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Exchange Meeting

Systémový přístup k internímu 
tréninku ve společnosti McDonald ś
15. února 2019 | od 9.30 hodin | McDonald’s ČR, Řevnická 170/4, Praha 5

Programem Vás provede Rastislav Tesár, Senior HR and Training Manager

Ve společnosti McDonald’s pracuje 
již 17 let. Do společnosti nastoupil 
v roce 2001 po ukončení vysoké 
školy na pozici crew v Bratislavě. 
Postupně se díky svým výsledkům 

a přístupu k práci vypracoval 
klasickou provozní strukturou až 
na vedoucího restaurace. V rámci 
Servisního Centra prošel oddě-
lením Training a Operations jako 

konzultant a od roku 2014 vedl více 
než úspěšně tréninkové oddělení, 
včetně agendy hospitality.  Od 
podzimu roku 2017 je zodpovědný 
i za oblast HR.

Více na www.pmf-hr.com

Systémový přístup 
a využití moderních 
technologií (systém 
hodnocení, e-learning, 
plánování směn) 
a přehled kurzů

 Interní hospitality
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Plňte nejlepším  
pracantům jejich sny, 
udržíte si klíčové lidi

Vstoupili jsme do roku 2019, pro nějž řada studií a prů-
zkumů předpovídá, že i nadále budeme ve firmách zá-
pasit o získání nových lidí a o udržení stávajících a že 

důvěra zaměstnanců v  jejich zaměstnavatele bude dál klesat. 

Naštěstí ale i podle průzkumů platí, že ve firmách, kde panuje 

otevřená firemní kultura, byla a zůstává fluktuace nižší. Lidé 

zkrátka rádi chodí den co den pracovat tam, kde mají svůj 

tým, své kolegy, jimž věří, a možná i manažery, kteří se k nim 

chovají férově a kteří jim dávají prostor, aby si mohli vymýšlet 

a zkoušet nové věci. Ovšem na rovinu, to jsou přece věci, které 

platily vždy, k tomu nepotřebujeme žádné velké moudro. Stačí 

obyčejný selský rozum. 

Ekonomická konjunktura ale má svůj rub – nedostatek pra-

covní síly vytváří tlak na růst mezd. Téměř raketově se zvyšují 

mzdy těm, kteří přicházejí jako nováčci, zatímco na mnoha 

pozicích, kde po nějakou dočasnou dobu za dva až tři chybějící 

pracovníky pracují lidé, kteří to nemají v náplni práce, se příliš 

nepřidává. Ale jsou loajální, uvědomělí, a tak to táhnou v přes-

časech. Nějakou dobu to jde, pokud mají uvědomělé šéfy, kteří 

jim za to dají čas od času prémii, odměnu, 13. plat. Ale stačí to, 

když pak na místo, které někdo „záplatoval“ za neodpovídající 

odměnu, nastoupí nováček a hned dostane skvělý plat? Nebu-

de tato situace působit na stávající zaměstnance tak, že začnou 

pochybovat, zda mělo smysl na čas zaskočit tam, kde nikdo ne-

byl? Toto by měl dobrý šéf dokázat dotyčnému včas vysvětlit 

a řešit situaci tak, aby mezi novým a zkušeným zaměstnancem 

nenastal problém.

Tento rok bude rokem umění manažerů, jak si udržet své 

zaměstnance. Bude to rok zkoušky manažerských schopností, 

jak motivovat ty nejlepší lidi, aby neutekli jinam. Jsme v kon-

juktuře a lidem, kteří byli loajální by se měl nabídnout napří-

klad další kariérní postup a  rozvoj vzdělání, třeba na úrovni 

MBA nebo prestižního vzdělání v  zahraničí. Některým by se 

zase mělo vyjít vstříc a nabídnout jim dlouhodobé placené vol-

no, aby si splnili i své osobní sny – cestování, vzdělání, odpoči-

nek, dobu klidu s rodinou nebo péči o rodiče apod… 

Myslím, že letos nastává velká šance pro firmy, které doká-

žou ocenit, motivovat a na další leta stabilizovat své nejlepší 

lidi. HR profesionálové by měli s lidmi často hovořit, aby je více 

poznali a dokázali plnit jejich očekávání. To je cesta, jak si je 

dlouhodobě udržet. n
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ZE ZÁKULISÍ

Ze zákulisí

Kdo by neznal detektivky Agathy Christie a  jejího 
Hercula Poirota, jehož buňky v kůře mozkové vy-
řeší sebezapeklitější případ! Kdyby paní Agatha 

ještě koncem 20. století žila, jistě by ji okouzlil herecký 
výkon britského herce Davida Sucheta, který po 25 let žil 
na televizní obrazovce v kůži Hercula Poirota. 

Do detailů tohoto svérázného belgického detektiva po-
znal, vždyť si o něm přečetl vše, co o něm Agatha Chris-
tie napsala. Z  detailů vytvořil unikátní fenomén Hercula 
Poirota, který zazářil ve více než sedmdesáti filmech brit-
ské produkce. Jak se svěřil  v  dokumentu Hercule Poirot, 
který během loňských Vánoc uvedla Česká televize, právě 
z detailů v chování a zvycích této směšné figurky čerpal, 
když vytvářel základ pro konkrétní podobu této postavy. 
Věříte mu Poirotovu úzkostlivou péči o knír, nezvyklý vý-

běr jídelníčku, cupitavou chůzi i  pečlivý výběr každého 
obleku. David Suchet naplnil přání dcery Agathy Christie, 
Rosalind Hicksové, aby Poirot nebyl směšný, ale úsměvný. 

Nebyl to lehký úkol, protože čtenáři dlouho vnímali 
Poirota spíš jako směšného belgického detektiva, který do 
Londýna přišel s  válečnými uprchlíky. Tajemství velkole-
pého úspěchu seriálu tkví bezpochyby ve výběru hlavního 
protagonisty. V konkurzu měla hlavní slovo nejlepší znal-
kyně díla Agathy Christie, její dcera Rosalind. Když se se-
tkala s Davidem Suchetem, neměla pochyby, že on je ten 
pravý, a rozhodující hlas dala jemu. 

Kéž by taková výběrová řízení, kdy dávají finalistům hlas 
ti, kdo vědí, že uspějí, protože mají zkušenosti z práce s lid-
mi, byla standardem u nás v roce, který právě začal!

Alena  
Kazdová
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schopné manažery?
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zapište si do diáře

29. 1. INSPIRACE HR:  
SYNDROM VYHOŘENÍ

Po úspěšné akci Inspirace HR, jejíž tématem byl 
Syndrom vyhoření a kterou společnost People Ma-
nagement Forum organizovala loni v  říjnu v  Jab-
lonci na Nisou, opakujeme toto téma i  v  Praze. 
Zveme vás na první letošní Inspiraci HR, která se 
uskuteční 29. ledna 2019 v prostorách společnosti 
People Management Forum v  Praze 8 – Karlíně, 
Vítkova 244/8 od 9,30 do 13, 45 h. 

Dozvíte se, co je syndrom vyhoření, jak ho dia-
gnostikovat, proč a kdy nás může postihnout, jak 
mohou HR manažeři preventivně pomoci, aby 
manažeři a jejich lidé nebyli syndromem vyhoření 
zasaženi, dále se dozvíte, jakými příznaky se vy-
hoření projevuje, jak postupovat, pokud už máte 
vyhořelého člena v týmu, zda si v případě vyhoření 
můžeme pomoci sami, nebo potřebujeme odbor-
nou pomoc, proč vyhoří ti nejlepší pracovníci a jak 
chytlavá je k vyhoření generace Y. 

Inspirací pro manažery v  byznysu jistě budou 
i  zkušenosti ze zdravotnictví. S  preventivními 
opatřeními, které úspěšně praktikují ve Fakultní 
nemocnici Olomouc, vás seznámí Vladimíra Ode-
hnalová, vedoucí personálního úseku této nemoc-
nice. Přijďte se poučit a diskutovat s psycholožkou 
Alenou Sehnalovou, psychiatričkou a  koučkou 
Janou Peclovou a  přijďte sdílet praktické zkuše-
nosti manažerů z  firem GSK a  Blue Dynamics. 
Registrovat na akci se můžete na stránkách PMF  
www.pmf-hr.com/21577-2/.

otázka pro…
Martina Smrže,
výkonného ředitele Junior Achievement Czech (JA Czech)

O jaké projekty mají firmy ve spolupráci s JA největší zájem?
Naše organizace realizuje programy pro věkové skupiny od předškolního věku (Finanční 
Gramotnost) po programy na Středních školách a universitách (Podnikavost). Každopádně 
nejpopulárnějším programem je Podnikavost na středních školách v podobě JA Studentské 

firmy. V tomto programu žáci, většinou třetích ročníků středních škol, vymyslí svůj produkt, seženou 
si počáteční kapitál, vyrobí své produkty a poté je propagují a prodávají, ať na školních jarmarcích či 
dnech otevřených dveří svých škol nebo pomocí dalších prodejních akcích a nebo svých webshopů. 

Naši partneři vidí přímý dopad na rozvoj žáků, neboť mnohé z  nich vedou i  mentorsky jejich 
zaměstnanci jako dobrovolníci, a tak mohou reálně vidět rozvoj kreativity, sebedůvěry, týmové spo-
lupráce, zodpovědnosti a podnikavosti u studentů. Většina těchto prvků je i znakem dobrého budou-
cího zaměstnance, a možná i proto je tento program mezi zaměstnavateli tak vysoce ceněný, neboť 
rozvíjí studenty a dobře je připravuje na budoucí zaměstnání.

17. 1. 2019
Setkání personalistů  
a manažerů 2019

17.–18. 1. 2019
modul HR Profesionál  
PMF Institut

4.–5. 2. 2019
G2B TechEd 2019 – Gopas Brno

29. 1. 2019
Inspirace HR –  
Syndrom vyhoření

15. 2. 2019
Exchange Meeting ve společ-
nosti McDonald´s: Systémový 
přístup k internímu tréninku

Třetina firem snížila 
požadavky na znalost jazyků 
Vzhledem k  nedostatku zaměstnanců na 
trhu snížila třetina firem laťku týkající se 
znalosti cizích jazyků. „Znalost jazyků už 
nevyžadujeme plošně, ale jen v  opravdu 
nutných případech,“ uvedlo 35 % responden-
tů z řad zaměstnavatelů v online průzkumu 
personální společnosti Předvýběr.CZ.

Na druhou stranu největší byl podíl fi-
rem, podle kterých jsou jazykové znalos-
ti pořád stejně důležité (47  %). „Dalších 
osmnáct procent zaměstnavatelů dává na 
jazyky naopak větší důraz, protože si nyní 
vybírají pečlivěji a mají zájem o kvalitnější 
kandidáty,“ dodává František Boudný, ob-
chodní ředitel Předvýběru.CZ. Podle dota-
zovaných je nejčastějším důvodem vyžado-
vané znalosti cizích jazyků komunikace se 
zákazníky (65 %), dorozumění s mateřskou 
centrálou (41  %) a  s  cizojazyčnými kolegy 
(24  %). Dvanáct procent firem odvozuje 
požadavek na jazyky od svých ambicí být 
globální firmou.

Dominantní mezi požadovanými jazy-
ky je angličtina, výrazně méně často firmy 
požadují němčinu a  ruštinu. Pokud firma 
poskytuje zaměstnancům příspěvek na ja-
zykové vzdělávání, v  průměru jde o  částku 
9780 korun. Předvýběr.CZ se souběžně ptal 
i  zaměstnanců, zda se chtějí v příštím roce 
učit cizí jazyky, přičemž kladně odpověděli 
dva ze tří (61 %).  (tz)
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Tomáš Obadal

Tomáš Obadal
Obchodním ředitelem (Sales Direc-
tor) společnosti James Cook Lan-
guages byl jmenován Tomáš Obadal. 
V  James Cook Languages (JCL) pů-
sobí od roku 2010. Tomáš před svým 
působením v James Cook Languages 
sbíral pracovní zkušenosti i v Ameri-
ce, kde působil několik let jako Sa-
les Representative pro společnost 
Southwestern Advantage Company. 
Jeho oblíbenou aktivitou na odrea-
gování se po práci je sport ve formě 
volejbalu či basketbalu, rád se ale vě-
nuje i  aktivní turistice. Tomáš nyní 
v JCL vede tým obchodníků.

Zaměstnavatelé jsou připraveni navýšit mzdy až o 15 %
Většina společností v ČR je připrave-
na nabídnout až o  15  % vyšší mzdy, 
aby tím zamezila fluktuaci, udržela 
své klíčové lidi a získala nové pracov-
níky. Růstu mezd jsou nejotevřenější 
firmy z výrobního a zpracovatelského 
průmyslu. Vyplývá to z  průzkumu 
personálně poradenské společnosti 
Randstad. Nábor zaměstnanců na 
stálé pozice přitom plánuje 61 % oslo-
vených firem.

88  % firem zapojených do prů-
zkumu má nedostatek zaměstnanců, 
a  proto plánuje nábor nových lidí. 
Více než polovina společností (61  %) 
bude nové zaměstnance nabírat na 
stálé pozice, 36  % na dočasné pozi-
ce. Jako nejčastější důvod pro nábor 
nových zaměstnanců uváděly firmy 
fluktuaci (24,5  % respondentů), ná-
sledně růst společnosti a  růst trhu. 
Třetina firem tvrdí, že loni zazname-
nala vyšší fluktuaci než v předchozím 
roce, polovina pak, že se pohybuje 
na podobných hodnotách. „Z  prů-

zkumu vyplynulo, že 20  % lidí mění 
práci každý rok. Největší fluktuací je 
postižen výrobní segment a  tradičně 
i  segment služeb. Nejčastějšími dů-
vody pro změnu zaměstnavatele jsou 
lepší nabídky, změna v profesní dráze 
nebo objevování dalších možností ka-
riérního postupu jinde,“ říká Alžběta 
Honsová, marketingová manažerka 
české pobočky společnosti Randstad. 

Pouze 18 % respondentů je schop-
no najít nového pracovníka za kratší 
dobu než měsíc, většina firem musí 
trávit hledáním lidí déle. Téměř dvě 
třetiny firem hledají nového zaměst-
nance 1-3 měsíce, zbytek více než 3 
měsíce. Nejefektivnějším způsobem 
hledání nových lidí je dle zaměst-
navatelů doporučení od stávajících 
zaměstnanců. Firmy své lidi k dopo-
ručení nových kolegů velmi často mo-
tivují také finančně. 

Polovina firem v průzkumu uved-
la, že nabírá zaměstnance ve věku nad 
50 let. (tz)

lidé

Jan Sklenář
Jan Sklenář se stal ředitelem péče 
o  zákazníky (Customer Care Direc-
tor) ve společnosti James Cook Lan-
guages, která poskytuje firemní jazy-
kové služby. Jan má cenné pracovní 
zkušenosti z  mezinárodní společ-
nosti Hanel Global Toys, kde působil 
několik let na pozici Sales Manager. 
V James Cook Languages pracuje již 
7 let a v současné době vede tým, kte-
rý pečuje o zákazníky. Mimo práci se 
věnuje jízdě na koni i jiným sportům 
a umí ocenit dobrou gastronomii.

Jan Sklenář

Michal Kratochvíl
Na pozici generálního ředitele spo-
lečnosti 2N byl jmenován Martin 
Kratochvíl. Nahradil dosavadního ře-
ditele společnosti Oldřicha Stejskala, 
který se stal členem představenstva 
a  bude se věnovat dalším strategic-
kým úkolům. Michal Kratochvíl (39) 
začal pracovat ve společnosti 2N jako 
business development manager již 
v roce 2002. Během posledních 11 let 
zastával pozici obchodního ředitele 
a  úzce spolupracoval s  generálním 
ředitelem Oldřichem Stejskalem. Má 
proto předpoklady, aby v  roli CEO 
pokračoval v  úspěšném rozvoji spo-
lečnosti, vzájemně prospěšných vzta-
hů s partnery a zákazníky 2N.

Michal  
Kratochvíl

Trendem je vzdělávání své zaměstnanců pomocí 3D 
technologií a virtuální reality
Tým složený z  expertů Fraunho-
ferova institutu a  společnosti DB 
Schenker ve společné laboratoři pro 
logistiku a  digitalizaci vyvinul přelo-
mový program pro interní vzdělávání 
zaměstnanců. Program se zaměřením 
na balicí a vychystávací procesy obsa-
huje šest scénářů, ve kterých si účast-
níci hravou formou projdou vybrané 
procesy od začátku do konce. Vzdě-
lávací kurz je v současnosti dostupný 
v  angličtině a  němčině, další jazyky 
lze jednoduše přidat.

Verze pro virtuální realitu (VR) 
se nyní připravuje. Deutsche Bahn 
stojí v  čele německých firem, které 
využívají VR technologie pro účely 
vzdělávání zaměstnanců. Z  hlediska 
charakteru provozu společnosti jsou 
možnosti pro praktický zácvik velmi 
omezené. Ve virtuálním prostředí si 
zaměstnanci mohou vyzkoušet čin-
nosti jako je otevírání předního krytu 

lokomotivy rychlovlaku ICE 4 nebo si 
procvičit zacházení s palubním výta-
hem pro vozíčkáře. Zaměstnanci DB 
Schenker si nyní mohou nasadit 3D 
brýle a  vstoupit do virtuálního svě-
ta, kde mohou interagovat s  okolím 
a tím pádem se učit i složitější úkoly. 
Díky tomu si snáze zvyknou na pře-
chod z  virtuálního prostředí do běž-
ného provozu. Tato technologie navíc 
umožňuje zaměstnancům si dopo-
drobna vyzkoušet logistické procesy, 
které jsou nyní ve vývojové fázi ještě 
před jejich dokončením. Virtuální 
prostředí navíc kromě toho zvyšuje 
efektivitu, kvalitu i rychlost zácviku.

Výukový program se spustil te-
prve nedávno a  nyní se v  něm školí 
zaměstnanci logistického centra DB 
Schenker v  Lipsku. Společnost ho 
chce rozšířit i do dalších logistických 
center.

  (tz)
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20 %
firem si podle průzkumu personálně poradenské společnosti 
Randstad myslí, že nabízí lepší mzdy než jejich konkurence. Přitom 
celých 90 % respondentů průzkumu je připraveno řešit nedostatek 
pracovníků navyšováním mzdy až o 15 %. Nejvíce otevřené ke zvý-
šení platů jsou firmy v oblasti zpracovatelského průmyslu a výroby, 
finančně motivovat jsou připravené zejména lidi z výroby (22,5 %), 
strojírenství (17 %), IT (16,2 %), prodeje (13,4 %) a HR (9,2 %). Téměř 
dvě třetiny firem přitom již platy zvedaly v předchozím roce. Téměř 
dvě třetiny firem hledají nového zaměstnance 1–3 měsíce, zbytek 
více než 3 měsíce. Polovina firem v průzkumu uvedla, že nabírá za-
městnance ve věku nad 50 let. Mezi opatřeními přijatými těmito 
společnostmi za účelem získání více zaměstnanců starších 50 let 
patří např. flexibilní pracovní doba, zmenšení pracovní zátěže, 
zkrácení pracovní doby, zvýšení platu, interní rekvalifikace, nebo 
školení zaměstnanců pro práci s počítačem. Zdroj: Randstad

Marcely Roflíkové,  
zakladatelky  
Českého Mindfulness Institutu

V čem je podstata metody mindfulness – všímavosti? 
Mindfulness je schopnost plně si uvědomovat, co se v našem živo-
tě děje „právě teď“, dovoluje nám tak svůj život plně prožívat a učí 
nás to nehodnotit a neposuzovat. Protože „právě teď“ se náš život 
děje, protože v  přítomnosti jsme nejvýkonnější a  protože jedině 
přítomnost můžeme ovlivňovat. Podle průzkumů jsme „mimo pří-
tomnost“, tedy myslí v minulosti nebo v budoucnosti, více než 50% 
pracovního času. 

Spektrum přínosů mindfulness je velice široké. Od zlepšení fy-
zického zdraví, snížení krevního tlaku, lepší spánek, lepší schopnost 
odpočívat, až po schopnost lépe se soustředit, dělat lepší rozhod-
nutí, lépe si uvědomovat svoje priority a potřeby, více naslouchat 
druhým

Jak se u nás vyvíjí zájem o metody mindfulness ? 
Mám možnost pozorovat zájem o mindfulness u nás od roku 2015, 
kdy jsem založila Český mindfulness institut. Zájem veřejnosti je 
myslím konstantně velký, přibývá lidí, kteří si mindfulness osvojili 
a praktikují ji, a tím inspirují další lidi. Obrovský posun však vní-
mám v zájmu firem. Komunikace s firmami o tom, jak mindfulness 
využít, se za tu dobu posunula z vysvětlování toho, co mindfulness 
je a jaké má přínosy pro jednotlivce i organizace, k hledání vhodné 
formy a intenzity programů. Jsou dvě hlavní oblasti, ve kterých fir-
my v Čechách mindfulness využívají. Tou první je redukce stresu 
a podpora work life balance, tou druhou udržitelná pracovní výkon-
nost zaměstnanců a mindful leadership. 

Slyšela jsem o tom, že mindfulness se uplatňuje i u lidí 
ve vězení? 
Ano, díky Nadačnímu fondu pro rozvoj plného vědomí absolvovalo 
v roce 2017 celkem 61 vězňů České republice 8 týdenní mindfulness 
výcvik. Fond rovněž podporuje osobní rozvoj dětí v dětských domo-
vech, zajišťuje cvičení jogy seniorům, organizuje vzdělávací kurzy 
mindfulness pro učitele a děti ve školách.

Pro jaké skupiny lidí může být metoda mindfulness 
přínosem?
V podstatě pro kohokoli. Pro exponované pracovní pozice, jako jsou 
manažeři, učitelé, pomáhající profese jako prevence syndromu vy-
hoření, kterým trpí v ČR přes 20 % lidí. Pro lidi, kteří bilancují svůj 
život nebo cítí potřebu změny a nechtějí se rozhovořovat ve stresu. 
Pro děti i teenagery, aby se uměli lépe soustředit a lépe zvládali své 
sociální prostředí. Pro všechny, kdo chtějí plně žít svůj život a ne-
chtějí ho odkládat až „na potom“.

Stránky připravila Alena Kazdová

Zeptali jsme se

Jak sdílet dočasně volné zaměstnance a výrobní 
kapacity
Na český trh vstupuje nová plat-
forma WorkLinks.com®, která je 
určena pro sdílení dočasně vol-
ných zaměstnanců a  výrobních 
kapacit. Platformu představuje 
společnost Jurent CZ, která tak 
nabízí řešení častého problému 
nedostatku kvalitních pracovních 
sil a  pomáhá firmám eliminovat 
zbytečné mzdové ztráty v případě 
dočasného výpadku zakázek, ale 
i  sezónních výkyvů či mimořád-
ných událostí. 

Generální ředitel společnosti 
Jurent CZ a  autor původní my-
šlenky, Dalibor Kaňovský, říká: 
„V době, kdy je v České republice 
jedním z  nejčastějších problémů 
podniků nedostatek pracovních 
sil, nabízíme jednoduché a opera-
tivní řešení. Spouštíme automa-
tickou platformu pro uplatnění 
nejen volných zaměstnanců, ale 
i  dalších firemních kapacit, jejíž 
fungování je plně v  souladu s  § 
43a zákoníku práce.“ Platforma 
WorkLinks.com® je bezpečný 
a  flexibilní nástroj, který efektiv-
ně propojí všechny ekonomické 

subjekty hledající či nabízející 
sdílení volných kapacit. Všechny 
nabídky i poptávky si zájemci mo-
hou kdykoliv zobrazit v  přehled-
ném webovém rozhraní, velmi 
brzy budou spuštěny i  mobilní 
aplikace pro Android i iOS. 

Firmy mohou díky aplikaci 
pružně reagovat na dočasný vý-
padek zakázek či strategicky plá-
novat opravy a  odstávky, aniž by 
utrpěly mzdové ztráty. Celkové 
náklady na zaměstnance včetně 
odvodů totiž hradí jiný zaměstna-
vatel, který naopak zrovna potře-
buje pomoci např. při jednorázově 
vyšším počtu zakázek. Obzvláště 
výhodná je pak možnost dlouho-
dobé spolupráce mezi firmami, 
které mají opačnou křivku sezón-
nosti. Platforma je výhodná i  pro 
pracovníky, kteří nemají v  ma-
teřské firmě aktuální uplatnění 
a pobírají proto pouze 60 % mzdy. 
Nabízející firma se však využitím 
platformy o  své zaměstnance bát 
nemusí – při spolupráci je smluvně 
zaručena ochrana před případným 
přetahováním zaměstnanců. (tz)



Zrod sociální firmy:  
 Nové paradigma byznysu
Po ročním výzkumu a rozsáhlých interview ve firmách a mezi HR leadery po celém světě zveřejnila 

firma Deloitte Consulting LLP dokument „Deloitte Human Capital Trends 2018“ s názvem „Zrod 

sociální firmy“. Detailní analýza sebraných dat a mnoha rozhovorů ukázala, že byznys vstupuje do 

zcela nové fáze řízení: byznys už není vnímán pouze jako „firma“, nýbrž více jako „instituce“, která 

je plně integrovaná do sociálního prostředí.

Zní to trochu nadneseně, ale trendy i re-
alita na to jasně ukazují. Posuďte tato 
statistická data, která vyšla z výzkumu:

• 65% dotazovaných firem považuje za jeden 
ze svých prvořadých cílů „inkluzivní růst“, 
který odsunuje do pozadí strategie jako 
„růst podílu na trhu“ nebo „být leaderem 
v kategorii“.

• „Občanskost (civilita) a sociální dopad“ byly 
hodnoceny jako důležité 77% respondenty 
a současně označovány jako ty oblasti, na 
které je vrcholový management nejméně 
připraven.

• Na prvních 10 místech agendy lidského 
kapitálu jsou jmenovány např. „potřeba 
kariérových plánů vhodných pro 21. století, 
zlepšení relevance odměňování, důraz na 
„well-being“ zaměstnanců, problém dlou-
hověkosti lidí apod.
Autor studie Josh Bersin říká: trendy, které 

jsme objevili a které uvádíme níže, by byly dří-
ve považovány za „soft“ nebo „fajn to mít, ale 
není nezbytné“. Dnes jsou urgentní díky síle 
každého jednotlivce ve světě práce.

Jeden z trendů identifikovaných ve zprávě 
je to, že dnešní společnosti musí být „sociální“ 
v opravdu externím slova smyslu. Zákazníci/
klienti, obchodní partneři, komunity a  za-
městnanci – ti všichni mají obrovský dopad na 
firemní značku, její růst a ziskovost. Být „soci-
ální firmou“ znamená víc, než se soustředit jen 
na profit. Znamená to pochopit, že fungujeme 
v ekosystému a že všechny vztahy jsou důležité 
stejnou měrou.

Je zajímavé, že výzkum ukázal, že největší 
výzvou, ba problémem je C-Suite (top exe-
kutivní ředitelé, jejichž pracovní tituly začí-
nají písmenem „C“: CEO, COO, CFO, CMO, 

CHRO, CTO …). Nejsou organizováni a  ne-
fungují tak, jak to potřebuje nový svět byzny-
su. Posuďte 10 top trendů uvedených v grafu 
na str. 8 – ani jeden z nich nemůže být řízen 
bez celofiremního přístupu napříč funkcemi. 
Přestává fungovat to, že jednu nebo více funk-
cí řídí jen jeden manažer.

Podle výsledků výzkumu je nejefektivnější 
nový model, který je nazýván „Symphonic 
C-Suite“ (symfonické uspořádání vrcholové-
ho vedení). Firmy by měly řešit problémy jako 
tým, vytvořit situaci, kdy „tým vede týmy“ 
místo dosavadního vedení funkčních úseků 
jedincem (funkční sila).

Výroční zpráva firmy Deloitte hovoří jas-
ně. Potřebujeme ve firmách zrevidovat jejich 
poslání, posílit důvěru a stavět na životních 
hodnotách lidí. Žijeme ve světě ohromného 
ekonomického růstu a  technologické revolu-
ce, ale také ve světě nerovnosti příjmů, debat 
o vlastenectví, snah o diverzitu, inkluzi, féro-
vost a  rovnost v práci. Byznysoví lídři budou 
muset tato témata integrovat do podnikání 
a pracovat s nimi strategicky.

Ať už pracujete v HR nebo jste liniový ma-
nažer a přemýšlíte o těchto trendech, asi také 
dojdete k tomu, že tato transformace probíhá 
ve dvou směrech – viz obr. 1.

Obr. 1 Evoluční vývoj sociálního podniku
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První, vodorovná osa, znázorňuje pohyb 
směrem od organizace, která funguje jako 
funkční skupiny k  takové, která pracuje jako 
„síť týmů“, což je akcelerující trend již několik 
let. A to i v bankách, výrobních firmách, pojiš-
ťovnách a zdravotnictví – ti všichni se mění na 
„síťovou organizaci“.

Druhá, svislá osa znázorňuje, jak všechny 
části firmy (prodej, marketing, produktová 
strategie, HR, finance, engineering) stále více 
vnímají dopad externích faktorů a  sledují 
stopu, kterou jejich společnost zanechává 
v okolním světě. Jak řekl jeden z klientů (spo-
třební zboží) firmy Deloitte, zákazníci nyní 
obchodují s  místními firmami, s  firmami, 
které konají dobro pro komunitu a  společ-
nost. Jde to dál než dosavadní firemní odpo-
vědnost (Corporate Responsibility). Zname-
ná to být dobrým spoluobčanem a příslušně 
zrevidovat hodnoty, které firma společnosti 
nabízí. A  to samozřejmě znamená dělat víc 
než jen řídit čísla.

Symfonické uspořádání vrcholového 
vedení (C-Suite)
Jak uvedeno výše, nejnaléhavější je více integ-
rovat vrcholové vedení. Zatím to vypadá tak, 
že každý výkonný ředitel řídí „v orchestru“ své 
vlastní nástroje a hraje hudbu, o které si mys-
lí, že přispěje co nejlépe k celkovému výkonu. 
V symfonickém orchestru by to byla katastrofa 
a tato analogie platí i pro byznys.

HR data: Jak moc je moc?
S  uzákoněním GDPR musí nyní společnosti 
lépe pracovat s údaji o zaměstnancích, pečli-
věji je obsluhovat a chránit. HR odborníci jsou 
nadšení možností moci konečně díky data-
bázím analyzovat data, a tak činit kvalitnější, 
informovaná rozhodnutí, ale letošní výzkum 
ukázal daleko větší potřebu utajení, bezpečnosti, 
řízení a auditu HR systémů.

Od kariér ke zkušenostem: Nové cesty
Tento trend nabývá na důležitosti každým 
rokem. Každému, kdo pracuje, záleží na tom, 
jaká bude jeho kariéra ve světě umělé inteli-
gence (AI – Artificial Intelligence) a  jaký to 
bude mít dopad na pracovní pozice. Pozoruje-
me, že nebývale rychle vznikají nová pracovní 
místa s  názvy jako „machine learning engi-
neer“ (neexistovalo před třemi roky), „social 
media curator“ nebo „robotic system trainer“. 

Také tradiční role jako prodej, marketing, fi-
nance a HR se mění.

Zaměstnavatelé chápou, že dosavadní mo-
dely kariér ve smyslu vertikálního postupu 
mají svá omezení. Snaží se proto vytvářet mo-
dely „facilitované mobility talentů“, které mají 
dát lidem naději, nové znalosti a  dovednosti 
a  nepřetržitý rozvoj v  oblastech, které firma 
potřebuje. Ukazuje se ale, že to je těžší, než se 
řekne, a že nástroje a systémy pro zavedení tako-
výchto kariér nejsou ještě k dispozici.

Well-being: Strategie a odpovědnost
Trendem není péče o  zdraví jako zaměstna-
necký benefit, nýbrž je to strategický pro-
blém, který ovlivňuje produktivitu, ziskovost 
a značku zaměstnavatele. V interview s mno-
ha firmami jsme se dověděli, že „employee en-
gagement“ neboli motivovanost zaměstnanců 
nemá smysl, pokud se firma nestará o to, aby 
byli zaměstnanci zdraví a byli schopní vydat ze 
sebe to nejlepší.

Well-being (pohoda) se stává klíčovou fi-
remní strategií, která se měří výkony a  pro-
duktivitu, a  ne pouze snížením nákladů na 
pojištění.

Hyperpropojené pracoviště:  
Zavládne produktivita?
Všichni jsme dnes, ať chceme nebo ne, „pře-
instrumentováni“, zahlceni zprávami, komu-
nikačními nástroji a  dalšími inteligentními 
systémy, které nám říkají, co máme dělat. Té-
měř každá firma má vícero systémů pro zprá-
vy a komunikaci, zavádí interní sociální sítě, 
ale máme velmi málo pravidel, modelů nebo 
praktik, které by lidem pomohly je využívat, 
aniž by jimi nemarnili svůj čas. Produktivita 
klesá.

Výzkumy a  studie naznačují, že technolo-
gie předbíhají naši schopnost adaptovat se na 
ně. Tento problém stále čeká, až někdo při-
jde s řešením. Bohužel jsme všichni jen lidé. 
Schválně si zkuste, jak je snadné vytvořit 
clickbait (návnada na kliknutí) na sociálních 
sítích. Zabraňme tomu, aby se naše firmy sta-
ly „clickbait“ továrnami.

Nové odměňování: Osobní, hbité  
a holistické
Zaměstnáváme na zkrácené pracovní úvazky, 
flexibilně, ale co jsme však ještě nedokázali 
vymyslet, je, jak lidi odměňovat moderním 
způsobem, který odpovídá nové práci v digi-
tálním světě.

Odvětví odměňování je obrovské a  pro 
mnoho firem jsou mzdy a benefity největším 
nákladem. Když se ale zeptáme, zda mají sys-
témy odměňování sladěné s firemní obchodní 
strategií, jen 20 % jich odpoví ano. To se musí 
změnit.

Systém Bersin společnosti Deloitte začal 
poskytovat služby „společné analýzy“ různých 
mezd a  benefitů, kdy zaměstnanci hodnotí, 
jak moc pro ně znamenají. Odměňování se 
tedy nevyhodnocuje jen podle nákladů. Růz-
né segmenty zaměstnanců si přejí být odmě-
ňováni různě a firma to musí vzít v úvahu.

Občanskost a sociální dopad: Společnost 
nastavuje zrcadlo
Oblast, která byla hodnocena 77 % firmami po 
celém světě jako důležitá, je současně hodno-
cena jako nejvíc pozadu (51 % firem na ni není 
připraveno). Proč? Protože není jasné, jak na 
to.

Je potřeba, aby CEOs a byznysoví lídři zau-
jali rozhodnější postoj ve společnosti. Přesto-
že nejsou nejsou voleni veřejností, musí v zá-
jmu firmy myslet na každého v ekosystému.

Zatím to vypadá tak,  

že každý výkonný ředitel řídí 

„v orchestru“ své vlastní nástroje  

a hraje hudbu, o které si myslí,  

že přispěje co nejlépe 

k celkovému výkonu. 

V symfonickém orchestru by to 

byla katastrofa a tato analogie 

platí i pro byznys.
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AI robotika a automatizace:  
Lidé aktivně zapojeni
Vidíme to každý den: firmy zjišťují, že téměř 
každá práce (včetně HR) bude ovlivněna AI 
a automatizací, což s sebou přináší velké množ-
ství různých nových pozic. AI nebude snižovat 
počet pracovních míst, ale bude eliminovat ru-
tinní práci a současně vytvoří nové pozice.

Firmy se rychle přizpůsobily tomuto trendu 
a dobře mu rozumí. Zatím ještě však neumí re-
designovat práci, pracovní pozice a budovat nové 
způsobilosti. Nové kognitivní nástroje a umělá 
inteligence radikálně mění prostředí HR.

Je třeba si stále uvědomovat, že umělá in-
teligence je technologie, nástroj a  že není 
řešením. Může dělat chytřejší rozhodnutí 
a poskytovat kvalitnější výstupy, ale musí být 
současně monitorována a  školena. AI, umělá 
inteligence, závisí na datech, proto bude také 
nutné věnovat velkou pozornost jejich kvalitě.

Dlouhodobé dividendy:  
Práce ve věku vysoké dlouhověkosti
Jsme svědky prodlužující se délky života. Také 
pracujeme déle, ale naše modely způsobilostí, od-
měňování a kulturních hodnot se na tuto skuteč-
nost nestíhají adaptovat.

Současně žijeme ve světě, kde mládí je vy-
soce hodnoceno a kde je společnost negativně 
naladěna proti stáří. Přitom Baby Boomers 
generace je téměř tak velká skupina, jako jsou 
millennials, a protože často pracují do svých 70, 
80 let věku, tvoří podobně důležitý segment.

Ekosystém pracovního trhu:  
řízení za hranicemi firmy
Poslední trend, přitom však ne nedůležitý, je 
pochopit, že pracovní síla dnes nejsou FTE (na 
plný úvazek) zaměstnanci. Žijeme ve světě, 
kde nájemní síly, agenturní zaměstnanci, lidé 
na volné noze tvoří významné procento pra-
cujících a tato skupina je nejrychleji rostoucí 
segment.

Mnoho zaměstnavatelů se bojí, že nebudou 
umět řídit tento pestrý eko-systém. Nejsou si 
jisti právními otázkami, otázkami intelektuál-
ního vlastnictví a kulturními výzvami.

Sdílené cestování, sdílení bytů apod. již 
známe a existují pro ně řešení. Teď přicházejí 
výzvy, jak řídit pracovní síly, které nejsou vaši-
mi zaměstnanci, nepracují pravidelně na plný 
úvazek a přitom jsou součástí vašeho firemního 
ekosystému. Dosud ještě nemáme dost vhod-

ných HR nástrojů a systémů, přičemž pracovní 
trh se mění v tomto směru hodně rychle.

Nové formy byznysu a práce jsou již zde
Z výzkumu nevyplývá, že se každá firma musí 
stát aktivistickou organizací ve svém odvětví. 
Ukazuje se však, že pokud chce firma prospe-
rovat, musí se rychle přizpůsobit vnějšímu 
prostředí.

Dokážeme poměrně rychle optimalizovat 
příjem, zisk a růst. Ale s růstem přichází větší 
vliv společnosti, která požaduje, aby firmy byly 
„sociální“. Je dobré o  tom začít přemýšlet už 
nyní. n

Ivana Watson, spolupracovnice HR fora  
(zdroj: joshbersin, Deloitte, 3. 4. 2018)

Doporučení překladatelky: pro hlubší po-
chopení stavu a vývoje společnosti si přečtěte 
knihu fejetonů Éra prázdnoty od Gerta Lipo-
vetského a knihu Homo Deus: Stručné dějiny 
zítřka od Yuval Noah Harari).
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HR 4.0: Příležitost  
  pro personální oddělení?

Digitalizace, technologický pokrok a internet ovlivňují také stále více činnost 

personálních oddělení, a tím i požadavky na HR systémy. A právě o nových 

trendech v oblasti HR systémů jsme si popovídali s Petrem Luckým, 

výkonným ředitelem společnosti DATACENTRUM systems & consulting, 

a.s., významným dodavatelem personálních systémů v ČR. 

Jakým způsobem 
podle vás ovlivní digitalizace činnost 
personálních oddělení?
Základní úkol všech personálních oddělení zů-
stane stále stejný, a to sehnat spolupracovníky 
v  požadovaném počtu a  především s  potřeb-
nými kvalifikačními předpoklady. Personální 
oddělení budou ovšem hledat a  dodávat za-
městnance se zcela  odlišnými kvalifikačními 
předpoklady, než v minulosti, budou využívat 
při plnění tohoto úkolu jiných personálních 
procesů a zcela jiné IT nástroje. Dá se očeká-
vat, že bude muset dojít k zeštíhlení a zrych-
lení všech personálních procesů, k polidštění 
personální práce, zintenzivnění komunikace 
s operativními manažery podniků, k digitali-
zaci veškerých personálních dokumentů a vy-
užívání manažerských informačních systémů 
i v HR oblasti. Velký důraz bude rovněž kladen 
na přípravu klíčových vzdělávacích kurzů for-
mou e-learningu a obdobně se stane klíčovým 
využívání sociálních sítí pro HR marketing 
a nábor zaměstnanců. 

Takže se podle vás se dá očekávat do 
budoucna výrazný rozvoj online funkcí 
personálního informačního systému?
Ano, ale nejen těchto funkcí, protože další 
klíčovou oblastí se stane získávání a využívání 
výrobních či jiných procesních dat. Tato data 
se budou získávat pomocí různých sensorů 
či karet, které budou ve všech podnikových 
činnostech využívány. Dále budou podkla-
dem pro důležitá strategická rozhodnutí spo-
lečností a  kvůli tomu se dá očekávat rozvoj 
v oblasti manažerských informačních systémů 
a  HR controllingu pomocí, kterých budou 
řešeny personální náklady na jednotlivé pod-

nikové procesy, budou hledány cesty k  jejich 
snižování, vyhodnocovány jednotlivé metody 
náboru zaměstnanců, vliv jednotlivých benefi-
tů na motivaci a výkonnost zaměstnanců atd. 

Zjednodušení procesů bude rovněž jed-
ním z hlavních trendů?
Ano, to bude zásadním prvkem celého bu-
doucího vývoje HR systémů. V  podstatě to 
znamená digitalizaci všech procesů a  perso-
nálních informací. V  budoucnu již i  opera-
tivní management bude muset být proškolen 
a  bude muset mít informace pro personální 
rozhodování. Z tohoto důvodu dochází k roz-
voji portálových řešení, které pomocí work-
flow řeší většinu personálních procesů. Z po-
hledu pojmů se hovoří o Manager self service 
a Employee self service. Velkou výhodou naší 
společnosti je, že se můžeme na všech jednot-
livých změnách personálních procesů podílet 
u významných společností v ČR a SR. 

Ovlivní tento přístup i zá-
kladní administrativní per-
sonální procesy jako různé 
žádosti o odměny, benefity, 
vzdělávací kurzy a další?
Ano, zcela zásadně. Řada per-
sonálních činností bude zpra-
cována pomocí workflow 
a přesných popisů, jak mají za-
městnanci při jejich uplatnění 
postupovat. Většina činností 
bude bezpapírová, ovšem zcela 
určitě zůstanou i  procesy, kde 
papírů bude ještě potřeba. Žá-
dost o  změnu osobních úda-
jů, změnu bankovního účtu, 

žádost o  potvrzení o  příjmech nebo o  různé 
benefity, vzdělávací akce a  jiné budou řešeny 
formou zadávání informací pomocí informač-
ních kiosků či mobilních telefonů a stejně tak 
i data o jejich vyřešení. 

Jak tento vývoj ovlivní činnost manažerů? 
V  současné době je již velký tlak na přesun 
personálních úloh, které dříve provádělo HR 
oddělení, na úroveň operativního manage-
mentu. Úlohy jako kontrola platnosti zdra-
votních prohlídek, kurzů, či žádosti o úpravy 
mzdy už jsou na manažery předávány. Nic-
méně z důvodu flexibility a zeštíhlení výroby 
bude nutné dát operativním manažerům rov-
něž nástroje pro kapacitní řízení výroby jako 
plánovaní směn, systémy podporující flexibi-
litu jednotlivých zaměstnanců atd.. Všechno 
bude fungovat na základě přístupů manažerů 
do portálových řešení personálních informač-
ních systémů. n
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Cafeterie dává  
zaměstnancům 
možnost volby  
benefitu

Čím dál více firem nechává přímo na za-
městnancích, jaké benefity si zvolí. „Dří-
ve se benefity hodně diverzifikovaly, sa-

mostatně zaměstnanci získávali příspěvek na 
stravování, dovolenou, jazykovou výuku nebo 
penzijní připojištění. Dnes se nechává možnost 
finální volby benefitů stále více na samotných 
zaměstnancích. Z našich průzkumů vyplývá, že 
,svobodná volba‘ v čerpání benefitů nijak nena-
rušuje strategii a podporované oblasti firmy, ba 
naopak je podporuje,“ říká Zbyněk Vystrčil ze 
společnosti Edenred. Lidé si přitom stále častě-
ji vybírají digitální platební nástroje na placení 
benefitů – stravenkové nebo benefitní karty. 
Digitalizace ve spojení s moderní cafeterií na-
bízí firmám výraznou flexibilitu a individuální 
přístup k pracovníkům. „Velkou oblibu pak zís-
kává například řešení, které v  rámci cafeterie 
umožňuje navýšit zaměstnancům čisté příjmy 
díky modulu salary sacrifice. Tento modul 
umožňuje zaměstnancům převést si část mzdy 
nebo finančního bonusu do daňově zvýhodně-
ného benefitního režimu,“ doplňuje Vystrčil. 
Cafeterie podle něj již také nejsou výsadou jen 
velkých firem. „Ostatně to dokládají i  čísla –  
43 procent našich klientů tvoří firmy do tří set 
zaměstnanců, společnosti do tisíce zaměst-
nanců pak představují tři pětiny všech uživate-
lů,“ uvádí Vystrčil.

Z BY N ĚK V YSTRČI L 
PRODU KTOV Ý M A NA Ž ER  

V E SPOL EČNOSTI EDEN R ED

Z  analýzy  společnosti  Stanton  Chase,  mezinárodní  firmy 

specializující  se  na  vyhledávání  vrcholových  manažerů 

a  specialistů  (Executive  Search),  vyplývá,  že  rok  2019  přinese 

na  českém  trhu  práce  celou  řadu  změn.  Podle  studie  poroste 

počet  žen  ve  vedeních  firem,  budou  se  zvyšovat  platy 

špičkových  profesí,  firmy  více  zapojí  umělou  inteligenci  do 

řízení  provozu  i  zaměstnanců  a  poklesne  důvěra  zaměstnanců 

v  jejich  zaměstnavatele.

Uvádíme deset trendů,  
které podle Stanton Chase čekají  
letos český pracovní trh: 

1     Zvýší se počet žen v managemen-
tech firem. 

To není jen politicky podporovaný trend, ale 
též demografická nutnost. V některých ros-
toucích profesích je taková převaha mužů, že 
ženy musejí nutně nastoupit. Například v ob-
lasti umělé inteligence (AI) pracuje celosvěto-
vě jen 22 % žen. To může mít dalekosáhlé dů-
sledky – stroje programované muži mohou 
začít ženy diskriminovat, podobně jako jsou 
diskriminovány např. etnické skupiny. „Při 
budování podobných sofistikovaných týmů 
potřebujeme celkovou lidskou perspektivu, 
bílý muž nestačí,“ říká Jozef Papp, Managing 
Partner společnosti Stanton Chase. 

2     Roboti převezmou další úkony 
a některé profese zaniknou. 

Podle studií, které sledovaly společenskou 
potřebnost profesí od roku 1980 do součas-
nosti patří mezi nejohroženější profese řidič 
kamionu, automechanik, vrátný nebo děl-
ník-operátor strojů. Je pravděpodobné, že 
uvolněná pracovní síla najde uplatnění jinde, 
např. ve službách nebo v bující státní správě. 

3     Zkrátí se pracovní úvazek a za-
městnanci budou mít více volna. 

„Dobře použité moderní technologie nám 
umožní být efektivnější,“ tvrdí Jozef Papp 

ze Stanton Chase. Už nyní roste počet lidí 
pracujících z domova: lidé uspoří čas dojíž-
děním a firmy ušetří na nájmech. Například 
moderní kanceláře počítají s  místy jen pro 
60 % zaměstnanců. Rostou i společenské tla-
ky na další zkracování pracovní doby a větší 
rovnováhu mezi pracovním a osobním živo-
tem. 

4   Dále bude klesat důvěra zaměst-
nanců v zaměstnavatele. 

Pokles důvěry zaměstnanců v jejich zaměst-
navatele bude i nadále pokračovat, i přesto-
že řada firem zlepšuje pracovní prostředí. 
Souvisí to s  používáním informačních 
technologií, lidé nevěří, že je zaměstnavatel 
nesleduje a  nenakládá bez jejich vědomí 
s jejich osobními údaji a informacemi. Lidé 
také nevěří, že jsou spravedlivě odměňováni 
nebo že mají rovné příležitosti ke kariérnímu 
postupu. Jde o součást celkového růstu ne-
důvěry společnosti v establishment. 

„Podle mé dlouholeté zkušenosti většina 
velkých korporací mnohé deklaruje, ale sliby 
poté neplní. To zaměstnance frustruje,“ říká 
Jozef Papp ze Stanton Chase. „Napjatý trh 
práce přinutí zaměstnavatele, aby respek-
tovali základní pravidla slušnosti, napří-
klad odpověděli na každou zaslanou žádost 
o práci.“ Podle výzkumů se přitom v Česku 
až 70 % uchazečů žádné odpovědi nedočká. 
To samozřejmě na důvěře zaměstnancům 
nepřidá. 

STUDIE:  

Jaký bude český trh práce v roce 2019
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Jaký bude český trh práce v roce 2019

5   Syndrom vyhoření se v Česku stane 
celospolečenským problémem. 

Zvyšující se ekonomická prosperita a rostoucí 
tlak na výkon nutí zvláště manažery na střed-
ních a vyšších manažerských pozicích k neo-
ficiálním přesčasům a zanedbávání dovolené. 
Chronický stres vede k  fyzickému i  psychic-
kému vyčerpání, ztrátě motivace a celkovému 
opotřebení, k rozvoji tzv. syndromu vyhoření. 
Syndromem vyhoření trpí podle prosincového 
výzkumu 1. LF Univerzity Karlovy a Všeobec-
né fakultní nemocnice až pětina Čechů, pře-
devším manažeři, lékaři a učitelé, a další dvě 
pětiny jím jsou aktuálně ohroženy. 

„Je zajímavé, že to firmy zatím nepovažují 
za velké téma. Přitom odpočatý člověk podává 
lepší výkon,“ tvrdí Jozef Papp ze Stanton Cha-
se. U českých vrcholových manažerů trpí syn-
dromem vyhoření až 40 % osob. „Řešení vidím 
v  dostatečně dlouhé dovolené a  různé formě 
dlouhodobých regenerací, tzv. sabatiklů.“ Nej-
jednodušším prvotním opatřením mohou být 
časté přestávky v průběhu pracovního dne nebo 
nepracovní témata probíraná během oběda. 

6   Top management bude více  
využívat služeb osobních koučů. 

Poradenské firmy se více zapojí i  do řízení 
boardů a budování boardů jako týmů „Doba, 
kdy top management a  členové boardu ne-
chtěli žádné velké změny, je pryč,“ pozna-
menává Jozef Papp ze Stanton Chase. Profe-
sionálně řízený a  kouči asistovaný board je 
výkonnější a  přináší firmám vyšší efektivitu, 
a tedy vyšší zisky. „Je to globálně prokazatelný 
trend,“ říká Jozef Papp. 

7   Zaměstnanci se budou domáhat 
vyšší míry svobody. 

Kariéry budou mnohem pestřejší, s mnoha za-
stávkami a odbočkami. „No one way roads, jak 
se říká v anglosaských zemích,“ poznamenává 
Jozef Papp ze Stanton Chase. Největší devizou 
bude schopnost se rychle učit novým věcem 
a  přizpůsobovat se, vyhledávaná budou mís-
ta, která nabízejí dostatek času na odpočinek 
a která respektují lidské individuality a životní 
styly. 

8   Vzniknou  
nové profese. 

Nejvíce nových pozic přibude především 
v oblasti umělé inteligence, strojového učení, 
robotice, blockchainu, edge computingu, vir-
tuální reality a  cyber-security. Hudba daleké 
budoucnosti? „Nové profese jsou za dveřmi. 
Vždyť před několika lety neexistoval například 
trenér zumby nebo konzultant pro sociální 
média,“ doplňuje Jozef Papp ze Stanton Chase. 

9   Obvyklý plat velké části nejvyšších 
manažerů v Česku poprvé v historii 
překoná 3 miliony korun ročně. 

Lepší podmínky si však budou schopni vyjed-
nat zaměstnanci na všech úrovních, panuje 
mezi nimi největší optimismus za posledních 
25 let. Také míra nezaměstnanosti je rekordně 
nízká. 

Například nejlepší country manažeři vel-
kých firem, ředitelé divizí ve farmaceutic-
kých firmách, finanční ředitelé nebo oblastní 
ředitelé si vydělají přes 250.000 Kč měsíčně, 
u  marketingových manažerů a  ředitelů pro 
online reklamu budou platy atakovat hranici 
200.000 Kč. Polepší si také šéfové hotelů nebo 
kasin, kteří dosáhnou na příjmy i přes 3 mili-
ony korun ročně. Porostou platy v  informač-
ních technologiích, trochu pozadu zůstane 
výroba a průmysl. 

„Avšak nepůjde jen o  peníze. Častěji se 
potkávám s  uchazeči, kteří chtějí pracovat 
s „normálními“ lidmi v normálním prostředí, 
výše příjmu není rozhodující,“ komentuje Jo-
zef Papp ze Stanton Chase. 

10   Pro úspěch firem bude klíčová 
schopnost udržet si zaměstnance. 

Alespoň ty klíčové. V  uplynulém roce totiž 
práci změnilo 16  % lidí. Sofistikované řízení 
lidských zdrojů, zvyšování důvěryhodnosti fi-
rem u zaměstnanců a práce se značkou budou 
důležité disciplíny. (kaz)
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Jako forenzní psycholog se potkává ve 
vazbě s  obviněnými, ale vyšetřuje též 
rozvádějící se rodiče. Vypracovává zna-

lecké posudky, které se stávají podkladem pro 
další rozhodování soudů. Jako vědec publiko-
val řadu odborných publikací, které dosáhly 
v domácí i světové odborné literatuře více než 
tisíce citací. Působí na Psychiatrické klinice 1. 
Lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemoc-
nice v Praze, přednáší na University New York 
in Prague. 

Neustále na sobě pracuje. Jednu stěnu v or-
dinaci pokrývají desítky visaček a  certifikátů 
z mezinárodních i tuzemských konferencí, vý-
cviků a kolokvií. Odstup od problémů, s nimiž 
za ním lidé chodí, si udržuje díky koníčkům: 
kultuře a  sportu. Je certifikovaným trenérem 
fitness a  kulturistiky. Harmonii duše a  těla, 
starořecký ideál kalokagathia, pokládá za 
nejlepší recept, jak v moderní době přežít ve 
zdraví a dlouhodobě stres a mimořádné život-
ní situace.

S jakými problémy k vám rodiče s dětmi 
přicházejí?
Nejčastěji jsou to problémy spojené s  výcho-
vou nebo vývojovými poruchami. Velmi čas-
to jde o  potíže související s  poruchu ADHD 
(Attention Deficit Hyperactivity Disorder), 
tedy poruchou pozornosti s  hyperaktivitou. 
Projevuje se například neposlušností dítěte 
a  obtížnější adaptací na školní režim a  po-
žadavky učitelů. Této poruše se mimo jiné 
i velmi intenzivně zabýváme již přes deset let 
v různých výzkumných projektech.

Jsem laik, ale podle toho, co sleduji 
v médiích nebo i mezi kamarády kolem 
sebe, kteří mají menší děti, mi připadá, že 
vývojových poruch u děti přibývá. Čím si 
to jako psycholog vysvětlujete?
Podle vědeckých zjištění výskyt ADHD a dal-
ších poruch v populaci skutečně stoupá. Těch 
příčin je celá řada. Je to jistě i proto, že se dě-
tem více věnujeme, více si jejich chování vší-

jsou nejsilnějším nabíječem   
pro pohodu v práci a životě

Dobré vztahy

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

„Mými největšími učiteli jsou mí klienti,“ říká s pokorou prof. 

PhDr. Radek Ptáček, Ph.D. MBA., první profesor lékařské 

psychologie v České republice, klinický psycholog, soudní znalec 

a psychoterapeut. Specializuje se na nejširší problematiku 

lékařské psychologie a na dětskou psychologii. Je mimo jiné 

ředitelem Národního institutu pro děti a rodinu a s kolegy v Praze 

založil také speciální pracoviště, které se psychologií dětí a rodiny 

zabývá – Institut dětské psychologie. 
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máme a dokážeme včas některé poru-
chy diagnostikovat. Zároveň ale také 
víme, že existují určité faktory jako 
třeba toxická zátěž v  prostředí, která 
se na zvyšujícím se výskytu může spo-
lupodílet.

Co rodičům problémových dětí 
doporučujete? 
Naším základním úkolem je co nej-
dříve správně určit diagnózu. Přijde 
k  nám například rodič, jehož dítě ve 
škole selhává, a my musíme zjistit, čím 
to je. Zda z  důvodu nějaké vývojové 
poruchy, nebo proto, že si dítě něja-
kým způsobem nerozumí s  učitelem. 
Když přijdeme na to, že jde o  neuro-
vývojovou poruchu, tak to sice může 
vypadat, že stanovení diagnózy rodiče 
nesou těžce, ale většinou je to pro ně 
vysvobození. Když řekneme: vaše dítě 
má ADHD a za určité projevy chování 
nemůže, tak jim sdělujeme, že problé-
mové chování, se kterým se rodiče pe-
rou, není důsledek jejich výchovy. 

Další krok, který po stanovení dia-
gnózy následuje, je obvykle tzv. psy-
choedukace. Vysvětlíme rodičům, co 
konkrétní diagnóza znamená, a pora-
díme jim, jak se k dítěti chovat. Rodič 
se tak stává v tom nejlepším slova smy-
slu psychoteraupeutem svého dítěte. 
Samozřejmě když to nestačí, existují 
další psychologické postupy, jak ro-

dičům pomoci zvládat  výchovu dětí. 
V  některých případech musíme děti 
poslat k dětskému psychiatrovi, který 
obvykle indikuje farmakoterapii.

Rodiče dnes nemají na děti moc 
času a někdy si tento deficit „vyku-
pují“ tím, že děti zahrnují hračka-
mi. Jakých nejčastějších chyb se 
rodiče ve výchově dětí dopouštějí?
Děti se v současné době mají tak, jako 
se předchozí generace nikdy neměly. 
To je obrovská výhoda, protože jsou 
na jednu stranu velmi dobře chráně-
né. Na druhou stranu mají často všeho 
nadbytek, a to je pro výchovu problém. 
Děti se v množství všeho, co je obklo-
puje, ztrácejí. Neváží si věcí a  nevní-
mají jejich hodnotu.

Druhým problémem je také nadby-
tek, ale zátěže. Sedm kroužků v týdnu 
není nic neobvyklého. Často nemají 
žádnou možnost relaxovat, prostě mít 
čas samy pro sebe. Setkávám se s přetí-
ženými dětmi a s rodiči, které znervóz-
ňuje a  zaráží, když děti jen tak blou-
mají. Nicméně musíme si uvědomit, 
a  výsledky nejnovějších výzkumů to 
potvrzují, že z dětí se stávají osobnosti 
právě tím, že dostávají prostor jen tak 
bloumat a zkoumat svět. 

Je to jako s  jakýmkoliv orgánem 
a svalem, sval neroste při zátěži, ale při 
odpočinku. To je důležitá zpráva pro 
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Radek 
Ptáček

rodiče: nechte své děti odpočívat. Dítě 
by mělo mít minimálně dvě odpoled-
ne v pracovním týdnu jen tak na blou-
mání nebo na hraní podle své vlastní 
úvahy.

S čím se také potýkáme v současné 
výchově, je absence jasných hranic. 
Některé děti mají pocit, že svět je tady 
jenom pro ně, a jejich rodiče je v tom 
bez výhrady podporují. Nicméně na-
místo odpovědných a  samostatných 
dětí nám vyrůstají děti, které jsou 
doslova zmatené a  přemožné absencí 
hranic a nejasností světa, ve kterém je 
možné vše jako v  počítačové hře. To 
u  některých vede k  úzkosti, u  jiných 
k  agresi. Výchova ke svobodě se děje 
prostřednictvím pochopení pravidel 
a jejich svobodné ochoty je dodržovat. 
Děti sice potřebují svůj vlastní prostor, 
ale s  pevnými hranicemi a  jasnými 
pravidly.

V Evropě patříme k zemím s vyso-
kou mírou rozvodovosti. Rozchody 
trpí právě děti. V čem jako psycho-
log, který denně přichází s rodi-
nami do kontaktu, vidíte hlavní 
problémy, že vztahy mezi partnery 
nefungují? 
To je složitá otázka. Faktorů, kte-
ré ovlivňují stoupající rozvodovost 
je řada. Přispívá k  tomu mimo jiné 
i možnost nekonečného výběru prak-
ticky všeho, tedy partnerů. Dnes si 
můžeme vybírat věci i  lidi, a  ty, které 
už nechceme používat, prostě odloží-
me. Je to tedy otázka univerzálnějších 
hodnot. Nejvyšší hodnotou v  součas-
né společnosti se stal majetek, výkon 
a  požitek. Ve chvíli, kdy mi partner 
nebo vztah požitek nepřináší, hledám 
jiný. Což je i  dnes nejčastější důvod 
rozvodu. Vidím to v  soudně znalecké 
praxi: „už to s ním(ní) není to ono, tak 
se rozejdeme, ještě si chci užít“. Vů-
bec není podstatné, jestli jsou v  tom 
vztahu děti. Ty se pak stávají doslova 
obětí svých rodičů. Rozpad rodiny je 
v současné společnosti jedním z nejví-
ce traumatizujících událostí, které děti 
mohou zažít.
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S čím za vámi nejčastěji přicházejí do 
ordinace dospělí klienti?
Pochopitelně s  problémy ve vztazích, velmi 
často s pocity vyhoření a ztráty smyslu z práce 
a života. Na to navazuje stres, deprese, úzkost. 
Je toho hodně. Mnozí hledají pomoc při řešení 
emočně vypjatých situací. Společným jmeno-
vatelem všech klientů je touha změnit kvalitu 
svého života.

Kvalitu našich životů požírá dnes hlavně 
stres. Jak ho zdravě zvládat ? 
Nejdůležitější je prevence vůči dlouhodobé-
mu stresu, ten situační, krátkodobý může být 
i  pozitivní. Ale pokud stres překročí určitou 
hranici, stává se zabijákem. Prevence spočívá 
v  jasném vymezení hranic mezi prací a  vol-
ným časem – „work – life balance“. Náš mozek 
je v současné zrychlené době přehlcen podně-
ty a  řadou nekončících procesů a  myšlenek. 
Aby se z  toho „nezbláznil“, potřebuje vědět, 
že v určitou chvíli jsou vypojeny všechny vy-
bíječe – např.: mobil, počítač, tablet, kolegové, 
zákazníci, ale třeba i rodina. 

Ovšem pouze vypojit vybíječe nestačí, 
musíte k tomu zapojit nějaký nabíječ. Je tedy 
nezbytné, aby si každý našel svého nabíječe. 
U  každého bývá různý – třeba si během dne 
zacvičím, zaběhám, zajdu na jógu, na masáž… 
Je to jen můj čas, kdy se alespoň na chvíli do-
bíjím.

Z výzkumů také víme, že jedním ze základ-
ních preventivních faktorů je fyzická aktivita. 
Cvičit bychom měli celý život. Ovšem nestačí 
jen tak se protáhnout. Podle současných po-
znatků je nutné se fyzické aktivitě, například 
ve skupině 40+ let, věnovat minimálně 300 
minut týdně. Cokoliv méně je dobré, ale ne-
dostatečné. Důležitá je i strava a skladba jídel-
níčku. To nejdůležitější jsou ovšem mezilidské 
vztahy. Blízké vztahy, ale i  ty na pracovišti – 
nás dokážou zcela spolehlivě a nejlépe nabíjet, 
ale pochopitelně i vybíjet.

Tedy jediný recept, jak odolat velkému 
stresu, je: oddělit práci od volného času, vybí-
jet vybíječe a najít si nějakého nabíječe, dobře 
jíst a starat se o dobré mezilidské vztahy. Dů-
ležité je také ve svém životě hledat smysl. Nic 
jiného neexistuje. Kdo toto odmítne, tak při 
velké zátěži často končí s alkoholem nebo na 
lécích. Ty pomoci mohou, ale nikdy za vás ne-
vyřeší konkrétní problémy.
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Za vámi chodí manažeři, kteří se cítí vybi-
tí, vyhořelí. Co jim radíte?
Exponovaní manažeři často hledají univerzál-
ní rady, ale zároveň říkají, nemáme čas. A když 
si čas nakonec najdou, obvykle už jsou ve fázi 
vážného vyhoření. Syndrom vyhoření je re-
akce na dlouhodobou zátěž, tedy stres. Není 
to diagnóza, ale proces, kdy se dlouhodobě 
vyčerpává organismus. Syndrom vyhoření je 
varovný stav, který upozorňuje, dobij si svoji 
baterku!

Když někdo přijde ve stavu vyhoření, tak 
je to ještě dobré. Protože pořád si tu baterku 
může ještě nějak začít dobíjet. Ale vždycky, 
když je naše vnitřní baterka vybitá, musíme 
si uvědomit, že budeme muset ve svém životě 
udělat nějaké změny. Lidé, kteří jedou na vy-
bitou baterku, se ráno vzbudí a už jsou una-
vení, už ráno nemají smysl, proč jít zase do té 
práce, a  k  čemu to je? Na takovouto vybitou 
baterku může každý jet ještě poměrně dlouho. 
Měsíce i roky, ale jednou to už prostě nejde ani 
s ní, a ze syndromu vyhoření se plíživě stane 
diagnóza, možná i  v  podobě závažného one-
mocnění.

Co v takovém případě lze ještě dělat?
Uvědomit si, že to sám nezvládám, a vyhledat 
pomoc. Navštívit psychologa, psychiatra nebo 
jiného lékaře není prohra, ale může to být 
podstatný impulz do nového života.

V našem regionu si žijeme na rozdíl od 
řady zemí ve světě v bezpečí. Přesto 
spousta lidí zažívá pocity strachu, úzkosti, 
panické ataky, Z čeho to pramení?
Jednou z příčin je chronický stres. Náš mozek 
je naprogramován na to, aby si uměl poradit 
i  s  těmi nejsložitějšími situacemi. Automa-
ticky vyhodnocuje míru nebezpečí v  našem 
prostředí a zcela samostatně nás připravuje na 
reakci. Nicméně mozek předpokládá určitou 
sadu očekávatelných situací. Historicky napří-
klad to, že na nás může vyskočit něco nebez-
pečného – třeba medvěd. Jde o  silný, ovšem 
krátkodobý stresor – se kterým se buď nějak 
popereme nebo utečeme. Velmi efektivní me-
chanismus připraví naše tělo v řádech sekund 
k maximálnímu výkonu. 

Nyní si ovšem představte, že ten medvěd – 
v podobě starostí a stresů plynoucích z práce 
i běžného života, za vámi přijde každý den. Jen 
co otevřete oči, myslíte na starosti, ty se na vás 

valí i  v  průběhu dne, myslíte na ně i  v  noci. 
Takže toho medvěda máte neustále za zády. 

Váš mozek to interpretuje jako konstantní 
nebezpečí. Přesně tak, jak by vyhodnocoval si-
tuaci, kdy za vámi stál skutečný medvěd. A ten 
vás pak začne měnit. Budete se s  ním snažit 
bojovat, ale ať uděláte, co uděláte, medvěda 
budete mít stále za zády. Nejdřív budete po-
dráždění, bude se vám špatně spát a  později 
začnete ztrácet smysl z nekončícího boje a re-
zignovat. Po nějakém čase začnete pociťovat 
úzkost – jakýsi strach a vlastně nebudete vědět 
ani z čeho. Tím se velmi často ohlašují doslo-
va anatomické změny ve vašem mozku, který 
začíná celý svět interpretovat jako nebezpečné 
místo, a proto vás musí držet v připravenosti 
na akci, která vás pochopitelně dříve či později 
vyčerpá.

Dá se s tím něco dělat?
Musí se s tím něco dělat! První fáze je preven-
ce, o níž jsme již hovořili. Může se to zdát tri-
viální, ale je to to jediné, co nás před tím vším 
může uchránit. Ve chvíli, kdy se baterka vybi-
je, naše možnosti jsou velmi omezené. To, co 
opravdu u vyhořelých lidí funguje, je „sabbati-
cal“, dlouhodobé volno.

Možná se vám to zdá nereálné, ale jde o ži-
vot. Vyhoření není jen tak „nějaký pocit“. Je to 
stav životního vyčerpání a  je pouze otázkou, 

jak se to, u koho projeví – depresí, infarktem 
možná i  rakovinou. Až zkolabujete a  budete 
ležet v  nemocnici, určitě si uvědomíte, že to 
volno jste si vzít opravdu mohli.

Uvádí se, že stres nás může v konečném 
důsledku připravit o vše – o práci, vztahy, 
peníze, o kvalitu života. 
Neléčený stres jednoznačně. Když se podí-
váme do studií, které analyzují, čeho nejvíce 
litují osoby, které se ocitnou na konci života, 
tak jsou to dvě základní věci: „kéž bych tolik 
nepracoval, a kéž bych se lépe staral o své blíz-
ké.“ Ani slovo o majetku nebo o kariéře. Jsou 
to věci, o které jde v životě nejméně a my jim 
věnujeme nejvíce času.

Nejdůležitějším faktorem v lidském životě, 
a  tedy i  základní hodnotou jsou mezilidské 
vztahy. To v současné době potvrzuje nespo-
čet studií. Osamělost a  nenávist zabíjí více 
než alkohol a tabák. Nejsilnějším prediktorem 
vašeho zdraví v dalších deseti letech je kvali-
ta mezilidských vztahů dnes. Není to tedy ani 
hladina cholesterolu, ani BMI. 

Jste forenzní psycholog, sestavujete 
profily zločinců. Mezi zločinci najdeme 
i neúspěšné psychopaty. Ti úspěšní se 
naopak často vyskytují ve vysokých po-
zicích. Jak poznat úspěšného psychopata 
na pracovišti? 
V běžném životě je nesmírně obtížné poznat 
sociálně integrovaného psychopata. Jsou to 
lidé, kteří dokážou ostatní skvěle manipulo-
vat. Manipulace a  sociální zdatnost jsou zá-
kladní znaky a  dovednosti psychopata. Mezi 
další patří tak zvaný povrchní šarm, nedosta-
tek empatie, zvýšený pocit sebehodnoty, ab-
sence emocí, ale vynikající schopnost dosaho-
vat cílů. Nejde jim jen o peníze, ale především 
o moc a možnost ovládat druhé. 

Na co bychom si měli dávat v práci pozor? 
Na kolegy, u nichž se projevuje zvýšená potře-
ba moci, kteří se k vám chovají hezky, ale mají 
i druhou tvář. K podřízeným se chovají bezcit-
ně, jsou nebezpeční, v literatuře se o nich mlu-
ví jako „o hadech v oblecích“.

Je psychopatie způsobena nějakou změ-
nou v mozku?
Výzkumy ukazují, že mají jinak uzpůsobenu 
část mozku, která je zodpovědná za empatii, 
za učení se ze zkušenosti a některé další části. 

V běžném životě je nesmírně 

obtížné poznat sociálně  

integrovaného psychopata.  

Jsou to lidé, kteří dokážou  

ostatní skvěle manipulovat. 

Manipulace a sociální zdatnost 

jsou základní znaky  

a dovednosti psychopata.

PROFESIONÁL
www.HRforum.cz16



Proto ti méně úspěšní opakovaně končí v kri-
minále. Nepoučí se. Resocializace u nich neza-
bírá. Mozek se neumí učit ze zkušenosti.

Když mám šéfa, který odpovídá charakte-
ristice psychopata, jak s ním jednat? 
Lidé ke mně s  těmito problémy v  osobním 
a pracovním životě chodí. Před psychopatem 
si vždy musíte dát pozor, mají dvojí tvář: prv-
ní je šálivě příjemná, druhá je tvář bezcitného 
člověka, zaměřeného na sebe a  na moc. Pro 
své cíle využije cokoliv a kohokoliv. Moje do-
poručení: člověk by si toho měl být vědom, 
měl by počítat s tím, že psychopat vytváří tak 

zvané psychopatické sítě. Je milý, ale zamo-
tá vás do svých sítí, kde vás bezcitně využije. 
V práci i doma. Dávat si na to pozor je základ 
prevence, ale pokud to nejde, nutné je odejít.

Jako soudní znalec hovoříte se zločinci 
a sestavujete soudní posudek. Jak to 
probíhá?
Úlohou soudního znalce je zodpovědět otázky 
vyšetřovatelů nebo soudců. Nejčastěji se jedná 
o  diagnostiku osobnosti například pachatelů 
trestných činů, kdy se zjišťuje také motiva-
ce nebo možnost resocializace, tedy poučit 
se z trestu. Soudní znalec získává spis policie 

nebo soudu a dále se může účastnit některých 
dalších úkonů – např. rekonstrukce. Důleži-
tou součástí vyšetření je i rozhovor s posuzo-
vaným. Mluvím s nimi o  jejich životě, o činu 
a  pohnutkách k  němu. Vše pak utváří určitý 
profil, kde se vyjadřujeme ke všem položeným 
otázkám. Celý posudek se pak stává podkla-
dem pro další rozhodování soudu.

Neměl jste strach, když jste hovořil s násil-
níky ve vězení?
Při samotném vyšetření nikoliv. Každý pacha-
tel trestného činu si uvědomuje význam psy-
chologického vyšetření pro svou budoucnost, 
takže se snaží tvářit lepší, než je. Když ale o ně-
kom jako soudní znalec napíšete, že je psycho-
pat a  jeho schopnost resocializace je velmi 
nízká, čili že zůstane ve vězení, tak si musíte 
být vědomi, že u nás už existují případy, kdy si 
to dotyčný se znalcem „vyřídil“. Není to hezký 
pocit, ale snažím se dělat svoji práci s  maxi-
mální odpovědností, takže strach nemám.

Při této práci si také uvědomujete, co vše se 
v životě může stát. Teprve až když nahlédnete 
do mysli vraha, zloděje nebo pachatele orga-
nizovaného zločinu, tak si uvědomíte, v  jaké 
bublině běžní lidé žijí. Po 11 letech, co se fo-
renzní psychologii věnuji, musím přiznat, že je 
to tak náročné, že se takřka každý den ptám, 
zda v tom chci pokračovat. 

A nějaké slovo na závěr?
Ke svojí práci přistupuji s  velkou pokorou 
a uvědomuji si, jak velké výsady se mi dosta-
lo, že mohu nahlížet do lidských životů. Mými 
největšími učiteli jsou mí klienti a  studenti. 
Tisíce osudů, které jsem za dvě desetiletí své 
praxe v určitém smyslu spoluprožil, mne nau-
čily, že nic není černobílé. Odstínů lidskosti je 
doslova nekonečně. I ty nejhrůznější věci, kte-
ré se stanou, jsou v určitém smyslu lidské a lze 
je odpustit. Nejdůležitější co, v životě máme, 
jsou mezilidské vztahy a  zdraví. Nejcennější 
jsou pak zážitky. Zapomínejme pravidelně 
na práci, majetek a peníze a prožívejme život 
s našimi blízkými, to jediné má smysl. 

A malé psychologické cvičení na závěr – za-
vřete oči a představte si, že jste na konci svého 
života. Uvědomte si, co pro vás bylo důležité, 
co vám dávalo smysl a radost. Také to, co vás 
o čas připravovalo a radost nepřinášelo. Poté 
oči otevřete a začněte se věnovat věcem a  li-
dem, které vás naplní a dají životu smysl.n
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Tipy na knihy
Představujeme a doporučujeme vám několik na knih z vydavatelství Portál, které vám mohou 

pomoci ve vašem osobním rozvoji.

Mark Goulston:  
Domluvit se dá s každým
Autor předkládá jednoduché, prověřené 
techniky k  odstranění komunikačních 
bariér. Jejich cílem je navázat produktivní 
a konstruktivní dialog se šéfem, zákazní-
kem, kolegou či rodinným příslušníkem. 
Kniha objasňuje tajemství empatické ko-
munikace podložené studiemi mozku. 
Nabízí verbální i neverbální způsoby, jak 
kohokoli upoutat. Popsáno je též sedm 
rychlých metod pro zvládání náročných 
situací.

K  postupům, které kniha vysvětluje, 
patří účinné naslouchání, projevování 
pochopení či uklidňování rozčileného 
protějšku. Autor nabízí i  sadu antikon-
fliktních otázek, které lze použít napří-
klad při prodeji či ve vypjatých situacím 
mezi kolegy.

Text, který je humorně pojatý, je do-
plněn mnoha testy, tipy, otázkami a pří-
běhy z praxe.

Mark Goulston je obchodní poradce, kon-
zultant, řečník a kouč. Působí jako krizový 
psychiatr a psychiatrii též vyučuje. Školí FBI 
a policii o způsobech vyjednávání s únosci. 
Přispívá do různých médií, vystupuje na te-
levizních stanicích a píše blogy. Česky vyšla 
jeho kniha Nestůj si v cestě. 

Alfred Adler:  
Člověk, jaký je
Kniha Člověk, jaký je bývá považována za 
Adlerovo stěžejní dílo a jakousi učebnici 
individuální psychologie. Adler zde sro-
zumitelným způsobem představuje své 
základní myšlenky týkající se například 
komplexu méněcennosti a pudu k moci, 
vlivu společnosti na vývoj jednotlivce, 
vztahu muže a  ženy či sourozeneckých 
konstelací. V druhé části knihy se autor 
zaměřuje na popis charakteru a  výklad 
některých konkrétních charakterových 
rysů. Adler svým výkladem poskytuje vo-

dítka, jak utvářet své 
každodenní vztahy, 
a  nechává projevit 
své přesvědčení, že 
člověk je bytost, kte-
rá se může rozhodo-
vat, je zodpovědná za 
své chování a dokáže 
se v  případě potřeby 
změnit. Kniha v češ-
tině vychází po více 
než 80 letech.

Alfred Adler (1870–1937) se narodil na ví-
deňském předměstí do rodiny židovského 
obchodníka. Stal se lékařem a po počáteč-
ním příklonu k psychoanalýze se s Freudem 
rozešel a  založil vlastní školu individuální 
psychologie. Nejvíce proslul svým pojedná-
ním o  souvislosti mezi pocitem méněcen-
nosti a pudem k moci, které bylo částečně 
ovlivněno tím, že trpěl tělesným postižením. 
Byl autorem více než 300 knih a  statí na 
téma lidských vztahů, výchovy či psychote-
rapie. Zemřel ve skotském Aberdeenu. Bývá 
považován za předchůdce soudobé huma-
nistické psychologie.

Jochen Mai:  
Jak jsem šel pro mléko  
a vrátil se s kolem

Všichni se dnes a den- 
ně musíme rozhodo-
vat. Řada rozhodnu-
tí nemá na náš ži-
vot nijak zásadních 
vliv, někdy jde ale 
o hodně, ba o všech-
no. A  některá naše 
rozhodnutí jsou tak 
bláznivá, že jim zpět- 
ně sami skoro ne-
můžeme uvěřit. Ale 

jak vlastně proces rozhodování fungu-
je a  co ho ovlivňuje? Proč se dnes roz-
hodneme takto – a  zítra úplně jinak? 
Rozhodují se ženy jinak než muži? Jsou 
spontánní rozhodnutí lepší než ta dů-
kladně promyšlená? A  pokud ano, proč?  
Autor se v  první části knihy zabývá (ne-
jen) výše uvedenými otázkami a hledá na 
ně odpovědi, ve druhé pak nabízí kon-
krétní praktické techniky a  metody, jež 
mohou čtenářům rozhodovací proces 
usnadnit. Pojmenovává rovněž typické 
chyby, jichž se při rozhodování dopouští-
me, a ukazuje, jak se jim příště můžeme 
vyhnout. K lepšímu pochopení vlastních 
cílů, a tedy i ke snazšímu rozhodování na-
pomůže i několik testů. Jedná se o velmi 
praktickou a  zábavně napsanou knihu 
nejen pro ty, kdo mají s  rozhodováním 
problémy. 

Jochen Mai je ekonomický novinář a sou-
kromý poradce pro oblasti social media, cor-
porate blogs, employer branding a komuni-
kace na sociálních sítích. Vyučuje rovněž na 
vysokých školách. Jeho blog karrierebibel.
de získal v roce 2009 cenu Lead-Award. Je 
žádanýcm řečníkem, účastníkem disku-
sí a  odborníkem na sociální média. Vydal 
řadu úspěšných knih. n
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Svoboda nemusí být  
 jen prázdné slovo
Osobní svoboda a možnost 

volby jsou hodnoty, které 

nabývají v dnešní společnosti 

stále větší důležitosti. 

Individualita, odlišnost, 

originalita jsou velmi ceněné 

vlastnosti.

S  tím je potřeba 
nejenom počítat, 
ale chytrý zaměst-

navatel toho dokáže i vy-
užít. Způsobů je celá řada. 
Od metod řízení zaměst-
nanců po benefity. Progre-
sivní firmy proto velmi často využívají agil-
ních metod řízení oproti dříve používaným 
vodopádovým metodám. Dávají svým lidem 
možnost trávit část pracovní doby projekty, 
které si sami definují a nemusí nutně spadat 
do jejich odbornosti. Anebo nechávají za-
městnance nastoupit na pozice, které „plují“ 
v  systému a  průběžně se rozhodují, na jaké 
projekty a  úkoly člověka přidělí i  podle jeho 
preferencí a dovedností.

Zkrátka doba se mění a je třeba na ni pruž-
ně reagovat. Před rokem vypadal trh práce 
jinak než nyní, kdy se téměř v celé republice 
potýkáme s  nulovou nezaměstnaností. Spo-
lečnosti se předhánějí v  tom, co nabídnout 
potenciálním pracovníkům, aby je k  sobě 
přilákaly. Podle průzkumů momentálně vede 
dovolená navíc. I to je zpráva o touze po svo-
bodě k nakládání s volným časem a work-life 
balance.

Kromě dovolené ji lze uspokojit i benefity, 
u kterých si zaměstnanec může vybrat způsob, 
jakým je využije. To nabízí například Cafeterie 
Sodexo Benefity nebo Flexi Pass. V obou pří-
padech si lze vybrat z  široké škály možností, 
jak je utratit od dovolené v exotické zemi, přes 
návštěvu divadla nebo nákup knih. Zaměst-
nanci tak nejsou ničím limitováni a vyberou si 

všechny věkové skupiny i zaměstnanci s růz-
nými preferencemi na trávení volného času.

ActivePass je také benefit, který dává za-
městnancům volnost ve výběru a inspiruje je 
k  aktivnímu trávení volného času. Jedná se 
o permanentku pro volný čas, se kterou může-
te každý den navštívit jednu z nasmlouvaných 
provozoven. Na výběr je více než 270 různých 

aktivit od muzeí, zábavy, relaxu až 
po sport. Zaměstnanci tak mohou 
vyrazit na bowling, únikovou hru, 
do zoo, sauny nebo na jógu.

Na druhé straně jeden 
z  nejčastějších důvodů, proč 
lidé svá místa opouštějí, je po 
platu, šéf, pracovní kolektiv 
a atmosféra ve firmě. Zejména 

v korporátním prostředí je těžké 
svobody dosáhnout, protože je svázáno mno-
ha procesy a politikami. V atmosféře, kde za-
městnanec cítí, že nemůže svobodně vyjádřit 
svoje názory a nápady, dává se přednost zave-
deným zvyklostem před zdravým rozumem, 
nepomůže ani dovolená navíc a  možnost 
práce z  domova. Jedná se ve většině případů 
o nastavení systému, jehož změna je zespoda 

možná jen velmi obtížně. Ten totiž drží v ru-
kách střední management, ale samozřejmě je 
realizovatelná i z pozic nejvyššího vedení.

Současná situace tak dává šanci ke změ-
nám nejen kosmetickým, ale i  hloubkovým, 
které mohou nastartovat novou firemní kul-
turu i řízení. Ze strany HR ji můžeme podpo-
řit benefitním systémem, komunikací a celko-
vým přístupem k našim zaměstnancům. To, co 
se dříve předkládalo jako velká výhoda, třeba 
stravenky, je dnes naprostou samozřejmostí, 
a standardem se stává právě Cafeterie a bene-
fity typu ActivePass.

Ne každý ovšem svobodu ocení. Mnozí 
lidé jsou tradičnějšího založení a  je pro ně 
důležitější jistota a  řád. Pro takové je důleži-
té přehledně nastavit čerpání benefitů včetně 
pravidelných tipů, jak je využívat. Zapojit lze 
i  opinion leadery, kteří se najdou v  každém 
pracovním kolektivu a  mají neformální pří-
stup k mínění kolegů. Ti jim mohou nejenom 
pomoci se s novým benefitem naučit zacházet 
a využívat ho dle svých potřeb, ale později na 
základě předchozí pozitivní zkušenosti, i přijí-
mat změny, které sebou v nemalé míře součas-
ná situace nese. n
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Obr. 1: Výsledky průzkumu spokojenosti s HR za rok 2018
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JEDNOTLIVÉ KATEGORIE

Digitalizace HR  
mění firemní kulturu
Říká se, že personální a právní oddělení, v porovnání s marketingem či výrobou, jsou v oblasti 

automatizace a digitalizace hodně pozadu. Je ovšem takto postavené srovnání korektní 

a spravedlivé? Zatímco do automatizace výroby a digitalizace marketingu firmy dlouhodobě 

investují nemalé prostředky, HR je stále považováno spíše za podpůrnou funkci, a musí tedy svůj 

inovativní apetit krotit. Nicméně situace se začíná měnit k lepšímu. 

Podle posledního průzkumu poraden-
ské společnosti Bain & Company 87 % 
oslovených HR manažerů z USA, Velké 

Británie a  Německa věří, že digitalizace od 
základu změní fungování HR. 75 % z nich zá-
roveň uvádí, že naše stávající systémy a tech-
nologie zdaleka neposkytují takovou podporu 
HR procesům, jakou bychom potřebovali a ja-
kou by byznys ocenil. 57 % oslovených proto 
plánuje v letech 2019 až 2020 navýšit investice 
v řádu 1–10 %, 25 % dokonce o více než 10 %. 
Ani my v  innogy nezůstáváme pozadu. Za 
největší výzvu osobně považuji budoucí pře-
chod na cloudové řešení HR systému a  jeho 
integraci s nezávislými HR aplikacemi. 

V  letech 2011–2016 jsme v  úzké spoluprá-
ci s  byznysem sjednotili a  optimalizovali HR 
procesy napříč společnostmi innogy v  ČR 
a  výrazně investovali do SAP HR a  jeho uži-
vatelského rozhraní HR portálu. Díky zákaz-
nickým úpravám jsme v  následujících letech 
plně digitalizovali většinu HR procesů, vč. 
automatického reportingu a  notifikací důle-
žitých termínů. Své on premise řešení jsme 
vyšperkovali téměř k  dokonalosti, což potvr-
zují i letošní výsledky průzkumu spokojenosti 
s HR. 82 % zaměstnanců a manažerů vyjádřilo 
plnou spojenost se stávajícím HR systémem, 
resp. s naším uživatelským rozhraním (obr. 1). 

Digitalizace HR procesů nám umožnila zre-
dukovat personální administrativu a  soustře-
dit se na další inovace. Našimi prioritami jsou:
• Další digitalizace a automatizace personální 

administrativy, tak aby veškeré schvalování 
a reporty byly k dispozici kdykoli (24/7/365) 
a odkudkoli; ideálně žádné papíry

• Automatizace manažerského reportingu 
a do budoucna i prediktivní analytika 

• Digitalizace a  automatizace recruitmentu 
a onboardingu s cílem zkrátit celý proces, 
zkvalitnit výběr a zprostředkovat kandidá-
tům i nováčkům unikátní zkušenost 

• Rozvoj digitální gramotnosti zaměstnanců 
a manažerů, abychom se všichni dobře při-
pravili na budoucnost

• Práce s firemní kulturou, tzv. #innogystyl, 
a příprava na budoucí změny na trhu práce 
(Future of Work)

Digitalizace a automatizace  
personální administrativy
V  letošním roce jsme manažerům představili 
aplikaci HR Mobile, jež umožňuje schvalování 
prostřednictvím mobilního telefonu, a  elek-
tronický podpis, který nám pomáhá mini-
malizovat oběh tištěných dokumentů. Naše 
unikátní řešení získalo Zvláštní cenu odborné 
poroty a Cenu veřejnosti HREA – EXCELLEN-
CE AWARD® a  inspirovalo byznys k  využití 
elektronického podpisu v dalších segmentech. 
V  letech 2019 a  2020 budeme investovat do 
další integrace těchto řešení s naším HR sys-
témem, tak abychom je nasadili na většinu 
procesů a  dokumentů. Lednovou novinkou 
budou elektronické formuláře Prohlášení po-
platníka daně z příjmu a Žádost o roční zúčto-
vání záloh a daňového zvýhodnění za rok 2018 
(obr. 2 a 3). 

Automatizace manažerského reportingu
V  lednu 2019 spouštíme pilot manažerského 
reportingu. Díky efektivnímu propojení SAP 
HR a SAP BW, resp. skvělé vizualizaci se nám 
podařilo zpřístupnit manažerům aktuální HR 
data přehlednou a  interaktivní formou. Ma-
nažer se vždy dívá na svěřenou organizační 
jednotku a na jedno kliknutí si rozbaluje větší 
a větší detail, tj. sekce, úseky či oddělení. Grafy 
a veškeré ukazatele se pak přepočítávají v řádu 
sekund. Report obsahuje i geografické zobra-
zení, tzn. že umožňuje manažerovi analyzo-
vat data regionálně. Pro větší komfort jsme 
implementovali funkci exportu do excel a pdf 
formátu. Počátkem roku takto zpřístupníme 
data týkající se fluktuace a  FTEs a  postupně 
budeme nasazovat docházku, přesčasy, mzdy, 
benefity, nábor, vzdělávání, diverzitní data ad. 

TEXT: ER I K A VOR LOVÁ,  
H R Ř EDITEL K A I N NOGY

Digitalizace HR procesů nám 

umožnila zredukovat

personální administrativu  

a soustředit se na další inovace.
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Ob. 2: Token 
(Elektronický podpis)

Obr. 3: Aplikace HR Mobile

Nový manažerský reporting vnímám jako prv-
ní krok na cestě k prediktivní analytice, která 
je přirozeně naší cílovou metou. 

Digitalizace a automatizace  
recruitmentu a onboardingu
V  oblasti recruitmentu máme pevnou oporu 
v  našem HR Portálu. Díky integraci se SAP 
manažer na 3 kliknutí spustí výběrové řízení, 
schválí popis pracovní pozice, vč. mzdového 
rozpětí a benefitů, a odsouhlasí pracovní na-
bídku pro vybraného kandidáta. Kde máme 
v tuto chvíli rezervu, je nasazení chytrých řeše-
ní do procesu výběru a komunikace s kandidá-
ty. Sledujeme proto zveřejněné výsledky pilotů 
s  využitím umělé inteligence pro předvýběr 
životopisů a zkušenosti různých firem s chat-
boty. S  ohledem na vývoj nezaměstnanosti 
v ČR a demografická data nás totiž nezajímá 
jen rychlost, ale především přesnost a predik-
tivní validita. Nejnovější studie vypadají sice 
slibně (Unilever údajně zkrátil čas na obsazení 
pracovní pozice o 75 %), zatím ale vyčkáváme. 
Očekáváme, že kvalita půjde nahoru, zatímco 
ceny budou padat. 

V  uplynulém roce jsme se soustředili na 
optimalizaci procesu od akceptace nabídky 
přes nástup až po konec zkušební doby. Naším 
cílem bylo nejen automatizovat, ale především 
zprostředkovat autentický zážitek. V  prvním 
kvartálu se chystáme manažerům a  zaměst-
nancům společností innogy v  ČR představit 
nový produkt – digitálního průvodce pro 
nováčky. Jde o responsivní webovou aplikaci, 
která díky propojení s HR systémem umožňu-
je (a) online přenos osobních dat (např. z osob-
ního dotazníku) do SAP HR, a tedy do všech 

pracovněprávních dokumentů, a (b) propojuje 
všechny, kdo se na adaptaci podílejí – nového 
kolegu s nadřízeným, mentorem, HR týmem 
atp. Obsah se dynamicky mění podle zařazení 
pracovní pozice v organizační struktuře a fáze 
onboardingu a hravá forma s prvky gamifikace 
motivuje k angažovanosti. 

Rozvoj digitální gramotnosti  
zaměstnanců a manažerů 
Do digitální gramotnosti našich zaměstnanců 
jsme v letošním roce investovali nemalé pro-
středky a  budeme v  tom pokračovat i  v  roce 
následujícím. Všem zaměstnancům jsme zpří-
stupnili portál s  výukovými videy – Digital 
Skills a manažeři prošli prezenčními školení-
mi, tzv. Digital Bootcamps. Na ty navážeme 
workshopy Leadership v exponenciální době, 
které (jak doufám) pomohou našim 
manažerům přizpůsobit své postoje 
a  manažerský styl době masivních 
inovací a generaci Z. Abychom ne-
zapomínali, že osobní rozvoj není 
záležitost jednoho dne, ale otáz-
ka systematické práce na době 
samých, nadělili jsme si aplikaci 

Leadeship Journey, jež nám prostřednictvím 
každodenních soutěžních úkolů připomíná 
hlavní zásady efektivní manažerské práce. 

Změna firemní kultury – #innogystyl 
Rozvoj digitální gramotnosti a  leadershipu 
v  exponenciální době je nedílnou součástí 
změny firemní kultury, kterou innogy prochá-
zí. #innogystyl zcela pragmaticky klade důraz 
na využívání moderních technologií, inovace, 
flexibilní formy a styl práce, inkluzi a diverzi-
tu. Již dnes se stále častěji setkáváme s poža-
davkem spolupráce na živnostenský list, na 
jednotlivých projektech či na omezenou dobu 
(tahouny jsou IT a možná trochu překvapivě 
řemeslné profese). Kandidáti se stále častě-
ji doptávají na možnosti flexibilní pracovní 
doby a  práce odkudkoli. Nechtějí být řízeni, 
ale spíše koučováni a mentorováni. Chtějí sbí-
rat zkušenosti a budovat si svůj osobní brand. 
Práci vnímají jako úkol, který je třeba splnit, 
nikoli jako místo, kam budou roky docházet. 
Chtějí sami rozhodovat na čem, kdy, kde, jak 
a  s  kým budou spolupracovat. Lze očekávat, 
že v  příštích 10 letech se rapidně promění 
struktura našich „spolupracovníků“ a  pokud 
chceme zůstat konkurenceschopní, musíme 
rychle reagovat. V tomto by nám změna legis-
lativy velmi pomohla. n
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Výzvy českého trhu práce:  
 flexibilita a mobilita práce 
Nízká flexibilita českého pracovního trhu vytváří bariéry jak pro zaměstnance, tak i pro 

zaměstnavatele. Fungoval by dánský model flexibilního pracovního trhu Flexicurity v českých 

podmínkách? Proč stojí za to se jím inspirovat? Co by se muselo v českém prostředí změnit? Jak se 

dá budovat úspěšná a udržitelná spolupráce státu, zaměstnavatelů a odborových organizací? 

Na tyto otázky hledali odpovědi zástup-
ci zaměstnavatelů, sociálního dialogu, 
veřejných a  soukromých odborných 

institucí na konferenci „Skandinávská inspira-
ce II. – Flexibilita a mobilita práce, zkušenosti 
zaměstnavatelů v  ČR“. V  období tzv. přehřá-
té ekonomiky se stále zřetelněji ukazuje, že 
schopnost zaměstnavatelů fungovat flexibil-
ně, patří ke klíčovým konkurenčním výhodám 
na trhu práce. 

Uchazeči požadují od zaměstnavatelů 
flexibilní přístup
Tři společnosti, které se aktivně účastnily pi-
lotní fáze projektu „Flexibilita a  mobilita“ – 
ČSOB, NNIT a soukromá základní škola Bod-
lák a Pampeliška -, představily své zkušenosti 
se zaváděním flexibility a mobility v jejich pra-
covním prostředí. „Jsme přesvědčeni, že fle-
xibilní přístup nejen z  hlediska umožňování 
flexibilních forem práce, bude stále větším 

lákadlem pro budoucí kolegy a že pokud chce-
me patřit v našem segmentu k preferovaným 
zaměstnavatelům, musíme se na tuto cestu 
vydat,“ sdělila Gabriela Vaňková, HR Manager 
společnosti NNIT. 

Inspirující může být zkušenost společnos-
ti ČSOB, která flexibilitu zavádí v  prostředí 
velké nadnárodní korporace s  více než 7000 
zaměstnanci. „Intenzivně se snažíme, aby za-
městnanci ČSOB vnímali jako zaměstnavate-
le, který flexibilitu nejen podporuje, ale také ji 
žije a takto ji i prezentovali ve svém okolí,“ řek-
la na diskusním panelu pilotní firem Simona 
Zálešáková z ČSOB. 

Inovativním počinem je zavádění flexibil-
ního pracovního prostředí a  interní mobility 
ve školství. „Cílem zavádění flexibility v  Zá-
kladní škole Bodlák a  Pampeliška je úspěšná 
příprava budoucích zaměstnavatelů i zaměst-
nanců na možnost volby a flexibilní trh práce,“ 
řekl ředitel školy Jan Jiterský, Bodlák. 

Stát by měl vytvářet podmínky
Aby mohly být flexibilní formy práce dostupné 
pro všechny zaměstnavatele, je nezbytné, aby 
stát pro ně vytvářel takové podmínky, které 
jim flexibilní formy práce umožní nabízet bez 
rozdílu jejich velikosti a  zaměření. Proto byl 
druhý diskusní panel konference zaměřen na 

Co činí dánský trh práce tak flexibilním?

• Jedním z nejdůležitějších rysů dánské-

ho trhu práce je jednoduchost najímání 

a propouštění zaměstnanců. Stupeň 

ochrany zaměstnance před propuště-

ním je zde mnohem nižší, než například 

ve Švédsku nebo v Německu. V průmě-

ru 25-35 % dánské pracovní síly každo-

ročně mění svou práci, což odpovídá 

přibližně 800 000 lidí. Mobilita zde exis-

tuje jak v nízko, tak ve vysoko postave-

ných pozicích.

• Flexibilita práce v dánských podnicích 

(pohyblivost pracovní doby, organizace 

pracovní doby a přesčasů nebo podmín-

ky pro práci na částečný úvazek apod.) 

je výsledkem kolektivního vyjednávání 

a nikoli právních předpisů, na rozdíl od 

většiny ostatních zemí. 

• Dánští zaměstnavatelé kladou důraz na 

funkční flexibilitu zaměstnanců, tedy 

na jejich schopnost ovládat současně 

několik specializací. Dosahují toho na-

příklad rotacemi zaměstnanců napříč 

pracovními pozicemi a dalším celoži-

votním vzděláváním zaměstnanců, 

čímž rozvíjejí variabilitu kompetencí 

svých lidí.

• Ve srovnání s jinými zeměmi je v Dán-

sku také větší mzdová flexibilita.
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téma sociálního dialogu a diskutovali na něm 
zástupci a zástupkyně tripartity, Ministerstva 
práce a  sociálních věcí, odborů, Konfederace 
podnikatelských a zaměstnavatelských svazů, 
zástupce velkého zaměstnavatelů v ČR společ-
nost Škoda Auto). 

Ve využívání flexibilních forem práce patří 
České republice spodní příčky žebříčku zemí 
v rámci EU. Závěrečný panel konference pro-
pojil názory a  zkušenosti z  pohledu expertů 
a také zástupců/zástupkyň firem na možnosti 
a rozvoj flexibilních forem práce vůči různým 
skupinám zaměstnanců. 

„Flexibilní úvazky jsou jedním z  potřeb-
ných nástrojů k zapojení žen s malými dětmi 
a důchodců na trhu práce. Z vyšší zaměstna-
nosti žen s malými dětmi a důchodců profitují 
nejen oni samotní, ale také ekonomika jako 
celek, zaměstnavatelé i stát. Tím, že nevytváří-
me vhodné podmínky pro práci u těchto sku-
pin, zbytečně plýtváme s lidským potenciálem 
České republiky,“ vysvětlil během diskuse Jiří 
Šatava, z IDEA při CERGE-EI. 

Měření Age Managementu
To, že flexibilita pro rozvoj pracovního trhu 
v ČR je velmi důležitá, ukázalo i měření Age 
Managementu, který uskutečnila aliance od-
povědného podnikání Byznys pro společnost, 
mezi téměř 50 velkými i  malými výrobními 
i  nevýrobními společnostmi. Jeden ze závěrů 
měření konstatuje, že  čeští zaměstnavatelé 
mají malé zkušenosti s flexibilitou práce, stále 
pro ně představuje jakousi bariéru, nikoliv pří-

ležitost na pracovním trhu a potřebují v této 
sféře výrazně podpořit. Proces měření Age 
Managementu a  jeho vyhodnocení byl reali-
zován ve spolupráci s Konfederací zaměstna-
vatelských a podnikatelských svazů ČR. 

Inspirace dánským modelem Flexicurity 
pro ČR
Dánský model Flexicurity je ukázkou funkč-
ního a úspěšného modelu spolupráce státních 
institucí, firem a zaměstnanců. I když dánský 
model vychází z jiného kulturního a hodnoto-
vého prostředí, může být dobrou inspirací pro 
systematickou podporu a  rozšíření flexibility 
českého pracovního trhu. Flexibilita nezna-
mená pouze zkrácené či částečné úvazky – jak 
často bývá v ČR vykládáno. Flexibilita (funkč-

ní) představuje legislativní systém, umožňující 
zaměstnancům i  zaměstnavatelům lépe pra-
covat s časem, prostředím, respektovat život-
ní a osobní situaci lidí, i priority a strategické 
plány firem ke spokojenosti všech. 

Česká republika se dlouhodobě potýká 
s nedostatkem pracovní síly a současně bude 
muset reagovat na demografické změny způ-
sobené stárnutím obyvatelstva, měnící se styl 
života a  požadavky na jeho kvalitu. Zaměst-
nanci volají po lepším sladění osobního a pra-
covního života. Na pracovním trhu jsou také 
dlouhodobě opomíjené skupiny – ženy, matky 
malých dětí, lidé 50+, absolventi škol atd., kte-
ří by díky flexibilitě mohli naplno využít své 
schopnosti a dovednosti. 

Konfederace zaměstnavatelských a podni-
katelských svazů ČR odhaduje, že kdyby zača-
lo pracovat víc maminek s malými dětmi, HDP 
by se zvýšilo ročně o půl procenta. „Opravdu 
jde o odhad. Přestaňme se honit za čísly jako 
HDP, ale vytvořme podmínky,“ říká tajemník 
konfederace Jan Zikeš. 

Jak vyplynulo z diskuse, flexibilní práci lze 
zavést k užitku všech v jakékoli organizaci, bez 
ohledu na sektor, odvětví či velikost či životní 
fázi. Její zavedení ale vyžaduje systémové změ-
ny – lepší propojení činnosti Úřadů práce for-
mou aktivní podpory uchazečů o zaměstnání, 
zvyšování jejich kvalifikací atd., MPSV formou 
změn v sociálním zabezpečení, firem ve způ-
sobu práce a jako takový je nutno jej správně 
plánovat, řídit a být připraven učit se nové do-
vednosti. n (tz)

INZERCE

HROMADAVALNÁ 
Více na
www.pmf-hr.com

společnosti People Management Forum 
(shromáždění členů)
Termín:  26. 2. 2019 od 16.00 
Místo: People Management Forum, Vítkova 8 / 244, Praha 8 – Karlín.
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Pracujeme nejen se studenty,  
ale také s žáky základních škol
Při  dnešním  všeobecném  nedostatku  pracovních  sil  je  pro  firmy  obtížné  získat  nové  zaměstnance. 

Složitá  situace  panuje  zejména  v  oblasti  výrobních  podniků,  kde  se  personalisté  a  náboráři 

s  nedostatkem  pracovní  síly  potýkají  dlouhodobě.  A  pokud  je  oborem  podnikání  vaší  společnosti 

chemie,  tak  najít,  vychovat  a  udržet  specialisty  v  tomto  úzce  zaměřeném  oboru  je  občas  nadlidský 

úkol.  „Ale  jde  to.  Protože  to  musí  jít.  Obnáší  to  více  úsilí,  větší  flexibilitu  a  často  neortodoxní  přístup 

k  řešení  personálních  výzev,“  říká  v  rozhovoru  Michał  Chmiel,  personální  ředitel  skupiny  Unipetrol.

 
TEXT: PAV EL K A I DL 
FOTO: A RCH I V U N I PETROL

 
 
 
 

Víme, že Unipetrol je jediným zpracova-
telem ropy v České republice. Jak je ale 
velký a kolik má zaměstnanců?
Unipetrol má pět výrobních závodů v  Litví-
nově, Kralupech, Neratovicích, Pardubicích 
a  Kolíně a  dvě vývojová centra v  Litvínově 
a Brně. K tomu ještě přidejte Benzinu, největší 
síť čerpacích stanic v  republice. Celkem za-
městnáváme 4 700 lidí, z toho nejvíce v Litví-
nově, kde pracuje zhruba polovina z nich. Dvě 
třetiny pracovních míst jsou dělnické profese.

Kolik zaměstnanců nyní hledáte?
Aktuálně máme otevřeno přes 200 míst, 
z toho 160 pozic je právě v Litvínově. Hledáme 
zejména operátory do výroby, techniky, sklad-
níky, laboranty, vývojáře a  administrativní 
pracovníky. Musíme se vypořádat nejen s ne-
dostatkem zaměstnanců, ale také s generační 
obměnou. Rafinérská a  petrochemická výro-
ba je specifický a v Česku unikátní obor. Lidé 
u  nás pracují často několik desetiletí, někdy 
i  celé rodiny. Znalost místních podmínek je 
nepřenositelná. Znalosti si tedy nelze přinést 
od konkurence, musíte se vše naučit. Trvá 
zhruba dva roky, než se zapracujete a dokážete 
plnit zadané úkoly relativně samostatně.

Jak tedy zaměstnance získáváte?
Vedle klasického náboru dlouhodobě sleduje-
me studenty vysokých a středních škol a do-
konce se zaměřujeme i  na žáky základních 
škol. Základní myšlenka je taková, že pokud 
nadchneme pro chemii děti a  ony se roz-
hodnou ji studovat, tak jim musíme vytvořit 
takové podmínky, aby je nenapadlo se studi-
em skončit. Studují-li na středních školách 
v  blízkosti našich závodů, pak pravdě-
podobně už několikrát byli u nás na 
exkurzi, zpracovávají různé studijní 
projekty a  chodí k  nám na brigá-
du přivydělat si. A  ti nezapále-
nější od nás dostávají stipendia. 
S  vysokoškoláky pak již existuje 
úzký vědecko-pracovní vztah, kde 
s nadsázkou je již těžké rozlišit, zdali 
student je ještě student, nebo již za-
městnanec. Vždyť chemii lze 
studovat přímo v  našem 
závodě v  Litvínově. Spo-
lečně s pražskou VŠCHT 
provozujeme Univer-
zitní centrum, kde 
zhruba 50 studen-
tů studuje čty-
ři chemické 
obory.

To zní 
zajímavě. 
Řada firem 
o tom mluví, že se 
vydává směrem k práci 
se studenty…

U nás je to ale nutnost, abychom přežili. Proto 
jsme vypracovali detailní systém práce se stu-
denty, aby jako absolventi u nás nezačínali te-
prve pracovat, ale aby byli již zapracovaní, a to 
nejlépe s dvou nebo tříletou pracovní zkuše-
ností a mohli převzít důležité funkce. Jediné, 
na co je nedokážeme připravit, jsou řídicí 
funkce. K tomu potřebujete životní zkušenos-

ti a nadhled. Na vše ostatní jsme schopni je 
připravit již během studia.

Jak to tedy děláte?
Vedle vysokých škol jsme zin-
tenzívnili práci se středními 
školami. Právě odsud k  nám 
míří absolventi do odborných 
operátorských pozic pro zajiš-

tění provozu našich výrobních 
jednotek. Přímo v  Litví-

nově spolupracujeme 
se dvěma školami. 
Není to jen o  fi-
nanční podpoře 
samotné školy či 
studentů. Je to 
o  dlouhodobé těs-
né spolupráci. Spo-
lečně jsme otevřeli 

nový studijní obor, 
který dnes studuje již 
několik desítek stu-

dentů. Součástí jsou 
i  exkurze a  semináře, 
studijní projekty a přes 
prázdniny i  možnost 
letní brigády u  nás. 
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Biflování nudných vzorečků, 

i když je to důležité, ještě nikdy 

nikoho k chemii nepřivedlo. 

Chemie je neskutečně  

zajímavá věda, která stojí  

za vším, co nás dnes obklopuje. 

A právě takto chemii dětem 

ukazujeme.

Naši odborníci také diskutují s  učiteli o  no-
vých trendech. Jako firma se prezentujeme 
i  před rodiči studentů, aby věděli, že jejich 
potomky čeká možná trochu náročnější studi-
um, ale na jeho konci pak stabilní a atraktivní 
zaměstnání. Intenzívně nám v tom všem po-
máhá i naše nová nadace.

Ta se zaměřuje na co?
My jako firma se zaměřujeme na podporu škol 
a studentů v lokalitách našich závodů. Nadace 
Unipetrol má za úkol popularizovat náš obor 
jako takový a podporovat studenty, školy a pe-
dagogy na celorepublikové úrovni. Každoroč-
ně uděluje stipendia středoškolským a  vyso-
koškolským studentům a  v  grantovém řízení 
nabízí finanční podporu středním školám na 
vybavení učeben a laboratoří. Za dva roky fun-
gování již podpořila téměř devadesát studentů 
a dvanáct středních škol.

Říkal jste, že pracujete už s dětmi. Jak je 
oslovujete?
V jejich věku je musíme zaujmout a pro chemii 
nadchnout. Pracujeme s pedagogy základních 
škol, aby změnili přístup k  chemii. Biflování 
nudných vzorečků, i když je to důležité, ještě 
nikdy nikoho k chemii nepřivedlo. Chemie je 
neskutečně zajímavá věda, která stojí za vším, 
co nás dnes obklopuje. A právě takto chemii 
dětem ukazujeme. Spojili jsme síly s okolními 
městy, univerzitními i vědeckými pracovníky 
a  děláme pro ně zábavné semináře, soutěže 
a  exkurze. Jezdíme také přímo do škol s  po-
jízdnou vzdělávací laboratoří. V ní děti bavíme 
při netradičních pokusech a kantory inspiru-
jeme, jak na to. Dětí, které se zúčastnily zábav-
né show Báječný den s chemií, nebo si hrály 
v pojízdné laboratoři, je za poslední dva roky 
již několik tisíc. n
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Vedoucím pracovníkem  
 za odměnu nebo za trest?
Asi budete souhlasit, že firma je živý organismus, který se neustále mění, posouvá a vyvíjí. Růst 

a expanze je dříve nebo později vždy spojená s vytvářením středního managementu. A pokud se 

vyloženě nesnažíme zůstat malí, je to jednoduše nevyhnutelné. Nástrah, které na nás u toho číhají, 

ale není málo. Jak se co nejlépe vyhnout nechtěným komplikacím?

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

 
 

Jak se zbavit šikovných pracovníků? Po-
vyšte je! Drsné? Ano! Ne vždy pravdivé? 
Ano! Přesto až moc časté? Ano!

Může se stát, že povýšená osoba svou ve-
doucí pozici prostě nezvládne. My potom ale 
nemáme problém jen s touto konkrétní pozicí 
šéfa, ale velmi často také s  demotivací nebo 
i  odchodem schopného pracovníka. Místo 
jednoho vyřešeného problému tu tak rázem 
máme dva nevyřešené, a to zrovna není něco, 
o co stojíme. 

Nezřídka se představy o  práci vedoucího 
mezi lidmi velmi liší a z toho pak bohužel pra-
mení velké množství neúspěchů a komplikací. 
Například představa toho, že šikovný zaměst-
nanec bude určitě i úspěšným šéfem. Nesčet-
někrát jsem toho byla svědkem u technických 
pozic. Špičkový odborník s velkým množstvím 
zkušeností po povýšení už nemá tolik prosto-
ru pro práci, kterou má tak rád, a více se musí 
věnovat svým lidem. Nakonec není spokojený 
a to celé ústí ve výpověď. Nebo se stane to, že 
se práci dál plně věnuje, ale z části či zcela ig-
noruje své šéfovské povinnosti. Je sice odbor-
níkem, který poradí, udělá hromadu práce, 
ale jeho tým je vlastně bez vedoucího. Nevím, 
která varianta je horší, ale je vám asi jasné, že 
ani jedna z nich firmě nepomůže.

Není mnoho lidí, kteří mají naprosto při-
rozený talent vést druhé a dokáží ho projevit 
s  lehkostí. Někteří se poučí z  toho, co sami 

zažili jako podřízení, jiní potřebují návody 
a rady, ale časem zjistí, že k úspěchu to nestačí.

Zároveň není mnoho firem, které na pozici 
šéfa své nejlepší zaměstnance připravují. Vět-
šinou se to prostě stane, hodí je do vody a učí 
se za pochodu. Pro přirozený talent je to pří-
jemná výzva, ale pro ty ostatní spíše nepříjem-
ná zkušenost. Aby expanze a tvoření středního 
managementu bylo co nejsnazší, mám tu pro 
vás pár tipů z dlouholeté praxe.

Ne každý touží řídit a vést druhé
Když mluvíte s vedoucími pracovníky, kteří se 
vedoucími stát vlastně vůbec nechtěli, zjistíte, 
že to možná brali jako určitou formu potvr-
zení dobré práce, a  to jim lichotilo, ale doo-
pravdy nejsou na této pozici spokojení. A asi 
není třeba říkat, že pokud vlastně nechcete 
být vedoucím, pak budete velmi těžko dobrým 
vedoucím.

Nedělejte tedy tu chybu a nenuťte své nej-
lepší lidi do vedení, pokud to sami doopravdy 
nechtějí. Nebo jim dejte možnost si to zkusit 
a pak se ctí vycouvat.

Jaký vedoucí, takový tým
Vedoucí by měl být zaměřený na výsledky, loa-
jální, se zájmem o obor, slušná osobnost a tak 
dále. Nároků není právě málo. 

To, že je pravým odborníkem ve svém obo-
ru a  jedním z  nejlepších zaměstnanců firmy, 
ale nestačí. Musí být zaměřen na výkony, pro-
tože pokud není, bude pro něj nemožné udr-
žet svůj tým v  dobré kondici, co se výsledků 
týká. Nemusí být zákonitě ten úplně nejlepší, 
ale měl by být schopen sám podávat výborné 
a stabilní výkony.

Podobně je to s  loajalitou, která souvisí 
s osobní motivací. Pokud je vedoucí pracovník 
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Jak se zbavit šikovných  

zaměstnanců? Povyšte je!  

Drsné? Ano!  

Ne vždy pravdivé? Ano!  

Přesto až moc časté? Ano!

motivovaný samotnou prací – prostě rád pra-
cuje, dává mu smysl to, čemu se firma věnuje, 
a  fandí tomu, bude toto přenášet dál na svůj 
tým. Pokud ale bude jeho motivace zafixovaná 
pouze na peníze nebo benefity, nebude scho-
pen jiným způsobem motivovat své podříze-
né, a navíc pod ním ti správní srdcaři nebudou 
chtít pracovat.

U  vedoucích pracovníků oceníte spoustu 
vlastností a některé se od sebe liší v závislosti 
na konkrétním typu pozice vedoucího, ale to, 
co ocení všichni (tedy sami vedoucí, podřízení 
i vrcholové vedení), je schopnost vidět řešení 

a zachovat chladnou hlavu, když přijdou pro-
blémy. 

Povýšení jednoho, příklad pro druhého
Pokud někoho povýšíte, měli byste vědět, že 
tím dáváte najevo, jaké lidi podporujete. Když 
někoho povýšíte, říkáte tím: „Takhle si před-
stavuji dobrého zaměstnance.“ A vidí to nejen 
zaměstnanci, ale také dodavatelé a vaši zákaz-
níci. 

Kdysi jsem se zeptala jednoho ředitele fir-
my, jak přišel ke svému šéfovi personálního 
oddělení, který se mi nezdál dost kompetent-

ní a  výkonný. Řekl mi, že je to jejich bývalý 
obchodní ředitel, který neměl výsledky, ale 
dokázal vždy moc pěkně mluvit s lidmi. A tak 
mu svěřili pozici vedoucího personálního od-
dělení. Ptala jsem se, zda má tedy v této oblasti 
výsledky. Asi není překvapením, že neměl. 

A z toho plyne další důležitý bod na téma 
povýšení. Nemělo by určitě být odpovědí na 
otázku: „Co s ním budeme dělat, když je ne-
schopný?“

Jak se nespálit
Abych to shrnula do kratičkého návodu, po-
kud přemýšlíte o  tom, že někoho povýšíte, 
představte si tohoto člověka na pozici šéfa 
a odpovězte si na následující otázky:
• Jak bude zvládat lidi? Zajímá se o ně? Sna-

ží se být nestranný a fér? Jak řeší konflikty 
druhých? A dokáže druhé pochválit? 

• Jak bude zvládat administrativu, porady, 
úkoly, prezentování výsledků, předkládání 
návrhů – jednoduše vše, co přesně od něj 
budete vyžadovat?

• Chce tuto pozici opravdu dělat? Má ty am-
bice? Ví, co se od něj očekává a jaké změny 
ho vlastně čekají? Když jej do toho zasvětí-
te, ještě stále to chce?

 
Nepodceňujte kompetentní výběr nového 

vedoucího pracovníka. Stejně tak se ujistěte, 
že vámi zvolená osoba si pozici vedoucího 
pracovníka také zvolila a  opravdu si je vědo-
ma toho, co to obnáší. Následně nezanedbejte 
jeho kvalifikaci na nové pozici. Předejdete tak 
mnohým komplikacím. n
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Průzkum Dell Technologies:  
Nevychovali jsme generaci robotů
Příslušníci generace Z ovládají moderní technologie, ale obávají se, že jim schází potřebné „měkké 

„dovednosti“ a touží po lidských kontaktech. I přesto se starší odborníci bojí, že je digitální 

domorodci vystrnadí z pozic.

Generace Z vstupuje ze škol na pracovi-
ště a přináší s sebou mentalitu orien-
tovanou na technologie, která podni-

ky posune dál do digitální éry, ale mohla by 
při tom prohloubit rozdíly mezi pěti genera-
cemi, které se dnes v práci setkávají. Z globál-
ního průzkumu zadaného společností Dell 
Technologies vyplynulo, že post-mileniálové 
– lidé narození po roce 1996 a  označovaní 
také jako generace Z – do hloubky a všestran-
ně chápou technologie a jejich potenciál pro-
měňovat náš život a práci.

Podle technologické úrovně hodnotí 
firemní kulturu
„Je prakticky daná věc, že tito digitální domo-
rodci mají rozvinuté dovednosti v technolo-

giích a práci s daty, přesto však překvapí, ja-
kou úroveň digitální vyspělosti na pracoviště 
přinášejí,“ komentuje Danny Cobb, Corpora-
te Fellow a  viceprezident pro technologické 
strategie ve společnosti Dell Technologies. 
„Nevychovali jsme ovšem generaci robotů. 
Lidé z generace Z nevnímají technologie jen 
jako nástroj na podporu pokroků lidstva, 
ale také jako prostředek k vyrovnání rozdílů 
v přístupu k informacím.Jedinečně tak spoju-
jí jasnou vizi a optimismus.“

Průzkum mezi více než 12  000  studenty 
středních a vysokých škol ze 17 zemí odhaluje 
pohled mladé generace na technologie a bu-
doucí práci. Konkrétní poznatky:
• 98 % respondentů pracovalo s technologi-

emi v rámci svého formálního vzdělávání.

• 91 % uvádí, že technologie, které zaměst-
navatel nabízí, pro ně budou jedním z kri-
térií při volbě mezi podobnými pracovní-
mi nabídkami.

• 80  % chce pracovat s  těmi nejmoderněj-
šími technologiemi; z těchto respondentů 
pak 38 % zajímá kariéra v IT, 39 % se ohlíží 
po práci v oblasti kybernetické bezpečnos-
ti a 46 % má ambice pustit se do výzkumu 
a vývoje v technologiích.

• 80 % mladých se domnívá, že technologie 
a automatizace umožní předcházet diskri-
minaci a  vytvářet spravedlivější pracovní 
prostředí.
Ohromujících 89 % dotazovaných si uvě-

domuje, že nastává éra partnerství lidí a stro-
jů: 51 % účastníků průzkumu je přesvědčeno, 
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že lidé a stroje budou pracovat v propojených 
týmech, 38 % naopak stroje vidí jako nástroje, 
které budou lidé používat podle potřeby.

Málo zkušeností, potenciální trhliny 
v generačních vztazích
Většina příslušníků generace Z si je jistá svý-
mi technickými dovednostmi, zároveň se 
ovšem obávají, zda mají měkké dovednosti 
a  zkušenosti, jaké zaměstnavatelé hledají. 
Svou technologickou gramotnost hodnotí 
73 % respondentů jako dobrou nebo vynika-
jící a 68 % se domnívá, že mají nadprůměrné 
programátorské schopnosti. Ještě víc vypo-
vídá fakt, že 77 % mladých je ochotných stát 
se mentory staršího kolegy, který má s tech-
nologiemi méně zkušeností. Zároveň mají 
ale téměř všichni čerství absolventi (94  %) 
ohledně svého budoucího zaměstnání nějaké 
obavy.
• Jen něco nad polovinu (57 %) hodnotí své 

vzdělání, pokud jde o přípravu na budoucí 
kariéru, jako dobré nebo vynikající.

• 52  % si je jisto, že disponují technickými 
dovednostmi, které zaměstnavatelé chtějí, 
ale o svých dovednostech v dalších oblas-
tech už tak přesvědčeni nejsou.

Starší odborníci se naopak obávají, že je 
mladí předstihnou a  většinu vedoucích rolí 
v  budoucnu obsadí digitální domorodci. 
Podle dřívějšího průzkumu společnosti Dell 
Technologies má 87  % podnikových lídrů 
strach, že jejich organizace bude mít potíže 
nabídnout rovné příležitosti lidem všech ge-
nerací.

Jak upevnit mezigenerační vztahy
Na pracovištích se dnes setkává až pět gene-
rací. Podniky proto musí při prosazování kul-
tury postavené na digitálních technologiích 
pracovníkům pomáhat nacházet společnou 
řeč. V  týmech sestavených z  lidí z  různých 
oddělení s  doplňujícími se dovednostmi 
může být výměna znalostí plynulejší a řešení 
problémů pružnější. Mladým profesionálům 
mohou na začátku rozvoje kariéry pomoci 
stáže, „kolečka“ po různých pozicích a  další 
podobné příležitosti, během nichž získávají 
zkušenosti a  rozvíjejí kýžené měkké doved-
nosti. A  programy obráceného mentorování 
vedeného generací  Z  zase mohou vylepšit 
technické kompetence v celé organizaci.

„Ve společnosti Draper nám velmi prospívá 
spolupráce mezi obory. Není výjimkou, že 
dáme dohromady vojenské experty, špičkové 
vědce a  studenty z  místních univerzit 
a  předložíme jim k  řešení ty nejsložitější 
problémy,“ popisuje Mike Crones, ředitel 
pro informatiku v technologické společnosti 
Draper. „Studenti v těchto scénářích přichá-
zejí při hledání řešení s jedinečnou perspek-
tivou. Mnohé z technologií, s nimiž pracuje-
me, jsou vysoce interaktivní a lidé z generace 
Z  k  nim mají zvídavý, uživatelský přístup, 
jaký bychom bez nich možná nezvolili.“ 

„Jsou také zvyklí na instantní možnost 
si vše „vygooglit“ – tedy nečekat pasivně na 
příjem informací a naopak se aktivně podílet 
na vzniku nových řešení, postupů nebo ob-
sahu. K  informacím prostě přistupují jinak, 
protože jsou jimi odmalička zavaleni. Tento 
proaktivní přístup se projevuje i  v  tom, že 
tyto generace mnohem více řeší třeba znač-
ku a  pověst svého potenciálního zaměstna-
vatele, souznění s  firemní kulturou a  také 
smysluplnost své práce. A  to jsou atributy, 
které by měl umět jejich zaměstnavatel dob-
ře uchopit a  využít,“ říká Alžběta Honsová, 
marketingová manažerka české pobočky 
personálně poradenské společnosti Rand-
stad.

V náboru se sází na osobnosti
„Ve společnosti Yusen Logistics jsme otevřeni 
spolupráci napříč generacemi, včetně kolegů 
z tzv. Generace Z (GenZ). V našem pracovním 
prostředí podporujeme diverzitu a vážíme si 
nových nápadů a  přístupů k  technologiím, 
pracovním návykům či zlepšení pracovních 
podmínek, které GenZ přináší. Postřehy 
mladší generace nás přivádí blíže k  našim 
zákazníkům a pomáhají nám pochopit jejich 
potřeby,“ popisuje John Mitchell, generální 
ředitel společnosti Yusen Logistics Česká re-
publika. 

„Přijali jsme už několik zaměstnanců, kteří 
se narodili kolem přelomu milénia. Klíčovým 
faktorem při náboru u nás je osobnost a sna-
žíme se spárovat kandidáty s programy škole-
ní či vzdělávání, které nabízíme. Příliš mnoho 
zkušeností může být někdy na škodu. Pevně 
věříme ve firemní kulturu naší společnosti, 
takže pokud se někdo u  nás uchází o  místo 
a má požadovaný postoj, vášeň a energii, ur-
čitě v  organizaci Yusen uspěje. Lidé z  GenZ 

mají u  nás mnoho příležitostí se uplatnit, 
ať už se jedná o  role v  IT, Solution Design, 
dopravě či provozu skladů, nebo v  dalších 
divizích, kde se pracuje s klienty, jako je zá-
kaznický servis nebo prodej. V rámci Yusenu 
máme štěstí, že u nás naši zaměstnanci rádi 
zůstávají dlouhodobě a věříme, že GenZ bude 
pokračovat v tomto trendu.“ 

„Při své práci s  managementem se s  té-
matem generace „Z“ a částečně i „snowflakes 
generation“ začínáme setkávat stále více. 
Ukazuje se, že na mezigenerační spolupráci 
mezi všemi vrstvami spolupracovníků má zá-
sadní vliv typ osobnosti a především původní 
rodinné zázemí „generanta Z“. Ale stejně tak 
i generačních vrstev starších. Jednou z klíčo-
vých hodnot je vzájemný respekt. To někdy 
chybí (nejen generaci Z),“ dodává Martin Ka-
lenda, MBA, senior konzultant Image Lab. 
„Všechno se však dá pozitivně ovlivnit. Máme 
velmi dobré zkušenosti s tím, když generace 
propojíme při práci na společném projektu, 
zejména zaměřeném na kulturu komunikace 
a práce se zpětnou vazbou. Tam se pozitivní 
výsledky zlepšené mezigenerační spolupráce 
projevují v řádech dnů a týdnů. A přináší vzá-
jemné obohacení a podporu výkonu organi-
zace jako celku.“ n (tz)

Lidský element

I když prakticky od narození zacházejí 

s elektronickými zařízeními a vyrůstají 

se sociálními sítěmi, touží členové gene-

race Z na pracovišti po intenzivnějším lid-

ském kontaktu.

• Jako prostředek komunikace s kolegy 

upřednostňují osobní rozhovor (43 %). 

Následuje telefon (21 %), naopak aplika-

ce pro rychlé zprávy a SMS se umístily 

na chvostu.

• 75 % respondentů očekává, že se v práci 

budou učit od kolegů a dalších lidí, nikoli 

online.

• 82 % se domnívá, že sociální sítě mohou 

na pracovišti fungovat jako užitečný ná-

stroj.

• Více než polovina dotazovaných (53 %) 

dává přednost docházení na pracoviště 

před prací z domova a 58 % preferuje 

pracovat v rámci týmu, nikoli jako sa-

mostatná jednotka.
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Spolupráce generací ovlivňuje  
 konkurenceschopnost firem
Tématem poslední Inspirace HR, kterou společnost People Management Forum v loňském roce 

pořádala, byla věková diverzita a její dopad na konkurenceschopnost. 

TEXT: A L ENA K A Z DOVÁ

Lenka Čábelová, manažerka komuni-
kace ve společnosti Microsoft Česká 
republika a Slovensko, představila kon-

cept digitální firemní kultury v  Microsoftu. 
Právě digitální kultura totiž podle zkušeností 
Microsoftu pomáhá překlenout rozdíly mezi 
generacemi. Podporuje flexibilitu a  mobilitu 
práce, což vyžadují zaměstnanci bez ohledu 
na věk. 

Flexibilní a digitální kultura propojuje
Podmínkou pro rozvoj digitální kultury je 
rozvoj digitálních dovedností. K  tomu na-
příklad v  Microsoftu využívají tzv. reverzní 
mentoring, kdy mladší zaměstnanci učí starší, 
jak moderní technologie používat. Pro rodi-
če s  dětmi jsou zase výhodné částečné úvaz-
ky. Flexibilní práce ale klade nové nároky na 
manažery. „Pokud flexibilní tým řídí manažer 
stejně jako tým v jedné kanceláři, tak ho prak-
ticky neřídí,“ říká Lenka Čábelová. Vysvětlila, 
jak Microsoft investoval do rozvoje manažer-
ských dovedností a  leadershipu. Podle zku-
šeností Microsoftu mají organizace se silnou 
digitální kulturou 5krát víc lidí, kteří přinášejí 
strategickou hodnotu, 4krát víc zaměstnanců, 
kteří jsou vysoce angažovaní, 3krát víc velmi 
inovativních pracovníků a  2krát víc kolegů, 
kteří se cítí vysoce produktivní.

K  zavedení digitální kultury ve firmě je 
podle L. Čábelové zapotřebí, aby to byla pri-
orita vedení, dále příklad nadřízeného, vhod-
ná školení, podpora IT, přístup k informacím 
a zdroje na zavedení. V českém prostředí je za-
tím adopce technologií o 20 % nižší, než je ev-
ropský průměr. Způsobují to tři faktory, které 
zatím firmy v Česku podceňují – dávají totiž 

přednost času oproti výsledkům, izolaci oproti 
sdílení a úkolům oproti samostatnosti. Přitom 
digitální kultura podle průzkumu Microsoftu 
zvýšila o 27 %, produktivitu, o 26 %, spoluprá-
ci, o 29 % a inovativnost o 34 %. A kromě toho 
zvýšila work life balance.

Jak překonávat „stigma rodič“
Kateřina Gábová, HR ředitelka společnosti 
Kiwi.com, popsala věkovou diverzitu ve fir-
mě, jejíž věkový průměr je 28 let, stále velmi 
dynamicky roste, rozšiřuje portfolio produktů 
i služeb, a tak nabírá nové zaměstnance. K za-
jištění růstu ale firma potřebuje seniornější 
zaměstnance i manažery, kteří by svými zku-
šenostmi růst firmy podpořili. Nevětší počet 
zaměstnanců v Kiwi tvoří mileniálové (84 %), 
generace X je zastoupena 10 procenty a  nej-
mladší generace Z téměř sedmi procenty. Si-
tuace v  náboru leckdy vypadá tak, že mladší 
kolegové realizují pohovory se seniornějšími 
kandidáty a samozřejmě, že v takových situa-
cích vyplouvají na povrch vědomé i nevědomé 
předsudky a stereotypy, které Kateřina Gábo-
vá nazvala „stigma rodič“- manažer si kandi-
dáta ztotožní s představou, kterou má o svých 
rodičích, nebo je přesvědčen, že starší neumí 
pracovat s  IT technologiemi a  nemají rádi 
změny. 

Přesto se ale podařilo do firmy dostat i star-
ší kolegy a došlo k efektu „aha“, mladí v práci 
se staršími zjistili, že jim starší kolegové mo-
hou pomoci při vyhodnocování nápadů, návr-
hů, při analýze možných rizik nových projektů 
apod. A  začali jejich schopnosti respektovat. 
Při překonávání předsudků pomáhá, když si 
lidé vzájemně naslouchají, a stereotypy se od-
bourávají při společné praktické práci lidí růz-
ného věku, během níž se konkrétně ukáže, že 
bariéry a  stereotypy máme ve svých  hlavách, 
ale v realitě neexistují. Pro HR to znamená ak-
tivně a dlouhodobě pracovat s manažery a za-

městnanci na odbourávání jejich předsudků 
a pomáhat při sdílení dobré osobní zkušenosti 
všech zúčastněných.

O aktivní seniory roste zájem
Silné stránky starší generace názorně doložil 
průzkum společnosti Ipsos (Pre)senioři v kur-
zu, který prezentovala Lenka Šilerová, Exe-
cutive Director Ipsos HR&ERM. Například 
90 % seniorů (ve věku 55+) je přesvědčeno, že 
fyzická a  psychická aktivita prodlužuje život, 
mezi svými koníčky téměř polovina uvádí 
cestování po světě, touhu učit se novým tech-
nologiím, cizím jazykům, baví je čtení, luští 
křížovky, vyhledávají si odborné články na 
internetu… Pětina seniorů si umí představit, 
že začne podnikat. A v podnikání tito aktivní 
senioři vidí nejen zdroj peněz, ale především 
sociální kontakty a další zajímavé zkušenosti. 
Průzkum zjišťoval i to, jak vnímají seniory za-
městnavatelé. 82 % firem má zaměstnance ve 
věku nad 55 let. Oceňují je velmi dobře, 45 % 
firem je hodnotí jako nadprůměrné zaměst-

Osobní branding i pro starší

O zkušenostech a konkrétních příbězích 

z poradenské práce se staršími manažery, 

kteří hledají nové pracovní a životní výzvy, 

a o možnostech, jak využít bohaté zkuše-

nosti těchto lidí, hovořila Kateřina Šama-

nová ze společnosti Bedfort Management 

Consultants. Upozornila i na to, že v naší 

společnosti, která se zaměřuje na hodno-

ty jako mládí, úspěch, výkon, bývají starší 

manažeři a zaměstnanci podceňováni, což 

u nich může vést k poklesu sebevědomí. 

Pro ně je velmi důležité, aby se naučili bu-

dovat svůj vlastní brand, na což v minulé 

kariéře kvůli velké pracovní vytíženosti 

neměli čas.

Z KULOÁRŮ PMF
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Účastníci vzdělávání  
v PMF Institutu bilancují

Kristýna Mikšovská 
Konzultant pro lidské 
zdroje, OKsystem a.s. 

Jaké vidíte výzvy pro 
HR v roce 2019?
Každodenní výzvou je pro 
mne zlepšování obrazu 
společnosti ve smyslu zkuše-
nosti, kterou si od nás odnáší každý kandi-
dát z pohovoru. Situace na trhu práce není 
příliš nakloněna zaměstnavatelům, proto 
věřím, že je komunikace a  podávání zpět-
né vazby zásadní. Dále rozvoj zaměstnanců 
a posilování brandingu, což pro mne zname-
ná především otevřeně prezentovat firemní 
kulturu navenek. Jako cíl jsem si na rok 2019 
stanovila dokončení firemního videa, na kte-
rém aktuálně s kolegy pracujeme.

Co vám přinesla účast v programu HR 
MANAŽER, jak to ovlivnilo vaši práci?
Na program HR Profesionál mne doporuči-
la moje kolegyně, která se na PMF institutu 
také jednoho z HR programů účastnila. Ce-
ním si zde především možnosti sdílet infor-
mace a zkušenosti v komunitě personalistů. 
Přidanou hodnotu vidím zejména v tom, že 
účastníci kurzu se mohou inspirovat, jak se 
jednotlivé HR oblasti řeší v jiných firmách. 

Kristýna Kufová 
Personální koordinátor, 
Ministerstvo školství, 
mládeže  
a tělovýchovy 

Jaké vidíte výzvy pro 
HR v roce 2019?
HR výzva pro rok 2019 napříč všemi odvět-
vími je dle mého názoru získání a  udržení 
talentů a  odborníků v  organizaci. V  „naší“ 
HR je hlavní výzvou pro rok 2019 popsání 
a  následné zjednodušení/zlepšení procesů 
komunikace se zaměstnanci.

Co Vám přinesla účast v programu HR 
MANAŽER, jak to ovlivnilo Vaši práci?
Účast v  programu HR Profesionál mi byla 
doporučena. Po dvou absolvovaných mo-
dulech především kladně hodnotím aktivní 
zapojování všech účastníků do výuky, přá-
telskou atmosféru a  vzájemné obohacování 
o poznatky z různých oblastí HR.

Jiřina Korbelová 
personalistka,  
Diakonie ČCE 

Jaké vidíte výzvy pro 
HR v roce 2019?
Já osobně jich mám strašně moc. Je to tím, že 
má pozice v Diakonii ČCE – středisku Pra-
ha je nová. V minulých letech naše středisko 
personalistku nemělo. Personální práci měli 
na starost vedoucí služeb nebo administra-
tivní pracovník. Je potřeba mnoho věcí sta-
bilizovat a nově zavést. Největší výzvou bude 
sjednotit systém komunikace v našem stře-
disku (jsme rozptýleni ,,jen“ po celé Praze, 
ale přesto víme, že některé informace se ke 
všem zaměstnancům nedostávají).

František Karas 
Specialista personální 
a mzdové agendy,  
NAKIT, s.p.

Co vám dává účast 
v programu HR 
Profesionál, proč jste si 
ho vybral?
Účast v  programu HR Profesionál mi dává 
možnost poznat zajímavé osobnosti z  růz-
ných oblastí HR, kteří předávají své zkuše-
nosti z  dlouholeté praxe. Jejich zkušenosti 
mi následně pomáhají nahlížet na některé 
věci jinak a dělat je lépe. Toto je také důvod, 
proč jsem si tento kurz vybral. n

nance, 55 % zaměstnavatelů uvedlo, že oceňují 
jejich zkušenosti, dále spolehlivost, loajalitu 
a zodpovědnost. Podle 60 % firem jsou to lidé, 
kteří oceňují jistotu práce apodle 50 % firem 
pomáhají utvářet dobré vztahy.

Učení a rozvoj nemají věkové limity
O  práci se staršími zaměstnanci hovořil ve 
svém vystoupení Ivo Půda z České spořitelny, 
v  níž průměrný věk zaměstnanců (40 let) se 
téměř shoduje s  průměrným věkem českého 
zaměstnance (42 let). Vyšší věk podle jednoho 
z průzkumů STEM znamená pro mnohé z nás 
hodnoty jako: Zkušenosti a znalosti, Respekt, 
Stabilitu, Zodpovědnost a  spolehlivost, Loa-
jalitu, Rozvětvené pracovní sítě. Zatímco pro 
jiné je vyšší věk spojen atributy jako: Horší 
adaptabilita na změny, Špatné učení se novým 
věcem, Nižší pracovní tempo, Neperspektiv-
nost, Nízká ochota na sobě pracovat. Zajímavé 
podle Ivo Půdy je, že ve studii mezi studenty 
z  26 zemí světa se ČR umístila předposlední 
z  pohledu pozitivního vnímání stáří, oproti 
jiným zemím bylo výrazně negativní vnímání 
moudrosti, znalostí a schopnosti učit se nové 
věci.

Starší poradci jsou úspěšnější
V  České spořitelně uplatňují mezigenerační 
propojování zaměstnanců s důrazem na silné 
stránky každé skupiny (reverzní mentoring), 
starším zaměstnancům nabízejí zapojení do 
různých vzdělávacích programů, kombinují 
přitom prezenční kurzy s online vzděláváním, 
používají názorné pomůcky (např. tablety), 
hodně se zaměřují na programy change man-
agementu. Osvědčují se při vzdělávání multi-
funkční týmy, otevřenost k chybám, neustálá 
komunikace a zpětná vazba, koučovací přístu-
py. Péče o starší zaměstnance nese své plody, 
průzkumy, které si spořitelna dělá, totiž potvr-
zují, že starším poradcům klienti více věří, že 
s věkem poradce roste zkušenost.

Práce se staršími zaměstnanci je součástí 
rozsáhlého programu České spořitelny Diver-
sitas, který prolíná všemi věkovými skupina-
mi a všemi oblastmi diverzity. Každá součást 
programu má svou grafickou značku a název: 
Gender – rovné příležitosti, Transitions: bez 
bariér, Grant: flexi kancelář, Čáp: rodina ne-
znamená konec kariéry, Moudrá sova: ceníme 
si vašich zkušeností, Zdravá ČS: podporujeme 
zdraví našich zaměstnanců. n
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www.pmf-institut.cz
Chcete získat více informací o studiu?
Blažena Kohoutová, ředitelka PMF Institutu, 
tel.: +420 608 615 361, e-mail: blazena.kohoutova@pmf-hr.com

ZABEZPEČTE SVOU KARIÉRU 
EFEKTIVNÍM VZDĚLÁNÍM

Výjimečná příležitost setkat se se špičkami na trhu, 
ze které budu čerpat i po skončení programu.

Účast v programu HR MANAŽER mi ucelila a výrazně 
prohloubila kompletní znalost HR i vedení lidí.
Účast v programu HR MANAŽER mi ucelila a výrazně 
prohloubila kompletní znalost HR i vedení lidí.

Výjimečná příležitost setkat se špičkami na trhu, 
ze které budu čerpat i po skončení programu.
Výjimečná příležitost setkat se špičkami na trhu, 
ze které budu čerpat i po skončení programu.

Moduly programu jsou velmi praktické a v příjemné atmosféře. 
Lektoři profesionálové s praxí a zkušenostmi z Čech i ze zahraničí.

Andrea Tkačuková, Foreigners.cz

Martina Paulíková, Klinika Yes Visage

Nina Paulisová, KIWI.com

HR STRATÉG

HR MANAŽER

HR PROFESIONÁL
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V malé firmě je důležité na nic si nehrát

Tu situaci známe všichni: v našich obo-
rech je velký hlad po nových lidech, ale 
s uchazeči se dveře netrhnou. O jejich 

pozornost bojujete s desítkami dalších firem, 
z nichž mnohé jsou „sexy“ a pracovně přitažli-
vé. Pokud jste navíc malá firma, máte problém 
konkurovat podmínkám či benefitům někte-
rých konkurentů.

V  odvětví marketingu netrvá nedostatek 
lidí měsíce, ale už roky. Souvisí to s  rychlým 
rozvojem oboru i  nedostatkem kvalitního 
vzdělání, kdy ze škol neproudí tisíce absolven-
tů jako v  jiných oborech. Asi tři roky zpátky 
jsem zjistil, že jako malá firma musíme kom-
pletně změnit systém náboru, abychom měli 
vůbec šanci bojovat se silnějšími značkami. Že 
musíme dát lidem to, co velké firmy neumí.

Začali jsme u inzerátů. Přestali jsme tvořit 
věcné texty plné faktů, ale raději se snažíme 
pocitově přiblížit, co znamená pracovat pro 

naši firmu. Texty jsou psány formou vyprávě-
ní, lidsky a  s  trochou emocí, díky čemuž cílí 
jen na přesně vytipovanou skupinu lidí. Kdo 
do ní nepatří, inzerátu spíše neporozumí, 
nebo se mu zkrátka líbit nebude.

Osobně jsem nikdy nevěřil formálním pra-
covním interview nebo dokonce tzv. assess-
ment centrům. Naše pohovory proto nemají 
jasnou strukturu, ale jde o otevřenou diskusi 
s  uchazečem. Každý druhý kandidát je tím 
překvapen, ale výsledek je téměř vždy stejný 
– postupné uvolnění atmosféry vede k debatě, 
které se účastní dva rovnocenní hráči. Vlastně 
to tak trochu připomíná první rande. Na konci 
to buď jiskří, nebo ne.

Vím, říkáte si: „To je hezké, ale zafungovalo 
to?“. Ano, zafungovalo. Přestože kvůli jiné for-
mě inzerátu přichází méně životopisů, jejich 
kvalita významně stoupla. Díky otevřenosti 
a  pozitivní atmosféře u  pohovoru získávám 

dostatek informací k  tomu, abych lidem na-
šel odpovídající uplatnění. A  vždy otevřeně 
odpovídám na otázky, které mají k firmě jako 
takové. Díky tomu přichází s realistickým oče-
káváním a  nestává se mi, že se ve fungování 
firmy zklamou.

Všechno zmíněné si přitom může dovolit 
i malá firma. Maximální otevřenost a upřím-
nost vás nic nestojí. Zadarmo je i pochopení, 
které nabídnete svým lidem, případně drobné 
ústupky např. v režimu pracovní doby. A tře-
baže máme i  my benefity, které něco stojí 
(např. společné obědy nebo provize z klientů), 
naším hlavním je, že své kolegy 
prakticky v ničem neomezuje-
me. Tenhle přístup nám fun-
guje skvěle.

K A M I L GR IC ,  

M A J ITEL AGENTU RY 

NA R R ATI V E M EDI A
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Inspirace HR  
Syndrom vyhoření

29. 01. 2019 / People Management Forum, Vítkova 244/8, Praha 8 – Karlín

•   Proč a kdy nás může postihnout 
syndrom vyhoření?

•   Jak různě se vyhoření může 
projevovat?

•   Kdo za to může a jak se bránit?

•   Dá se syndromu vyhoření předejít, 
nebo ho už jen řešíme?

•   Pomůžeme si sami nebo 
potřebujeme pomoc?

•   Co dělat, abychom nezačali 
„hořet“?

Resilience program jako prevence  
proti syndromu vyhoření
Pavla Bučilová, HR Country Manager, GSK 

Syndrom dneška – vyhoření – jak mu  
nepropadnout a jak mu čelit
Alena Sehnalová, psycholožka práce, jednatelka a.sense

Syndrom vyhoření
Vladimíra Odehnalová, vedoucí oddělení, personální úsek Fakultní 
nemocnice Olomouc

Generace Y a vyhoření
Ivan Holko, IT Services Delivery Manager, Self-employed, Blue Dynamic
Jana Peclová, psychiatrička a personalistka

Více na 

www.pmf-hr.com

Partner setkání
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Unikátní průvodce ve světě 
HR managementu

Předplaťte si HR forum 
a získejte výhody!
•   Odborný měsíčník HR forum 

je na trhu od roku 1999. Má 
dlouhou tradici a vybudoval 
si za tu dobu mezi 
personalisty silnou značku. 
Stal se respektovaným zdrojem 
informací pro jejich práci. Ve 
sféře byznysu i státní správy.

•   Je to jediný časopis v České 
republice, který se podrobně 
a do hloubky věnuje tématům 
HR managementu.

•   Oslovuje nejen HR komunitu 
v České republice, ale všechny, 
kdo chtějí dobře vést sebe i druhé

Zvolit si můžete dvě varianty předplatného

Tištěné HR forum HR forum v pdf verzi 
Roční předplatné 1400 Kč 
plus DPH

Roční předplatné 790 Kč 
plus DPH

Zažádejte si o ukázkový výtisk zdarma a přesvědčte se, že stát se předplatitelem se vyplatí. 
Více informací o nabídkách pro studenty a členy People Management Fora na 

www.hrforum.cz/predplatne-hr-forum

5 důvodů, proč se 
stát předplatitelem 
časopisu HR forum
•  Stanete se členem komunity HR 

profesionálů působící v České 
republice i v mezinárodním 
prostředí.

•  Můžete sdílet své zkušenosti 
v diskusních skupinách HR 
forum CZ a HR forum CEE na síti 
LinkedIn.

•  Získáte přístup k odbornému 
know-how a k praktickým case 
studies z jiných společností.

•   Dozvíte se o trendech 
v personalistice a můžete sdílet 
zkušenosti, jak je zavést do praxe.

•  Můžete se stát spolutvůrci 
časopisu a přispívat svými názory 
a zkušenostmi k jeho unikátnímu 
obsahu.

Co dále díky 
předplatnému 
ještě získáte
•  11 vydání tištěného časopisu ročně 

+ speciální přílohy
•  Přístup do archivu obsahujícího 

materiály z dřívějších vydání 
časopisu

•  Informace o výhodných nabídkách 
partnerů a dodavatelů
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