, v čem se zlepšovat) – platí to pro všechny úrovně, každý může 
říct otevřeně svůj názor / podnět ke zlepšení nejen svému šéfovi, ale 
i celému managementu. 

Zároveň máme pozici tzv. „Sherpy“, jehož pracovní náplní je šířit 
naše firemní hodnoty, poslání, kulturu a vizi mezi všechny zaměst-
nance, Proto máme min. jednou za 2 roky týmové kempy tzv. „The 
Hilti Way“, které vede Sherpa. Letos se na nich budeme věnovat té-
matu „mindfulness“.

Stránky připravila Alena Kazdová

Zeptali jsme seRozdíly v preferencích při hledání práce  
se mezi generacemi prohlubují 
Dle průzkumu zaměstnaneckých 
preferencí při zvažování pracovních 
nabídek „Randstad Employer Brand 
Research“ jsou sice stále v TOP 5 fak-
torech plat a benefity, jistota práce, 
příjemná pracovní atmosféra, finanč-
ní zdraví firmy a zajímavá pracovní 
náplň. V  dalších prioritách se však 
jednotlivé věkové skupiny liší. Gene-
race Z hledá rychlý kariérní růst, mi-
leniálové work life balance, generace 
X jistotu práce a pracovníci starší 55 
let finanční zdraví zaměstnavatele. 
V celkovém žebříčku nejdůležitějších 
kritérií při výběru zaměstnavatele 
oproti loňsku vzrostla důležitost lo-
kality, rovnováhy osobního a pracov-
ního života a flexibility. 

Při výběru nového zaměstnava-
tele se respondenti ženského i muž-
ského pohlaví zaměřují prakticky na 
stejné aspekty. Větší důraz než muži 
kladou ženy na přátelskou pracovní 

atmosféru, jistotu zaměstnání, vy-
váženost pracovního a soukromé-
ho života a flexibilitu. Muži naopak 
dávají větší váhu než ženy finanční 
stabilitě zaměstnavatele, zajímavé 
náplni práce a využívání moderních 
technologií. V  zásadě se však prefe-
rence obou pohlaví liší jen v  řádu 
jednotek procent. Velké rozdíly jsou 
ovšem patrné při zkoumání priorit 
jednotlivých věkových skupin. Gene-
race X, tedy lidé ve věku 35 až 54 let, 
preferují zaměstnavatele, který jim 
nabízí jistotu práce. Od stávajícího 
zaměstnavatele často odejdou, když 
jim chybí uznání a naopak zůstanou, 
když jim zaměstnavatel nabídne za-
jímavou náplň práce. Nejstarší gene-
race zastoupená na trhu práce chce 
pracovat pro finančně stabilní firmu, 
k odchodu k  jinému zaměstnavateli 
je častěji, než jiné generace přiměje 
špatné vedení.  (tz)

Zaměstnanci před šéfy pečlivě tají své online 
aktivity
K  internetu se během pracovní 
doby opakovaně přihlásí až 90 % 
lidí. A je přitom často obtížné roz-
lišovat mezi soukromými a  pra-
covními online aktivitami. 

Aktuální průzkum společnos-
ti Kaspersky Lab „Global privacy 
report“ odhaluje, že se každý dru-
hý Čech (61  %) snaží skrýt svoji 
aktivitu na sociálních sítích před 
svými nadřízenými. 47  %  Čechů 
dokonce nechce, aby ani kolego-
vé věděli, co na internetu v práci 
dělají. 

Průměrný zaměstnanec stráví 
v  práci za svůj život neuvěřitel-
ných 13 let a 2 měsíce. Neznamená 
to ale, že veškerý tento čas věnuje 
plnění pracovních úkolů. Téměř 
dvě třetiny (64  %) uživatelů při-
znávají, že každý den navštěvují 
internetové stránky, které nemají 
s náplní jejich práce nic společné-
ho. Třetině respondentů (29 %) by 

vadilo, kdyby jejich zaměstnava-
telé věděli, jaké webové stránky 
navštěvují. 

Zajímavější ale je, že celá po-
lovina (52 %) lidí nechce, aby ani 
jejich kolegové věděli, co dělají, 
když jsou online. Průzkum nic-
méně neodhalil, co je k  tomu 
vede. Jestli za to může obava, že 
by na ně kolegové mohli donášet, 
nebo se za tím naopak skrývá re-
spekt k soukromí druhých. 

Naopak aktivity na sociálních 
sítích považuje větší část lidí za 
méně soukromé, a proto se s nimi 
rádi pochlubí svým kolegům. Ni-
koliv však nadřízeným. Domníva-
jí se totiž, že by je mohli potrestat 
za sníženou produktivitu, nebo 
poškození dobrého jména firmy. 
61 % českých zaměstnanců proto 
nechce, aby jejich nadřízení vědě-
li o jejich aktivitách na Facebooku 
nebo Instagramu. (tz)

Největší překážkou návratu po rodičovské dovolené  
je hlídaní dětí
Jednatřicet procent účastníků prů-
zkumu na téma práce a  rodičovství, 
který pro personální společnost Před-
výběr.CZ v květnu uskutečnila agen-
tura STEM/MARK, uvedlo, že jejich 
zaměstnavatel nenabízí žádnou výho-
du speciálně pro rodiče. Nejčastějším 
benefitem naopak je pružná pracovní 
doba (17,9  %). Jako další formy po-
skytované podpory rodičovství re-
spondenti uváděli: možnost práce na 
částečný úvazek (14,6 %), akce pro děti 
(12,8  %), finanční příspěvek (9,3  %), 
volno nebo dovolenou navíc (8,7  %), 
vlastní školku, dětskou skupinu nebo 
jinak řešené firemní hlídání (3,7  %) 
a příspěvek na hlídání (0,4 %).

Právě hlídání přitom pro rodiče 
představuje největší překážku v pokra-
čování pracovní kariéry, uvedlo 9,7 % 
dotázaných rodičů – a 22,3 % respon-
dentů, kteří ještě rodiči nejsou, vidí 
stejnou věc jako největší problém, když 
se zaměstnanec bude chtít po rodi-

čovské dovolené vrátit do práce. Mezi 
další problémy, se kterými se lidé po 
mateřské potýkají, patří (v závorce jsou 
uvedena očekávání respondentů, kte-
ří ještě nejsou rodiči) délka pracovní 
doby – 8,3 % (8,9 %), bez ohledu na zá-
konnou povinnost zaměstnavatel tak 
dlouho místo nedrží – 1,6 % (13 %), ne-
zájem zaměstnavatele o rodiče – 1,6 % 
(6,8  %), vzdálenost pracoviště – 1,6  % 
(1,2 %) a ztráta kvalifikace – 1 % (5 %).

Výrazně odlišné jsou i  postoje 
k  práci (např. na částečný úvazek či 
dohodu) během rodičovské dovolené. 
Pracovalo 12,6 % rodičů, zatímco z těch 
budoucích by chtělo chodit do práce 
41 % dotázaných. Ve skutečnosti dale-
ko více chodí do práce matky, zatímco 
z budoucích rodičů by naopak otcové 
častěji chtěli zůstat v kontaktu se svojí 
kariérou – a  stejně tak v  reálu častě-
ji pracovaly starší generace, zatímco 
představu o skloubení práce a rodičov-
ství víc vyznávají mladší lidé. (tz)



Změny a trendy v týmové  
spolupráci v digitální éře
Téměř osm desítek personalistů a HR manažerů se 21. května setkalo na Business Foru v prostorách 

společnosti Arcelor Mittal. Posedmé se zde konalo Business Forum, které se letos zaměřilo na 

dopad digitalizace na spolupráci v týmech. Téma letošního Business Fora v Ostravě totiž bylo 

Týmová spolupráce v digitální době.

Business Forum zahájila Veronika Mu-
roňová, HR ředitelka společnosti Ar-
celor Mittal, která celou akci také mo-

derovala. Seznámila účastníky akce s tím, jak 
pokračuje automatizace a digitalizace ve spo-
lečnosti Arcelor Mittal v Ostravě, a vysvětlila, 
že v  Arceloru nehovoří o  Průmyslu 4.0, ale 
jako ocelářský koncern o fenoménu a trendu 
Ocel 4.0.

Revoluce v personalistice
Kamil Košťál, ředitel vzdělávání společnos-
ti SILMA ´90, se ve svém vystoupení věno-
val tomu, jak bude vypadat personální prá-
ce v  digitální éře. Upozornil, že nedostatek 
vhodných zaměstnanců, který dnes tak trápí 
podnikatele, manažery i personalisty, pomůže 
vyřešit automatizace a robotizace, ale nezna-
mená to, že tím ostatní zaměstnanci přijdou 
o  práci. Výsledkem robotizace podle řady 

studií i  zkušeností ze světa je naopak nárůst 
počtu nových profesí a dalších potřebných za-
městnanců. Problémem však podle něj může 
být, že se neustále rozevírají nůžky mezi po-
žadavky na absolventy škol a  realitou, do níž 
absolventi po promoci vstupují. 

Kamil Košťál popsal dvě klíčové oblas-
ti nadcházejících let: budou se rozvíjet dva 
rozdílné světy, které se ale budou muset dří-
ve či později vzájemně prolínat – digitalizace 
a personalistika. Přičemž personalistiku v éře 
digitalizace čeká doslova revoluce, HR bude 
muset zásadně změnit své postupy. Zatímco 
ve 20. století, pracovala se stabilitou, nabídkou 
dlouhodobé a jisté kariéry, sázela na loajalitu 
a  spolehlivost, v  21. století dominuje u  mla-
dých nastupujících generací v pracovních oče-
káváních kultura start upu, silná značka firmy, 
profesní a  osobní rozvoj, požadavek sladění 
práce a osobního života, dobré vztahy na pra-

covišti a v týmu, flexibilita a kreativita. Těmto 
očekáváním se musí HR v byznysu přizpůso-
bit, jinak o talenty přijde. 

A ta největší revoluce v HR znamená, že se 
zásadně změní práce s manažery, protože i je-
jich role se v  digitální době revolučně mění. 
Mají být partnery svých lidí, kouči, lídry a re-
agovat na potřeby těch, které mají v týmech. 
Místo autoritativních přístupů budou muset 
umět poskytovat kontinuální zpětnou vazbu, 
fungovat agilně a  dokázat lidi individuálně 
motivovat. 

Přerod modrých límečků na bílé
Martin Hejl, jednatel společnosti THIMM 
Packaging na praktické zkušenosti z  firmy, 
která je německým rodinným podnikem, uká-
zal, jak vypadá proměna zaměstnanců a jejich 

týmů z tradičních dělnických profesí ve výro-
bě krabic ve všetatském závodě ve středních 
Čechách na modré límečky – operátory, kteří 
řídí a  kontrolují roboty. Jelikož firmě sídlící 
ve středních Čechách poblíž Prahy vždy chy-
běli lidé, rozhodlo vedení společnosti už před 
finanční krizí investovat do digitalizace a ro-
botů. Znamenalo to ovšem naprosto zásadně 
změnit myšlení stávajících pracovníků, vyško-
lit je na operátory, kteří budou schopni roboty 
řídit a kontrolovat. 

Nebyla to úplně jednoduchá cesta, ale když 
lidé pochopili, že se zvýší nejen produktivita, 
ale i mzdy, novou výzvu přijali. Mnozí z nich 
dnes jezdí spolu s  obchodníky za zákazníky 
a  pomáhají klientům při pří přípravě jejich 
projektů tak, aby se pak na výrobní robotické 
lince úspěšně realizovaly. A to, že firma je di-
gitální a robotizovaná, přineslo další pozitivní 
efekt – do náboru – láká to mladé lidi, kteří 

zde mohou kreativně s moderními technolo-
giemi pracovat.

Firma, v níž zaměstnanci  
hlasují o své mzdě
Martin Varecha, ředitel společnosti a předseda 
představenstva společnosti Hrochostroj, což 
je člen českého stavebního holdingu enteria, 
seznámil účastníky ostravského Business Fora 
s tím, jak motivují zaměstnance a proč ve spo-
lečnosti lidé rádi dlouhodobě zůstávají, proč 
má firma nízkou fluktuaci, i když patří do seg-
mentu stavebnictví. Jak uvedl Martin Varecha 
mottem firemní kultury je Firma lidí pro lidi. 
Ve firmě si všichni tykají a cítí se jako partneři 
bez ohledu, na jaké úrovni, kdo pracuje. 

Vše je založeno na důvěře a  na pravidlech, 
která platí pro každého. Všichni ve firmě vědí, 
že jsou placeni za výkon a zároveň, že člověk je 
ve firmě na prvním místě. To, co firmu zásadně 
odlišuje od jiných, je, že si lidé v  Hrochostro-
ji hlasují o  mzdě, o  tom, kolik procent chtějí 
k mzdě přidat. V Hrochostroji se totiž 20 % zis-
ku firmy na konci roku rozděluje mezi zaměst-
nance. Pro letošek si například zaměstnanci od-
hlasovali 3 % přidání do mezd. A další benefity, 
které v Hrochostroji mají? Pět týdnů dovolené, 
relaxační a školicí centrum, možnost podílet se 
na vývoji nových technologií nebo placené vol-
no v době od Vánoc do začátku nového roku.

Žijeme jen jednou, ale data navždy  
aneb Cybersecurity v praxi
S takovým titulkem se před publikum ostrav-
ského Business Fora postavil Karol Suchánek, 
expert na digitální bezpečnost, Cybersecurity 
speaker. A  začal naprosto konkrétně tím, co 
každý z nás denně na internetu dělá a v čem 
chybuje. Zkoušeli jste si už někdy vygooglovat 
své jméno? Nezajímá vás to? No, mělo by, pro-
tože to, co je na internetu, není vůbec soukro-
mé, a týká se to každého z nás. 

Na konkrétních příkladech týkajících se 
třeba toho, jak špatně zacházíme s hesly, Karol 
Suchánek předvedl, jak snadné je pro hackery 
dostat se do našich soukromých dat – mailů, 
mobilů, vykrást data z bankovních účtů, nasi-
mulovat telefonní hovory se známými a  pře-
svědčit nás, abychom udělali to, co hacker chce. 

Hackeři nespěchají, mají čas, mají v akváriu 
hodně rybiček a každý z nás tím, že nevěnuje 
bezpečnosti svých dat pozornost, se v  jejich 
akváriu může lehce ocitnout. Podstatné je, aby 
každý v online světě věnoval pozornost silné-
mu heslu, silnému antivirovému programu, 
aby zálohoval na externí hard disk a aktuali-
zoval svá data. Největší nebezpečím například 
nyní v USA je krádež identity prostřednictvím 
phishingu. 

Firmy by měly svým zaměstnancům posky-
tovat školení na cyberbezpečnost jejich sou-
kromých dat. Protože když se to zaměstnanci 
naučí se svými daty, automaticky se takto bez-
pečně budou chovat i k datům v práci. 

Elektronický podpis
Společnost innogy se v  poslední době zamě-
řuje na digitalizaci v  HR. Jedním z  projektů 
je elektronický podpis, který společnosti po-
máhá řešit situace, aby i  zaměstnanci, kteří 
nejsou v  kancelářích u  počítače, ale pracují 
v terénu po celé republice, si mohli podepsat 
důležité personální dokumenty. Dokumenty 
jsou pak online archivovány, to znamená, že 
se neztrácejí, jako to bývá s  papírovými do-
kumenty a že se tím šetří i čas – zaměstnance 
i firmy. Podrobně o tom, proč a jak implemen-
tace elektronického podpisu v  innogy probí-
hala a co přelomového přinesla, hovořila Jana 
Šmerdová, Manager, HR administration z in-
nogy ČR. Mimochodem tento projekt získal 
loni v  soutěži HR Excellence Award, kterou 
PMF organizuje, hlavní cenu v kategorii velké 
společnosti a Cenu veřejnosti. n

TEXT: A L ENA K A Z DOVÁ
FOTO: A RCH I V PM F

Karol SuchánekMartin HejlVeronika Muroňová Jana ŠmerdováKamil Košťál

Bea Brosková průběžně vizualizovala 
obsah Business Fora

Účastníci Business Fora si vyzkoušeli 
virtuální realitu Arcelor Mittal

FORUM
www.HRforum.cz červen 20196 7

FORUM



Budoucnost psychodiagnostiky:
Pohovor na základě „řeči těla”
Mít správné lidi na správných místech je základní otázka, která se 

bude řešit v jakékoliv době. Cesty, jak to udělat, se však postupně 

proměňují. Image Lab se tématu výběru lidí a diagnostiky jejich 

schopností věnuje více jak 25 let.

Jako jedni z  prvních v  České republice, 
jsme realizovali námi vyvinutý koncept 
Assessment center. Kandidáti, kteří jim 

prošli, dodnes představují kvalitní osobnosti 
a naplňují roli „top class“ manažerů a expertů. 

Zakladatel Image Lab, Vratislav Kalenda 
již v devadesátých letech, platil za jednoho ze 
špičkových expertů na diagnostiku schopností 
a potenciálu.

I proto stále sledujeme koncepty a trendy, 
které s oblastí psychodiagnostiky souvisejí.

Jak šel vývoj?
Velkou část odpovědí vždy poskytovala psy-
chodiagnostika. A spolu s ní řada testů a do-
tazníků. Původní metodika typu „papír  – 
tužka“ se postupně přesunula do on-line 
prostředí, avšak kvalitu diagnostiky to vlastně 
zásadně neposunulo. 

Zásadní kvalitu diagnostiky vždy předsta-
vovala kvalita interpretace a  zkušenost těch, 
kteří výstupy z diagnostiky propojovali do sou-
vislostí. A k tomu přidali osobní vhled na „kan-
didáta“, se kterým vedli následný pohovor. 

Image Lab si velmi váží toho, že má skvělý 
tým, který toto umí. 

Již více jak 4 roky pracujeme se systémem 
Thalento, který představuje špičkové on-line 
řešení psychodiagnostiky. Jeho výstupy zpra-
vidla „skvěle sedí“ a dávají jasný obraz kvality 
a potenciálu kandidáta pro danou roli.

A  především nám dělá radost, že to vidí 
naši klienti. Vidí… zažívají, vnímají, že lidé, 
které jsme jim doporučili skvěle zapadli do 
týmu a lidově řečeno, „funguje to výborně“.

Je však neuvěřitelné, jak lze kvalitu dia-
gnostiky dále posunout. Novým vstupem je 
využití „AI“ neboli umělé inteligence.

Díky partnerství s Thalento jako první při-
cházíme s „AI – umělou inteligencí“ v diagnos-

tice. Systém se jmenuje FACELYTIX a jedná se 
o dechberoucí inovaci diagnostiky potenciálu 
a schopností lidí.

Dotazník je zde nahrazen strukturovaným 
videorozhovorem, který je provázen AI dia-
gnostikou založenou na detekci „řeči těla“. Co 
je důležité, je možné na otázky z  rozhovoru 
odpovídat v rodném jazyce.

Umělá inteligence a systematické strojové 
učení průběžně analyzuje tisíce parametrů 
výrazů obličeje, pohybů hlavy a  dalších ne-
verbálních projevů. To vše je současně pro-
pojeno vůči desítkám typů a  rysů osobnosti, 
které jsou vztaženy ke konceptu osobnostního 
profilu BIG FIVE (jeden ze základních osvěd-
čených osobnostních profilů).

Mnoho let zkušeností, desítky tisíc dia-
gnostických profilů a k tomu síla umělé inte-
ligence.

Mít správné lidi na správných místech je 
základní otázka, kterou jsme si položili v úvo-
du. Je to jedna ze základních rolí HR, recrui-
tingu i managementu firem.

Je to však současně téma, které vyžaduje 
čas a dostatek lidí právě v oblasti náboru a vý-
běru.

Proto systém Facelytix přestavuje zdroj 
kvality a  efektivity pro výběr kvalitních lidí. 
Proč?

Čtvrthodinový automatizovaný videopoho-
vor, vedený systémem umělé inteligence Face-
lytix s  kandidátem nahradí práci zkušeného 
recruitera. Umělá inteligence a  její výstup na 
počítači Vám, poskytne přesné hodnocení jeho 
předpokladů vůči představám a  požadavkům 
dané firmy. Milióny kombinací jeho reakcí, ve 
vztahu k položeným otázkám, jsou propojeny 
do jasného a  srozumitelného výstupu na zá-
kladní otázky, které si v souvislosti s výběrem 
„správných lidí na správná místa“ kladete.

Ano, efektivita a kvalita základní diagnos-
tiky systému Facelytix je hlavní přidanou hod-
notou pro Váš výběr. 

Protože však také vnímáme pojem „Hod-
nota je v lidech“, víme, že konečné rozhodnutí 
je právě na Vás.

Rádi Vám systém Facelytix, který několika-
násobně zkvalitní efektivitu náborového pro-
cesu představíme.

Společně s Vámi odpovíme na otázky, které 
umělá inteligence nevyřeší. Jaké tím myslíme?

Např.: Jak to je to s „chemií týmu“? Jak to 
bude se vzájemnou „chemií“? Jak bude fungo-
vat osobní „kompatibilita“?

Přesto jsme my sami fascinováni tím, jak 
systém Facelytix funguje. Efektivita, přesnost 
základní diagnostiky, pochopení souvislostí. n

www.imagelab.cz, www.imagelab.sk

Univerzity se dostatečně nevěnují  
přípravě jazykových lektorů pro dospělé
V Česku existuje výrazná poptávka po jazykovém vzdělávání. Jazykové školy ale upozorňují na 

fakt, že žádná vysokoškolská instituce se nevěnuje výchově pedagogů se zaměřením na jazykové 

vzdělávání dospělých. Jazykovky tak musejí vynakládat finanční prostředky, aby lektory doučily 

metodiku výuky dospělých.

„Na vysokých školách se vyučuje an-
dragogika, která se zabývá vzdělá-
váním dospělých. Specializace na 

výuku jazyků pro dospělé však v  současném 
systému chybí. Vnímáme to jako problém, na 
který se snažíme státní orgány upozorňovat,“ 
říká místopředsedkyně Asociace jazykových 
škol Bibiana Machátová.

Lektory je třeba na výuku dospělých 
připravit
„Zhruba 60 procent našich lektorů jsou Češi. 
Když je přijmeme, musí u nás projít kurzy, kte-
ré je připraví na specifickou výuku cizích jazy-
ků pro dospělé. To pro nás znamená náklady, 
které by nevznikly, kdyby stát více pomáhal ja-
zykové výuce dospělých. Je zřejmé, že pro kon-
kurenceschopnost České republiky je znalost 
cizích jazyků nutností, nicméně státní či veřej-
né instituce zatím nepodnikají žádné zásadní 
kroky k tomu, aby se jazyková vybavenost stala 
prioritou, a to nejlépe v měřítku celoživotního 
vzdělávání,“ říká výkonný ředitel jazykové ško-
ly James Cook Languages (JCL) Martin Borl. 

Pedagogické fakulty připravují odborníky na 
vzdělávání dětí a  mládeže, dospělí jsou však 
neprávem opomíjení. Přitom zájem o firemní 
výuku cizích jazyků mezi klienty JCL neustále 
roste, jelikož vzdělávání ve školách potřeby ja-
zykového vybavení v pracovní sféře nedokáže 
pokrýt.

Důležitá je metodika výuky jazyků
Kurzy pro osvojení si didaktických postu-
pů výuky cizích jazyků pro dospělé tak patří 
k nadstandardním výhodám, které školy svým 
lektorům nabízejí. James Cook Languages, 
největší hráč na trhu s  firemním jazykovým 
vzděláváním, nabízí lektorům sadu vzá-
jemně provázaných metodických tréninků 
a workshopů. Jedním z témat je také například 
využití moderních aplikací ve výuce dospě-
lých. „Je nám jasné, že pro udržení kvality vý-
uky a podchycení nových metodických trendů 
v jazykovém vzdělávání, je nezbytné do našich 
lektorů investovat a  vytvářet jim příležitosti 
k rozvoji. 

Kromě zajištění více než stovky tréninků 

a workshopů ročně našim lektorům hradíme 
vstup na metodickou konferenci Asociace ja-
zykových škol a zároveň obdobnou akci, s ještě 
větším akcentem na výuku ve firmách, pořá-
dáme sami,“ říká HR ředitelka James Cook 
Languages Martina Lichtenbergová. Zcela 
specifická je pak výuka češtiny pro cizince. 
Stále více společností má mezi svými zaměst-
nanci mix různých národností a podporují tak 
výuku českého jazyka. Na trhu je však nedosta-
tek kvalifikovaných lektorů češtiny. „Pro naše 
lektory anglického nebo německého jazyka 
tak chystáme řekněme rekvalifikační kurzy na 
výuku češtiny pro cizince,“ říká Romana Smě-
líková, Senior Teacher James Cook Languages, 
která je gestorem právě výuky češtiny.

James Cook Languages se také snaží o od-
povídající platové ohodnocení lektorů. Mzdy 
pedagogů a lektorů obecně neodpovídají jejich 
kvalifikaci a významu jejich práce pro společ-
nost. Společnost James Cook Languages cítí ze 
své pozice leadera trhu zodpovědnost za změ-
nu v této oblasti. Lektoři tak na účtech najdou 
více peněz, než tomu bylo ještě před rokem. 
„Jsme rádi, že naši klienti v drtivé většině rozu-
mí tomu, že za kvalitu je nutné si připlatit. My 
děláme všechno pro to, abychom naše nejlepší 
lektory motivovali i finančně, díky porozumě-
ní od našich zákazníků si to můžeme alespoň 
postupnými krůčky dovolit,“ uzavírá výkonný 
ředitel James Cook Languages Martin Borl. n
 (ak)
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James Cook Languages letos slaví 20 let na 

českém trhu. Díky kvalitě a efektivitě kurzů 

se společnost neustále rozrůstá. Daří se jí 

průběžně inovovat a rozšiřovat portfolio 

produktů. V současnosti James Cook Lan-

guages působí v České republice, na Sloven-

sku a v Polsku.
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běžné metody  
náboru to neodhalí

Více než pětina šéfů stojících 

v čele firem vykazuje známky 

psychopatismu, to je zhruba 

20 krát častěji než v běžné 

populaci. Důvodem je mimo 

jiné to, že běžnými metodami 

výběru a náboru šéfů je 

obtížné psychopaty odhalit. 

Známky psychopatického 

chování se též podceňují, nebo 

jsou dokonce považovány 

za pozitivní vlastnost, tvrdí 

Stanton Chase, mezinárodní 

firma pro vyhledávání 

vrcholových manažerů 

(Executive Search).

Typickými povahovými rysy psycho-
patické osobnosti jsou neschopnost 
vcítit se do druhých, povrchnost 

a nejistota. Podle loňské studie forenzního 
psychologa Nathana Brookse z  australské 
Bond University vykazovalo z  261 posu-
zovaných šéfů firem klinicky podstatné 
známky psychopatismu celkem 21 procent. 
To je zhruba stejně velký výskyt jako mezi 
vězni.

Jak poznat psychopata
„Psychopata může být obtížné odhalit i pro 
zkušeného personalistu. Riziko je o to větší, 
že jen málo profesionálů má s výběrem šéfů 
nějakou významnou zkušenost,“ říká Jozef 
Papp ze společnosti Stanton Chase. Podle 
Jozefa Pappa se velmi často považují psy-
chopatické vlastnosti za přednost: například 
bezskrupulózní jednání bez známek empa-
tie je považováno za tvrdé a racionální, po-
vrchnost se může často skrývat za zdánlivou 
rychlostí rozhodování, nejistotu může mas-

Edenred:  
Obliba plateb 
obědů a benefitů 
mobilem roste

Lidé si nebývale rychle oblíbili placení 
obědů a benefitů tou nejjednodušší ces-
tou – mobilem. Největší světový posky-

tovatel benefitů Edenred jako jediný v Česku 
nabízí mobilní platby telefony s  oběma ope-
račními systémy. Díky této své výhodě hlásí 
rekordní počty mobilních transakcí. „Plných 
patnáct procent majitelů stravenkových karet 
Ticket Restaurant a  benefitních karet Ticket 
Benefits platí nyní mobilem,“ potvrzuje Zby-
něk Vystrčil ze společnosti Edenred.

Výraznou dynamiku dostaly mobilní plat-
by poté, co byla v Česku spuštěna služba Apple 
Pay. Edenred se svou stravenkovou i benefitní 
kartou byl při jejím spuštění v  polovině le-
tošního února jedinou firmou z oboru, která 
službu nabídla. „Apple Pay výrazně urychlil 
mobilní platby, lidé platí nejen mobilními te-
lefony, ale i hodinkami Apple Watch,“ dodává 
Zbyněk Vystrčil ze společnosti Edenred. 

Lidé, kteří začnou platit mobilem, se po-
dle něj již k placení kartou většinou nevracejí. 
Mobilní platba je totiž rychlá a  pohodlná – 
telefonem lze platit jeho prostým přiložením 
k terminálu. Navíc není nutné plastovou kartu 
nosit s sebou, což šetří místo v peněžence. Za-
tím nejvíce lidé mobilem platí za obědy v re-
stauracích, u  benefitů nyní výrazně přibývá 
mobilních plateb za nákupy knih.

Pětina firemních šéfů  jsou psychopati,  
kovat ležérní, arogantní a zdánlivě suverénní 
chování.

„Osobnost manažera však není něčím, 
co je stabilní a  neměnné, a  u  řady špičko-
vých leaderů dochází pod vlivem rostoucího 
tlaku na výkon k  jejich vyhoření a následné 
„psychopatizaci“,“ uvádí Marek Navrátil, 
konzultant a psycholog společnosti Stanton 
Chase. U špičkových manažerů roste i riziko 
zneužívání návykových látek či vnitrofiremní 
kriminality.

V moderní diagnostické praxi se pro po-
souzení osobnosti kandidáta používá celá 
řada metod. Metoda OCEAN (BIG5), často 
užívaná pro výběr manažerů, například ob-
sahuje kontroverzní konstrukt „temné triá-
dy“, což je právě psychopatie, machiavellis-
mus a narcismus.

Manipulátor bez emocí
Psychopati se snaží svým okolím téměř vždy 
manipulovat, proto není jednoduché jejich 
charakter při běžném pohovoru odhalit. 
„Velmi se mi osvědčuje vyvolat u pohovoru 
drobnou frustraci kandidáta a  posuzovat 
míru jeho hněvu nebo neverbální komuni-
kaci. Velmi dobrým diagnostickým nástro-
jem je i  polygraf,“ dodává Marek Navrátil. 
Málo se také ví, že mezi „policajty a zloději“, 

nebo též mezi těmi hodnými a zlými existuje 
jen tenká dělící linie.

Psychopat v čele firmy může být nejen ne-
příjemný svému bezprostřednímu okolí, ale 
prostřednictvím svých emociálně motivova-
ných rozhodnutí nebo vytvářením celkové 
mentality a  firemní kultury může celý byz-
nys negativně ovlivnit nebo dokonce ohro-
zit. „Jedním z  viditelných, ale často přehlí-
žených znaků je soutěživá firemní kultura: 
prostředí, kde lidé a týmy bojují mezi sebou 
namísto toho, aby spolupracovali, bude vel-
mi pravděpodobně řízeno psychopatickou 
osobností,“ dodává Jozef Papp.

Sklony k neetickému chování
Psychopati mají také menší morální zábrany, 
nevadí jím angažovat se v  neetickém nebo 
dokonce nelegálním jednání. To může mít 
přímé finanční, právní nebo reputační dů-
sledky pro firmy a značky.

Počet psychopatů je výrazně vyšší u  ně-
kterých speciálních profesních skupin: 
kromě byznysu je jich výrazně více v politi-
ce nebo vysoce rizikových sportech. Jejich 
vlastnosti jim často pomáhají dosahovat 
krátkodobých úspěchů, často však na úkor 
dlouhodobého selhání. (tz)
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České firmy  
investují do zdraví 
lidí stále málo 

Začíná to příliš nízkou židlí, pokračuje 
nevhodným stolem a končí třeba nedo-
statkem čerstvého kyslíku. Únava, bo-

lest hlavy, nižší výkonnost, špatná nálada nebo 
různá onemocnění pohybového aparátu. Ne-
vhodné pracovní prostředí se výrazně odráží 
na zdraví a motivaci pracujících v kancelářích. 
Jak potvrzují statistiky České správy sociálního 
zabezpečení (ČSSZ), jen v  loňském roce stály 
nemoci pohybové soustavy za více než třemi 
sty tisíci případy dočasné pracovní neschop-
nosti. Podle zkušeností personálních agentur 
jde navíc i o důležité kritérium při výběru no-
vého zaměstnání. Přitom v řadě českých firem 
jsou investice do zdraví zaměstnanců stále na 
nízké úrovni. Jednou z  nejtypičtějších zátěží, 
které čelíme v kanceláři, je pohled do obrazov-
ky počítače v kombinaci s nevhodným osvět-
lením prostoru. Statistiky ČSSZ ukazují, že 
právě onemocnění pohybového aparátu jsou 
v  posledních letech druhou nejčastější příči-
nou pracovní neschopnosti po respiračních 
chorobách. Jen v loňském roce instituce evido-
vala přes 323 000 ukončených případů dočasné 
pracovní neschopnosti způsobené nemocemi 
pohybové soustavy. Přitom ztráty způsobené 
zaměstnavatelům několikanásobně překračují 
investici do zdravého pracoviště. (tz)
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V Česku a ve střední Evropě rozvíjíte na 
svých školách nový systém vzdělávání. 
Dokonce premiér Babiš chtěl po vás 
konzultace k tomu, jak změnit naše 
školství. Jak vzpomínáte na svá léta 
prožitá v české škole?
Já jsem se ve škole učitelů pořád na něco ptal 
a tím během vyučování vyrušoval. To se v čes-
kém školském systém spíš trestá, než akceptu-
je. A taky jsem se učil to, co mě bavilo. Určitě 
mě bavila angličtina a dějiny, což mi vydrželo 
do teď. Ale myslím, že to nebyla žádná hrůza, 
měl jsme pár trojek a potom na konci devítky 
dvě čtyřky, ale mě to bylo jedno, chtěl jsem na 
střední a pak pryč z ČR.

Na druhou stranu tím, že jsem se „nešpr-
tal“ všechny předměty, jsem měl čas na to, 
co mě bavilo, třeba na sport, počítačové hry 
a na přemýšlení o tom, jaká škola by vlastně 
mohla děti a mladé lidi bavit a do budoucnos-

ti jim opravdu něco dát. Prostě jsem zjistil, 
že systém českého školství není pro mě ten 
pravý. Hledal jsem nějaký jiný, přitahovala mě 
Amerika a byl jsem přesvědčen, že můj model 
vzdělávání je ten americký. Takže po krátké 
době na střední škole v  Česku, jsem se roz-
hodl, že půjdu studovat do USA. Obeslal jsme 
řadu škol a podařilo se mi získat stipendium 
ve střední škole ve státě New York. Tak jsem 
odjel do USA, dva roky tam strávil na střední 
škole. Abych svůj pobyt a studium ufinanco-
val, přivydělával jsem si prodejem sušenek. 
A to byla další úžasná škola. 

Máte maturitu? 
Klasickou českou maturitu ne. Vystudoval 
jsem střední školu v  USA, takže jsem absol-
vent střední školy. Ta je uznávaná i u nás, ale 
nedělá se na ní ta celostátní česká maturita. 
Aby vám ji u nás uznali, je to podobné, jako 

když ukončíte nějakou americkou univerzitu, 
musíte projít speciálním řízením, tzv. nostri-
fikačním řízením, aby vám studium uznali 
u nás.

Takže pokud chcete papír, že máte studi-
um z ciziny na stejné úrovni jako tady v Čes-
ku, tak si musíte projít úřednickým kolečkem.

Proč jste si vybral zrovna studium za 
oceánem v USA?
Já jsem vždycky měl sen jít do Ameriky. To 
byla moje primární motivace, neumím to vy-
světlit nějak racionálně. Přišlo mi, že to pro-
středí a kultura té země, mi nejvíc vyhovuje. 
Tak jsem si to vyzkoušel. Zjistil jsem nakonec, 
že nejlepší je jezdit do Ameriky na dovolenou 
a žít tady, protože se ukázalo, že pokud člověk 
odjede do Ameriky v mladém věku a prožije 
tam poměrně užitečný čas a něco, co ho nějak 
formuje, tak získá ohromnou konkurenční 

Buduji školy,   
které se inspirují americkým 

a finským modelem vzdělávání

TEXT: A L ENA K A Z DOVÁ
FOTO: JOH A NA K R ATOCH V Í LOVÁ

Šestadvacetiletý Ondřej Kania je majitelem a zakladatelem Pražského humanitního gymnázia 

a American Academy v Praze a v Brně. V šestnácti vyrazil na zkušenou do USA, kde studoval střední 

školu. Od devatenácti let podniká v oblasti vzdělávání a americký časopis Forbes ho zařadil do 

evropského výběru úspěšných Evropanů do 30 let. Vyrostl na pár metrech čtverečních v brněnském 

paneláku se svým dědečkem, maminka pracovala v pekárně, rodina ho do učení nenutila, a tak se 

mohl věnovat věcem, které ho bavily. Ondřej Kania k tomu říká, že i sociálně slabší prostředí může 

být pro člověka hnacím motorem pro to, aby dělal naplno to, co ho baví, a byl v tom úspěšný.
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výhodu pro kariéru tady u nás. Ono se 
vyplatí více mít americkou zkušenost 
v Česku než českou v Americe (smích).

To byl důvod, proč jsem s kolegou 
Tomášem Jízdným po návratu z  USA 
založil poradenskou agenturu JK 
Education, abychom mladým lidem 
z  Česka pomohli při výběru střední 
školy v USA nebo v Kanadě, kde by vy-
studovali a pak se vrátili sem, aby své 
znalosti a zkušenosti v naší zemi uži-
tečně uplatnili. A to se nám daří, pro-
tože hodně mladých se ze studií v USA 
nebo v Kanadě opravdu domů vrací.

Pobočky JK Education máme v ČR, 
na Slovensku, v  Maďarsku, Polsku 
a Rakousku a přes ně posíláme mladé 
lidi na americké, britské a  švýcarské 
střední školy. V poslední době se začí-
náme soustředit i na americké univer-
zity a  zprostředkováváme možnosti 
studia na nich studentům ze střední 
Evropy. 

Zprostředkováváte mladým lidem 
studium na středních amerických 
školách, jak tam lidi z ČR vnímají 
jako studenty?
Pravda je, že Američani postkomu-
nistické země vnímají jako exotické 
země. Z Asie, Karibiku, Venezuely už 
tam léta studenty mají, takže je pro 
ně exotické a  nové mít mezi studen-
ty Maďary, Čechy, Poláky. To nám na 
začátku pomohlo a otevřelo dveře ke 
spolupráci s  americkými školami. Ji-
nak by to bylo o hodně těžší.

Naše studenty hodnotí poměrně 
dobře, protože mají poměrně dobrý 
znalostní základ. Vynikáme ve fak-
tických znalostech, nicméně co se 
týče kompetenčně vyjadřování, sebe-
prezentace, komunikace nebo práce 
v  týmu, je to horší. Ale většinou se 
to po roce či dvou ohromně zlepšuje, 
zkombinují se ty znalosti s kompeten-
cemi, kterým se postupně naučí, a pak 
jsou naši studenti velice dobří, často 
patří na těch školách k nejlepším.

Nicméně pro Čecha je poměrně 
obtížné dostat se na americkou uni-
verzitu, protože náš vzdělávací systém 
se od toho amerického liší a  míjí se 

ní jako americké školy. Jde o koncept klasické 
americké školy, kdy studenti kromě určitého 
povinného základu, každý den studují určité 
předměty, které si vyberou, protože je zajímají 
a v nichž se v budoucnu chtějí i profesně pro-
filovat. 

A  druhý aspekt, který v  českém školství 
není, jsou tzv. tématické projekty. Máme 
školní rok rozdělený na trimestry, přičemž 
v každém trimestru máme týden až dva, kdy 
se studenti prakticky neučí ve standardních 
předmětech, ale dostanou nějaké téma a  to 
téma řeší. V  současné době například řeší 
téma River – Řeka. Takže nyní naši studen-
ti cestují k pramenům řek, plují na lodi, kde 
zjišťují z hlediska fyziky, jak loď funguje, učí 
se v tom tématickém projektu i zeměpis, bio-
logii atd. Jde o interdisciplinární výuku, pro-
tože ve  zpracovávaném tématu se propojují 
všechny předměty a hodně věcí z praxe. Děti 
takový přístup baví a hodně se přitom naučí 
nejen z teorie, ale i praktického života. 

Kdo děti na American Academy učí?
Cizinci-profesionální učitelé, hlavně Ameri-
čané, kteří takový metodický přístup znají. 
Studenti mají možnost komunikovat a  spo-
lupracovat se zkušenými učiteli. Ale nejde jen 
o  americkou zkušenost, kterou jsem poznal, 
když jsem tam studoval a  pracoval během 
střední školy, hodně jsem se ohledně koncepce 
výuky inspiroval z finského systému školství.

Jak? Vím, že jste s kolegy zajel a navštívil 
školy i pedagogickou fakultu ve Finsku, 
abyste se seznámil s tím, jak proběhla 
transformace finského školství v průběhu 
posledních desetiletí.

Odjel jsem s kolegy do Finska na jejich školy 
a  univerzitu a  natočili jsme dokument Fin-
ský sen, abychom přiblížili českým školám, 
jak probíhá a  na čem je založen ten finský 
zázrak, který vytvořil špičkové školství v  Ev-
ropě, v němž učitel má vysokou prestiž a v je-
hož centru je opravdu žák–student. A  podle 
těchto zkušeností jsme školy jako American 
Academy a  Pražské humanitní gymnázium 
koncipovali jako průnik zkušeností nejlepších 
best practices z USA a z Finska. 

Ve Finsku jsem například zjistil, že učitel 
má svobodu pro tvorbu výuky, v níž se se pro-
pojuje teorie s praktickou zkušeností, nebo že 
děti si mohou v týdnu vybrat předměty, kte-
rým se chtějí věnovat, protože je baví, že ředi-
telé škol vytvářejí podmínky pro tvůrčí práci 
svých učitelů a ve výuce se aplikuje individu-
ální přístup k  žákovi, maximální spolupráce 
učitele a  studenta, projektové učení, důraz 
na poznávání reality a  praxe, na samostatné 
a kritické myšlení, práce v týmech, práce s in-
formacemi a  jejich vyhodnocování, podpora 
kreativity dětí a  studentů. Učitel je průvod-
cem a koučem dětí i poradce rodičů. 

Ohromilo mě, když mi šéf pedagogické fa-
kulty sdělil, jak velký je o učitelství ve Finsku 
zájem. Na studium se jim hlásí až 3000 ucha-
zečů, přičemž jich berou jen 100. Tak to je pro 
Česko myslím velká výzva. 

Doporučoval bych ministrům školství 
a všem, co mají tuto oblast na starosti, aby se 
do Finska osobně vydali na delší dobu a studo-
vali jeho zkušenosti, hovořili s šéfy jejich mi-
nisterstev a hlavně s řediteli a učiteli tamějších 
škol, a  přemýšleli, jak to vše aplikovat u  nás, 
abychom byli na úrovni vzdělávání v  21. sto-
letí. My se o to v našich školách pokoušíme. 

v  tom, co americké školy mezi ucha-
zeči hledají a jaké požadavky považují 
za nejdůležitější.

Takže právě průprava na americké 
střední škole může být tím nejlepším 
způsobem, jak se připravit na to, co po 
vás budou americké univerzity chtít. 
Většinou postačí dva roky studia na té 
střední v USA, aby student ze střední 
Evropy měl šanci se na dobrou ame-
rickou univerzitu dostat.

Kolik mladých takto dostanete na 
střední školy ročně?
Letos zprostředkujeme studium na 
středních školách v USA za 5–6 milion 
dolarů. To je tak kolem 130 studentů 
ročně. Každým rokem to číslo roste, 
teď spouštíme spolupráci s  univer-
zitami. Kromě toho organizujeme 
v hlavních městech zemí V4 Veletrhy 
zahraničních škol, na nichž se za-
hraniční školy prezentují, a  zájemci 
o studium se s nimi mohou napřímo 
zkontaktovat.

Kromě této agentury a poboček 
American Academy v Praze, Brně 
a Bratislavě jste i zakladatelem 
a majitelem Pražského 
humanitního gymnázia. Proč 
zrovna gymnázium, když v Praze 
je už dost gymnázií a středních 
škol? 
Po 3–4 letech poradenství v  JK Edu-
cation, kdy průběžně od roku 2012 
cestuji po amerických školách, jsem si 
uvědomil, že by bylo užitečné převést 
zkušenosti a  best practices z  americ-
kého typu studia sem k nám. Ale zá-
roveň jsem zjistil, jak obtížné a vlast-
ně nemožné je založit si u nás novou 
školu. Jednodušší je převzít si nějaké 
gymnázium. Tak jsme se snažili najít 
nějaké školy v Praze, které by se daly 
převzít, chtěli jsme osmileté a čtyřle-
té gymnázium. Našli jsme na Praze 10 
Ekogymnázium, které bylo prakticky 
před zavřením. To jsme převzali se 
všemi závazky. 

Asi bylo důležité, že jsem nebyl 
zkažen realitou ve školství a  bláhově 
si myslel, že vše bude jednoduché, což 

nebylo. To jsme zjistili v  dalších le-
tech. Jak školy provozovat, jsme se na-
učili za pochodu. Je to nesmírně spe-
cifická věc, v  níž je nejtěžší a  přitom 
nejdůležitější práce s lidmi. Podstatní 
pro úroveň školy jsou lidé, které pro 
řízení a  výuku ve škole máte. Vůbec 
není podstatné, že máte tabuli, tech-
nologie, prostory, hřiště … to nejpod-
statnější je, zda máte ty špičkové lidi 
pro řízení školy, tedy ředitele, a  pro 
výuku studentů, tedy učitele.

Jak se tedy liší výuka toho 
gymnázia od těch běžných 
v Česku?
Ten největší rozdíl je, že máme pro-
jektovou výuku. To byl ostatně důvod, 
proč jsme tady chtěli založit školu, kde 
se bude tak, jako už je to v USA, Kana-
dě, ale i Finsku běžné – učit projekto-
vě. Nebudeme neustále sedět nad tes-
ty a opisovat věci z tabule a těm se pak 
učit, abychom dostali dobré vysvědče-
ní. Tady se děti učí praxí, prožitkem, 
konkrétními vlastními projekty na 
určité téma v řadě předmětů, v nichž 
získávají zkušenosti. V  projektech 
k  danému tématu propojují znalosti 
z různých oborů, takže se neučíme po 
předmětech, ale napříč různými před-
měty, synergiemi, takže děti získávají 
znalosti, dovednosti a  kompetence 
z  řady různých oborů. Naše škola je 
tedy vhodná pro studenty, kteří jsou 
nadaní, kreativní a zvídaví. 

Jaký je systém studia na 
American Academy, kterou v ČR 
provozujete? 
Po roce a  půl provozování gymnázia 
jsme se ocitli v  situaci, kdy prostory 
školy v Praze 10, kterou jsme převzali, 
přestaly stačit a hledali jsme, kam pře-
sunout gymnázium i  American Aca-
demy. Našli jsme je v Praze 4–Nuslích. 
Budova i s hřištěm má asi 7 000 m2, což 
pro gymnázium s  90 studenty nebylo 
tehdy optimální. Takže jsme si řekli, že 
přišel čas uvést v život naši myšlenku 
založit v Praze a pak v Brně a Bratislavě 
mezinárodní školu na americkém kon-
ceptu, která by poskytovala vzdělává-
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Mileniály „fast foodovým“   
HR marketingem nepřilákáte
Všichni zaměstnavatelé si dnes kladou otázku, jak pracovat s mladými lidmi, jak je oslovit a získat 

na svou stranu, aby právě u nich mladé talenty chtěli nastartovat svou kariéru? Studie TOP 

Zaměstnavatelé tyto trendy sleduje již osmým rokem a mapuje vnímání trhu práce z pohledu 

studentů vysokých škol v České republice. Podívejme se na tyto trendy blíže a analyzujme si, jak 

s nimi pracovat. 

nejvýznamnějších trendů 

vyplývajících ze studie

• Doprava a logistika se stává „novým IT“ – 

Tyto profesionály poptává dnes čím dál 

tím více zaměstnavatelů napříč obory 

a trh na tuto poptávku nestíhá reagovat, 

což zapříčiňuje přeplácení zaměstnan-

ců a lákání na všemožné benefity.

• Platová očekávání rostou – 72,5 % re-

spondentů chce až 37 500 Kč.

• Mladí více chtějí poznat firmy zevnitř, 

jak fungují. Chtějí se podívat pod poklič-

ku firem, potkávat se s nimi u nich, mít 

možnost do nich nahlédnout, jak se tam 

pracuje, jací jsou tam lidé.

• Chtějí být v kontaktu, instantním, oka-

mžitém, na „jejich” platformách – sociál-

ní sítě, videa, chatboti, aplikace.

• Důraz na „profesionalizaci práce”, work-

-life balance, smysl práce, pracovní ná-

plň, pracovní kolektiv, kolegové, šéf.

5

TEXT:  JA KU B HOŘ ICKÝ 
Ř EDITEL STU DI E  
TOP Z A M Ě STNAVATEL É

Cílem studie TOP Zaměstnavatelé je na 
jedné straně mapovat trendy na trhu 
práce z  perspektivy vnímání studentů 

a  absolventů a  na druhé straně ukazovat že-
bříček těch nejprestižnějších zaměstnavatelů 
v  jednotlivých oborových kategoriích. Žeb-
říček sleduje vývoj na trhu za poslední rok 
a snaží se ukázat, kdo jsou ti zajímaví a atrak-
tivní zaměstnavatelé, kde by mladí chtěli na-
startovat svou kariéru.

Táhnou už několik let silné značky
Většina vítězů oborových kategorií obhájila 
loňská prvenství. Jasně tak vidíme, že se na 
trhu profilují zaměstnavatelé, kteří dokázali 
vybudovat silnou značku nejen pro zákazníky, 
ale i pro své budoucí zaměstnance. Příkladem 
je ŠKODA AUTO, která dávno neoslovuje jen 
inženýry a ekonomy, ale zájem pracovat v mla-
doboleslavské automobilce mají studenti na-
příč obory a třeba v oblasti IT směle konkuruje 
tradičním technologickým gigantům.

Ze studie TOP Zaměstnavatelé vycházejí 
i zajímavá data. Ukazují trendy, jakými se pří-
stup studentů a  budoucích absolventů vyvíjí 
a  jaká mají od svých budoucích zaměstnava-
telů očekávání.

Platová očekávání rostou
Letos jsme se v  rámci platového očekávání 
absolventů VŠ dočkali dalšího posunu, kdy 

oproti loňskému roku vzrostly nároky o téměř 
2 500 Kč. Celých 72,5 % si představuje nástup-
ní plat až 37 500 Kč hrubého měsíčně, což je 
nárůst o cca 10 % oproti loňskému roku. Stav 
na trhu práce navíc tomuto trendu nahrává 
a v následujících dvou letech lze předpokládat 
ještě růst absolventských platů o dalších 10 % 
až přes hranici 40 000 Kč.

Pro studenty zůstává stále velmi zajíma-
vé mít možnost potkat se přímo se zástupci 
a manažery firem, nahlédnout jim „pod ruce“ 
a vidět naživo, jak práce ve firmě funguje, jak 
se tam pracuje a  jací jsou tam lidé. Na před-
ních místech zájmu se objevuje možnost 
stáže přímo ve firmě, dne otevřených dveří, 
dále také odborné přednášky a  setkávání se 
zaměstnanci a debata o jejich práci, případně 
pak spolupráce na bakalářské nebo diplomové 
práci. Firmy si toto všechno velmi dobře uvě-
domují, a tak na mladé čeká vskutku zajímavá 
a  široká paleta možností, ze kterých mohou 
tyto zážitky a zkušenosti vybírat.

Studenti počítají s work life balance
Klíčové trendy jsou určitá „profesionalizace“ 
práce, tedy vnímání pracovní doby a  vůbec 
pobytu ve firmě jako skutečného pracovního 
času, během kterého se mladí soustředí na vy-
konání pracovních úkolů a  povinností, které 
mají. Do tohoto vnímání pak vstupuje poža-
davek právě na work-life balance, kde nastu-
pujícím trendem je dodržovat pracovní dobu 
tak, jak je nastavena, a  nezůstávat přesčas. 
Lze z  toho tedy vypozorovat, že mladí chtě-
jí v  práci pracovat na něčem smysluplném, 
dlouhodobém, a tvořit tak zajímavé projekty, 
ale nechtějí v práci žít, svůj život si rádi užívají 
s kamarády mimo kancelářské komplexy.

Co vám ve Finsku připadalo 
nejinspirativnější pro naše školství?
To, že oni si moc dobře uvědomují, že důraz 
není na to, aby lidé dobře vyplňovali testy 
a  učili se množství informací pro určité tes-
tování. Finové v  celosvětových srovnávacích 
testech PISA vycházeli dlouho jako nejlepší 
na světě, ale teď se pomalu začínají propadat, 
protože se soustředí na interdisciplinární vý-
uku a projekty. Dali si za cíl, aby lidé získá-
vali ve školách kompetence potřebné pro 21. 
století – tedy nejen schopnost komunikace 
a práce v týmu, ale i práci a hodnocení infor-
mací, schopnost identifikovat lež, fake news – 
a podporovat kreativitu. To jsou kompetence, 
které děti a mladé lidi těžko naučíte v jednot-
livých předmětech. Založit výuku v 21. století 
na výuce oddělených izolovaných předmětů 
nemá smysl, protože svět se změnil, nejsme 
ani v 18., 19. nebo 20. století. 

Není to ale ani tak, že budete mít, jak si 
tady často myslíme, zvláštní předmět fake 
news nebo komunikace… Jde a  půjde v  bu-
doucnu o  propojování různých předmětů, 
aby se lidé naučili kompetencím, jako je třeba 
kritické myšlení. Pro mě bylo ve Finsku inspi-
rativní to, že jim nevadí, že se budou propadat 
v mezinárodních testováních, ale že prioritu 
vidí v rozvoji kritického a analytického myšle-
ní, konkrétního řešení problémů. Jdou vlast-
ně opačným směrem, než jdeme i my tady. 

K našemu školství – co děláme dobře a co 
naopak už je strašně zastaralé?
Na to, jak jsou u  nás učitelé placení, jak to 
absolutně nebyla priorita poslední tři deká-
dy a  v  jakém finančním stavu školy jsou, je 
obdivuhodné, jak systém funguje a  jak z  něj 
vychází řada velmi talentovaných a nadaných 
lidí, kteří ve světě uspějí. Stále jde ale o  sys-
tém postavený na vztahu učitel – autorita – 
žák – učeň a na znalostech. Ty se v systému 
cení nejvíc. 

Díky celostátním maturitám jsme vzdělá-
vací systém zaměřený výhradně na faktické 
znalosti. Jiná zkouška než celostátní maturita 
tu není. Naši čeští studenti mají velmi dob-
rý znalostní základ, takže je pravděpodobné, 
že když student třeba z  Keplerova gymnázia 
přijede do americké školy, tak v  matematice 
určitě bude mít 80  % znalostní náskok před 
ostatními. Proč? Protože v USA si místo mate-

matiky vyberou studenti i jiné předměty a li-
neární rovnice si nevezmou v 8. třídě, ale až 
později. Ale vezmou si je. Mně je bližší ame-
rický model i  tím, že studenti nejsou rozdě-
leni podle věku k těm předmětům, ale podle 
úrovně, které dosahují.

V poradenství rodičům i dětem 
doporučujete internátní školy v USA. 
Proč?
Podle mě internátní škola je to nejlepší pro 
rozvoj studentů. Je to areál, kde se nejen půl 
dne učíte, ale zůstáváte i po výuce v kontaktu 
se studenty napříč různými obory a  ročníky 
a  také s  učiteli. Výuka je jen půl dne, zbytek 
dne tvoří zájmové aktivity a sport a společen-
ský život. Internátní campus funguje jako ob-
rovský socializační a  integrační impuls. Děti 
se navzájem učí naslouchat, poznávají a učí se 
respektovat jiné typy lidí a učí se od ostatních 
něco jiného než jen ve škole. A co se týče učite-
lů – ti jsou pro studenty partnery. Učitel vnímá 
studenta jako někoho, na kom je emočně za-
investovaný, jeho posláním je rozvíjet studenta 
a pomáhat mu v jeho cestě za kariérou. 

Jaké máte plány dál?
Vytvořit relativně velkou mezinárodní evrop-
skou vzdělávací skupinu – jednak sítí škol, 
které budou úspěšné svými výsledky, jednak 
rozsahem sítě. Tento rok máme první absol-
venty našich škol a jsou přijímáni na vynika-
jící zahraniční univerzity, neboť obstojí v glo-
bální konkurenci. Máme například studenty, 
kteří se dostali na Berkeley University, což je 
prestižní univerzita v Kalifornii, ale i na další 
v USA. Abych uspokojil české čtenáře, tak se 
naši absolventi bez problémů dostali na UK, 
ČVUT i MU v Brně a na další české a morav-
ské univerzity. 

Na podzim otevíráme třetí American Aca-
demy v  Bratislavě, zvažujeme dál i  Varšavu 
nebo Vídeň. Takže rozšiřovat síť našich škol 
a  souběžně rozvíjet náš poradenský byznys, 
abychom pomáhali talentovaným českým 
dětem a  ambicím jejich rodičů dostat je na 
kvalitní školy. Chceme nabízet i  diagnosti-
ku, zda a kudy se může mladý člověk ubírat 
za dobrou kariérou, která by ho i naplňovala, 
protože k tomu či onomu má talent a schop-
nosti. n

PROFESIONÁL
www.HRforum.cz červen 201916 17

TRH PRÁCE



vu, ve kterém budou pracovat.

Efektivní komunikace?  
Především digitální!
Nejnovějším trendem poslední doby, na 
který firmy přicházejí, je adaptace na digi-
tální věk, a  tedy komunikace s  uchazeči na 
„jejich“ platformách – sociálních sítích, vi-
deem, chatboty, v  aplikacích atd. – jako to 
například dělá koncept ABSOLVENTI.cz. 
Jde i  o  instantní komunikaci a  reakce, být 
zkrátka tam, kde mladí jsou a kde chtějí in-
formace dostávat. Okamžitá reakce, nebo 
alespoň vyplnění času mezi komunikací se 
zájemci doplňkovými informacemi je cesta, 
jak udržet u potenciálních kandidátů zájem. 
Zároveň větší zaměření na mobilní platfor-
my a aplikace, kde mladí tráví až 80 % svého 

internetového času zvyšuje pravděpodob-
nost lepšího zásahu cílové skupiny a snazší-
ho přiblížení se jim.

TOP 10 charakteristik atraktivních zaměst-
navatelů pro rok 2019 (viz box s  desaterem 
vpravo) je takovým desaterem, kterým by se 
firmy měly řídit, vzít si ho jako svůj kontrolní 
seznam a  udělat si interní zhodnocení – 
máme to?, děláme to?, komunikujeme to? 
Toto desatero opět odráží nastavení studentů 
a absolventů pro trh práce, chtějí pracovat na 
něčem smysluplném, co jim umožní se reali-
zovat a zanechat po sobě nějakou stopu.

Moderní HR marketing očima studentů
Zaměstnavatelé by se měli zaměřit na budo-
vání své značky skrze své know-how a  skrze 
to, čím je jejich práce zajímavá a  odlišná od 
konkurence, ukázat práci takovou, jaká je, jak 
se dělá a co konkrétně budou budoucí zaměst-
nanci dělat. Nebát se odlišit se od ostatních 
a mluvit nejen o tom hezkém, ale i o tom, že 
je to prostě práce a musí být udělána. Pro bu-

doucnost HR marketingu platí podobná seg-
mentace jako v produktovém marketingu. Už 
to není jen o tom, že zaměstnavatel se nějak 
profiluje a  prezentuje, ale v  této prezentaci 
dochází k diverzifikaci a jinak se cílí a oslovuje 
pro jiná odvětví, ze kterých chtějí zaměstnava-
telé talenty lovit. Tato segmentace je klíčová 
pro lepší zacílení a komunikaci k cílové skupi-
ně, podobně jako se s tím setkáváme u marke-
tingové komunikace produktů a služeb. Jinak 
je prostě třeba cílit na studenty IT a jinak na 
studenty ekonomie.

Na závěr mohu jen říci, že osobní anga-
žovanost zaměstnanců je nejlepším nosite-
lem značky zaměstnavatele, a  tedy i  jejího 
výkonu. Má rada zní: „Najděte sirku, zapalte 
ji a hoďte do sudu s benzínem a pozorujte, co 
se bude dít“. n

(Více informací a žebříček  
Top zaměstnavatelů v různých oborech  

najdete na: https://topzamestnavatele.cz/)

Výsledky hlasování studentů s nejlepšími studijními výsledky dle studijního zaměření

Speciální kategorie

PRÁVNÍK AK Havel & Partners

TECHNIK Skupina ČEZ

EKONOM KPMG

FARMACEUT & LÉKAŘ Zentiva

JASNÁ VOLBA – ŠKODA AUTO

Ocenění za absolutně nejvíce hlasů bez ohledu na obor studia a studijní zaměření

SKOKAN ROKU – Nestlé

Ocenění za největší posun v hodnocení, výsledky hlasování všech 11 577 respondentů 
bez ohledu na studijní zaměření a studijní výsledky

charakteristik 
pro rok 2019 

1. Firma nabízí přátelské pracovní prostředí

2. Placené odborné vzdělávání firmou

3. Společenská odpovědnost firmy

4. Šance na budoucí vysoké příjmy

5. Složení pracovního týmu

6. Jistota a stabilita zaměstnání

7. Vedení podporující rozvoj a vzdělávání 

zaměstnanců

8. Práce ve vystudovaném oboru

9. Možnost zahraničních stáží

10. Atraktivita produktů a služeb

TOP10

Zároveň se pod všechny zájmy a  trendy 
mladé generace podepisuje konec éry „fast fo-
odového“ HR marketingu, který se zaměřoval 
na co nejlíbivější prezentaci zaměstnavatele 
a pracovního prostředí, zasedaček a volnoča-
sových aktivit, tedy toho líbivého pozlátka na-
venek a do reklamy. To, po čem mladí opravdu 
touží, je vidět a poznat práci tak, jak ve skuteč-
nosti vypadá, seznámit se s budoucí pracovní 
náplní a  pracovním kolektivem, do kterého 
se budou zapojovat. Poznat skutečné a anga-
žované zaměstnance, kteří je k sobě do týmu 
vezmou rádi a dají jim skutečnou a pořádnou 
práci. Dnes prostě táhne zajímavost práce jako 
takové a to, co mladé v práci udrží, je různoro-
dost jejich pracovní náplně a pohoda kolekti-

To, po čem mladí opravdu 

touží, je vidět a poznat práci 

tak, jak ve skutečnosti vypadá, 

seznámit se s budoucí pracovní 

náplní a pracovním kolektivem, 

do kterého se budou zapojovat.

Intenzivní růst příjmu   
  se na některých pozicích  
  zastavuje těsně po třicítce
Neustálý růst mzdy nebo platu není celoživotní záležitost. V některých profesích začne ohodnocení 

stagnovat už po třicítce. Ve kterém zaměstnání se lidem zvyšuje nejdéle? A o které pozice mají lidé 

větší zájem?

Člověk, který dostuduje vysokou školu, 
přichází do svého zaměstnání větši-
nou ve 24 letech, po střední škole už 

v 18. V tomto věku očekává, že jej s nabíráním 
zkušeností čeká neustálý platový růst. Analý-
za portálů Profesia a Platy ukazuje, že plato-
vý strop na některých pozicích přichází už po 
třicítce. Důležitou roli hraje v tomto případě 
vzdělání.

Naše analýza sleduje, v jakém věku lidé do-
sahují platového stropu. Jde o věk, ve kterém 
už zaměstnanec bez následného kariérního 
postupu začne mzdově stagnovat. To pak způ-
sobuje, že na dané pozici mají časem vyšší prů-
měrný plat mladší kolegové.

Středoškoláky láká administrativa, retail 
a výroba, vysokoškoláky manažerské 
posty
Z nabídek na portálu Profesia, které vyžadují 
maximálně středoškolské vzdělání, reagovali 
uchazeči v tomto roce nejčastěji na místa v ad-
ministrativě, ale také překvapivě na nabídku 
pomocných prací ve výrobě a  retailu. Pozice 
jako doplňovač zboží, expedient v logistice či 
balič doplňují v  první pětici s  největším po-
čtem reakcí na vypsanou pozici ještě account 
manager a asistent/ka v administrativě.

Pokud porovnáme nabídky, kde je poža-
dováno alespoň vyšší odborné vzdělání, stojí 
zájemci především o  manažerské posty. Do 
první pětky se ale dostaly také pozice jako ko-
rektor v médiích, event manager nebo pracov-
ní psycholog. 

Nejoblíbenější nabídky 
podle počtu reakcí

SŠ vzdělání

Doplňovač zboží 20,5

Expedient 14,1

Account manager 13,9

VŠ 1. a 2. stupně

Korektor 32,9

Event manager 27,1

Pracovní psycholog 21,1

Vzdělání výrazně ovlivňuje délku 
mzdového progresu
Údaje portálu Platy.cz ukazují, že v  Česku 
ovlivňuje platový strop zejména dosažená úro-
veň vzdělání. V  současnosti platí, že zaměst-

nanec s maturitou dosáhne platového stropu 
v  průměru ve 34 letech. U  pracovníka, který 
má vysokoškolské vzdělání 2. stupně, je to 
později. Nejvyšší průměrnou mzdu dosahuje 
kolem 44. roku. 

Středoškolské pozice mají platový strop po 
třicítce. Pokud se na ně podíváme z hlediska 
mzdového progresu, vidíme, že je kratší, než 
u těch vysokoškolských. U všech pozic, které 
jsme uvedli mezi nejoblíbenějšími, dosahují 
zaměstnanci stropu poměrně brzy po třicítce. 
Nejrychleji přichází vrchol v pozicích asistent/
ka, kde se růst platu zastaví ve 32 letech. 

U  vysokoškolských pozic je progres del-
ší. V  případě těch nejžádanějších uvedených 
výše je to až po 40. roce věku. Nejvyšší platový 
strop z hlediska věku pak vidíme u vedoucího 
obchodní skupiny, kde zaměstnanci dosahují 
nejvyšších průměrných platů ve věku 48 let. n

pracovní náplň

lidé a kultura ve firmě

odměňování a možnost růstu ve firmě

pověst a image firmy

14,4 %

31,5 %

30,7 %

23,4 %

Jaké jsou nejdůležitější charakteristiky 
atraktivních zaměstnavatelů?
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Prožitek štěstí v práci  
činí lidi kreativnějšími
Když jsme před 10 lety se dvěma kamarády zakládali IT firmu, mysleli jsme si, že to hlavní, co bude 

naše podnikání definovat, budou technologie. Vystudovali jsme technické školy, měli za sebou pár 

let programování, a tak jsme se samozřejmě vydali právě tímto směrem. Záhy se ale ukázalo, že 

technologie, které k práci používáme, jsou sice důležité, avšak ještě důležitější roli hrají ve firmě 

lidé, kteří jsou její součástí. Zjistili jsme, že firma není definována pouze oborem, ve kterém působí, 

ale také týmem, který ji tvoří uvnitř.

Už od začátku jsme měli ambici budo-
vat společnost, která pro nás samot-
né bude místem, kde rádi trávíme 

čas. A  nejlepší cestou k  tomu, abychom se 
sami dobře cítili, bylo hledat cesty, jak k té-
muž pomoci i  našim kolegům. I  proto jsme 
si rozvoj firmy po lidské stránce vybrali jako 
jeden z  klíčových elementů našeho podni-
kání a já sám jsem se jmenoval do role CHO 
– Chief Happiness Officer (neboli česky asi 
„ředitel štěstí“).

Budovat blízké vztahy s kolegy 
Aktivně jsme začali hledat inspiraci u nás i ve 
světě a  zkoušeli jsme, kam až dokážeme naši 
společnost v tomto ohledu posunout. A para-
doxně výhodou pro nás bylo vlastně i to, že jsme 
sami dlouholeté zkušenosti v managementu ji-
ných firem neměli. Takže jsme nevěděli, co se 
obvykle nedělá ani co „zkrátka nejde“.

Připadalo nám přirozené nesoustředit se 
na budování velké firemní hierarchie, ale být 
si naopak se všemi lidmi nablízko. Hledali 

jsme cesty, jak otevírat informace, nebo ješ-
tě lépe, jak je ani nezavírat, aby se díky nim 
mohli všichni účastnit diskusí a  společných 
rozhodnutí.

Od malých rozhodnutí o  nákupu knížek, 
počítačů nebo školení jsme se postupem času 
dostali i  k  těm zásadnějším věcem. Společně 
jsme například připravili transparentní systém 
pro nastavování mezd, ve kterém si lidé určo-
vali platy navzájem v rámci týmů. Bez zásahů 
nějaké autority shora.

TEXT: M ICH A L ŠR A J ER,  
CH I EF H A PPI N E SS OF F ICER,  

STE STI V PR ACI.CZ

Během let jsem se čím dál častěji setkával 
se slovním spojením „štěstí v  práci“. A  role 
CHO, která původně začala spíše jako slovní 
hříčka, postupně nabývala jasnějších obrysů. 
Čím dál jasněji se ukazovalo, že pokud jsou 
lidé v práci šťastnější, nejen že se cítí lépe, bu-
dují blízké vztahy a jsou otevřenější, ale navíc 
i  svou práci důkladně a  zodpovědně odvá-
dějí. Až později jsem si při zkoumání studií 
a článků uvědomil, že právě „vztahy“ na jedné 
straně a „výsledky“ na straně druhé jsou těmi 
nejdůležitějšími elementy samotného „štěstí 
v práci“.

Leadři mají odpovědnost za vytváření 
pracovních podmínek 
Vypadá to, že se objevuje čím dál více firem, 
které se obracejí tímto směrem a začínají se 
soustředit na lidi v  práci. Proč je tomu tak? 
Tam, kde se principy štěstí v  práci daří im-
plementovat, vychází motivace z uvědomění, 
že v  práci trávíme opravdu hodně času. Ve 
skutečnosti je totiž práce druhá nejčastěj-
ší činnost, kterou v životě děláme. Hned po 
spánku. A  bohužel většina lidí tuto třetinu 
života stráví tím, že přemýšlí o  tom, co se 
bude dít, až konečně z práce odejdou na ví-
kend nebo dovolenou.

Přitom řada studií ukazuje, že šťastnější 
lidé jsou nejen v práci více zapojení, ale jsou 
i  kreativnější nebo méně nemocní. V  pozici 
leaderů bychom měli přijmout tuto velkou 
zodpovědnost a uvědomit si, že zlepšení pra-
covního života má přímý dopad i na to, jak se 
lidé cítí doma, v rodinách či ve svých nepra-
covních komunitách.

Skvělí zaměstnavatelé se starají o well 
being svých lidí
Pokud by nám ale tento „pro-lidský“ argu-
ment nestačil, nabízím ještě jeden výsledek 
průzkumů z  posledních let. Firmy, které se 
snaží být skvělými zaměstnavateli, mají ne-
jen vyšší retenci zaměstnanců, ale navíc jsou 
opravdu v dlouhodobém měřítku úspěšnější 
i  finančně. Ukázalo to například srovnání 
mezi 3000 největšími americkými akciový-
mi společnostmi s  výběrem 100 nejlepších 
amerických zaměstnavatelů (podle časopisu 
Fortune). Hodnota akcií firem ze žebříčku 
nejlepších zaměstnavatelů vzrostla mezi lety 
1998 a 2016 3x více než průměr akciových ti-
tulů. A to už je silný argument.

Největším paradoxem v  celém tématu je 
ale fakt, že ke štěstí v práci nepřispívá to, co 
si často intuitivně myslíme. Nejsou to skvělé 
kanceláře, fotbálky, obědy zdarma, firemní 
auta ani vysoké bonusy. Ano, toto všechno 
nás objektivně potěší. Navíc se ukazuje, že 
opravdu budeme při zvýšení mzdy hodnotit 
svůj život jako šťastnější (vědci tomu říkají 
spíše „subjektivní pohoda“ – „subjective well-
-being“). Ale jen po dobu zhruba 14 dní. Pak 
nastává „hédonická adaptace“, neboli přizpů-
sobení. Na novou mzdu, nebo jiné externí 
motivátory, si zkrátka brzy zvykneme. Sta-
nou se našim novým normálem a  ocitneme 
se zpět tam, kde jsme původně začali.

Dlouhodobě bude fungovat něco trošku 
jiného. Nejlepším receptem je pomoci lidem 
s použitím jednoduchých nástrojů a podpo-
řit je při budování návyků. Takových, které 
se krůček po krůčku stanou součástí našeho 
chování (často nejen v práci), a které v dlou-
hodobém měřítku způsobí velké posuny lidí, 
týmů i celé firemní kultury.

Užitečné je o  těchto změnách přemýšlet 
v kontextu už zmíněných dvou klíčových ob-
lastí, které potvrzují nejen praktické příklady 
z  firem, ale i  aktuální výzkumy – jde o  „vý-
sledky“ na straně jedné a „vztahy“ na straně 
druhé.

Štěstí je dělat smysluplnou práci
Výsledky zde rozumíme především pomoci 
lidem dělat takovou práci, která jim opravdu 
dává smysl. Práci, při které mohou rozvinout 
své silné stránky a  přispět k  cestě za cílem, 
jenž je v souladu s jejich vlastními hodnota-
mi. Právě v takovém nastavení lidé nejen od-
vádějí nejlepší práci, ale také zažívají „flow“. 
To už v  sedmdesátých letech pojmenoval 
psycholog Mihaly Csikszentmihalyi a ukázal, 
že je daleko silnějším prediktorem šťastného 
života než třeba pohoda během dovolené (bě-
hem které ale nic smysluplného nevzniká).

Budování psychologického bezpečí
Vztahy, coby druhý zásadní element, jsou 
v práci především o vzájemném porozumění. 
O budování týmů, ve kterých jsou si lidé blíz-
cí a připraveni budovat otevřenou spoupráci. 
Ne náhodou bylo výsledkem velkého výzku-
mu v Google to, že nejefektivnější týmy jsou 
právě ty, ve kterých existuje takzvané psycho-
logické bezpečí. Tedy nastavení, kdy si doká-

žeme na rovinu říct o zpětnou vazbu, podpo-
řit se, ale třeba i zajít po práci „na jedno“.

Skvělou zprávou je, že se kolem nás i  ve 
světě objevuje čím dál více firem, kterým je 
takový přístup blízký. Hezky je to vidět třeba 
na konferenci Happiness@Work, jejíž pátý 
ročník pořádáme letos v  říjnu. Když jsme 
před lety začínali, nebylo snadné najít leade-
ry a manažery, kteří by se k těmto principům 
hlásili. Už loni se ale na akci setkalo přes 500 
účastníků, což jasně poukázalo na důležitost 
i  příhodnou dobu pro tento pohled na svět 
práce.

Jak na to?
Často dostávám otázku „Co konkrétně máme 
teda u  nás ve firmě udělat?“ Jednoduchou, 
ale ne příliš užitečnou, odpovědí by bylo – 
„Zaměřte se na výsledky a vztahy.“ Háček je 
v tom, že každá firma existuje v trošku jiném 
kontextu. Jinak se dívají na podstatu své prá-
ce a  úplně jinak v  nich lidé fungují při vzá-
jemných interakcích. Někde je potřeba začít 
u hledání hodnot a společných cílů, jindy je 
nejlepší zaměřit se na poznání silných strá-
nek členů týmů, nebo jen hledání, jak umož-
nit lidem nerušenou práci. Z pohledu vztahů 
může být potřeba rozvinout nástroje pro 
komunikaci mezi týmy, nebo třeba napříč 
firemní hierarchií. Jinde pomůže podpora 
nepracovních aktivit, nebo společného vzdě-
lávání.

U nás ve stestivpraci.cz také proto zastá-
váme komplexní přístup, který začíná širší 
inspiraci napříč firmou. Ta přechází v  hlub-
ší porozumění principům a  teprve na nich 
se staví konkrétní implementace v kontextu 
dané firmy a její aktuální kultury. Právě proto 
využíváme nejen přednášek a workshopů, ale 
i dlouhodobější programy budující návyky či 
rozšiřitelné nástroje.

V  naší databázi jsou desítky konkrétních 
nápadů z  firem v  různých koutech světa. 
A v podání každé z nich vypadá „štěstí v prá-
ci“ trošku jinak. Něco úplně jiného bude, 
když prozkoumáme, jak funguje čejkovický 
Sonnentor, a  úplně jiné nástroje a  návyky 
budeme pozorovat třeba v brazilském Semco. 
Jedno budou mít ale pravděpodobně všech-
ny takové firmy společné – lidé v nich budou 
lidmi. Nejen snadno vyměnitelnými čísly, 
zdroji… n
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Proč pěstovat  
svoji osobní značku?
Představte si, že můžete zůstat ve své firmě a zároveň pracovat v podmínkách, které vyhovují vám. 

Můžete si vybrat pracovní dobu, náplň své práce i obsazení svého týmu. Pokud je třeba, můžete 

pracovat vzdáleně nebo z cest bez toho, aby si na to někdo stěžoval. Vedení uznává vaše výsledky, 

takže jste i dobře odměňováni. 

Práce a  soukromý život probíhají sou-
časně, bez námahy, a vy máte dostatek 
času i na sebe. Jste odpočatí, tvůrčí a tě-

šíte se do práce, protože vidíte, jak vaše práce 
pomůže vám, vašim kolegům i těm lidem, kte-
rým vaše firma slouží. 

Spousta uznávaných manažerů může dnes 
pracovat úspěšně i  v  českých firmách přesně 
tak, jak jsem to popsala výše. Jak to tedy dělají? 
Jaký je klíč k osobní svobodě v práci? 

Klíčovým lidem nabízejte maximum 
svobody
Odpověď na tuto otázku je, že takoví lidé, kteří 
si v práci dělají tak trochu a bez nadsázky, co 
chtějí, jsou viditelnými a uznávanými experty. 
Všichni znají hodnotu své práce; proto jejich 
hlas v  jejich firmách něco znamená. Když si 
řeknou o  jiné, lepší podmínky práce, obvykle 
je dostanou, i když na začátku někdo nad tím 
může ohrnout nos. Ale to dnes není podstatné. 
Kdyby se totiž rozhodli odejít, znamená to pro 
firmu velkou ztrátu – jak z pohledu produkti-
vity, tak z pohledu komunikace a viditelnosti 
firmy. Takže proto, aby firma tzv. klíčové lidi 
udržela spokojené a  produktivní, je mnohdy 
ochotná jít hodně daleko. Doba, kdy mana-
žerské pozice přišly automaticky s  velkým 
balíčkem výhod, je pryč. Firmy jsou ale dnes 
mnohem více než v minulosti ochotné jednat 
a nabídnout lepší podmínky práce těm, kteří si 
je zaslouží. Ale jak firma rozpozná, kdo si to za-
slouží? Podle toho, kdo je ve firmě viditelným 
a uznávaným odborníkem!

Jistota mzdy není zárukou smysluplnosti 
života
Již devět let se zabývám budováním osobní 
značky lidí ve firmách i  v  podnikání. U  pod-
nikatelů to nemusím řešit: tam je to jasné, 

podnikatel bez komunikace v  byznysu ne-
přežije. U manažerů ale slyším často: „A proč 
bych to měl dělat? Nemám už dost své práce? 
Není moje práce automaticky viditelná? Proč 
se musím někam tlačit a ten cenný čas, který 
ještě mám, investovat do nějaké komunikace?“ 
Ve firmách, kde jistota mzdy se někdy mylně 
považuje za jistotu života, odpovědi na otázky, 
které jsem výše uvedla, jsou méně evidentní, 
za to ale důležitější. 

Zkrátka: pokud jste dost dobří a  viditelní, 
můžete i  ve velkých firmách pracovat v  pod-
mínkách slučitelných s vaší představou dobré-
ho života. Nemusíte tedy jednoho dne opustit 
démonizovaný korporát s pocitem lítosti, křiv-
dy a nenaplnění, ale můžete již teď něco udělat 
k zvýšení kvality svého pracovního života.

1. Poznávejte skutečnou hodnotu své 
práce 

První věc, kterou byste měli udělat, je sednout 
si a vyčíslit, konkrétně a hmatatelně, hodno-
tu toho, co tvoříte v práci. Někdy je to jedno-
duché – pracujete v obchodu, takže hodnota 
peněz, kterou přinášíte pravidelně do firmy, 
je měřitelnou hodnotou vaší práce (mimo-
chodem to je i  důvod, proč obchodníci mají 
často ve firmách lehce privilegovanou pozi-
ci). Někdy však měření hodnoty vlastní práce 
je náročnější proces. Proto je důležité, abyste 
se dokázali dostat „nad vodu“ a  dívali se na 
hodnotu své práce komplexně a s nadhledem, 
i očima zapojených stran, se kterými přichází-
te v práci do styku. 

Například si představte, že sedíte na židli 
uprostřed kruhu. Kolem vás jsou lidé, kterých 
se vaše práce týká: vaši kolegové, podřízení, 
váš manažer, vedení firmy, dodavatelé, zákaz-
níci, jiní partneři. Co by řekli o hodnotě vaší 
práce, kterou přináší vám? Co vaše práce pro 

ně znamená, co jim to přináší, jak je konkrétně 
obohacuje? Pokud byste chyběli v práci něko-
lik měsíců, komu byste nejvíc chyběli? Napište 
si všechny odpovědi a pak se dívejte znovu na 
hodnotu své práce. Že je větší, než jste si pů-
vodně mysleli? 

2. Pochopte potřeby svých stakeholderů 
Stakeholdeři neboli zapojené strany jsou ti 
lidé, pro které reálně pracujeme. Může to být 
interní či externí zákazník, dodavatel nebo 
vedení firmy. Důležité je, abychom se na tyto 
lidí dívali ne jako na zdroj obtěžování, ale jako 
na naše skutečné zákazníky. Jakou službu jim 
chceme dodat? Jak to chceme uskutečnit? Je 
něco, co oni potřebují, o  čem třeba nevíme? 
A pokud víme, co můžeme udělat pro to, aby-
chom jim tu službu dodali v  nejvyšší možné 
kvalitě? 

Buďte v neustálém kontaktu se svými „zá-
kazníky.“ Tím se zvýší vaše schopnost dívat se 
na věci strategičtěji; pak můžete nabídnout 
své jedinečné vhledy během porad manage-
mentu a tím pomáhat nacházet lepší rozhod-
nutí. Díky tomu, jak se díváte na naplnění po-
třeb lidí zapojených do ekosystému vaší firmy 
a  jak je komunikujete, se zvýší i  vaše prestiž 
a hodnota vašeho jména v práci. 

3. Mějte naprosto jasný přehled o svých 
komunikačních možnostech 

Možná si to neuvědomujete, ale od okamžiku, 
kdy přijdete do práce a  pozdravíte recepční 
(nebo možná ne), až po okamžik vašeho od-
chodu z firmy, komunikujete neustále. Proto 
je mimořádné důležité, abyste si uvědomili, že 
nestačí mít expertizu a jedinečné vhledy – aby 
se někdo dozvěděl o vaší výjimečnosti, ale mu-
síte to také umět komunikovat. A to od řeči va-
šeho těla a práce s hlasem po vedení jednodu-

chých konverzací, psaní emailů, vedení porad. 
Včetně interních či externích prezentací až po 
komplexnější formy komunikace, jako je tře-
ba natáčení videí či psaní odborných článků, 
je důležité, abyste věděli, co všechno už děláte 
z pohledu komunikace – a mohli byste to dě-
lat ještě vědoměji – co všechno smíte, můžete 
a měli byste dělat v komunikaci více. Přitom je 
důležité se ptát, jestli znáte všechny své kanály 
interní komunikace vaší firmy. 

Pokud ne, co byste pro to mohli udělat? 
Znají vás lidé z  týmu interní komunikace? 
Vědí, že chcete komunikovat více? Vědí, na 
jaká témata vás využít, kdyby vznikla nějaká 
komunikační příležitost? Pokud ne, co vám 
brání pozvat na kávu někoho z  komunikač-
ního oddělení a  probrat vaši potřebu větší 
komunikace s nimi? Případně si ještě můžete 
říct o mentoring ze strany někoho z oddělení 
komunikace – i  tato forma rozvoje může být 
vzájemně podporující a inspirující v práci. 

4. Mějte jasnou vizi, čeho chcete dosáh-
nout 

Důležité je nezapomenout, proč to vše dělá-
me. Popřemýšlet a  odpovědět si na otázku, 
jaké jsou vaše konkrétní osobní cíle na letošní 
rok, na další tři až pět let, a dlouhodobě? Co 
chcete nechat za sebou, až odejdete z  firmy? 
Co je pro vás důležité v  následujících letech 
– chcete si budovat pevnější finanční rezervy, 
čekáte narození dítěte nebo budete podporo-
vat děti během studií? Čeká vás péče o  stár-
noucí členy rodiny? V  jakém ekosystému se 
pohybujete mimo práci a v jaké kvalitě by vás 
tam potřebovali lidé, které máte rádi? 

Pokud si sami určíte své dlouhodobé cíle 
pracovní a životní – jako podpora dětí, sdíle-
ní cenných myšlenek se světem, proměna lidí 
i společnosti, podpora jiných lidí atd. – co to 
s vámi udělá z hlediska komunikace? Myslíte, 
že vám teď dává komunikace o tom, co chce-
te a jaké cíle a hodnoty ctíte, větší smysl, než 

kdybych se vás ptala, proč byste měli komuni-
kovat úskalí procesu schvalování objednávek 
u vás ve firmě? 

Pokud tomu tak je, pak jdete cestou na-
cházení vlastních hodnot a  priorit a  chcete 
žít i pracovat autenticky se svými hodnotami. 
Ne vždy se musí shodovat s  tím, co chce váš 
zaměstnavatel. Ale to jsou rizika svobody lid-
ského života.

Kvalitní, vědomá a konzistentní komunika-
ce je cestou k osobní svobodě v práci. O tom 
jsem pevně přesvědčená. Zároveň věřím, že 
k tomu, abychom mohli komunikovat vědomě 
a kvalitně, musíme být uvědomělí lidé a tvořit 
kvalitní výsledky, které mají příznivý dopad na 
naše firmy i na její ekosystém. Pokud se naučí-
me vnímat hodnotu své práce, potřeby svých 
pracovních partnerů, své komunikační kanály 
a své dlouhodobé cíle, pak se komunikace stá-
vá radostí a zdrojem smyslu. n

TEXT: CR ISTI NA M U NTE A N, 
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Na chalupu nebo k moři?  
Pětina Čechů letos zvládne i díky benefitům obojí
Dovolenou v zahraničí letos plánuje asi 60 % Čechů. Nejméně třetina na ni vyrazí s cestovkou. 

Mimo jiné také proto, že cestu a pobyt může částečně hradit zaměstnaneckými benefity. Podle 

údajů společnosti Sodexo si Češi takto snižují výdaje na dovolenou v průměru o 9 000 Kč.

Většina Čechů má o  letošní dovole-
né jasno. Tábory těch, kteří vyrazí 
do zahraničí, nebo naopak zůstanou 

v  České republice, jsou vyrovnané, nicméně 
asi pětina lidí plánuje zvládnout obojí. Češi 
preferují tradiční formy ubytování v hotelích 
a  penzionech. Kempování holduje asi 13  % 
dovolenkářů, trávit volno na chatě či chalupě 
považuje za dovolenou necelých 10 % respon-
dentů průzkumu, který si nechala zpracovat 
společnost Sodexo Benefity. 

Jak vypadá ideální dovolená? Jakkoliv, 
hlavně „vypnout“
Trojici nejoblíbenějších forem dovolených 
tvoří dovolená u moře (47 %), výlety v příro-
dě (43 %) a „jakákoliv dovolená, kde se dá tzv. 
vypnout“ (40  %). Obliba poslední ze zmiňo-
vaných variant roste spolu s  věkem. Největší 

zájem o  relax u  moře mají nejmladší věkové 
skupiny a s rostoucím věkem tato preference 
klesá. Mladí lidé jsou více nadšení pro všechny 
formy dovolené a výrazně více než jiné věkové 
skupiny se zajímají o cestování do exotických 
zemí (39 % vs. průměr 19 %) nebo poznávání 
nových lidí (21 % vs. 11 % průměr).

Více peněz, delší volno
Mladí lidé si na dovolenou také nejčastěji musí 
naspořit. I tak ale platí, že si na dovolenou še-
tří téměř tři čtvrtiny lidí. Zaměstnavatel může 
pomoci zaměstnancům snížit náklady na do-
volenou prostřednictvím zaměstnaneckých 
benefitů. „Legislativní limit na cestování je sta-
noven pro každého zaměstnance na 20 000 Kč 
u jednoho zaměstnavatele za rok,“ vysvětluje Te-
reza Knířová ze Sodexo Benefity. Poskytovatel 
zaměstnaneckých benefitů nabízí Cafeterii, 

kartu nebo poukázky Flexi Pass, za které se dá 
koupit zájezd, ubytování, ale také sportovní či 
kulturní zážitky. „Z benefitů na volný čas naši 
uživatelé utratí 10 % na cestování a dovolenou. 
Flexi Pass v souvislosti s dovolenou lidé využívají 
nejvíce na nákup v cestovních kancelářích. Prů-
měrná útrata za dovolenou z benefitů je 9 000 
Kč,“ prozrazuje Tereza Knířová. 

Průzkum také zjišťoval, co by lidé dělali, 
kdyby měli na dovolenou o  10  000 Kč více, 
a ukázalo se, že 28 % respondentů by zvolilo 
delší dovolenou a 27 % respondentů by vyra-
zilo ještě na jednu dovolenou. Více než pěti-
na respondentů by si také nechala líbit větší 
luxus, jako třeba all inclusive. Skoro čtvrtina 
Čechů totiž musí na dovolené držet svou pe-
něženku zkrátka a téměř další polovina se do 
podobné situace dostává v destinacích, kde je 
draho. n
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Je práce v HR spíše řazena 

mezi administrativní pozice, 

nebo mezi klíčové, srovnatelné 

s pozicemi, jako je třeba šéf 

výroby či obchodní ředitel? 

Je to klíčová pozice, která 

se přímo podílí na tvorbě 

budoucnosti společnosti, nebo 

je to pozice srovnatelná třeba 

s recepční, fakturantkou nebo 

skladníkem? Pro mnohé firmy 

je toto v dnešní době důležitá 

otázka. Pojďme se podívat na 

její odpověď.

Vám, čtenářům HR Fora, zřejmě není 
třeba mnoho vysvětlovat. Už fakt, že 
čtete tyto články, naznačuje, že máte 

jasno. Avšak realita je taková, že nemalý počet 
firem stále vnímá pracovníky v HR jako jakýsi 
back office personál. Nebo se to možná pokou-
šejí změnit, ale bojují s  tím, že šéfové nejsou 
ochotní předat HR oddělení potřebné pravo-
moce, nebo se jim nepodařilo obsadit pozici 
tou pravou osobou, a nejsou proto spokojeni 
s jejími výsledky. A to je často vede k tomu, že 
ztrácí důvěru v HR jako takové.

S  personalisty, HR manažery a  obecně 
pracovníky v  oblasti HR spolupracujeme již 
více než 15 let. Velmi úzká spolupráce, řešení 
konkrétních situací ve firmě i  na trhu práce 
a jednání s vedením firem nám pomohlo mít 
velmi přesnou představu o tom, jaké by měly 
být kvality pracovníka v HR. A v tomto článku 
jsem si dovolila je shrnout do pěti specifických 
kvalit.

Průměrná admin schopnost nestačí
Jedině tahoun dosáhne výsledků a bude ak-
ceptován.

Nejen dnešní doba, ale ta budoucí zejmé-
na, vyžaduje, aby osoba, která zastřešuje, nebo 
alespoň z velké míry ovlivňuje, to, jaké zaměst-

nance firma přijímá, byla sama velmi produk-
tivní. Velmi produktivním člověkem myslím 
takového, kdo je zaměřen na výsledky své 
práce, jedná samostatně, iniciativně a  chápe 
sebe jako příčinu toho, že dosáhne výsledku. 
Nestačí tedy, aby to byla administrativní pod-
pora, která obstará podpis pracovní smlouvy 
a technicky vydá inzerát. To je jednoduše pro 
pozici personalisty málo.

Abyste získali opravdu nejlepší lidi, musí je 
prostě přijímat ten nejlepší člověk. Není ná-
hodou, že existuje velké množství dlouhodobě 
opravdu úspěšných lidí, kteří právě najímání 
nikdy nepustili ze svých rukou, protože věděli, 
jak je to důležité. Někdy je však pro expanzi 
firmy nutné HR delegovat. A  lze to poměrně 
dobře, ale rozhodně není jedno, komu tuto 
pozici svěříte. A  produktivita není o  oficiál-
ním vzdělání nebo diplomu z oboru, ani o pře-
dešlém zajímavém působišti. Tím opravdu 
důležitým předpokladem je, zda osoba, třeba 
i na jiné pozici, dokázala zapříčinit, že věci šly 
správným směrem k výsledkům, a to dlouho-
době.

Slabá motivace může nadělat potíže
Personalista musí být hnaný účelem a milo-
vat svou práci.

Už jste někdy viděli někoho, jehož jedinou 
a nejsilnější motivací k práci jsou peníze, mo-
tivovat druhé něčím jiným než opět penězi? 
Realita tohoto člověka je jednoduše taková, 
že všichni jsou motivováni financemi, a  to ho 
značně omezuje v jeho možnostech motivovat 
druhé, nebo vlastně jen rozpoznat jinou, vyšší 
motivaci u někoho druhého. Proto ani persona-
lista nebo jakýkoli člen týmu HR oddělení ne-
může být motivován pouze penězi. Peníze jsou 
jistě zajímavým motivátorem k práci, ale smut-
né je, když jsou tím jediným. Loajalita je pak vel-
mi slabá, a pokud je kandidát nebo zaměstna-
nec motivován pouze penězi a bonusy, snadno 
ho někdo další přeplatí. Toto je velmi drahá hra 
a personalista bez vyšší motivace může s totál-
ním sebepřesvědčením způsobit velkou škodu. 
Raději než oslňující osobnost tedy hledejte per-
sonalistu nebo HR pracovníka, který je nadše-
ný z vašeho produktu nebo služby. Musí být ve 

stavu, že kdyby si mohl vybírat, vybral by si vaši 
firmu znovu a rozhodně ne jen kvůli benefitům. 
Jedině tak bude schopen přilákat, poznat, při-
jmout a také udržet loajální pracovníky.

Rutinní vykonávání činností je málo
Bez kreativního přístupu a  otevřenosti 
k inovacím se neobejde. 

Za posledních 20 let se oblast lidských 
zdrojů a personalistiky hodně vyvinula. Je nut-
né být mnohem více aktivní, jít naproti příle-
žitostem a  přizpůsobovat se lidem a  všemu, 
co je s touto oblastí spojené. Je to jednoduše 
obor týkající se lidí, a tak je hra na důležitého 
úředníka, který má svou vážnost a z kanceláře 
nevystrčí nos, tak trochu podřezáváním si své 
vlastní větve.

Ne všichni jsou ochotní měnit svůj styl 
práce a  přizpůsobovat se. To není nic hroz-
ného, ale do HR se takoví lidé prostě nehodí. 
Nechci ani říci, že tyto pozice zvládnou pouze 
mladší ročníky, protože tomu tak rozhodně 
být nemusí. Znám mnoho personalistů „sta-
ré školy“, kteří se dokáží snadno přizpůsobit 
a rozšiřují svůj zájem za další a další hranice. 
Investice energie do práce v HR je na straně 
jak samotného personalisty, tak také firmy 
jako zaměstnavatele. Investujte ale tam, kde 

TEXT:  LUCI E SPÁČI LOVÁ,  
V Ý KON NÁ Ř EDITEL K A 
SPOL EČNOSTI  
PER FOR M I A, SPOL . S R.O.  
A TR EN ÉR K A SEM I NÁ ŘŮ NA 
TÉM A V Ý BĚR Z A M Ě STNA NCŮ 
A BU DOVÁ N Í TÝ M Ů

vidíte potenciál, a  tím potenciálem myslím 
předchozí dva body plus čistý zájem osoby 
samotné.

Šedá myš bez vlastního názoru  
nemá šanci
Očekává se, že bude hlavní spojkou mezi ve-
dením a lidmi v týmu.

„Je to takový lidumil, uděláme z něj perso-
nalistu,“ řekne si šéf. Ano, i to se nezřídka děje. 
Můžete mít v někoho důvěru, vnímat jeho lo-
ajalitu, a vědět, že je trochu slabý v prosazová-
ní se, a tak se nehodí do obchodu ani do pro-
dukce. A tak ho možná umístíte na personální 
úsek. A to je právě velká chyba! Možná, že je 
lidumil, možná si rád povídá s  lidmi, mož-
ná zvládá dobře veškerou agendu, ale pokud 
v sobě nemá záměr, máte v lodi někoho, kdo 
nedrží veslo a  nezabírá. Nemusí vás doslova 
brzdit, ale nepomáhá tak, jak by měl.

Je doslova nutné, aby byl člověk na pozici 
HR manažera či personalisty plně zahrnut 
do komunikace vrcholového vedení, aby vě-
děl, jaké jsou záměry, cíle a plány společnosti, 
a mohl se k nim vyjadřovat. Jedině tak je může 
vzít za vlastní a velkou měrou pomáhat v jejich 
prosazování a  dosahování. Opět za předpo-
kladu, že jsou splněny první dva body. Pokud 

toto má být člověk, který firmu ochrání od 
nesprávných lidí a zároveň udrží ty schopné, 
nemůže to být někdo slabý.

S pracovně-právními znalostmi  
si prostě nevystačí
Marketingové a PR cítění je důležitou doved-
ností.

Když si vybavím ty nejúspěšnější persona-
listy či HR manažery, vidím, že jsou to lidé, 
kteří si mimo jiné osvojili také alespoň základ-
ní principy marketingu a PR (public relations). 
Co mám na mysli? Třeba to, že je důležité 

správně si určit cílovou skupinu, k níž komu-
nikuje, nebo využívat moderní komunikační 
kanály (třeba sociální sítě) a neustále pracovat 
na dobrém jméně firmy jako zaměstnavatele. 
Toto je obrovskou výhodou a my v praxi vidí-
me, že tam, kde ostatní naříkají a  lamentují, 
tento typ personalistů jedná a  doplňuje tým 
o  skvělé pracovníky. Opět zde ale platí, že 
musí zároveň splňovat první dva body.

Shrnuto a  podtrženo. Není důležité, zda 
má HR pracovník velké zkušenosti se sepi-
sováním smluv nebo zveřejňováním inzerá-
tu a nejde ani o  titul nebo předchozí zvučná 
jména firem v životopise. Jde o to, aby byl na 
předchozích pozicích opravdu prokazatelně 
užitečný, předvedl už někde, že dokáže sa-
mostatně dotáhnout věci do úspěšného kon-
ce, a  opravdu chce pracovat nejen v  HR, ale 
hlavně pro vaši firmu. Pokud je v něm ochota, 
je velká šance, že tam bude i schopnost zbylé 
věci doplnit. Víme, že tito lidé jsou ve firmách 
jedni z  nejstabilnějších jak pro vedení firmy, 
tak pro její zaměstnance. n

Je práce v HR pro „šedé myši“, nebo  spíše pro supermany?
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Jaké trendy se prosazují  
ve firemním vzdělávání
Kateřina Lukášová 
HR ředitelka, Sazka

1. Jaké rozvojové 
programy nabízíte 
zaměstnancům, na 
co se především 
zaměřují?

V  současné době se za-
měřujeme na tři důležité pilíře ve 
vzdělávání. Prvním je „must have“ ob-
last, tedy zákonná školení (BOZP, PO, školení 
referentů), expertní školení, technická školení, 
nezbytná interní školení, např. školení z  ob-
lasti Compliance, školení kybernetické bez-
pečnosti apod. Druhým pilířem jsou tréninky, 
které jsou napojeny na firemní strategií a díky 
nim poskytujeme přidanou hodnotu i  našim 
zákazníkům. Jedná se např. o Sales Force Aka-
demii, Akademii Kontaktního Centra, Mana-
žerskou Akademii pro vedoucí pracovníky . 
Třetím pilířem je oblast „nice to have“ – např. 
zážitkové školení první pomoci, Den zdraví, 
teambuildingy, apod. Tuto oblast plánujeme 
v tomto roce rozšířit o  inspirativní setkávání 
a více tréninků z oblasti měkkých dovedností.

2. Jaké trendy ve vzdělávání vidíte 
vzhledem k postupující digitalizaci – 
co podle Vás bude potřeba v obsahu 
a formách vzdělávání především 
měnit?

Rozhodně je využívání technologií ve vzdělá-
vání naprostou nezbytností. Využíváme LMS 
(Learning Management System) pro realizaci 
a  správu vybraných online školení, zaměst-
nanci využívají také portál s tréninky SEDUO. 
Když se podíváte na portfolio produktů Sazky, 
naleznete v něm nejen Sportku, papírové losy, 
ale také online produkty. Zákazník má mož-
nost si „zahrát“ rozmanitou paletu online her, 
možnost vsadit si Sportku online, koupit si e-
-Los atd. a splnit si tak své sny. A to je podle 
mého i směr digitalizace ve vzdělávání. Lidé se 
efektivněji vzdělávají, když zapojují obě moz-
kové hemisféry, a  hraní her jim k  tomu roz-

hodně pomáhá. Směřujeme i  v  naší 
společnosti k častějšímu využívá-

ní herních prvků v online i pre-
zenčních trénincích. Nicméně 
se domnívám, že technologie 
a  digitalizace nemůže plně 
nahradit osobní kontakt při 
vzdělávání, sdílení zkušeností 

a emocí ve skupině účastníků. 
Nesmíme zapomínat na pravidlo 70-

20-10, kdy největší podíl na vzdělávání za-
městnanců má každodenní plnění pracovních 
úkolů, práce na projektech, adaptace na nové 
podmínky, aj. 

3. Jaké vzdělávací programy se vám 
osvědčují pro rozvoj manažerů? O co je 
největší zájem?

Pro manažery realizujeme Manažerskou aka-
demii, kde se zaměřujeme na vytvoření stan-
dardu manažerských kompetencí při vedení 
týmu. Manažeři mají možnost využít i setká-
vání s  externími kouči a  rozvíjet tak doved-
nosti, ve kterých se necítí úplně komfortně. 
Tyto aktivity se nám velmi osvědčily, stejně 
jako práce na náročnějších projektech, sdílení 
zkušeností, mentorování, apod.

Vladimíra Michnová
Human Resources Director, LINET

1. Jaké rozvojové programy nabízíte 
zaměstnancům, na co se především 
zaměřují? 

Jsme hodně otevření a flexibilní ve volbě roz-
voje, je to dlouhodobý přístup a zaměstnanci 
ho vítají. Zaměstnanci se stále zajímají o kla-
sická témata, jako je např. time ma-
nagement, vyjednávání, pre-
zentace, koučink, zároveň 
se více zajímají o emoční 
inteligenci, o hlubší se-
bepoznání. 

Z interně šitých pro-
gramů na míru se nyní 
zaměřujeme na dlouho-

dobé, několikaměsíční „Akademie“ liniového, 
středního i vyššího managementu. Absolventi 
by měli být nejen dobrými manažery, ale ze-
jména důvěryhodnými leadery. Opakovaně 
realizujeme Talent programy, které nám vy-
chovávají budoucí odborníky a jsou velmi žá-
dané. Nyní s tímto programem nově pracuje-
me v mezinárodním měřítku skupiny LINET. 

2. Jaké trendy ve vzdělávání vidíte 
vzhledem k postupující digitalizaci – co 
podle vás bude potřeba v obsahu a for-
mách vzdělávání především měnit?

Jednoznačně se jedná o  dostupnost toho či 
onoho tématu, maximalizace využití soci-
álních sítí a možností, které se v této oblasti 
nabízejí. Nejedná se jen o  online kurzy, ale 
propojení tradičních kurzů s těmito nástroji. 
Tento trend sám o  sobě již nastavuje jinou 
„flexibilnější, kreativnější“ formu a  obsah. 
Možnost studovat téma na etapy a  zrovna 
v dobu,“ kdy se mě chce“, je velmi žádané. Ten-
to přístup umožňuje v rámci vzdělávání pro-
pojit několik generací včetně Baby Boomers. 

3. Jaké vzdělávací programy se vám 
osvědčují pro rozvoj manažerů? O co je 
největší zájem?

Bez rozdílu mentality, národnosti, věku, kul-
tury jsou to vždy programy/tréninky, kdy mů-
žete teorii propojit s praxí a spojit to zejména 
se sdílením zkušeností. Nejde jen o  networ-
king, ale především o možnost přímo namístě 
konzultovat, vidět konkrétní aktivitu, ze které 
může další čerpat. Ideální kombinovat s online 
platformou a opakovanými „follow up“ setká-
ními, která by neměla být delší než pár hodin. 

Tedy flexibilita, kontinuita, smysl a přida-
ná hodnota – to jsou zásady, se kte-

rými pracujeme. A to nám funguje 
nejvíce. Nejedná se o konkrétní 

téma, ale o formy, které se nám 
osvědčily a  fungují. Máme ve 
všech těchto typech progra-
mů maximální účast a zpětná 
vazba je na nejvyšší úrovni. n
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Exchange Meeting 
Brownfieldy v době digitalizace

17. září 2019 / VÍTKOVICE STEEL, ul. Českobratrská 46, Ostrava

HR v době digitalizace: požadavky, nároky a sny
Kateřina Nogolová, HR Director, VÍTKOVICE STEEL   

Tradiční výroba v době digitalizace – nároky na nás  
a přesun do požadavků na HR 
Radim Pachlopník, Výrobní ředitel, VÍTKOVICE STEEL

Tradiční firma a elektronizace – co nám jde, co nám nejde, 
co chceme a co vůbec nechceme 
Radka Naňáková, Personální ředitelka, OKD

Společnost VÍTKOVICE 
STEEL je přední evropský 
výrobce válcovaných výrobků 
z oceli a největší výrobce 
ocelových plechů v České 
republice. Nosný výrobní 
program tvoří tlusté plechy 
a tvarové výpalky, které jsou 
vyráběny ve válcovně plechů, 
a štětovnice, které jsou 
vyráběny ve válcovně  
těžkých profilů.

Více na 
www.hrforum.cz
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Tempo změn na pracovišti je pomalé

Ujasnění toho, že duševní zdraví je důležité  
pro každého

Připravenost mluvit otevřeně  
o duševním zdraví na pracovišti

Školení o tom, jak v případě potřeby řešit problémy 
s duševním zdravím

Školení o tom, jak se vypořádat se svými  
vlastními duševními problémy, pokud je potřeba

Zdroj: Accenture

Hodně se to zlepšilo

Trochu se to zlepšilo

Nezlepšilo se to  
ani nezhoršilo

Trochu nebo hodně 
se to zhoršilo

3 %

9 %

18 %

70 %

3 %

5 %

15 %

77 %

3 %

5 %

15 %

77 %

4 %

7 %

20 %

69 %

Technologie pomáhají s péčí 
 o duševní zdraví
Povědomí lidí o nutnosti péče o duševní zdraví se zvyšuje, ale firemní kultura a strategie zatím 

v tomto ohledu zaostávají, zjistil průzkum společnosti Accenture.

Roste využívání celé řady technologií – 
od online diskusních místností, mobil-
ních aplikací a  služeb GP (virtuálních 

konzultací) až po umělou inteligenci a virtu-
ální realitu. Průzkum společnosti Accenture 
realizovaný ve Velké Británii na více než 2000 
zaměstnancích zjistil, že čtyři z 10 lidí (39 %) již 
používají ke zvládání stresu, zlepšení spánku 
a  posílení duševní pohody technologie, jako 
jsou on-line služby, mobilní aplikace a nositel-
ná zařízení. Proaktivní využití technologií je 

důsledkem toho, že čím dál tím větší podíl lidí 
má psychické problémy – potýkala se s  nimi 
více než polovina (55  %) respondentů. V  této 
skupině je využití technologií k péči o duševní 
pohodu ještě vyšší, a to 46 %.

Polovina lidí by použila pro duševní 
pohodu chatbota
Není proto divu, že většina respondentů (77 %) 
se domnívá, že lidé by měli podniknout aktiv-
ní kroky k řízení svého duševního zdraví. Více 

než polovina (57  %) respondentů uvedla, že 
aplikace a online technologie se stanou první 
možností, kterou v  takovémto případě zvolí. 
Většina z nich využila nebo by využila on-line 
poradenské služby nebo linky pomoci (72 %), 
aplikace pro meditaci nebo relaxaci (69 %), on-
line chatovací místnosti a  podpůrné skupiny 
(67 %) a interaktivní služby GP (65 %). Přibliž-
ně polovina (52 %) by navíc použila chatbota 
využívající umělou inteligenci, aby podpořil 
jejich duševní pohodu. Ještě více, a to 55 % lidí 

věří, že virtuální realita může pomáhat s řeše-
ním problematiky duševního zdraví.

Dvě třetiny (67 %) z těch, kteří použili tech-
nologii na podporu svého duševního zdraví, 
uvedly, že jejich volba technologie byla zalo-
žena na doporučení zdravotnických pracovní-
ků. Nicméně jeden ze tří respondentů (32 %) 
hodlá použít technologii na podporu svého 
duševního zdraví bez jakéhokoli odborného 
poradenství a  tři ze čtyř (75 %) by zvážili po-
užití technologie, aniž by věděli, jak důkladně 
byla testována.

„Vzhledem k tomu, že se rozšiřuje nabídka 
technologií pro duševní zdraví, mohou spo-
lečnosti podporovat své zaměstnance tak, že 
jim poskytnou přístup k nástrojům, které byly 

otestovány a  jsou považovány za efektivní,“ 
říká Barbara Harvey, výkonná ředitelka spo-
lečnosti Accenture a vedoucí oddělení dušev-
ního zdraví ve Velké Británii. „Technologie 
však budou vždy jen součástí řešení – nena-
hrazují lidi, kteří spolu mluví a podporují se. 
Je to jen část vytváření skutečně lidského pra-
coviště, kde se každý cítí bezpečně a neskrývá 
zájem o duševní zdraví. “

Informovanost o duševním zdraví roste
Téměř devět z  deseti respondentů (87  %) se 
domnívá, že roste informovanost o duševním 
zdraví a že lidé jsou ochotní o těchto otázkách 
hovořit otevřeněji, než tomu bylo před něko-
lika lety (82 %). Výrazný dopad na obecné po-

vědomí měla ochota vysoce postavených lidí 
hovořit o svých vlastních problémech v oblasti 
duševního zdraví, jak uvedla více než polovina 
(53 %) respondentů.

Jiná je situace na pracovištích. Jen jeden 
z pěti zaměstnanců (22 %) uvedl, že jsou v ho-
vorech s kolegy otevřeni v otázkách duševního 
zdraví. Nejčastěji uváděnými důvody, kvůli 
nimž respondenti nechtějí diskutovat o  pro-
blémech s duševním zdravím, jsou strach, že 

se s nimi bude zacházet jinak (39 %), rozpaky 
(30 %) a přesvědčení, že by to poškodilo jejich 
kariérní vyhlídky (27 %). Pouze 14 % uvedlo, že 
se o důležitosti péče o duševní zdraví na pra-
covišti hovořilo nebo hovoří.

Další z klíčových zjištění průzkumu: pouze 
čtvrtina (25 %) respondentů věděla o nějakých 
iniciativách k podpoře duševního zdraví v je-
jich společnosti a  pouze jeden z  pěti (20  %) 
uvedl, že jejich organizace má kodifikovanou 
strategii v oblasti duševního zdraví. Průzkum 
také zjistil, že mladší lidé využívají technolo-
gie na podporu svého duševního zdraví v pod-
statně větší míře. Pro porovnání: z generací Y 
a Z hodlá používat aplikace pro chytré telefo-
ny k péči o své duševní zdraví 75 % responden-
tů, z generace X to bylo 53 % a z období baby 
boomu jen 36  % respondentů. Při využívání 
technologií dominují muži: z generace Y chce 
hledat podporu prostřednictvím technologie 
86 % mužů (a pouze 66 % žen), kteří uvedli, že 
by použili nebo by zvážili používání aplikací 
nebo interaktivních testů, které pomáhají dia-
gnostikovat duševní zdraví. n� (zr) 

Závazek společnosti Accenture  

podporovat duševní zdraví  

svých zaměstnanců

Společnost Accenture nabízí svým zaměst-

nancům unikátní program zaměřený na 

péči o duševní zdraví. „Naše společnost 

staví své hodnoty na tom, abychom byli pro 

své lidi nejen zaměstnavatelem, ale zajíma-

vým partnerem, který jim pomáhá i mimo 

čistě pracovní rámec a přispívá ke zvýšení 

kvality jejich života. Péče o duševní zdraví 

zaměstnanců je inovativní projekt, z něhož 

mohou těžit i zaměstnanci v České republi-

ce,“ říká Šárka Vránová, HR manažerka spo-

lečnosti Accenture a dodává: „Náš lokální 

program zahrnuje asistenční program pro 

naše zaměstnance, který je jim k dispozici 

sedm dní v týdnu dvacetčtyři hodin denně. 

Pravidelně pořádáme i wokshopy zaměře-

né právě na duševní zdraví a obzvlášť hrdí 

jsme na náš Mental Health Allies program.“

Společnost Accenture také vytvořila 

vlastní program Mental Health Allies, který 

sdružuje více než 1 500 vyškolených pra-

covníků, kteří absolvují speciální školení 

v oblasti duševního zdraví. Společnost také 

jmenovala v každém regionu pověřeného 

vedoucího pracovníka pro oblast duševní-

ho zdraví, který odpovídá za aktivity v této 

oblasti.

„V Accenture se snažíme vytvořit kul-

turu, kde si každý může promluvit o svém 

duševním zdraví a ví, jak pomoci kolegovi, 

který se potýká s problémy. Chceme umož-

nit lidem, aby dělali, co je pro ně správné, 

pokud jde o duševní pohodu. A technolo-

gie může být důležitým kanálem pro ty, kte-

ří nejsou připraveni o svých problémech 

mluvit, stejně jako pro ty, kteří pracují mimo 

domov,“ uzavírá Šárka Vránová z Accentu-

re ČR.

INZERCE

www.motivp.com

… být lepší

Technologie však budou  

vždy jen součástí řešení –  

nenahrazují lidi, kteří spolu  

mluví a podporují se.  

Je to jen část vytváření  

skutečně lidského pracoviště, 

kde se každý cítí bezpečně 

a neskrývá zájem o duševní 

zdraví.
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PMF Institut obohacuje od září  
své programy i lektorský tým
PMF Institut v září startuje další  

cyklus svých programů HR 

PROFESIONÁL, HR MANAŽER 

a HR STRATÉG. Je čas ohlédnout 

se za těmi předchozími a podívat 

se, co nás čeká dál.

TEXT:  M A R K ÉTA KOU K L Í KOVÁ, 
M A NA Ž ER K A PM F I NSTITUTU

PMF Institut otevřel své brány v  roce 
2013, kdy jsme přivítali první studen-
ty programu HR PROFESIONÁL. Ten 

je určen HR generalistům, kteří chtějí získat 
hlubší vhled do jednotlivých oblastí a HR spe-
cialistům se zájmem rozšířit si pohled na celou 
HR oblast.

O rok později se přidali i studenti v progra-
mu HR MANAŽER a v roce 2015 jsme zahájili 
náš nejprestižnější program HR STRATÉG. 
V tomto kurzu se potkávají HR ředitelé a ma-

nažeři spolu s  dalšími výkonnými manažery 
a majiteli firem, kteří chápou lidský potenciál 
jako základní podmínku úspěchu v  dosažení 
cílů a naplňování strategie.

Do dnešních dnů úspěšně prošlo našimi 
programy více než 250 absolventů, mezi ni-
miž jsou zástupci jak velkých mezinárodních 
korporací, tak středních lokálních firem, až 
po účastníky ze startupů. Potkávají se zde lidé 
z různých odvětví, jako je výroba, služby, ban-
kovnictví, zdravotnictví, ale máme i  zástup-
ce z  neziskového sektoru nebo státní správy. 
Tato rozmanitost umožňuje nenahraditelné 
obohacování a sdílení zkušeností mezi účast-
níky. Celá skupina se v jednom ročníku setká-
vá pětkrát, takže vzniká prostředí otevřenosti, 
důvěry a kooperující atmosféry. 

Nenahraditelné je také setkávání se s  na-
šimi lektory. Každý tematický blok vede jiný 
lektor, který je odborníkem z HR oblasti. Spo-
lupracujeme s přibližně 50 profesionály, kteří 
jsou v  HR aktivní a  umí se o  své zkušenosti 

podělit. Studenti mají také v rámci programu 
k  dispozici individuální konzultace s  vybra-
ným školitelem, kde mohou řešit aktuální 
téma ze své praxe. 

Do dalších ročníků, které otevíráme po 
letních prázdninách jak v Praze, tak i v Brně, 
chystáme novinky ve formě obohacení o nová 
témata, trendy a přístupy. Těšit se můžete i na 
nejrůznější lektory hosty a ve vyšších progra-
mech i vstupy ze zahraničí. 

Více informací a  konkrétní termíny jed-
notlivých programů najdete na našich webo-
vých stránkách http://hrforum.cz/produkty-
-a-sluzby/institut/informace/. Těšíme se na 
Vás! n

Jak se stát atraktivním  
zaměstnavatelem ve zdravotnictví
Nezisková profesní organizace People Management Forum se rozhodla sdílet své zkušenosti 

z oblasti HR, kterým se věnuje už víc než čtvrtstoletí, v segmentu zdravotnictví. Koncem 

loňského roku zorganizovala kulatý stůl mezi personalisty, kteří působí ve zdravotnických 

zařízeních, aby zjistila, o jaká témata je v segmentu zdravotnictví zájem. Ukázalo se, že zájem je 

o především o budování brandu atraktivního zaměstnavatele, o zkušenosti se získáváním nových 

kvalifikovaných pracovníků a o motivaci a retenci stávajících zaměstnanců. 

O  všech těchto zásadních otázkách se 
hovořilo na HR Healhcare Foru za-
čátkem června v Praze. Šlo o první vel-

kou akci, která se věnovala řízení a vedení lidí 
a aplikaci zkušeností z byznysu do segmentu 
zdravotnictví.

Akci moderoval MUDr. Tomáš Šebek, vše-
obecný chirurg z  Nemocnice na Františku 
a  ze společnosti uLékaře.cz, a  za PMF Alena 
Kazdová, šéfredaktorka časopisu HR Forum. 
Tomáš Šebek seznámil publikum se zkuše-
nostmi z  Virtuální nemocnice U  lékaře.cz. 
Ukázal, jak moderní technologie urychlují 
procesy péče o klienta nejen v klasické lékař-
ské péči, ale i  v  případě, kdy už jde o  závaž-
né onemocnění. Klíčové pro práci virtuální 
nemocnice je podpořit vztah mezi lékařem 
a pacientem. Lékař dostává online dokumen-
taci o pacientovi a může pak rychle s dalšími 
experty vyhodnotit, v  jakém stavu pacient je 
a jaké medicínské procedury nebo zásahy mu 
doporučit. Technologie šetří tak čas pacienta 
i lékaře. Podle Šebka telemedicína ušetří paci-
entovi i zaměstnavatelům dny, které by jinak 
investovali při průchodu tradiční medicínou, 
Z  hlediska statistiky např. se digitálními ná-
stroji sníží počet návštěv pacientů u  lékaře, 
v nichž ČR patří k zemím s největším počtem 
návštěv u  lékaře (cca 11,5 krát ročně). Pacient 

mnohem rychleji dostane výsledky diagnózy 
své nemoci a čas, který hraje v léčbě klíčovou 
roli, se díky digitalizaci zkrátí. 

Speciální benefity pro zdravotníky
MUDr. Marie Marsová, MBA, předsedkyně 
představenstva Středomoravské nemocnič-
ní, a.s. seznámila publikum s  benefity, které 
nemocnice patřící do holdingu AGEL, svým 
zaměstnancům nabízí. Velmi účinný pro zvý-
šení motivace a  loajality zaměstnanců i  pro 
upevňování týmového ducha, je rozsáhlý pro-
gram podpory zdraví, který je zaměřen nejen 
na zdravotní prevenci a  rekondiční pobyty, 
ale zejména na to, aby se pohyb stal součástí 
životního stylu zaměstnanců. Zaměstnanci 
například soutěží v  tom, kolik kroků denně 
udělají a v řadě sportovních aktivit. Také zdra-
vé stravování je součástí tohoto programu. 
Program má svou vlastní aplikaci s  názvem 
SIM (tato zkratka znamená Středomoravská 
nemocnice v pohybu -SMN in Move ). 

Zaměstnanci díky aplikaci mohou virtuál-
ně sledovat, co vše lze v programu absolvovat, 
mohou se do něj zapojovat a zjišťovat, jak jsou 
na tom s pohybovými aktivitami jejich kolego-
vé. Navíc je do programu zahrnuta i rodina za-
městnance, nemocnice například pořádá akce 
na podporu zdraví i  pro děti – Dětský den, 
výlety, příměstské tábory atd. Loni získala ne-
mocnice jako první instituce v segmentu zdra-
votnictví ocenění Společnost přátelská rodině.

Decentralizace podporuje prostor pro 
inovace
Slasti a  strasti svobodných firem představila 
na vlastním příběhu Lea Petrášová, CEO spo-

lečnosti TopMonks Blockchain. Popsala, jak 
náročné pro ni bylo, když přicházela z korpo-
rátní společnosti do organizace, která je de-
centralizovaná a kde se preferuje prostor pro 
tvůrčí práci, zodpovědnost za výsledky a ko-
munikace napříč různými útvary, mezi nimiž 
neexistuje tradiční hierarchické uspořádání. 
Podstatou fungování společnosti je důvěra, 
inspirace, expertiza a  vztahy, které připomí-
nají rodinné prostředí. Základem vztahů je 
zpětná vazba a  velice efektivní pro motivaci 
jsou projevy uznání a pochvaly. Všichni mají 
možnost prostřednictvím digitálních nástro-
jů zjistit, jak na tom firma je finančně, jak 
a co se v konkrétní oblasti a aktivitách děje. 
Významné pro motivaci lidí také je, že mají 
podíl ve firmě.

Zdravotní sestra – povolání i poslání
O změnách ve vztahu lékař a zdravotní sestra 
vzhledem k rozvoji moderní medicíny, hovo-
řila PhDr. Martina Šochmanová, MBA, prezi-
dentka České asociace sester a  náměstkyně 
ředitele pro ošetřovatelskou péči a  kvalitu 
v IKEM. Zdravotní sestra v mnoha aktivitách 
přebírá některé role a  odpovědnosti, které 
vykonával ještě donedávna lékař. Zvyšují se 
také nároky na výkon této profese, která je 

především i posláním. Zároveň se mění kom-
petence a  náplň práce sester, což má dopad 
na změny v  jejich vzdělávání, které se stává 
podobně jako u  lékařů celoživotní záležitos-
tí. Martina Šochmanová shrnula dosavadní 
zkušenosti s  novým systémem vzdělávání 
zdravotních sester a zmínila i snahu zřídit pro 
profesi zdravotních sester komoru, podobně 
jako ji mají na ochranu svých zájmů a udržo-
vání kvality výkonu dané profese lékaři nebo 
jiné profese – advokáti, podnikatelé.

Zaměstnávání zahraničních pracovníků
Velký ohlas sklidilo vystoupení Andrey Kro-
páčové, vedoucí personálního oddělení v Ne-
mocnici Hořovice, která hovořila o  tom, co 
dnes zdravotnictví nejvíce pálí – nedostatek 
zdravotnického personálu a  jak ho řešit při-
jímáním pracovníků ze zahraničí. Inspirovala 
účastníky akce tím, že naprosto konkrétně 
sdílela praktické zkušenosti s tím, jak oslovit 
a zaměstnat lékaře a zdravotní sestry z Ukra-
jiny. Zmínila výhody i  nevýhody, s  nimiž se 

nemocnice v  procesu zaměstnávání cizinců 
setkává, a doporučila opět z vlastních zkuše-
ností, čemu se vyhnout a jak se zahraničními 
pracovníky jednat a komunikovat i jak připra-
vit kmenový personál na přijetí nových kole-
gů z Ukrajiny. 

Aprobace zahraničních lékařů
Na praktické příklady se zaměstnáváním za-
hraničních lékařů navázal poslední tématický 
blok akce, který se věnoval otázkám výběru 
skutečně kvalifikovaných lékařů z  třetích 

zemí, zejména z  Ukrajiny, a  jejich dalšímu 
vzdělávání a  aprobacím podle české legisla-
tivy. O tom, jak probíhá a s jakými problémy 
se při aprobačním procesu setkává Institut 
postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví 
(IPVZ), hovořil MUDr. Antonín Malina, ředi-
tel IPVZ. Ten zároveň auditorium seznámil se 
změnami, které byly v procesu aprobace v po-
sledních letech zavedeny, aby se úroveň kan-
didátů zlepšila. S  procesem aprobací a  s  od-
bornými předpoklady na zahraniční žadatele 
o výkon profese lékaře u nás seznámil publi-
kum MUDr. Zdeněk Mrozek, viceprezident 
České lékařské komory. Ve svém vystoupení 
zmínil i  příklady, kdy se hlásí k  nostrifikaci 
a  do aprobačních zkoušek cizinci, kteří ne-
splňují požadavky naší legislativy na výkon lé-
kařské profese. Upozornil, že je velmi důležité 
si vždy zjistit, z jaké univerzity a fakulty mají 
tito uchazeči diplom, a přesvědčit se o kvalitě 
dané vysoké školy. n
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PMF
INSTITUT

HR MANAŽER

Absolvent zvládá všechny oblasti práce HR 
specialisty, ovládá HR procesy, metodiky a 
nástroje.

Absolvent umí propojit svou práci 
s podnikatelskými procesy a ovládá dovednosti 
potřebné pro jednání s TOP managementem.

Absolvent umí pracovat se strategickým 
pohledem na HR v organizacích 
v kontextu dlouhodobého vývoje 
a přispívá ke zvyšování prosperity 
organizace.

HR STRATÉG

HR PROFESIONÁL

Chcete získat více informací o studiu?
Markéta Kouklíková, manažerka PMF INSTITUTU, tel.: +420 774 000 572, e-mail: marketa.kouklikova@pmf-hr.com

www.hrforum.cz

Studium v PMF Institutu Vám nabízí profesní 
růst, více možností na trhu práce, seberozvoj 
a know how těch nejlepších top manažerů
a HR expertů z ČR i zahraničí!

Programy v Praze a v Brně!
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Proč standardní protistresové nástroje v současném VUCA světě selhávají?

Doposud nikdy nebyl svět práce natolik 
složitý, komplexní a proměnlivý, jako 
nyní. Tím, že se svět propojil do sítě, 

objevují se nové požadavky na její jednotlivé 
články, na nové kvality a  dovednosti. Už ne-
zvýšíme svoji výkonnost multitaskováním, ani 
striktním zaměřením na stanovené cíle, ba ani 
přehlížením stresu.

Multitasking, který si celá řada společnos-
tí stále ještě dává do seznamu požadavků na 
nové zaměstnance, je v podstatě neudržitelný 
přístup vedoucí ve svém důsledku ke snížení 
koncentrace, výpadkům pozornosti a celkově 
nižší výkonnosti. Naše mysl může plnohod-
notně věnovat pozornost pouze jedné věci. 
Pokud tomu nevěříte, tak zkuste jednoduché 
cvičení: čtěte následující text, vnímejte jeho 
obsah a  zároveň počítejte, kolik písmen „a“ 
v textu je. 

Stejně tak přísné zaměření na cíl a  jeho 
dosažení přestává přinášet nejlepší výsledky. 

Protože v čase od stanovení cíle do jeho spl-
nění, se může trh, potřeby zákazníků nebo 
možnosti firem dramaticky proměnit. Navíc 
tímto přístupem omezujeme kreativitu a ino-
vativnost a vytváříme volný prostor pro kon-
kurenci. 

A ani vyhoření, jakožto reakce na dlouho-
dobý nadměrný stres, není funkční strategií. 
Přesto tento nástroj, byť určitě ne záměrně, 
využíváme velmi často. Podle nedávné zprávy 
Psychiatrické kliniky 1.LF UK je syndromem 
vyhoření ohroženo 38% vrcholových manaže-
rů, a také téměř každý pátý zaměstnanec. Na-
víc syndrom vyhoření hrozí především lidem 
se silnou motivací pro práci, lidem, kteří si po-
třebují uvědomovat smysl své práce a práci se 
věnují naplno. 

Dobrou zprávou je, že mnoho organizací 
i  studií potvrzuje přínosy bdělé pozornosti 
(mindfulness ), která eliminuje stres nejen jed-
notlivce, ale i organizace. Kultivace schopnos-

ti záměrně věnovat pozornost přítomnosti se 
příznivě projevuje v přímých ukazatelích dů-
sledků stresu na pracovišti, jako např. fluktu-
ace zaměstnanců či absence. Rovněž v ukaza-
telích navazujících na snížení hladiny stresu, 
kterými jsou vyšší spokojenost, lepší týmová 
spolupráce, plnější mezilidské vztahy, lepší 
rozhodování, vyšší kreativita a  inovativnost, 
work life balance. Ukazuje se, že nejvýkonněj-
ší, ale zároveň spokojenější jsme tehdy, když 
žijeme a  pracujeme TADY 
a  TEĎ. A  to se všichni 
můžeme naučit. 

I NG. M A RCEL A 

ROF L Í KOVÁ M BA, 
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Firemní kultura 
a komunikace

BUSINESS FORUM

11. září 2019 / Otevřená zahrada, Brno

Chcete vědět, jakou firemní kulturu mají úspěšné společnosti, kterým se 
daří díky tomu získávat nové zaměstnance i v době, kdy je o ně nouze?

 Součástí firemní kultury je otevřená interní komunikace. I to je kritérium, 
které zvažují kandidáti a kvůli kterému zaměstnanci ve firmě zůstávají.

Více na 

www.hrforum.cz

Generální partner Hlavní partneři Partner
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Posláním „HREA Excellence Award 2018“ je ocenění nejlepších 
projektů a profesionálů v oblasti rozvoje lidských zdrojů.

PMF vyhlašuje soutěž o nejlepší 
personální projekt 

Generální partner Partner

Projekt lze zařadit do jedné z následujících kategorií

Přihlášku podávejte nejpozději do 28. června 2019.

PPT prezentace k soutěžním projektům je nutné zaslat v elektronické podobě 
do 26. července 2019 na e-mailovou adresu helena.tesarova@pmf-hr.com

Stanovy a podmínky soutěže naleznete na www.hrforum.cz

1. kategorie

Velké  
společnosti

Projekty podávané komerčními 
subjekty nad 500 zaměstnanců.

Střední a malé 
společnosti

Projekty podávané komerčními 
subjekty do 500 zaměstnanců.

Neziskové organizace 
a veřejná správa

Projekty podávané  
neziskovými organizacemi. 

2. kategorie 3. kategorie

HREA
EXCELLENCE 
AWARD® 2018
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OREA 
HOTELS & RESORTS 


