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PMF vyhlašuje soutěž o nejlepší personální projekt

HREA EXCELLENCE
AWARD® 2020
Posláním „HREA Excellence Award 2020“ je ocenění
nejlepších projektů v oblasti řízení lidských zdrojů.
Projekt můžete přihlásit do jedné z následujících kategorií
1. kategorie

2. kategorie

3. kategorie

Velké
společnosti
nad 500 zaměstnanců

Střední a malé
společnosti
do 500 zaměstnanců

Neziskové
organizace
a veřejná správa

Stanovy a podmínky soutěže naleznete na www.hrforum.cz
Přihlášku zasílejte do 31. srpna a prezentaci ve formátu PPT k soutěžnímu projektu
do 11. září 2020 na e-mailovou adresu helena.tesarova@pmf-hr.com

Generální partner HREA

Partneři ceny HREA

Partneři soutěže
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moderním technologiím mnoha novým dovednos-

tech, přeskupili jsme své hodnoty a priority. Některé firmy působily v první linii a home office si nemohly dovolit. O tom si
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HR profesionály z jiných segmentů včetně retailu i dalším lidem
v první linii v mnoha profesích od zdravotníků, hasičů, vojáků
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přes řidiče, popeláře, k hygienikům a dalším jménem People Ma-
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nagement Fora (PMF) moc a moc děkujeme.
Covid 19 urychlil řadu změn v HR. Ty by sice probíhaly, ale ne
tak rychle. Pomohly nám moderní technologie, které umožnily

Péče o klienty:

komunikaci uvnitř firem a přispěly k udržení výkonu. Nyní už

Radka Voříšková, telefon: 774 712 795,
e-mail: radka.voriskova@pmf-hr.com

ale jsme v ekonomické recesi a zásadní proměnou projde trh prá-
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ce. Také vedení týmů a leadership bude vyžadovat nové kompetence. Po dobách růstu se témata jako nezaměstnanost, udržení
klíčových lidí, řízení týmů na dálku stávají součástí života firem.
PMF, největší asociace personalistů v ČR, by vám v těchto dobách i nadále chtěla pomáhat. Věříme, že máme co nabídnout.
Už době koronaviru jsme vám přinášeli inspirace a zkušenosti,
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jak firmy z různých segmentů naprosto novou pandemickou krizi zvládaly. V online webinářích a panelových diskusích jsme se
snažili vám nabízet inspiraci k HR práci. A budeme pokračovat

Předplatné:
Plná cena předplatného je 1 400 Kč
(bez DPH) ročně, pro předplatitele ze
Slovenska 98 EUR (bez DPH) ročně.
Časopis HR forum vychází ve dvou
podobách – tištěné a online, již lze najít
na www.hrforum.cz. Pro heslo kontaktujte
info@hrforum.cz.

i nadále. Věříme, že už to budou akce, kde se budete moci setkávat tváří v tvář. Na to se asi všichni moc těšíme. Na podzim
připravujeme HR konferenci, na níž vystoupí zkušení lídři s inPavel Beneš
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spiracemi, jak v nové době dělat věci jinak.
Nepřijdete ani o Business Forum v Brně a jsme připraveni,
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pokud by si to situace vyžadovala, akce pro naše členy pořádat
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i nadále online. Po společně prožité koronavirové zkušenosti je

šenosti asi nic nenahradí.
I pro nás je to výzva, ale věříme, že ze situace, do které jsme se
dostali kvůli Covid-19, vyjdeme silnější! n
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Proč ani v době krize
byste neměli zapomínat
na starší zaměstnance?

Jaké zkušenosti
si HR ze zdravotní krize
odnáší?
<
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Jakým chybám
se při reorganizaci vyhnout?
<
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Jak prožívali pandemii
zaměstnanci Albertu
Česká republika?

Jakou krizovou komunikaci
využívali v Mondi Štětí?

Ze zákulisí
Vracíme se do takzvaně normálního života. Ale on už to
nebude „normál“, v němž jsme žili a pracovali před koronavirem. Zlaté časy, kdy se firmy praly o lidi na trhu práce, se
nevrátí. Strach a šok z nové situace, kdy skutečně šlo o zdraví
a život, vystřídala doba nejistoty. Jsme v ekonomické krizi,
firmy přehodnocují dříve naplánované projekty a redukují
zbytné náklady. Home office se stane tím novým normálem,
což před krizí nebývalo. Šéfové budou muset zvládat řízení
na dálku, uvidíme, jak to změní firemní kulturu.
Ale redukce nákladů výrazně zatřese s jistotami zaměstnanců. Doba bude hodně složitá a opět bude záležet na
manažerských dovednostech vedoucích, jak se s nejistotou
ve vývoji svých firem a s obavami svých lidí z dopadů krize, včetně propouštění, dokážou srovnat. Bez leadershipu
to nepůjde. Ten by ale v této době neměl být jen pojmem,

Alena
Kazdová

o kterém se hodně mluví, ale v reálu spíš připomíná Yetiho, kterého nikdo neviděl. Věřím, že krizová doba vzbudí
poptávku po skutečných lídrech, kteří umějí s lidmi komunikovat, získat je pro cíle firmy a pomáhat jim v nepříjemných situacích. Krize jsou zkouškou charakterů a odhalují
ty nejlepší. Proto mě zaujal průzkum společností Experis
Executive a Krauthammer, který zjišťoval mezi více než 300
českými top manažery, jaké vlastnosti by měl mít správný
lídr . Většina uvedla schopnost komunikovat, rozhodovat se,
inspirovat ostatní a zápal pro věc. Nic proti, ale zaskočilo mě
zjištění, že podle respondentů není pro lídra nezbytnou ani
důležitou vlastností kreativita a inovativnost, dokonce ani
pracovitost. Dle mého přesvědčení a osobních zkušeností
totiž právě tyto vlastnosti lídrům v jejich týmech získávají
respekt, důvěru a motivují lidi k neuvěřitelným věcem.
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otázka pro…

kalendárium
září / říjen

Jana Humla,

10 10. 9. 2020

technického ředitele, SECURITAS ČR

Společnost SECURITAS testuje využití termokamer pro bezpečnost a ochranu zdraví ve
firmách. Stanou se termokamery standardní součástí bezpečnostních opatření ve firmách?
Jaké máte ohlasy z byznysu?
Automatické měření teploty zaměstnanců s pomocí kamer se určitě standardem stane – při současné
velké poptávce tato dosud velmi nákladná technologie zlevní a stane se dostupnější. Čekám tedy, že se
s termokamerami v budoucnu budeme běžně setkávat v továrnách, úředních a kancelářských budovách a všude tam, kde společně pracuje více lidí a vpustit dovnitř osobu s horečkou představuje riziko.
Z diskuzí s našimi zákazníky vidíme, že uvažují o trvalém použití i po skončení hrozby koronaviru,
kdy kamery poslouží hlavně v období běžných sezónních chřipkových epidemií. Při instalaci v interiéru termokamery fungují spolehlivě a ušetří zdlouhavou lidskou práci. Z hlediska ochrany osobních
údajů a GDPR nemusí představovat žádný problém, pokud neukládají záznam a pouze v reálném čase
informují ostrahu o vstupu člověka, kterého je třeba přeměřit. Běžný zaměstnanec přítomnost kamer
vůbec nezaregistruje – snad jen tak, že nebude muset stát ve frontě na osobní kontrolu.
Naopak termální technologie zatím neumožňují spolehlivé měření teploty osob ve venkovních
prostorech, proto si neumím představit, že by nás termokamery hromadně měřily v metru či prostředcích veřejné dopravy.
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Jak zvládat stres způsobený
pandemií

zapište si do diáře
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Vážná situace, pocit ohrožení, řada osobních
omezení, změny v pracovním režimu – to
vše znamená zvýšenou psychickou zátěž.
Společnost ČEZ proto pro své zaměstnance
zřídila bezplatnou telefonní linku s psychologickou poradnou. „Odborníci na bezplatné
lince jsou k dispozici 24 hodin denně. Mohou
pomoci zvládnout stresové situace, zmírnit
obavy, poradit s potížemi v partnerském soužití, případně s problémy spojenými s plněním pracovních povinností nebo výchovy
dětí v současné nestandardní situaci,“ říká
ředitel personalistiky Josef Lejček.
Kromě ní mají energetici a jejich rodinní
příslušníci k dispozici i zdravotnickou linku, vedoucí pracovníci pak mohou využít
on-line krizový koučink. Od stresu může
zaměstnancům ČEZ ulevit také zdravotní
linka KORONAVIRUS. Přestože informací o epidemii koluje v médiích nesmírné
množství, řada lidí stále preferuje konzultace přímo s lékařem. Z toho důvodu ČEZ
ve spolupráci s on-line platformou uLékaře.
cz poskytuje zaměstnancům ve všední dny
v pracovní době možnost zavolat lékařům
a poradit se s nimi. V době, kdy jsou veřejné
linky přetížené, je možnost kdykoliv se poradit vítanou pomocí.
(tz)

PODZIMNÍ AKCE PMF

26

Vzhledem k mimořádné dlouhodobé situaci vzniklé
kvůli pandemii musela společnost People Management Forum přesunout menší i velké akce původně
naplánované na jarní měsíce a červen na podzim.
Zveme vás na připravované podzimní akce, věříme,
že touha po sociálním kontaktu a výměně zkušeností
většinu HR profesionálů přiláká. Tradiční brněnské
Business Forum s názvem Přepsaná budoucnost
firem se uskuteční 10. 9. 2020. V září chystáme dva
Exchange Meetingy, a to 17. 9. online – Exchange
Meeting ČEZ: Digitalizace v HR pro back office
a 22. 9. v Praze Exchange Meeting v Coca Cole: Projekt Learning Labs.
Konference HR Know How: Lidé vs. technologie
v nové době se bude konat 6. října 2020 v hotelu
Pyramida v Praze. Na 14. října chystáme Inspiraci
HR Healthcare.
Tradiční a vždy velmi žádané Legislativní forum
se uskuteční 12. listopadu v Praze, tématem budou
Novinky v legislativě. Letos opět probíhá soutěž
o nejlepší projekt HREA, počítáme s přehlídkou nejlepších projektů letošního roku, včetně těch, které
odrážejí zkušenosti HR útvarů z doby koronavirové.
Přehlídka projektů HREA Summit proběhne 25. listopadu v Praze v prostorách společnosti OKsystem.
Těšíme se na setkání s vámi na našich podzimních
akcích. Více na: https://hrforum.cz/
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lidé

Chytré digitální pracoviště řídí produktivitu
v nejistých časech

Ladislav Kučera
Na pozici HR ředitele jmenovala společnost SAP Ladislava Kučeru (44),
který má dlouholeté zkušenosti s vedením lidí a vytvářením náborových
strategií nejen z personálních agentur. Do SAP přichází Ladislav Kučera
z personální agentury Hays, kde působil na pozici generálního ředitele
pro Českou republiku a Rumunsko.
Před příchodem do agentury Hays
pracoval jako regionální manažer ve
společnosti Manpower Group a než se
začal věnovat oboru lidských zdrojů,
zastával pozice obchodního a marketingového ředitele v mezinárodních
hotelových řetězcích.

Ladislav
Kučera

Sándor Márk Bodnár
Mezinárodní personálně poradenská
společnost HAYS jmenovala Sándora
Márka Bodnára generálním ředitelem
pro Českou republiku. V uplynulých
téměř dvou letech zastával Sándor
pozici ředitele pobočky společnosti
HAYS v Rumunsku. Pro společnost
HAYS pracuje od roku 2013. Sándor
Bodnár pochází z Budapešti, kde vystudoval obchod a ekonomii, a svou
pracovní kariéru věnoval personalistice a náboru. Profesní zkušenosti získal také mimo Evropu, v jihovýchodní
Asii pracoval pro globální personální
poradenskou skupinu.

Sándor Márk
Bodnár

3.

4.

5.

6.

ci a vytvářejte přímé cesty k zákazníkům, partnerům a dodavatelům.
Virtuální pracovní prostředí: Vyhodnocujte a urychleně nasazujte
zařízení pro vzdálenou spolupráci. Využívejte virtuální prostředí
k podpoře uspokojování zvýšené
poptávky.
Bezproblémové připojení: Umožněte spolehlivé a bezpečné připojení ke vzdálené síti z domovů
zaměstnanců a bezproblémovou
integraci se zákazníky a partnery.
Distribuovaná kontinuita: Zlepšujte plány kontinuity vašeho podnikání tak, aby zahrnovaly optimalizaci počtu zaměstnanců, omezení
cestování a možnost práce na dálku
pro většinu zaměstnanců.
Adaptivní zabezpečení: Zajistěte,
aby procesy založené na výjimkách
a nedůvěryhodné přístupy k síti
byly automatizovány díky detekci
a reakci správy koncových bodů.
Více na www.accenture.com/cz‑en

Mezinárodní studie:
Zaměstnanci mají zájem rozvíjet své AI dovednosti

Jakub Střeštík
Na pozici obchodního ředitele skupiny MALL nastoupil Jakub Střeštík (43).
Pracoval na vedoucích manažerských
pozicích v několika nadnárodních
koncernech podnikajících v gastronomii, elektronice a retailu. Posledních devět let stál v čele společnosti
Kika Nábytek v Česku a na Slovensku.
V letech 2004 až 2008 pracoval jako
regionální ředitel restaurací rychlého občerstvení KFC a Pizza Hut. Do
Česka mimo jiné přivedl i kavárenský
řetězec Starbucks a slovenského prodejce elektroniky Nay.

Pandemie covid-19 zcela bezprecedentně zasáhla do osobních životů,
do zaměstnání a podnikání. Důsledky budou mít dlouhodobý dopad,
kterému bude třeba se přizpůsobit.
Z technologického hlediska krize zásadně zkracuje více než desetileté úsilí
digitální transformace, a to do období
pouhých šesti měsíců. Urychluje tak
migraci do cloudu a přináší „skokovou
automatizaci“ firem, která zrychluje
stávající investice do automatizace
společnosti a zvyšuje odolnost jejích
systémů. Společnost Accenture vytvořila řešení Elastic Digital Workplace,
které firmám pomáhá zvládnout současnou situaci. Patří do něj šest dimenzí pružného digitálního pracoviště:
1. Kultura technologického prostředí: Vytvořte technologické prostředí, které umožní efektivní práci na
dálku a vhodnou komunikaci se
zákazníky i uvnitř firmy.
2. Pružná spolupráce: Rychle nasaďte
nástroje spolupráce v celé organiza-

Jakub Střeštík

Smysluplnější práce, vyšší odměny, ale
i vyšší hodnota na trhu práce. To jsou
nejsilnější motivátory zaměstnanců
v Česku v souvislosti s dovednostmi
na využívání technologií umělé inteligence (AI). Vyplývá to z nového
mezinárodní průzkumu Microsoftu
„AI a dovednosti“. Ten probíhal mezi
12000 zaměstnanci a lídry velkých
společností napříč 20 trhy v období
od 12. do 30. března 2020 a za Českou
republiku se do něj zapojilo téměř 500
zaměstnanců a lídrů ze společností nad
250 zaměstnanců.
Jak vyplývá z dat průzkumu, zaměstnanci sami chtějí pracovat s AI
technologiemi – pro téměř polovinu
pracovníků českých firem (48 %), které jsou ve využívání AI technologií
nejdále (AI lídři), je práce s umělou
inteligencí nejen smysluplnější, ale
i zábavnější.

S tím, jak se AI technologie ve firmách stále častěji nasazují, jsou téměř
všichni zaměstnanci motivovaní prohloubit si svoje dovednosti v oblasti
umělé inteligence. K největším motivačním faktorům pak patří především
svoboda volby dovedností či možnost
vyšší odměny.
Zaměstnanci chápou, že spolu
s novými dovednostmi získávají na
důležitosti a hodnotě, a zapojení se
do rekvalifikačních aktivit spojených
s AI jim tak dává smysl. Celých 37 procent pracovníků všech dotazovaných
společností současně uvádí, že pokud
firma nebude investovat do jejich znalostí a dovedností spojených s AI, budou uvažovat o změně zaměstnavatele.
Téměř dvě třetiny (62 %) lidí, kteří
pracují pro AI lídry, tvrdí, že je jejich
organizace aktivně připravuje na AI
svět.
(tz)
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Stránky připravila Alena Kazdová

73 %
Podle průzkumu realitně‑poradenské společnosti CBRE mezi 1200 respondenty hodnotí práci z domova pozitivně sedm z deseti zaměstnanců, tj. 73 %
dotázaných. Důvodem je flexibilita, kterou zmínilo 54 % všech respondentů.
41 % lidí uvedlo, že jim home office dodává pocit svobody plynoucí z lepší
kontroly nad organizací vlastního času. „36 % respondentů má díky změně
pracovního aranžmá více prostoru pro trávení volného času se svou rodinou
a blízkými, 31 % dotazovaných získalo více času na sebe a své zájmy. Češi ani
Slováci se přitom od výsledků nadnárodního průzkumu významně neliší.
Celkem 68 % Čechů a 66 % Slováků práce z domova vyhovuje,“ uvádí Jana
Prokopcová, Head of Research v CBRE.
68 % dotazovaných uvedlo, že se na home office nijak nezměnily jejich
priority v plnění úkolů a 25 % respondentů dodržovalo stejnou pracovní dobu
jako v kanceláři. Oproti tomu 37 % lidí chce pracovat z domova flexibilně,
tj. dle potřeby a v průběhu celého dne – a tak to u nich v uplynulých dvou
měsících také probíhalo. Je zajímavé, že home office dává více prostoru vyniknout přirozeným lidským chronotypům: ranním skřivanům a nočním sovám.
Až 20 % zaměstnanců uvedlo, že i během home office začínají pracovat kvůli
větší produktivitě práce již v 8 hodin ráno, naopak 11 % vyhovuje pozdější start
v 10 hodin. Cca 5 % dotazovaných využilo příležitost ke kompletní změně
pracovní doby, přičemž začínali pracovat v poledne či ještě později a s prací
pokračovali až do noci.
Zdroj: CBRE

Průzkum HAYS: Návrat do kanceláří
Česká republika se momentálně nachází
v období, kdy se společnosti a podniky
navrací zpět k provozu. Platí řada nových hygienických norem, takže tento
provoz nemůžeme nazvat běžným,
nicméně firmy fungují a zaměstnancům bývá vesměs na dobrovolné bázi
umožněno vracet se na svá pracoviště.
Společnost Hays provedla celosvětový
průzkum s více než 1400 dotazovanými,
v němž zjišťovala jejich očekávání při návratu na pracoviště, a dále jaké předpokládají změny v souvislosti s pandemií.
Téměř polovina (48 %) respondentů
uvedla, že se na návrat do kanceláře
těší, 25 % dotázaných nemělo o návrat
zájem a bez preference bylo 27 % respondentů. Lidé se se těší na návrat do
kanceláří z různých důvodů. Někteří
lidé přešli na režim práce z domova
snadno, jiní se potýkali s dalšími povinnostmi, kterým během tohoto období
museli dostát a podobně.
Na otázku, zda mají lidé nějaké
obavy ohledně návratu do kanceláře,

30 % dotázaných uvedlo, že nechce
riskovat potenciální možnost infekce.
18 % respondentů říká, že se návratu do
pracovního prostředí neobává, a 17 %
lidí vnímá jako rizikové dojíždění do
práce hromadnou dopravou. 16 % dotázaných si myslí, že jsou doma produktivnější. 13 % respondentů uvedlo, že
nechce narušit svou novou rovnováhu
mezi pracovním a soukromým životem, a 5% lidí říká, že má jiné závazky,
kvůli kterým musí zůstat doma.
Na otázku, jak si myslí, že se pracovní prostředí v důsledku pandemie
změní, 33 % očekává větší flexibilitu pro
práci na dálku, 19 % respondentů úbytek osobních setkání a schůzek, 17 %
očekává ve firmách úsporná opatření
a snížení rozpočtů a 11 % se domnívá,
že dojde k úbytku volných pracovních
míst na pracovních trzích a 11 % lidí
plánuje do budoucna přehodnotit své
priority. Pouze 5 % respondentů žádné
změny neočekává a 3 % lidí se domnívá,
že jejich pracovní vytížení se sníží.(tz)

Zeptali jsme se
Petry Bendové,
lektorky a koučky,
OTTIMA, s. r. o.

Co pomáhá, aby se nováček cítil ve firmě dobře
a zaškolení probíhalo co nejlépe?
Nováček potřebuje co nejčastěji komunikovat se svým nadřízeným. Ideální je, pokud má mentora. Tím by měl být člověk, který k tomu má předpoklady. Být odborníkem v určité
oblasti a umět naučit tuto dovednost někoho jiného, jsou
dvě rozdílné schopnosti. Mentor musí mít nejen potřebné
znalosti a dovednosti, ale i dostatek empatie a trpělivosti.

S jakými problémovými situacemi se během zaškolování setkáváte?
Někdy se stává, že například pracovníci s technickým zaměřením vnímají jako důležitější, a možná i příjemnější, práci
na projektu než zaškolování nováčků. Při zaškolení se může
stát, že si zkušenější kolega bude dokazovat svou nadřazenost
tím, že bude používat nesrozumitelný firemní slang. Jindy
se stane, že školitel se o své zkušenosti nebude chtít podělit,
záměrně zamlčuje své know‑how. Někdy se nováčkům dávají
nepopulární úkoly, které nikdo nechce dělat. Nováček by měl
poznat všechny aspekty nové práce, ale musí cítit, že se rozvíjí, učí něco nového. Pokud bude ještě po půl roce vykonávat
stále stejnou rutinní činnost, jeho vnitřní motivace zmizí.

Jaké jsou následky neúspěšného zaškolení?
Různé. Nováček si třeba řekne, že tohle nemá zapotřebí,
a odejde. Znamená to, že bude nadále na pracovní pozici
někdo chybět a také nové finanční náklady na nový nábor
a výběr a zaškolení. Naopak někdy špatně zaškolený zaměstnanec sice zůstane, ale jeho motivace je na bodu mrazu a svou
„blbou náladou“ může nakazit celé oddělení.

Co tedy personalistům a vedení firem doporučujete?
Osvědčují se adaptační/zaškolovací plány, jasné rozdělení
úkolů/odpovědnosti, proškolení lidí, kteří se na zaškolování podílejí, odměny za zaškolení. Velký efekt mají osobní
setkání nováčků s nadřízeným a s personalistou. Zásadní je
naučit lidi, jak nováčky zaškolovat. S Ottimou připravujeme
ucelené programy rozvoje Lektorských dovedností pro interní lektory a mentory nebo praktická školení Jak zaškolovat
například právě pro technické specialisty. Téma Zaškolování
stále častěji také zařazujeme do manažerského vzdělávání
jako jedno ze zásadních témat. Věřím tomu, že když si každý
z nás vzpomene na začátky ve své práci, pochopí, že kvalitní
zaškolení pomáhá.

6

www.HRforum.cz

TÉMA

Diverzita, flexibilita, solidarita –
od hesel k žité realitě

úspěšných firem
Nadechujeme se. Pozvolna. Máme za sebou období 3 měsíců, které v mnoha oblastech změnily náš
život – naše každodenní realita se otočila o 180°. Uplynulé měsíce prožité v době koronavirové dostaly do
popředí témata, o kterých se léta hovoří, ale najednou jsme zjistili, jak je skutečně žijeme.

TEXT: J ANA SKALKOVÁ,
MANAŽERKA HR PROGRAMŮ,
CHARTA DIVERZITY

U

kázalo se, kde je diverzita skutečnou
součástí DNA firem, žitou realitou,
která pomohla překonat těžké období firmě i zaměstnancům. Je až symbolické, že
v období rozvolňování, v květnu oslavila své
10. výročí Evropská Charta diverzity. Platforma
propojující firmy, občanskou společnost a veřejné instituce s cílem podpořit a posílit diverzitu
a inkluzi na pracovišti. S více než 12000 signatáři, (pozn. mezi zaměstnavateli), kteří zastupují
přes 16 milionů zaměstnanců z celé EU, dosáhla tato platforma hmatatelné výsledky, jako je
zavedení politik týkajících se pružné pracovní
doby umožňující lepší rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem nebo zvýšený nábor
osob se zdravotním handicapem.
Komisařka pro rovnost Helena Dalli uvedla:
„Společnosti a organizace sdružené pod hlavičkou Charty diverzity jsou hybnou silou opatření, díky nimž jsou naše pracoviště a společnosti inkluzivnější, například pomocí zavedení
pružné pracovní doby pro zlepšení rovnováhy
mezi pracovním a soukromým životem, nebo
zvýšený nábor lidí s handicapy či školení pro
personalisty v oblasti nevědomých předsudků.“
Zkušenosti signatářů Charty diverzity
v Česku
O dopadu koronaviru na naši společnost komisařka dále uvedla: „Náš závazek vůči hodnotám

inkluze, diverzity a solidarity je dnes důležitější
než kdy jindy. Je působivé vidět, že společnosti
a organizace sdružené pod hlavičkou Charty
diverzity jsou při řešení této krize v roli lídrů.
V této těžké době o to více podporují své zaměstnance a pomáhají širším komunitám.“ Od
vypuknutí koronavirové krize prokázali signatáři Charty diverzity příkladný duch solidarity
v podpoře osob zasažených krizí.
V České republice je garantem Charty Diverzity Byznys pro společnost (BPS). Charta sdružuje více než 80 firem napříč segmenty, činností, regiony. Zastoupena je výroba, obchod,
finanční sektor, konzultační a právní služby.
V době Covid-19 se lokální česká praxe stala
v oblasti solidarity vzorem pro mnoho dalších
zemí.
Na konkrétních příkladech, které čeští
signatáři Charty diverzity sdíleli v květnu na
Dni diverzity, můžeme vidět, proč je důležité
diverzitu, flexibilitu a solidaritu skutečně žít
a proč se firmám vyplácí. Své zkušenosti sdíleli
například společnosti TESCO, ŠKODA AUTO,
ČSOB, DENTONS a další.
Diverzita – síla je v odlišnosti.
Poslední týdny potvrdily, jak důležité je mít
k dispozici pestrou škálu zaměstnanců, napříč věkovými kategoriemi, se zastoupením
mužů i žen, z různého prostředí atd., které se
dokáží navzájem podpořit, jejichž možnosti
a propojení sil a dovedností, časových možností jsou pro zaměstnavatele výhodou. Takovým příkladem je například cílená podpora

mezigeneračního dialogu a zaměstnání (udržení si) generace 55+. Generace zaměstnanců,
kteří jsou loajální, zkušení, mnohdy disponují
unikátním know‑how, jež u mladší generace
skomírá. Generace lidí, která se ze dne na den
stala ohroženou skupinou, nedobrovolně žijící
v izolaci. Generace, bez které obory jako stavebnictví, maloobchod, zdravotnictví mnohdy nemohou fungovat. Úspěšné a s menšími
personálními výpadky jsou dnes firmy, které
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dokázaly propojit generace: umožnit věkově starším, aby si s pomocí mladších kolegů
doplnili dovednosti práce s technologiemi,
a kde starší kolegové nyní i na dálku dokáží
mentorovat, zaučit mladé kolegy, postupně se
vracet do zaměstnání v hodinách, kdy naopak
nemohou z důvodu péče o děti být k dispozici
rodiče malých dětí. Uvedený trend tak v předstihu aplikuje sdílení pracovního místa, čerstvě
legislativně schváleného Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR.
Naplno se také ukázala potřeba zaměstnanců ze zahraničí a jejich důležitost pro český
pracovní trh. V některých oborech dočasný
„výpadek“ zaměstnanců ze zahraničí znamenal
fatální problém pro výrobu či služby. Uvedená zkušenost může být dobrou motivací, jak
ulehčit, změnit podmínky a iniciovat změny
v legislativě v oblasti získávání a zaškolování
těchto pracovníků.

Diverzita (schopnost reflektovat odlišné
potřeby různých skupin zaměstnanců, s využitím jejich různých dovedností a umění
kombinovat skupiny zaměstnanců ke spokojenosti všech zúčastněných), flexibilita
(schopnost uspořádat pracovní prostředí,
pracovní dobu tak, aby zaměstnanci mohli lépe slaďovat pracovní a soukromý život
s využitím pestré škály pracovních úvazků,
možností, kde, jak a kdy mohu pracovat,
s pomocí moderních technologií), solidarita (schopnost v obtížných dobách svůj core
business využít jako možnost, jak pomoci
slabším, zranitelnějším, ohroženým – sociálně, zdravotně, sektorově).

Flexibilita – ze dne na den naplno…
Že někdy i obtížná zkušenost může posloužit
dobré věci, se v letošním roce ukazuje nejvíce
právě v oblasti flexibility. V březnovém anketním průzkumu BPS více než tři čtvrtiny rodičů,
77 %, (celkem 314 účastnic a účastníků ankety),
souhlasilo s tvrzením, že rodičovství má u nás
stále negativní dopad na celoživotní uplatnění
žen v práci. Flexibilita se v daném průzkumu již
třetím rokem současně potvrdila jako klíčová
podmínka pro sladění práce a rodiny, zejména
pro ženy – matky. Letošní jaro důležitost flexibility práce nikoliv jako „módního výstřelku“,
ale nezbytného uspořádání potvrdilo v plném
rozsahu.
Slovy signatářů Charty diverzity: více než
10 let se snažíme, diskutujeme a najednou, ze
dne na den flexibilitu žijeme. O home office
jako způsobu práce už nyní asi nikdo pochybovat nebude. Efektivita, výkonnost, kreativita – to vše se potvrdilo jako výhody práce
z domova. Tam, kde jsou k dispozici potřebné
technologie, kde jsou zaměstnanci cíleně školeni, kde střední management není volností
a prací s virtuálním týmem zaskočen. Štěstí
přeje připraveným. Využít lze i další formy flexibility – již zmíněná sdílená pracovní místa,
pružnost pracovní doby, variabilitu úvazků. To
vše firmy v době COVID využívaly. Stejně jako
shodně citují: po této zkušenosti se mnoho
věcí změní. Když umíme flexibilně fungovat
celé týdny, není důvod, proč takto nefungovat

i nadále. Samozřejmě s otevřením souvisejících
témat, které zasluhují doladění, např.: jak zamezit sociální izolaci, jak v oblasti flexibility
podpořit kompetence liniového a středního
managementu, zlepšit využití moderních technologií atd.
Solidarita – rodiče samoživitelé, osoby
neformálně pečující
Máme‑li jako společnost dále úspěšně fungovat, musíme najít řešení i pro další problémy,
které období COVID 19 potvrdilo. Umět být
solidární se zaměstnanci, kteří se ocitli v obtížné životní situaci a dočasně potřebují podporu
ze strany zaměstnavatele.
První skupinou jsou neformálně pečující zaměstnanci. Mnohdy současně pečují o své děti
i rodiče v tzv. „sendviči“. S ohledem na demografický vývoj české společnosti se dané téma
více a více diskutuje i mezi zaměstnavateli.
Generace 65+ aktuálně tvoří 16,2%, v roce
2030 se bude jednat už o ¼ obyvatel. Již dnes
každý 7. Čech ve věku 45-59 pečuje o osobu
blízkou. Pečující jsou zejména ženy. V kategorii
55+ mají 2/5 z pečujících žen nadále i zaměstnání, 3/5 o své zaměstnání z důvodů péče přišly (průzkum Gender studies 2019). Udržení si
zaměstnání přitom neformálně pečující uvádí
jako klíčovou podmínku nejen ekonomickou,
ale také psycho‑sociální. Zaměstnavatelé mají
již dnes možnost využít celou škálu služeb
např. v rámci projektu Starám se a pracuji,
svým zaměstnancům mohou bezplatně nabídnout poradenství v oblasti zdravotně‑sociální,
psychologické, právní, a podpořit tak své zkušené, letité a loajální zaměstnance.
Druhou, výrazně ohroženou skupinou
jsou matky samoživitelky. V české společnosti dlouhodobě balancují na hranici chudoby.
Aby mohly sladit péči o své děti a pracovat,
často jsou nuceny rezignovat na kariérní růst,
přijímají hůře placené pracovní příležitosti,
nebo kombinují více úvazků. Vše pod velkým
tlakem, dlouhodobým stresem. Krátkodobým
řešením se ukázaly např. příklady firem IKEA
a Thermo Fisher Scientific, které zajišťují nákupy potravin a dalšího potřebného zboží pro
matky‑samoživitelky. Důležitá je ale i dlouhodobá podpora zaměstnavatelů např. v podobě
vzdělávání, nabídce flexibility práce atd. V podobných obtížných situacích se může ocitnout
každý z nás. n
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Nepřehlížejte ani v době recese
zkušenosti padesátníků
Firmy v nedávné době ekonomického růstu měly problém najít kvalifikované zaměstnance. O ty bude
paradoxně nouze i v době pokoronavirové, ale je možé, že si společnosti budou moci na trhu práce lépe
vybírat, protože některé firmy budou v recesi propouštět, a tak s ena trhu objeví zkušení lidé v profesích,
které budou poptávané. Nemělo by se ani v této době zapomínat, že na trhu práce existuje početná
skupina lidí, která by ráda pracovala, jen si ji málo firem všímá, je přehlížena. Jde o generaci 50 +.

TEXT: B
 ARBORA TOMŠOVSKÁ,
MANAGING DIRECTOR,
TOUCHDOWN CZECH REPUBLIC

S

tejně jak celá Evropská unie, tak i Česká
republika se potýká se stárnutím populace. Protože však lidé často odcházejí do
důchodu později, jsou starší a již nemusí podávat takové výkony, jako dříve. To je bohužel
hlavní důvod, proč o ně většina tuzemských
firem nejeví takový zájem, jako o ty mladší. Tyto
osoby přitom tvoří více než čtvrtinu všech nezaměstnaných v ČR.
Často hledáme v Evropě nebo i po světě pro
firmy kandidáty na pozice manažerů a specialistů a naší zkušeností je, že firmy na západ
od našich hranic zaměstnávají mnohem častěji
starší lidi bez předsudků a často jsou námi obsazení kandidáti 50+.
Práce je dostatek a dá se najít
Dvě kategorie starších pracovníků
Podle našich zkušenosti a statistik z českého
trhu jsme jasně vypozorovali, že v tuzemsku

existují dvě kategorie padesátníků, kteří mají
problém sehnat práci. První skupinou jsou lidé
na nižších – nejčastěji dělnických - pracovních
pozicích. Tito lidé jsou bohužel často limitování svojí úzkou specializací, což je pro ně při
rychlém vývoji na pracovním trhu značně limitující. Často se stávají bezprizorní a někdy mají
problém učit se novým věcem či vystoupit ze
své komfortní zóny. Hledání práce je přitom
o flexibilitě. Lidé na západě jsou zvyklí a vědí,
že se o sebe musí postarat a chápou, že někdy
je třeba změnit obor a začít někde jinde a třeba
i od začátku. V Česku je toto dost velký problém
svázaný především historií a malou ochotou
lidí se za prací stěhovat – kromě Prahy, která
je v tomto specifická.
Lidé ze druhé skupiny jsou dlouhodobě
zaměstnaní, získali vzdělání a stále na sobě
pracují tak, aby udrželi krok s moderní dobou
a trhem práce. Tím mají dostatek sebevědomí
i zkušeností při hledání svého uplatnění. Často
jde o lidi na manažerských pozicích. Své další
uplatnění hledají opět na těchto pozicích, nebo
jako poradci managementu nebo majitelů firem. Jejich know‑how, kontakty a znalost trhu
je ceněna.
Pokud člověk úspěšně roste ve firmě a je zde
třeba přes 10 let a dostane se do kategorie padesátníka, zpravidla je vše v pořádku a má svou
cestu vyšlapanou. Na druhou stranu, pokud
chce změnit zaměstnavatele, šance se snižují
a mnoho firem i přes proklamace diverzity, na
tuto kategorii lidí nereaguje nejochotněji. Pokud se jedná o manažerské pozice, zpravidla

Vyšší věk je v některých
oborech dokonce vítán.
Děje se tak u lékařů
a zdravotních pracovníků,
protože u nich se díky praxi
předpokládá vyšší fundovanost.
zkušenost, šedý vlas a výsledky takovému člověku dveře otevřou. Pokud se jedná o střední
management, tak jsou firmy v náboru takového
člověka opatrnější. Dělají však chybu, 50tník
zpravidla už ví co od života očekává, má dost
zkušeností díky nímž bývá velmi efektivní
a není nezdravě ambiciózní. Nepotřebuje měnit svoji pozici a být povyšován každého půl
roku. V neposlední řadě také neřeší malé děti
jejich nemocnost či jiné záležitosti okolo rodiny
a mají klid a čas na práci. Často jsou tito lidé
loajální a vděční za dobru práci a zaměstnavateli se vyplatí.
Člověk na sobě musí stále pracovat
U obou skupin velmi záleží na typu práce, vzdělání, a zda se člověk v průběhu pracovního života vzdělával a držel krok, či čerpal jen z toho,
co se naučil v mládí. Jestliže na práci hleděl tak,
že si své odkroutí a hurá domů, anebo že to
do důchodu již nějak doklepe, potom hledat
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novou práci pro něj bude těžké. Naopak je
‑li odborníkem ve svém oboru a zná moderní
technologie, postupy (nezáleží, zda je to technik ve výrobě či top specialista), věk nehraje
velkou roli a potenciální zaměstnavatel s ním
bude jednat vždy.
Vyšší věk je v některých oborech dokonce
vítán. Děje se tak u lékařů a zdravotních pracovníků, protože u nich se díky praxi předpokládá vyšší fundovanost. Přestože lidé nad
50 let mají zkušenosti k nezaplacení, většinou
dlouho dělali jeden typ práce, a tak nemají
informace o tom, jak trh vypadá a v okamžiku, kdy přijdou o zaměstnání, tak jsou z toho
deprimovaní a hledají na trhu stejnou práci,
co dělali. V současné době se neorientují na
trhu práce, neznají vhodné nástroje pro její
nalezení, neví, jak se prezentovat, jak napsat
životopis, případně, kde se dále vzdělávat.
Využití outplacementu
U manažerů je dnes obvyklé, že po jejich propuštění jim je nabídnut outplacement. Jde
o proces účinné pomoci lidem při hledání nového zaměstnání. Zahrnuje v sobě poradenství,
školení v otázkách hledání nového místa, psaní
životopisu, cvičné rozhovory, komunikaci s potenciálními zaměstnavateli, informace o pracovních místech z různých zdrojů (jako jsou
noviny, internet, osobní kontakty, nebo databáze úřadu práce) a často zahrnuje i psychickou
podporu a pomoc. Velmi nápomocná může být
pro odcházející zaměstnance příručka, která
INZERCE

shrnuje důležité body a plní úlohu rádce. Outplacement je vykonáván externí poradenskou
firmou či v některých firmách to zastřešuje HR
oddělení. Podobnou službu by měly nabízet
i úřady práce. Musejí se však zajímat o to, co
trh potřebuje.
Vhodná doporučení
Ve firmě při pohovorech s potenciálními uchazeči ve věku 40+ často narážíme na to, že už
s předstihem řeší, jaké bude vypadat jejich životopis za deset let, aby byli uplatnitelní na trhu
práce. To je velmi dobrý krok. Bohužel ročník
narození uvedený v životopise častokrát vede

k vyřazení životopisu ještě před samotným pohovorem, a tak člověku ani není umožněno, aby
se na pohovor dostavil. Z hlediska diskriminace
na pracovním trhu je nejvíce negativně vnímán
věk „po padesátce“, více to vnímají ženy.
Starší lidé musí být dostatečně aktivní. Pokud odešlou svůj životopis na vypsanou pracovní nabídku, je dobré do tří dnů do firmy zavolat
a zjišťovat jaký bude další postup výběrového
řízení. Velmi dobře funguje také doporučení
od profesního kontaktu či známého. Někoho
kdo zná naši práci a může mě doporučit. Není
dobré být pasivní, čekat a upínat se na dvě či
tři nabídky. n
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Vytvořte zaměstnancům takové podmínky,
aby se soustředili na kreativní práci, ne na zapírání

TEXT: B
 OHDANA RAMBOUSKOVÁ,
PRAGUE PRIDE

„N

ebyl jsem si úplně jistý, do jaké
společnosti přicházím. Během přípravy na pracovní pohovor jsem se
přeci jen zaměřoval na jiné věci než na diverzitu a inkluzi na pracovišti,“ vzpomíná Michał
Dąbkowski na svůj příchod do IBM Global
Services Delivery Center v České republice.
V předchozím zaměstnání byl 13 let vyoutovaný jako gay, ale to bylo v irském Belfastu.
„Během úvodních školení mi v IBM představili
vnitřní zaměstnanecké skupiny, jednou z nich
byla i EAGLE – Employee Alliance for Gay and
Lesbian Empowerment. V tu chvíli jsem věděl,
že jsem v IBM vítaný a nemusím nic skrývat,“
říká Michał.

Dejte LGBT+ lidem vědět, že jsou vítaní
Na přínosech otevřeného pracovního prostředí,
které ctí i principy LGBT+ rovnosti, se již dávno
shodují zástupci HR oddělení i vedení firem.
Různorodé týmy jsou efektivnější a více inovativní, a tím lépe pracují se změnami a krizemi.
Kdy jindy bychom tuto schopnost měli ocenit
víc než teď, kdy se kvůli koronaviru ve firmách
doslova v řádu hodin proměnila organizace
práce a kdy si ekonomické důsledky poneseme
ještě mnoho měsíců.
Celých 83 % evropských firem s otevřeným
pracovním prostředím potvrzuje, že jim diverzita a inkluze přinesly lepší finanční výsledky.
V českých firmách je přesto veřejně vyoutováno
jen 24 % LGBT+ lidí. Většina těch, kdo v práci
tají svou sexuální orientaci nebo genderovou
identitu, se obává zhoršení vztahů nebo zastavení kariérního postupu. Tyto obavy nejsou často podloženy negativní zkušeností, ale

vznikají proto, že vedení firmy LGBT+ téma
ignoruje a nevysílá vůči zaměstnancům pozitivní signály.
V IBM jsou pravidla nastavena jinak. „IBM
své zaměstnance podporuje v tom, aby byli kreativní, vystoupili ze své komfortní zóny, spolupracovali napříč komunitami, a tím nacházeli
inovativní řešení pro naše klienty,“ říká Michał
Dąbkowski. „A teď si představte, že svou pracovní dobu musíte rozdělit mezi kreativní práci
založenou na svém talentu a mezi předstírání,
aby nikdo neodhalil vaše skutečné já. Pokud to
budete dělat osm hodin denně, brzy ten tlak
neunesete,“ dodává.

Celých 83 % evropských firem
s otevřeným pracovním
prostředím potvrzuje,
že jim diverzita a inkluze
přinesly lepší finanční výsledky
IBM podpořila manželství pro všechny
Ve společnosti IBM je vstřícný postoj vůči menšinám klíčovou součástí firemní kultury. I proto se IBM stala zakládajícím členem platformy
Pride Business Forum, která vede diskuzi a poskytuje relevantní data o přínosech LGBT+ rovnosti na pracovišti. A bylo to právě vedení IBM,
které vloni iniciovalo otevřený dopis 18 firem
premiérovi Babišovi s požadavkem uzákonění
manželství pro gay a lesbické páry – protože
firmy stojí o zaměstnance, kteří mají stabilní
rodinné zázemí.
Firmy mažou nerovnosti, které vytváří stát
Firmy mohou vnitřními předpisy narovnávat
podmínky pro LGBT+ zaměstnance tam, kde
jsou vůči nim zákony země diskriminační. Klasickým příkladem jsou dny volna, které pracov-

ní právo garantuje při vstupu do manželství.
Gay a lesbické páry pro vstup do registrovaného
partnerství na volno právo nemají. IBM patří mezi asi 30 % firem, které dnes nerovnosti
české legislativy narovnávají. Dalšími způsoby,
jak firma dává LGBT+ zaměstnancům najevo,
že jsou vítaní, bylo například zavedení genderově neutrálních toalet na pracovištích. Tento
krok iniciovala LGBT+ zaměstnanecká skupina
EAGLE, aktivity skupiny zahrnují různé formy
společenského vyžití, workshopy i účast na festivalu Prague Pride.
Platforma pomáhá se zavedením LGBT+
rovnosti
Pride Business Forum sdružuje tři desítky firem
a institucí, které spolu sdílí zkušenosti z oblasti
HR politik, zaměstnaneckých benefitů, LGBT+
zaměstnaneckých skupin a interní komunikace. V současné situaci stojí platforma před úkolem vysvětlit firmám, jak důležité je neopouštět
principy LGBT+ rovnosti ani v nadcházející
době úsporných opatření. „V krizi každý šéf potřebuje, aby jeho tým fungoval ještě efektivněji
než za normální situace. Pokud vedení neudrží
sounáležitost a dopustí odchod LGBT+ zaměstnanců, předznamená to rozpad týmu a pokles
výkonu,“ říká zakladatel Pride Business Fora
Czeslaw Walek. Více informací získáte na www.
pridebusinessforum.com a také na každoroční
konferenci, která byla přesunuta na podzim. n

LGBT+
Zkratka označující gaye, lesby, bisexuální
a transgender osoby. Později přidané plus
zastupuje všechny další identity queer spektra, jako jsou např. asexuálové, intersexuálové a další.
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Jak propouštět bez velkých ztrát
„Rychle propouštět, abychom
v době krize vylepšili
ekonomické výsledky v příštím
kvartále, je velmi krátkozraké. Je
to rozhodnutí, které vlastně říká:
krize nikdy neskončí,“ tvrdí Jozef
Papp, Managing Partner pražské
kanceláře společnosti Stanton
Chase.

P

okud vezmeme v úvahu odstupné a další
náklady spojené s propuštěním zaměstnance, jako je destabilizace týmu, ohrožení vztahů s klienty apod., pak propouštění

nemusí přinést vyšší profit rychle a nemusí ho
přinést vůbec. Přímý finanční efekt, po vyplacení odstupného a dalších benefitů, se může
projevit po 6 až 18 měsících podle druhu pozice.
Přitom krize obvykle trvá 12 až 18 měsíců, po
kterých je nutné investovat do náboru nové
pracovní síly. „ Zbrklé propouštění nemusí
přinést žádnou úsporu a navíc může firmu
zabrzdit pro dobu, kdy krize skončí a bude potřebné rychle nastartovat,“ varuje Jozef Papp.
„V případě Česka se ekonomika zdá být zdravá,
pouze momentálně přibržděná, proto lze předpokládat poměrně rychlý návrat k normálu.“
Oodborníci, již se dlouhodobě zabývají vztahem mezi pracovní silou a výkonností firem,
varují před zbrklým propouštěním“Když je
ekomomika v recesi, tvrdí manažeři, že propouštění sníží náklady,“ říká Wayne F. Cascio,
profesor University of Colorado, který feno-

mén propouštění studuje desítky let. „Ovšem
když ekonomika běží dobře, často slýcháme, že
propouštění zlepší profitabilitu, protože nastal
ten nejlepší čas, abychom k takovému kroku
přikročili.“ Ovšem desítky let výzkumů prokázaly, že propouštění je velmi špatnou cestou,
jak zvýšit profit, a že jiné strategie fungují lépe.
Studie Harvard Business School, která se
zaměřila na data velké sítě maloobchodních
prodejen, prokázala, že dostatek zaměstnanců
zvyšoval kvalitu plnění úkolů a také spokojenost zákazníků se službami. Závěr studie je
jednoduchý: obchody, které propustily část
pracovníků, si nevědomky snížily zisk. „Přesto
je propouštění oblíbeným nástrojem managementu. Dosahuje jím lepších krátkodobých
výsledků, ovšem na úkor dlouhodobé spokojenosti se službami a také morálky a loajality na
pracovišti,“ říká Jozef Papp.
(tz)

INZERCE

25 let pomáháme lidem

a firmám zvládnout každou situaci.

HR technologie

I nyní jsme Vám nablízku.
Dokážeme pomoct zvládnout každou
složitou situaci a proměnit ji v úspěšnou
budoucnost.

Strategický
rozvoj a tréninky
originální rozvojové
programy, manažerské
akademie, change
management, …

Za tým Image Lab
MUDr. Martin Kalenda, MBA
Mgr. MUDr. Vratislav Kalenda, MSc.in SHRM

Consulting
Partner pro strategické HR

strategické workshopy,
inovace, strategický
marketing, ...
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TEXT: ALENA KAZDOVÁ
FOTO: JOHANA KRATOCHVÍLOVÁ

Krize zafungovala
jako akcelerátor 

změn v HR
Ctirad Nedbálek, Viceprezident pro HR
a udržitelnost ve společnosti Albert
Česká republika, se pohybuje v oblasti
HR dvacet let. Do HR ho přivedla náhoda.
Po studiu fyziky a výpočetní techniky
na Pedagogické fakultě Jihočeské
univerzity hledal práci v oblasti IT. Při
pohovoru v personální agentuře dostal
možnost vyzkoušet si roli personálního
konzultanta. „Vůbec jsem tehdy netušil,
co to obnáší. Ale řekl jsem si, že člověk
má v životě vyzkoušet všechno, a šel
do toho. Tak začala moje kariéra
v personalistice,“ říká Ctirad Nedbálek.
V HR ho baví kontakt s lidmi a možnost
pomáhat na svět novým HR trendům
a projektům. Zaujal mě koníček, kterému
se s rodinou věnuje – skládají společně
velkoformátová puzzle, největší má
až 34 000 dílků. V současné době má
se svým týmem a 17 000 zaměstnanci
Albertu za sebou naprosto unikátní
zkušenost z koronavirové krize, kdy lidé
v Albertu zajišťovali v první linii provoz
obchodů s potravinami po celém Česku.

Krize obrátila naruby naše životy i pracovní zvyky. Popohnala digitalizaci tam, kde
to předtím moc nešlo. Co tomu říkáte?
Je to tak. A věřím, že to bude dále pokračovat.
Ty změny by stejně nastaly, ale trvalo by to asi
několik dalších let. Koronavirová krize zafun‑
govala jako akcelerátor změn. Vždycky se sna‑
žím hledat ve všem něco pozitivního, a tady to
pozitivní vnímám v tom, že se hodně věcí dalo
do pohybu a mění se rychleji, než kdybychom
je řešili „za normálních“ okolností.
Jak jste fungovali v době koronaviru v Albertu? Co řešilo HR?
Jsme velká firma co do počtu zaměstnanců –
máme cca 17000 lidí – i z hlediska široké škály
různých profesí. Na našich více než 300 prodej‑
nách po celé ČR pracuje zhruba 15 tisíc lidí, na
třech distribučních centrech asi 1500 lidí a na
centrále dalších cca 500 zaměstnanců. Pro nás
byla koronavirová krize specifická tím, že jsme
museli řešit přímá zdravotní rizika v provozu
a rychle rozhodovat o tom, co udělat, abychom
co nejvíce pomohli zaměstnancům ve všech
částech firmy.
Nejnáročnější byly samozřejmě prodejny.
Patří do kritické infrastruktury státu, takže
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Jak jste si s tím poradili?
Rozjeli jsme okamžitě masivní náborovou
kampaň. Pomohlo nám, že se vzápětí uzavře‑
ly další obchody a provozovny, takže na trhu
bylo najednou mnoho lidí, kteří o práci přišli
a chtěli pracovat. Poptávka se tedy potkala
s nabídkou.
Ale znamenalo to zvládnout během krátké
doby obrovské množství nástupů. Během ně‑
kolika týdnů po vypuknutí krize jsme nabrali
do prodejen zhruba 2,5 tisíce zaměstnanců.
Zjednodušili jsme a zrychlili nástupní proces,
odstranili řadu formalit a papírování. HR byz‑
nys partneři a HR administrátorky museli po
nějakou dobu pracovat prakticky non‑stop.
Ale zvládli jsme to a nemuseli jsme omezit
nebo uzavřít ani jednu prodejnu. Dokonce ani
v těch nejvíce exponovaných regionech, v Lito‑
vli a v Uničově, kde nám dvě prodejny zůstaly
v hermeticky uzavřené zóně.
Jak jste nováčky stačili zaškolit?
Paradoxně se ukázalo, že lidé, kteří přicházeli
z jiných oborů, třeba z prodejen oděvů, elek‑
troniky, sportu, ale také z gastronomie a hote‑
lů nebo i studenti VŠ, se velmi rychle dokázali
adaptovat a hlavně měli dobré pracovní návyky
a ohromnou chuť pracovat. Ještě před krizí jsme
se často potkávali s tím, že lidi byli vybíraví,
ne všem se chtělo dělat každou práci. A to tu
najednou nebylo. Naopak, byla vidět obrovská
chuť pracovat a pomáhat.
Minulý týden jsme si dělali malý průzkum
mezi lidmi, které jsme takto během krize na‑
brali. Ptali jsme se jich, jak to probíhalo, co se
jim líbilo, co ne, a jak práci u nás vnímají. Pro
mě skvělá zpráva je, že více jak polovina z nich
chce u nás zůstat i nadále.

Vnímal jsem obrovskou
profesionalitu lidí, kteří se tváří
v tvář krizi nehroutili, naopak,
dokázali se rychle domluvit
a koordinovat spolupráci napříč
celou firmou.

Jak jste zvládali situaci v uzavřené zóně
Litovel a Uničov?
Tam se to stalo také ze dne na den. Vzpomínám
si na telefonáty, které jsme měli uprostřed noci,
kdy se řešilo, jak na situaci reagovat. V každém
tom městě máme jednu prodejnu. Řešili jsme
personál, protože mnozí kolegové tam dojíž‑
děli z jiných měst a obcí a do uzavřené oblasti
najednou nemohli. Takže v jednu chvíli nám
tam zbylo jen několik zaměstnanců na kaž
dé prodejně. Ale zvládli jsme to a stavy rychle
doplnili novými zaměstnanci z řad místních.
Zásobujeme tu oblast z distribučního centra
v Olomouci, které je relativně blízko. V prvních

hodinách po uzavření oblasti jsme museli také
vykomunikovat a zajistit, aby se zásobovací
vozy dostaly do těch obcí a aby pak také mohly
zpátky. Perfektně tady zafungoval náš krizový
tým, který máme v Albertu dlouhodobě. V nor‑
mální době je tak říkajíc „uspaný“, ale pokud je
nějaká mimořádná situace, tak se aktivuje. My
ho aktivovali už koncem února, kdy v ČR ještě
žádná krize nebyla, ale kdy už jsme vnímali, že
situace bude pravděpodobně eskalovat. Kromě
mě jsou v něm kolegové z bezpečnosti, komu‑
nikace a dalších klíčových oblastí firmy. Byli to
oni, kteří dokázali v Uničově a v Litovli vyko‑
munikovat s místními samosprávami, s policií
ČR a s hygienou režim zásobování tak, že jsme
zvládli prodejny po celou dobu uzavření oblasti
udržet otevřené pro místní zákazníky.
Jak hodnotíte fungování krizového týmu,
co bylo důležité?
Krizový tým fungoval (a stále funguje) perfektně.
Je nás celkem devět, během prvních týdnů jsme
se každý den setkávali, včetně víkendů a svátků,
řešili, jak se situace vyvíjí, reagovali na vládní
opatření a nastavovali do firmy ta naše. Vnímal
jsem obrovskou profesionalitu lidí, kteří se tváří
v tvář krizi nehroutili, naopak, dokázali se rychle
domluvit a koordinovat spolupráci napříč celou
firmou. Dostávali jsme pak i spontánní zpět‑
nou vazbu od zaměstnanců, že jsme dokázali
nastavovat správná opatření efektivně a včas.
A že jsme je také vhodně a rychle komunikovali.
Odnáším si z toho jedno velké poučení, že
při zvládání krize platí dvojnásob, jak důležité je
správně komunikovat a zajišťovat, aby lidé měli
odpovídající informace v pravý čas.

Foto: archiv Ctirada Nedbálka

jsme věděli, že bude obrovský tlak, aby zůstaly
otevřené za všech okolností. Od začátku jsme
se připravovali na to, jak zajistit, abychom měli
dostatečné množství zaměstnanců, kteří budou
mít v mezích možností vytvořené co nejbez‑
pečnější a nejkomfortnější podmínky k práci.
A samozřejmě také, jak zajistit, aby bylo v pro‑
dejnách vůbec co prodávat. Protože prvotní
vlny panických nákupů představovaly mimo‑
řádný nápor na zásobování.
Největší výzvou pak bylo uzavření škol na
začátku března. Ze dne na den nám zůstalo
doma s dětmi asi 6% zaměstnanců, což je zhru‑
ba tisícovka lidí.
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Co jste se přitom dozvěděl o svých lidech
v HR týmu?
Ve svém HR týmu jsem během té nejtěžší fáze
na začátku krize zažil jednu věc, která se tak
trochu vymyká obecným pravidlům. Tvrdí se,
že když řídíte tým v normální době, můžete
lidem dávat větší prostor, méně často kontro‑
lovat, co dělají, a celkově aplikovat volnější styl
vedení. Ale když přijde krize, i ten nejbenevo‑
lentnější lídr musí zpravidla přejít do direktiv‑
nějšího způsobu řízení, více se zapojit do řešení
věcí a omezovat volnost lidí v týmu tak, aby se
krizi podařilo rychle zvládnout. Moje zkušenost
ale byla přesně opačná.
V momentě, kdy se krize naplno rozjela a my
na centrále společnosti vyhlásili pro všechny
práci z domova, všichni kolegové v mém týmu
najednou začali fungovat zcela samostatně,
bez potřeby věci dlouze probírat a diskutovat.
Začali naprosto přirozeně dělat to, co každý
z nich na své pozici mohl udělat nejlépe, aby
firma fungovala dál.
Najednou jsem si uvědomil, že mám mno‑
hem menší potřebu je řídit, protože sami začali
organizovat kritické aktivity, byli neuvěřitelně
samostatní, odpovědní a v těsném napojení na
byznys. Pořád dokola slýcháme, že HR má být
blízko byznysu a má ho podporovat. A u nás se
to skutečné byznys partnerství nikdy dřív ne‑
projevilo tolik jako právě během krize. Kolegové
se ujali role konzultantů, poradců i psychologů,
protože pro zaměstnance to bylo samozřejmě
hodně náročné období. Měli obrovskou motiva‑
ci řešit různé výzvy, které tato naprosto nová si‑
tuace přinášela. Jeden příklad za všechny. Jedna
kolegyně, která dříve vedla prodejnu a nyní už
několik let pracuje na HR jako byznys partner,
šla na dva týdny znovu dočasně řídit prodejnu,
jejíž manažerka musela do karantény. Celý svůj
tým jsem už před krizí hodnotil a vnímal jako
extrémně profesionální. Ale doba krizová mě
přesvědčila, že svou práci dělají opravdu per‑
fektně, s ohromným nasazením a hlavně celým
srdcem. A to je možná ze všeho nejdůležitější.
Zvýšilo dění během krize význam HR
v Albertu?
Věřím, že ano. Nedávno jsme na představenstvu
vyhodnocovali první fázi krize a dělali jsme shr‑
nutí toho, co se během krize událo a v čem HR
pomohlo. Kolegové z představenstva hodnotí
velmi pozitivně, že jsme pomohli v ryze prak‑
tické rovině, že jsme dokázali sehnat lidi pro

zajištění provozu a že jsme zvládli na výbornou
komunikaci.
Ještě možná zmíním další příklad, který se
týká centrály. Když jsme ze dne na den zůstali
všichni na home office, lidi najednou nevi‑
děli své kolegy, své šéfy, byla to pro všechny
obtížná doba. Dali jsme hlavy dohromady
a řekli si, jak jim můžeme v nové situaci po‑
moct. Kolegové ze vzdělávání přišli s výbornou
myšlenkou – vytvořit vlastní sérii tréninků
a workshopů online, jak pracovat z domova
a řídit tým na dálku. Během 4 dnů tréninky
navrhli, připravili a spustili. Byl o ně velký zá‑
jem, zúčastnilo se jich přes 450 lidí a věřím, že
jim moc pomohly. A právě flexibilita práce je

jedno z témat, ve kterém chceme pokračovat
dál i po krizi.
Měli jste a máte zaměstnance v první linii,
podobně jako to je ve zdravotnictví nebo
sociálních službách. Oceníte nějak jejich
práci v rizikových podmínkách?
Určitě ano a už se to děje. Byla to jedna z prv‑
ních věcí, kterou jsme rozhodli hned v břez‑
nu. Pro všechny kolegy v první linii – to jsou
prodejny, ale i v druhé linii, to jsou distribuční
centra, jsme zavedli mimořádné měsíční od‑
měny. Rozhodnutí o odměnách a způsobu
vyplácení padlo v řádu minut a odměny se
k lidem dostaly velmi rychle. Jsou to desítky
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tisíc odměn v hodnotě desítek milionů
korun, které se musely administrativně
a v rekordním čase zpracovat, aby moh‑
ly být vyplaceny už v březnové uzávěrce.
Znamenalo to obrovský nápor na naši
HR administrativu, protože souběžně
musela zvládnout i nemocenské, karan‑
tény, ošetřovné atd. Březnová mzdová
závěrka byla proto takový křest ohněm,
ale povedlo se.
Jak se vám dařilo v prvních týdnech získat ochranné pomůcky?
Roušky byly velké téma. Musím ote‑
vřeně přiznat, že pokud se nám během
krize něco nepovedlo, tak to byly prá‑
vě roušky. Když jsme na konci února
aktivovali krizový tým, věděli jsme, že
budeme roušky potřebovat, ale na trhu
už nebyly. Neměl je nikdo. Objednali
jsme sice několik dodávek z různých
zemí, ale ty už nedorazily.
Takže jsme do začátku krize a do
vyhlášení povinného nošení roušek
vstoupili zcela nepřipraveni. Navíc ještě
před zavedením této povinnosti vznikla
u nás taková zvláštní situace, kdy ně‑
které naše pokladní se chtěly chránit
a přinesly si vlastní roušku. Stáli jsme
tedy před rozhodnutím, jak se k tomu
postavit. Na jedné straně jsme je chápali
a chtěli jsme respektovat jejich přání.
Ale na druhou stranu jsme si uvědo‑
movali, že obchody s potravinami jsou
lakmusovým papírkem toho, co se ve
státě děje.
Dívali jsme se na to optikou zákaz‑
níků, kteří byli nejistí, nikdo nevěděl,
co bude dál. A kdyby v té době viděli
v obchodě za kasou někoho v roušce,
mysleli by si, že je nemocný, a vznikla
by panika. Proto jsme zaměstnance po‑
žádali, aby roušky nenosili. Což se nám
pak rychle vrátilo na sociálních sítích.
Toto je situace, kterou bych podruhé
už vyhodnotil jinak. Tohle jsme zkrátka
neudělali dobře.
Po týdnu přišlo nařízení o rouškách
a vše se otočilo o 180 stupňů. A my byli
samozřejmě bez roušek. Ovšem nastala
obrovská vlna solidarity, šilo celé Čes‑
ko. My jsme zaměstnancům otevřeně
řekli, že roušky sice sháníme, ale stále

Ctirad
Nedbálek
Vystudoval
pedagogiku
na Jihočeské
univerzitě, do
oblasti personalistiky vstoupil
na pozici ICT
konzultanta
v mezinárodní
poradenské
společnosti
Synergie. V roce
2004 nastoupil
do Eurotelu,
kde – později
pod značkami
Telefónica a O2 –
během skoro
10 let prošel
nejrůznějšími
manažerskými
HR pozicemi
(nábor, HR business partnering,
rozvoj a vzdělávání, change
management).
V roce 2013
přešel do pozice
HR ředitele pro
ČR, Slovensko,
Polsko a Maďarsko ve společnosti Karlovarské minerální
vody. A odtud
pak v roce 2015
zamířil na pozici VP Human
Resources ve
společnosti
Albert Česká
republika. Od
roku 2019 má
v Albertu navíc
na starosti také
oblast udržitelnosti.

je nemáme. A požádali jsme je o pomoc,
aby si roušku sehnali sami. Zaměstnan‑
ci nám neuvěřitelně pomohli, roušky
si ušili nebo obstarali ve spolupráci
s místními komunitami, a my jsme jim
je pak všechny zaplatili. Až po zhruba
třech čtyřech týdnech se nám podařilo
zásoby roušek získat. Podobné to bylo
s dezinfekcí, rukavicemi. Balancovali
jsme v tom, jak se dalo.
V předchozích letech se zaměstnavatelé hodně věnovali budování
brandu atraktivního zaměstnavatele. Bude to významné téma i po
koronaviru?
Posilováním zaměstnanecké značky
jsme se zabývali už před krizí a během
krize se to téma stalo ještě důležitěj‑
ším. Protože to, jak se zaměstnavatel
chová k lidem během krize, má para‑
doxně mnohem větší dopad na vnímá‑
ní značky, než když žádná krize není.
Pokud jde o zaměstnavatelskou značku
a atraktivitu, tak to není jen o Albertu,
ale je to o celém retailu. U nás je bohužel
atraktivita retailu a obchodu kvůli řadě
nejrůznějších okolností velmi malá.
Souvisí to se školským systémem,
s tím, jak se o retailu mluví nejen
v médiích, ale často i mezi politiky.
Myslím si, že je to velká škoda a navíc
hrozně nefér. Zvlášť teď, kdy si během
posledních dvou měsíců mnoho z nás
uvědomilo, jak moc ty pokladní a další
lidi na prodejně potřebujeme. Nebýt
jich, nekoupíme si nic, čerstvé pečivo,
zeleninu, maso. Zatímco většina lidí
mohla během krize zůstat doma v bez‑
pečí, naši kolegové na prodejnách tam
museli a musí být každý den. Podle mě
tedy krize pomůže ke zlepšení vnímání
nejen značky Albert, ale celého retailu.
A to by bylo moc dobře.
Jak byste charakterizoval firemní
kulturu v Albertu?
To nejdůležitější, co bych zmínil, je ro‑
dinné prostředí. Na prodejnách vzniká
přirozeně, lidé spolu pracují dlouho,
podporuje to zároveň i vedení, manaže‑
ři prodejen, na distribučních centrech,
na centrále. Lidé se nebojí přicházet

s nápady, inovacemi, jsme otevření,
hodně a pečlivě informujeme, co se ve
firmě děje a vtahujeme je do hry.
Druhá věc, která byla, je a bude na‑
dále důležitá, je téma zdraví. Už před 3
lety jsme se začali intenzivně zabývat
zdravím a tzv. wellbeingem. Rozjeli
jsme spoustu programů od podpory
fyzického pohybu, psychické pohody,
zdravého stravování apod. Náš firemní
slogan je „Albert – stojí za to jíst lépe“,
a tak se snažíme naše kolegy inspirovat,
aby jedli lépe a zdravěji. Ukazuje se, že
se to lidem postupně dostává pod kůži
a hodně lidí to zmiňuje jako významný
prvek práce v Albertu.
Mimochodem, díky koronaviru se
ukázalo, jak je dobré být připraven na
všechno. Loni na podzim jsme spustili
unikátní program prevence respirač‑
ních onemocnění (tehdy proti sezónní
chřipce) pro kolegy na prodejnách. Sa‑
mozřejmě jsme nemohli tušit, že přijde
něco jiného. Ale už tehdy jsme nabízeli
očkování, distribuovali vitamíny nebo
lidem vysvětlovali, jak si správně mýt
ruce. Tehdy se tomu někteří smáli, ale
když se pak začaly všude vyvěšovat le‑
táky s návodem na správné mytí rukou,
my je tam už měli několik měsíců.
Jaké priority máte v HR před
sebou?
Zatím je stále nejaktuálnější prioritou
provést firmu návratem do normálu.
Začínáme se už ale dívat do budouc‑
nosti a definovat, jaká témata budou
rozhodovat o úspěchu a neúspěchu.
Jedno z nich je již zmíněná flexibili‑
ta práce, a to ve všech podobách. Od
flexibility místa, přes flexibilitu času,
odměňování, vzdělávání atd. V tom vní‑
mám velkou příležitost pro zvyšování
atraktivity práce u nás.
Další téma – bezpapírová firma – vy‑
chází z našich zkušeností v době koro‑
naviru. Věnovali jsme se mu už dřív, ale
teď bude posilovat.
A třetí téma je právě zdraví a wellbe‑
ing. Tedy jak vytvářet firmu, kde se lidé
budou cítit dobře a bezpečně, protože
se firma dlouhodobě a intenzivně stará
o jejich zdraví. n
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Narovinu!

TEXT: K ATEŘINA MATÁSKOVÁ,
MANAGING DIRECTOR, NATIVE PR

Krizových situací, s nimiž jsme za více než pětadvacet let našeho fungování klientům pomáhali, je mnoho
a vznikají z nejrůznějších příčin. Paleta řešení je tudíž neméně pestrá – firma je živý organismus a to, co
funguje v jedné, se ve druhé může minout účinkem. Navzdory tomu existují postupy a pravidla, jejichž
uplatnění se osvědčilo vždy. Vyžadují odvahu a rozhodnost, ale taky lidskost a zároveň schopnost potlačit
mesiášský komplex.

K

dyž se život jen tak pomalu převaluje
přes kameny, řídíme se rádi vlastním
úsudkem. Jakmile přijdou peřeje, jsme
rádi, když se máme o koho opřít, svěřit veslo
někomu, komu věříme. Firma, v jejímž čele
stojí (nebo se do čela nyní postaví) přirozený
lídr, člověk se schopností formulovat vize jasně
a srozumitelně, interně zvládne krizi výrazně
snáz. Zároveň platí, že krize dokáže oddělit
zrno od plev a ukázat skutečný leadership. To je
také důvod, proč mají někteří manažeři v době
krize tendenci interní komunikaci omezovat
s tím, že se to lidem řekne, až vše bude úplně
jasné. Anebo že je to tak nařízené „shora“. Nechtějí zkrátka riskovat odhalení, že svou roli
nezvládají.

cím. Šuškanda po výrobní hale či kancelářských
kuchyňkách nikdy nic dobrého nepřinese, a což
teprve, když se do ní zapojí tak mocný nástroj,
jakým jsou dnes sociální sítě… Správná interní
komunikace v době krize by zkrátka měla vždy
vypadat podobně, jako nedávný projev britské
panovnice: stručné sdělení s jasným poselstvím,
pronesené se zjevným respektem ke všem, jimž
je určeno. I když samotný problém nevyřeší,
nastolí opět atmosféru důvěry a sounáležitosti.
A to je uvnitř jakéhokoli společenství to nejdůležitější, krize nekrize.
Příkladů nepovedené komunikace kolem
sebe vidíme denně spousty, její důsledky jsou
totiž vždy zřetelnější. O to důležitější je ukazovat ty hodné následování. Mondi Štětí je

Lídr se s lidmi baví narovinu
Úlohou lídra je lidi uklidnit a říci jim, co se od
nich v nastalé situaci očekává. To ovšem neznamená je nemístně chlácholit a clonit od
nepříjemných informací -to, že jsou lidé znejistěni, ještě neznamená, že nejsou schopni čelit
realitě. Naopak jsou více než kdy jindy citliví na
to, zda se s nimi jedná narovinu. Chtějí vědět,
co je čeká, a lídr se nesmí bát je požádat, zda
by firmě s řešením krizové situace nepomohli.
Není to projev slabosti, ale správného zacházení
s lidským potenciálem. Zatímco se totiž jedni
pod tlakem hroutí, druzí právě v takové chvíli
dostávají ten správný impuls. A přijdou třeba
s něčím zcela „out of box“, díky čemu se z krize
rázem stane příležitost.
V krizi je otevřenost komunikace prioritou
Nezapomínejme taky na to, že vystresovaný
člověk bez informací je nejnáchylnější k fabula-

Výrobní areál Mondi Štětí

největší česká papírna, jejíž fungování je regionálně velmi důležité nejen kvůli daňovým
výnosům a zaměstnanosti. Městu Štětí Mondi
zajišťuje dodávky tepla, čistění odpadních vod
a také páru do prádelny, která má na starosti
čisté oblečení a lůžkoviny pro řadu nemocnic.
Závod je také klíčovým prvkem systému sběru
recyklovaného papíru, boje s kůrovcovou kalamitou a je také důležitým producentem papíru
pro balené zboží, který je v době nárůstu on
‑line nákupů takřka nepostradatelný. Kdyby
mezi stovkami zaměstnanců převládly obavy
a nejistota, udržení provozu by nebylo možné.
Rychlá a jasná opatření na ochranu zdraví
Management ovšem zareagoval pohotově
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a k zaměstnancům mířily jasné informace o záměrech vedení a opatřeních na ochranu zdraví.
A stalo se něco, co možná jen málokdo čekal!
Z podnětu samotných zaměstnanců se závod
stal na několik týdnů nejen pracovištěm, ale
také domovem téměř stovky z nich. Ti se rozhodli minimalizovat riziko případného šíření
nákazy novým typem koronaviru a ani mezi
směnami neopouštěli závod. Prázdné kanceláře
a konferenční místnosti se proměnily v dočasné
ložnice, na každé oddělení byla pořízena pračka se sušičkou pro praní osobního oblečení,
kuchyňky byly vybaveny zásobou pitné vody,
kávy a vitamínů.
Zpočátku skromné podmínky pro ubytování se postupně dále zlepšovaly, zaměstnancům
byly k dispozici televize a DVD přehrávače, ale
třeba i šipky či stroje na cvičení. Nejen tím, jak
se management snažil, aby zaměstnancům,
kteří takto vyšli svému zaměstnavateli vstříc,
nic nechybělo, ale i jasně strukturovanou komunikací se všemi ostatními zaměstnanci se
v Mondi Štětí podařilo v této době interní vztahy posílit.
Komunikace a péče, která stmelila zaměstnance a management
Navzdory tomu, že zaměstnanci musejí respektovat řadu restriktivních opatření, která jsou
ještě nad rámec standardních, již velice přísných bezpečnostních předpisů. A také navzdory
tomu, že byly zrušeny všechny zaměstnanecké
sportovní či společenské akce, které kolektivy v Mondi za normálních okolností stmelují.
„Nejsem si jistá, že mohu jako personální ředitelka Mondi zažít větší pocit smysluplnosti své
práce, než když vidím, jak jsou naši lidé loajální
a obětaví,“ svěřila se mým kolegům z agentury
Hana Velíšková, HR ředitelka Mondi.
Tento příklad (a není díkybohu jediný) mě
utvrzuje v tom, že každá krize je zároveň příležitostí. A že lze dokonce vyjít z krize posílen.
Je docela dobře možné, že náhradní „krizová“
výroba, na kterou se řada českých firem často
v řádu několika dnů nebo dokonce hodin přeorientovala, otevřela těmto firmám a jejich zaměstnancům nové perspektivy a tato zkušenost
jim nadto umožní lépe čelit i jakékoli další krizi
v budoucnu. Interní komunikace v tom vždy
bude hrát významnou úlohu, je proto dobré na
ni nezapomínat ani v časech, kdy nám na klidné
vodě fouká lehký větřík do zad. n

Chvíle pro HR nastává.
Posviťme si na to
V současné době, kdy nám změny už neťukají ostýchavě na
dveře, ale uvelebily se přímo na pohovce v obýváku, je práce
HR manažerů víc než kdy jindy potřebná. Zaměstnavatelé
i zaměstnanci se budou muset s novou situací vypořádat a kdo jiný
jim pomůže, než HR manažer? Co všechno ale bude muset právě
HR manažer zvládat?

TEXT: MUDR. JANA PECLOVÁ,
CO-FOUNDER OF COLLO

liv dříve fyzickému i duševnímu zdraví svých
zaměstnanců.

tomu, abychom mohli ostatním pomáhat, potřebujeme věcem rozumět
a také být sami dostatečně odolní.

Co nás nezabije, to nás posílí
Jak nyní reagují zaměstnanci a zaměstnavatelé? Reakce na nepříznivé události v našem
životě jsou dobře zmapované a díky tomu
můžeme zmírnit naši vlastní nejistotu z toho,
co můžeme od našich zaměstnanců a zaměstnavatelů očekávat.
Využijme model americké psycholožky
Kůbler-Rossové a připomeňme si, že pokud
nás v životě potká něco těžkého, zareagujeme popíráním, zlostí, smlouváním, depresí,
a nakonec většinou změnu přijmeme. Při tom
platí, že nemusíme těmito stadii projít chronologicky, a dokonce je ani všechny nemusíme zažít. Popišme si tato stadia podrobněji.

Nejistota a obavy z budoucnosti
V čem je tedy současná situace specifická?
Co se to vlastně s námi děje? Čas, kdy nám
vše doslova hořelo pod rukami, čas akutního
stresu je díkybohu za námi. Teď nastává období nejistoty a obav z budoucnosti, období
dlouhodobého stresu. Dlouhodobý stres má
za důsledek nemoci, o které se HR manažeři,
zvláště pak nyní, musí zajímat. Jde o sníženou
imunitu, časté infekce, sníženou produktivita
a nižší kreativitu. Aby byl podnik úspěšný, aby
krizi překonal, potřebuje zdravé, kreativní lidi
s chutí se pustit do nových věcí. Musí proto
věnovat mnohem větší pozornost než kdyko-

Popírání: „Jsem v pohodě.“ „Proč plašíte?“
„Mně se to netýká“. O problémech raději nepřemýšlíme, bagatelizujeme je, vysmíváme se
ostatním, kteří věci vidí reálněji, děláme činnosti, které nás „zabaví“: od neškodného shlížení
nekonečných seriálů či čtení detektivek, až po
poněkud nebezpečnější aktivity jako navazování mimomanželských vztahů či zběsilou jízdu
na motorce. V této fázi nedodržujeme pravidla
a máme chuť provokovat.
Zlost (agresivita): „Jak to, že jste na to nebyli
připravení dříve?“ „To někdo nevymyslel hlavou!“
„Co je to za nesmysl?“ „Jsem úplně blbý/á, že jsem
si nenašla lepší práci dříve!“ Zlobíme se na sebe,

K
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že jsme situaci lépe nezvládli, na vládu, že činí
nepatřičné kroky, na partnera, že nám víc nepomáhá, na zaměstnavatele, že si neumí se situací
poradit. Ve zlosti nespolupracujeme, kritizujeme,
hledáme viníky, ale také můžeme všechnu agresivitu obrátit na sebe, uzavřít se a sžírat se vlastními
démony.
Smlouvání: „Už nikdy nebudu utrácet na internetu (jenom ať teď vyjdu s penězi)!“ „Od zítra
budu na své děti trpělivější a zorganizuji si lépe
svoji práci (jenom ať mně nevyhodí ze zaměstnání)!“ Snažíme se situaci zmírnit tím, že smlouváme
sami se sebou, s bohem či osudem nebo i s autoritou. Stále nevidíme věci reálně a zatím nejsme
schopni se jim postavit čelem.
Deprese: „Jsem neschopný/á. Půjdu jako první…“ „Z toho se nemůžeme dostat, to nemá cenu.“
„Nikdo mi nepomůže. Jsem ztracený/á.“ Zhoršení

nálady je přirozená a velmi častá reakce na změny.
Můžeme svět vidět neobjektivně a černě, zle spát,
hůře jíst, být unaveni, rozmrzelí, naštvaní. Člověk,
kteří se v této fázi nachází je často zamlklý a uzavřený, těžko se soustředí, zapomíná, hůře zvládá
úkoly, může se jevit jako nezodpovědný.
Přijetí: Nakonec změnu většinou přijmeme,
adaptujeme se na ni a žijeme svoje životy dál.
Zvládneme to!
Jak můžeme vše zvládnout?
Pro lepší pochopení souvislostí se vyplatí
sledovat ve svém okolí či na sobě i naše zvládací
(copingové) přístupy. To znamená, jak dokážeme vyhodnotit, co se děje a jaké jsou naše
možnosti a jak si dokážeme stanovit reálný cíl.
Coping (zvládání) se skládá z různých behaviorálních, kognitivních i sociálních aktivit,

INZERCE

Vaše lidi a váš byznys
rozvíjíme online i offline
Tréninky

Kurzy

Workshopy

www.humancraft.cz

díky kterým překonáváme nepříjemné situace. Ty můžeme mít naučené a používáme je
pak podle potřeby. Někdy však zjistíme, že ve
zvládání nejsme až tak dobří, a pak se můžeme
díky nepřízni osudu právě v tomto zlepšit. Například napodobováním někoho, kdo si dokáže
poradit lépe. Tady se otvírá velký prostor pro
HR management, který může dávat příklad zaměstnancům i zaměstnavatelům, jak věci lépe
zvládat, a motivovat je tak v překonávání obtíží.
Jaké jsou tedy obvyklé copingové přístupy?
Jedna z možností, je postavit se ke změně jako
k problému, který se dá (někdy s pomocí ostatních) vyřešit. Například si můžeme určit, že našim
problémem, který dokážeme zvládnout, je nedostatek financí. Můžeme se pak rozhodnout vytvořit
si finanční plán, který bude zahrnovat šetření na
některých místech a méně nákladnou dovolenou.
Jinou možností je zvolit si určitou strategii.
Například si řekneme, že budeme situaci dva týdny
pozorovat a analyzovat a až poté se rozhodneme.,
co dál.
Třetí variantou zvládání je zaměřit se na udržení vlastní subjektivní pohody. Vycházíme
z představy, že problém (část problému) v současné
chvíli nemůžeme řešit. Například, když jsou naše
děti právě v třeskuté pubertě, je někdy lepší svoji
pozornost zaměřit na zlepšení vlastního prožívání.
Tím snížíme hladinu stresu a jsme pak odolnější
při dalším náporu nepříjemných situací.
Pokud zkombinujeme všechny tři druhy
Copingu, je jasné, že máme vyhráno.
Podstatné je, že si všechny zmíněné přístupy
musíme trénovat, aby se nám dostaly tak říkajíc
pod kůži.
Možná by vůbec nebylo na škodu, kdyby se
HR oddělení v rozvojových programech zaměřilo i na otázky duševního zdraví a pomáhalo svým kolegům ve firmě vypořádat se zcela
prakticky s problémy, které patrně každý někdy
musí řešit. Ale neví, jak na to, takže je někdy
odsouvá, dělá, že neexistují nebo nejsou tak
akutní. A to je velký omyl, protože právě věci,
s nimiž se nedokážeme nebo nechceme vyrovnat, nás mohou časem dohnat a naši psychickou odolnost velice narušit.
Podpora postupů, jak se vyrovnávat se strachem, úzkostmi, nejistotami plynoucími například z obav, že se vrátí epidemie nebo ze ztráty zaměstnání apod., budou v současné době
i v budoucnu velmi užitečné. Mohou přispět
k vytváření wellbeingu ve firmě, ale také v rodině a osobním životě. n
www.collo.cz
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Jak vypadají benefity

v době krize?
Poslední měsíce byly kvůli epidemii COVID-19 ve znamení změn, které se nevyhnuly ani pracovnímu
režimu. Se současnou krizí přišla i řada otázek týkajících se uplatnění benefitů. Jak si home office mód
rozumí se stravenkami a mají zaměstnanci nárok na benefity ve výpovědní lhůtě? Na otázky odpovídá
Tereza Knířová ze společnosti Sodexo Benefity.

Mají zaměstnanci při práci z domova
nárok na stravenky?
Stravenky jsou benefitem, který zaměstnavatel
poskytuje dle svého uvážení a za stanovených
podmínek. Pokud zaměstnavatel stanoví v rámci dohody o práci z domova i pracovní dobu
zaměstnance, která bude delší než 3 hodiny,
pak může i těmto zaměstnancům nadále poskytovat stravenky. Firmy nejčastěji pracovní
dobu na home office upravují interní směrnicí.
Zůstává tento náklad pro zaměstnavatele
i nadále daňově uznatelný?
V případě, že se zaměstnavatel rozhodne poskytovat stravenky svým zaměstnancům pracujícím z domova, není potřeba se bát, že by mu
nebyly uznané daňové náklady. Zaměstnavatel
si může vykázat až 55 procent hodnoty stravenky, v tomto roce však maximálně 72 Kč. Stále
tedy platí i to, že optimální hodnota stravenky
zůstává 131 Kč.
Jaký podíl zaměstnavatelů poskytuje
stravenky zaměstnancům pracujícím
z domova?
Z našich zkušeností mohu říct, že většina zaměstnavatelů si uvědomuje,
jak je důležité pravidelné stravování. Stravenky proto poskytují i při
práci z domova. Zaměstnanci je pak
mohou využít třeba na dovážku
jídla nebo na nákup potravin.
Jak je to s pracovníky, kteří
zůstali doma, ale zaměstna-

vatel jim neumožňuje vykonávat běžnou
pracovní náplň?
Stravenka náleží za odpracovaný den. Ti zaměstnanci, které firma nechala doma, protože
pro ně nemá práci, na ni nárok tedy nemají. To
samé platí i v případě, když skončili v karanténě
nebo na ošetřovném.
Jak se změnilo využívání benefitů přesunem zaměstnanců z kanceláří do jejich
domovů?
Zaznamenali jsme hned několik trendů. Jedním
z nich je výrazné zvýšení poptávky po on‑line
řešení. Čím dál více zaměstnavatelů také poptává stravenkové karty místo tradičních papírových poukázek. V kurzu jsou i volnočasové
benefity, které nabízejí pestrou škálu využití
od nákupů v lékárně po uhrazení on‑line seminářů. Benefity v době krize mohou mít ale
různou podobu. Sodexo například ponechalo
všem zaměstnancům plat ve výši sto procent
bez ohledu na to, zda mohou vykonávat
náplň běžné práce.
V některých odvětvích
dochází kvůli tíživé situaci
k propouštění. Mají zaměstnanci nárok na benefity i ve
výpovědní lhůtě?
Zaměstnanecké benefity jsou nenároková složka a pravidla pro jejich poskytování se řídí interní směrnicí každé firmy. Je tedy na zaměstnavateli,
jak tato pravidla nastaví. Standardem
na trhu ale je, že benefity jsou poskytovány

až do konce trvání zaměstnaneckého poměru,
tedy jsou poskytovány i ve výpovědní lhůtě.
A jak to funguje v případě Gastro Pass
CARD či Flexi Pass CARD? Lze je využívat
i po odchodu ze zaměstnání?
Většina klientů Sodexo svým zaměstnancům
kartu ponechává i po skončení pracovního
poměru, aby mohli vyčerpat zbývající kredit.
Pokud to zaměstnavatel neumožňuje, tak musí
provést se zaměstnancem vyrovnání v rámci
poslední výplaty. Buď mu stržený kredit poskytne např. formou papírových poukázek anebo
provede finanční vyrovnání do mzdy.
Poslední týdny byly mimořádně náročné
pro restaurace. Jak k této situaci přistupujete?
Restaurace jsou našimi klíčovými partnery,
a proto se jim snažíme pomoci. Vytvořili jsem
na našem vyhledávači provozoven speciální filtr
pro rozvoz a okénko, aby naši uživatelé lépe
našli lépe otevřené restaurace. Po otevření restaurací máme připravený speciální program
na podporu restaurací, ze kterého budou profitovat i uživatelé našich stravenkových karet.
Restaurace také u nás mohou žádat o okamžitou finanční zálohu, ze které se bude postupně strhávat hodnota proplacených stravenek. Program je naplánován na 6 měsíců
a předpokládáme, že restauracím půjčíme až
150 milionů korun. n
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Studie: Hlavní priority

v oblasti lidského kapitálu
Nejvýznamnějším tématem
v lidském kapitálu je letos
pro české firmy sounáležitost
zaměstnanců a smysluplnost
práce (91 %). Jen 48 % jich ale
uvádí, že jsou na to připraveny.
Vyplývá to ze studie Deloitte
Globální trendy v oblasti lidského
kapitálu 2020, kterého se
zúčastnilo téměř devět tisíc lídrů
HR ve 119 zemích, včetně České
republiky.

„Z

našich zkušeností vyplývá, že smysl
pro sounáležitost lze posílit ve čty‑
řech základních oblastech. První
z nich je kultura společnosti založená na re‑
spektu, druhý je chování lídrů jako vzoru těch‑
to hodnot, třetí je vytvoření prostředí, v němž
se daří osobním vztahům a čtvrtou férovost.
Bez tohoto mixu se neobejde žádné moderní
pracoviště,“ říká Ondřej Přerovský, senior ma‑
nažer v poradenství v oblasti lidského kapitálu
Deloitte.
Druhým nejdůležitějším trendem v oblas‑
ti lidského kapitálu je management znalostí
(76 %) a třetím wellbeing (72 %). V celosvěto‑
vém srovnání dominují také tyto tři trendy,
ale v jiném pořadí – první je wellbeing (80 %),
druhá sounáležitost (79 %) a třetí management
znalostí (75 %).
„Firmy se na sounáležitost soustředí ze‑
jména kvůli přesvědčení, že člověk, který ji cítí
se svou firmou a uvědomuje si svůj přínos, má
lepší výsledky a samozřejmě ho práce i víc baví.

Zejména z pohledu současné situace je přitom
velkou výzvou virtuální prostředí. Zaměstnanci,
kteří často využívají virtuálních kolaborativních
nástrojů, se mohou cítit více izolováni,“ říká
Martina Schiestlová, HR ředitelka Deloitte.
Odpovědí na rizika narušení pocitu sou‑
náležitosti mohou být inovativní přístupy ke
spolupráci.“Moderní postupy jako design sprint
nebo agile téměř se 100% jistotou působí na za‑
městnance velkých firem a korporací jako živá
voda. Manželství s prací, kde už není vášeň ani
překvapení, tak díky nim dostane nový impulz.
Lidé jsou najednou slyšet bez ohledu na to, zda
jsou introverti či extroverti, podílí se na zásad‑
ních rozhodnutích, získají pocit, že na nich
záleží,“ doplňuje Jiří Vávra, Head of Deloitte
NEXT
První pětici nejvýraznějších trendů v oblasti
lidského kapitálu v Česku uzavírají HR analyti‑
ka (65 %) a etické otázky (57 %). Na ně se české
firmy cítí být nejlépe připraveny (54 %), podob‑
ně jako firmy ve světovém měřítku (51 %). n

Trendy v oblasti lidského kapitálu 2020 v Česku a celosvětově:
Trend

Důležitost (ČR)

Důležitost (svět)

Připravenost (ČR)

Připravenost (svět)

91 %

79 % (2.)

48 % (4.)

49 % (3.)

2. Management znalostí aneb Jak na hledání souvislostí ve světě
přehlceném informacemi

76 %

75 % (3.)

50 % (3.)

42 % (6–7.)

3. Wellbeing jako nedílná součást práce aneb
Jak ze života a zaměstnání dostat maximum

72 %

80 % (1.)

52 % (2.)

50 % (2.)

4. Analýza zaměstnaneckých dat aneb
Novými otázkami k relevantním odpovědím

65 %

71 % (7.)

33 % (8.)

41 % (8.)

5. Etika a budoucnost práce aneb
Od „mohli bychom“ k „jak bychom měli“

57 %

75 % (4.)

54 % (1.)

51 % (1.)

6. Vzkaz pro HR: Posilte svůj vliv a rozšiřte oblasti zaměření (rozvoj
HR)

57 %

75 % (5.)

35 % (7.)

45 % (4.)

7. Post‑generační týmy aneb
Od mileniálů ke kontinuální pracovní síle

56 %

70 % (8.)

41 % (6.)

43 % (5.)

8. Kompenzační hlavolam aneb
Jak na lidský přístup v odměňování

54 %

69 % (9.)

43 % (5.)

40 % (9.)

9. Supertýmy aneb
Jak dostat umělou inteligenci na palubu

48 %

59 % (10.)

26 % (10.)

31 % (10.)

10. Za hranicí rekvalifikace aneb
Jak chytře investovat do odolnosti firmy

46 %

74 % (6.)

31 % (9.)

42 % (6–7.)

1.

Sounáležitost
aneb Jak najít smysl práce

Zdroj: Deloitte, Globální trendy v oblasti lidského kapitálu 2020
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Moderní HR systém je výhodou
i v dnešní problematické době

D

nes, kdy společnosti řeší vzdálený
přístup zaměstnanců k firemním sys‑
témům a organizaci práce z domova,
je moderní informační HR systém zcela jistě
výhodou. HR portál, který je pro zaměstnance
dostupný z domova, z mobilních zařízení či
z personálního informačního kiosku, umož‑
ňuje zpřístupnění všech personálních proce‑
sů. HR portál je možno na základě požadavků
společnosti flexibilně upravovat, uživatelsky
přívětivým a intuitivním řešením. Spuštění
jednotlivých funkcí provádí uživatelé pomocí
rozcestníku, který zpřístupní uživateli předde‑
finované personální funkce, ale i další aplikace.
Nejdůležitější součástí každého HR portá‑
lového řešení jsou samozřejmě jeho personální
funkce. HR portál nemusí zaměstnancům in‑
formace pouze poskytovat (plánované směny,
základní personální data, termíny školících
akcí, lékařských prohlídek atd.), ale může rov‑
něž sloužit i k zadávání libovolných požadavků
jako například žádanka o dovolenou, žádanka
o změny personálních údajů atd. Personální
portálové řešení a kiosek může zároveň sloužit
k předávání informací zaměstnancům formou
firemních sdělení a kontrolovanému předá‑
vání zaměstnaneckých zpráv jak jednotlivým
zaměstnancům, tak i různým skupinám za‑
městnanců.
Pro základní přehled uvádíme níže základní
procesy, jejichž automatizace je velkou úsporou:
1. Onboarding
Onboarding je vždy spojen s vysokou mírou
administrativy a papírování. Podepsání smluv‑
ních dokumentů, sběr podkladů a vyřízení be‑
nefitů atd.
2. Zaměstnanecké data
Dokud je společnost malá, tak správa zaměst‑
naneckých dat není příliš náročnou činností.
Jakmile však společnost začne růst nebo se
stane velkou, tak se správa zaměstnaneckých
dat a sběr potřebných dokumentů může stát
noční můrou.

3. Docházka zaměstnanců
Automatizace příchodů a odchodů, online
schvalování absencí a docházek zaměstnancům
činnosti velmi zjednodušuje.
4. Hodnocení zaměstnanců
Velké společnosti nejsou schopny hodnocení
zaměstnanců efektivně vykonávat, pokud ne‑
mají automatizované činnosti pro hodnocení
zaměstnanců. Nedostatečná zpětná vazba od
manažerů a špatné hodnotící metriky pro jed‑
notlivé zaměstnance zapříčiňuji, že hodnotící
proces je velmi neefektivní a hodnocení se stává
nepřesným.
5. Offboarding
Při ukončení pracovního poměru zaměstnance
je nutné doručit výpověď, zajistit vrácení všech
pracovních pomůcek a zařízení, zrušit všechny
benefity atd.
6. Evidence drobných nákladů
Schvalování a evidence drobných výdajů za‑
městnanců je bez automatizace rovněž noční
můrou personálních a finančních oddělení spo‑
lečností. Neustálá kontrola, sběr a schvalování
excelových tabulek, tvorba ručních platebních
příkazů atd., vede k vysoké chybovosti.
7. Služební cesty
Schvalování a evidence vyplňování služebních
cest zaměstnanců je podobnou záležitostí jako
evidence drobných výdajů, velké množství ex‑
celových tabulek a tvorba ručních platebních
příkazů vede k vysoké chybovosti a časové ná‑
ročnosti.

TEXT: PETR LUCKÝ
VÝKONNÝ ŘEDITEL DATACENTRUM
SYSTEMS & CONSULTING, A.S.

8. Vzdělávání zaměstnanců
Evidence žádosti zaměstnanců o školící akce,
schvalování žádostí manažery a zodpovědnými
pracovníky, evidence finanční náročnosti a jejich
automatické předání finančnímu oddělení včet‑
ně využívání e‑learningu a vyhodnocování efek‑
tivity vzdělávacích akcí jsou opravdu přínosem.
9. Bezpečnost práce a evidence úrazů
Evidence bezpečnostních incidentů, úkolů, kte‑
ré z jednotlivých incidentů plynou, evidenci
pracovních úrazů včetně všech nutných zákon‑
ných požadavků.
10. Benefity zaměstnanců
Automatické přidělování benefitů na základě
definovaných parametrů, zobrazení nároku jed‑
notlivých zaměstnanců přímo na HR portálu
včetně možnosti žádosti o jejich přidělení. Po je‑
jich přidělení je možné rovněž zobrazovat jejich
čerpání včetně automatické tvorby mzdových
srážek, pokud mají být nějaké vytvořeny.
11. Mimořádné odměny, zadávání nenáro‑
kových mzdových složek
Možnost zadání těchto odměn rovnou do HR
systému, workflow pro jejich schválení a kon‑
trolu a jejich následný import do mzdových
složek je velmi efektivní.
Závěrem bychom pouze rádi uvedli, že dle
zkušeností, které jsme během implementací
HR portálů získali, je možné shrnout, že HR
portály výrazně zefektivňují práci HR odděle‑
ní ve společnostech všech velikostí a zároveň
i všech různých zaměření. Díky technickým
možnostem, které jsou v současné době do‑
stupné všem za přijatelných nákladů, je im‑
plementace moderního HR portálu jednou
z cest jak výrazně zefektivnit činnost celého
HR oddělení a tím získat čas na strategickou
činnost personálního oddělení. n
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Nejdražší chyby

při reorganizaci firmy
Současná situace donutila spoustu firem zamyslet se nad tím, zda lze dělat věci lépe a efektivněji
v menším počtu zaměstnanců. Některé jsou třeba donuceny propouštět, aby se udržel chod společnosti.
Vždy když přichází čas reorganizace či restrukturalizace, vyvstává otázka: Koho si v týmu nechat?

K

aždý k této problematice přistupuje
jinak, ale určitě se shodneme na tom,
že si chceme udržet lidi, kteří jsou pracovití, ochotní a loajální. Protože pouze tito
zaměstnanci jsou připraveni pracovat více za
stejné či menší peníze. Vidí totiž, že to, že se
firmě nedaří, s nimi souvisí a berou jako osobní
zodpovědnost svého zaměstnavatele podpořit.
Ve své praxi se setkávám s tím, že firmy,
které jsou donuceny propouštět, se často loučí
s osobami, které jsou služebně nejmladší nebo
mají vyšší mzdy. Ta druhá varianta se týká hlavně vedoucích pracovníků, u nichž se firmy snaží ušetřit sloučením několika vedoucích pozic
do jedné. A také do hry někdy může vstupovat
sociální cítění spojené s osobní situací zaměstnanců. Přirozeně nám není příjemné propustit
pracovníka s hypotékou a manželkou na mateřské dovolené, tak se radši rozloučíme s jiným
člověkem, o kterém víme, že nemá závazky
a případný výpadek příjmu ustojí mnohem
lépe. Otázkou však zůstává: Jsou toto skutečně ty nejlepší rozhodující faktory pro správné
rozhodnutí?
Kdo je ve firmě opravdu nedražší?
John C. Maxwell v jedné ze svých knih napsal:
„Nejdražšími pracovníky nejsou ti, co mají
nejvyšší plat. Nejdražší jsou neproduktivní
lidé.“ Když se bavíme o produktivitě člověka,
jde hlavně o schopnost dosahovat hodnotných
výsledků. Nejde rozhodně o čas strávený v práci, i když nezřídka mívá vedení pocit, že když je
někdo v práci 11 hodin denně, dělá více než ten,
co je tam 8 hodin. Přitom zaměstnanec, který
je v práci zmíněných 8 hodin denně může mít
lepší výsledky než ten, který je tam déle.

Co se týče schopnosti člověka dosahovat
hodnotných výsledků, můžeme si pracovníky
rozdělit do několika základních kategorií. Pokud jste četli článek Lucie Spáčilové v lednovém
čísle, už o tom nejspíš něco víte. Ale pojďme se
na to podívat novýma očima spojenýma s aktuální situací.
V každém týmu se najde 5 typů lidí:
• Tahoun je pracovník, který je v dosahování výsledků zcela samostatný. Pracuje bez
potřeby příkazů a vnějšího tlaku. Přichází
s realizovatelnými řešeními a akčními plány.
Přebírá plnou zodpovědnost za svou práci
a je iniciativní. V dnešní nestandardní době
vymýšlí, jak firmu maximálně podpořit a aktivně se zajímá o její chod.
• Velmi efektivní vykonavač je člověk, který
je ochotný pracovat, ale není samostatný.
Potřebuje vedení a instrukce. Potřebuje popud k učení se novým věcem, ale následně
se stává ve své práci lepším. Má pozitivní

TEXT: H
 ANA SLAČÁLKOVÁ,
TRENÉRKA, PERFORMIA, SPOL. S R. O.

a podporující přístup a v současné situaci
se zajímá o společnost a ptá se, jak může
pomoci.
• Méně efektivní vykonavač je trochu ochotný pomáhat, ale pečlivě si počítá hodiny.
Nemá zájem se zlepšovat, nemá ambice
a svou práci většinou dělá protože „potřebuje mzdu“. Jeho produkce je poměrně nízká
a nevyvíjí se. Na současnou situaci reaguje
laxním přístupem k práci, nezájmem o dění
ve firmě a čekáním se založenýma rukama,
co mu „přistane“ na stole za práci.

Zprava:
tahoun – velmi efektivní vykonavač – méně efektivní vykonavač – potenciální potížista – reálný potížista
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• Potenciální potížista má nálady a pracovní
výkony jako na horské dráze. Někdy může
dosahovat hodnotných výsledků, ale pak
přichází období chyb, pracovních úrazů
a negativismu. Jeho výkony jsou nestabilní, což způsobuje nervozitu nejen šéfa, ale
celého týmu. Toto nestabilní období může
způsobit častější výkyvy jeho nálad a výkonu nebo prodloužit trvání jeho špatných
období.
• Reálný potížista alias brzdič je osoba, která nemá reálné výsledky, ale dokáže o nich
krásně hovořit. Působí aktivně, angažovaně
a umí si ve firmě vytvořit dojem nepostradatelnosti. Zajímá se hlavně o špatné zprávy,
znepokojující zvěsti a rád je rozšiřuje dál.
Vytváří z kolegů potenciální potížisty, což
ve výsledku vypadá jako problém vedoucího, který daný tým vede. Dnešní situace
mu hodně nahrává a je dost možné, že další členy týmu straší nejistou budoucností
a možností propouštění. Na poradách působí velmi zaujatě a chválí dobrou práci vedení
firmy. Následně však u kolegů podrývá autoritu celého managementu a neguje všechny
kroky, které podniká.
Kdo pomáhá a kdo se veze?
Na základě této charakteristiky už je vám
možná jasné, kdo pro vaši firmu bude skutečně přínosem. Koho byste si měli ve svém
týmu nechat, aby vám pomohl zvládnout nejen náročnější období. Zaměřte se na výsledky,
kterých zaměstnanec dosahuje. Neposlouchejte, co vám lidé říkají, ale běžte se podívat, co
hodnotného je za nimi skutečně vidět. Tento
ukazatel vám dá reálnou představu o potenciálu člověka.
Pokud zaměstnáváte méně efektivního vykonavače jen z toho důvodu, že to má v soukromí skutečně náročné a potřebuje vaši pomoc,
podřezáváte si svojí vlastní větev. Jedním ze základních a funkčních manažerských pravidel je
dělat taková rozhodnutí, která jsou pro dobro
většiny týmu. Nelze tedy stavět zájmy jednotlivce nad zájmy skupiny. Navíc pokud si necháte
ve firmě neochotného člověka, který nechce
pracovat, riskujete odchod svých šikovných lidí,
kteří vám ještě zůstali. Svým přístupem totiž
produktivní lidi obtěžují a demotivují. Doporučuji se tedy vyvarovat falešného sociálního
cítění, a naopak podpořit své nejlepší lidi bez
ohledu na jejich výši mzdy. n

Zavedení konta pracovní doby může
být prevencí proti propouštění
Pandemie postavila mnoho společností před rozhodnutí, co se
zaměstnanci, pro které nemají kvůli uzavření nebo omezení
provozu a snížené poptávce v současné době práci. Aby zabránily
propouštění, snaží se hledat možnosti, jak zaměstnancům
efektivně rozvrhnout pracovní dobu a zároveň jim zajistit fixní plat.
Jednou z možností je zavedení konta pracovní doby.

U

možňuje firmám kompenzovat období, kdy nemají pro zaměstnance dostatek práce s obdobím, kdy nestíhají.
V závislosti na tom se mění i délka pracovní
doby zaměstnanců, jejich příjem však zůstává
každý měsíc stejný. Konta pracovní doby využívají hlavně výrobní firmy fungující ve směnném provozu, zejména v automobilovém
průmyslu. „Konto pracovní doby je nástroj
flexibility pro společnosti, které bojují s měnící se poptávkou po svých výrobcích nebo
službách, a to nejen v době pandemie. V České
republice není tento způsob práce zatím velmi
rozšířený. Využívají ho zejména firmy, které
s ním mají zkušenosti v zahraničí. Současná
doba však vybízí k využití kont pracovní doby,“
říká Roman Urban, Senior konzultant společnosti Déhora, která se zabývá plánováním
pracovních sil ve směnných provozech.
Konto pracovní doby má svá pravidla
I když pracovní režim v rámci konta pracovní doby působí velmi flexibilně, je nezbytné,
aby se firmy řídily určitými pravidly, zejména
zákoníkem práce. V týdnu je třeba dodržovat
pravidelné přestávky i odpočinek. Zaměstnavatel například může plánovat maximálně 6
pracovních dní a v dalším týdnu 5, není tedy
možné nastavit pracovní dobu na 7 dní v týdnu. O rozvrhu by měl zaměstnavatel informovat své zaměstnance vždy předem dle zákonem stanovené lhůty, ta se dá zkrátit pouze
v případě vzájemné dohody. K zavedení konta
pracovní doby a stanovení délky vyrovnávacího období není nutný souhlas zaměstnance.
Díky kontu pracovní doby se firmy nemusí v případě krize zbavovat kvalifikovaných
lidí, které si chtějí udržet. Tento režim práce

zajistí firmám efektivní využití pracovních
sil a plánování směn podle aktuální potřeby.
Současně tak šetří provozní náklady u nevyužitých zaměstnanců. Pokud zaměstnavatel
oznamuje rozvrh směn krátkou dobu dopředu, může těžit z větší časové flexibility. Vzhledem k tomu, že má zaměstnavatel právo nastavit fixní část mzdy jen na 80 % průměrného
výdělku, nemusí v případě nedostatku práce
a neodpracovaných hodin zaměstnancům
doplácet mzdu do 100 %. n
(ps)

Jak konta pracovní doby fungují
Kromě zákoníku práce se konto pracovní doby řídí kolektivní smlouvou nebo
vnitřním předpisem zaměstnavatele,
u kterého nepůsobí odborová organizace. Režim konta pracovní doby pro
zaměstnance znamená pracovat ve vyrovnávacím období, jehož délku určí zaměstnavatel, nad rámec běžné pracovní
doby a o to méně pak vykonávat práci
v dalším období. V rámci vyrovnávacího období by však měli zaměstnanci
odpracovat takový počet hodin, který odpovídá průměrné týdenní době,
tedy 40 hodinám. Vyrovnávací období
trvá zpravidla 26 týdnů, ale po domluvě
s odbory ho může zaměstnavatel nastavit i na dobu 52 týdnů. Během této doby
má zaměstnavatel právo měnit rozvrh
práce tak, jak potřebuje s ohledem na
její množství. To znamená, že například
jeden měsíc mohou zaměstnanci chodit
do práce jen jeden den v týdnu a další
měsíce si chybějící dny napracovat.
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Talent program pomáhá řešit

generační obměnu
Generační obměna se netýká
pouze rodinných podniků, ale
zabývají se jí i velké korporace.
Jednou z nich je skupina
Unipetrol. Ta řeší potenciální
riziko nedostatku zaměstnanců
s potřebnými odbornými
a manažerskými zkušenostmi
aktivním způsobem –
celoskupinovým projektem
nazvaným Talent program. Byl
prezentován na loňské soutěži
HREA.

TEXT: P ETRA MANHARTOVÁ,
VEDOUCÍ ODBORU NÁBORU
A VZDĚLÁVÁNÍ, UNIPETROL

H

lavním cílem více než dvouletého pro‑
gramu je identifikovat a rozvíjet talen‑
tované zaměstnance, a vytvořit si tak
budoucí základnu pro obsazování vedoucích
a klíčových pozic z vlastních zdrojů. Talentova‑
ní zaměstnanci dostali na oplátku jedinečnou
příležitost rozvíjet svůj profesní i osobnostní
potenciál pod vedením zkušených profíků.
Základem je koncept autentického leader‑
shipu
Do Talent programu se přihlásilo přes sedm‑
desát zájemců z řad zaměstnanců Unipetrolu,
z nichž interní porota vybrala necelou čtyřicít‑
ku. Pro ně byl připraven exkluzivní vzdělávací
program zaměřený na rozvoj měkkých i tvrdých
dovedností a rozšířený o vystoupení řady moti‑
vačních spíkrů. „Celý Talent program funguje
jako transformační platforma a je postavena na
základě konceptu autentického leadershipu.
Neposkytuje žádné konkrétní návody a postu‑
py, ale informuje o tom, jak lze o některých
věcech přemýšlet jinak,“ popisuje Petra Man‑
hartová, vedoucí odboru náboru a vzdělávání,
která projekt koordinuje.
„S přihláškou jsem neváhal ani minutu,
i když jsem ještě pořádně netušil, co od toho
mohu očekávat. Těšil jsem se, že se seznámím
s kolegy napříč skupinou. Vzájemné pracovní
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Talent program funguje
jako transformační platforma
na základě konceptu
autentického leadershipu.
Neposkytuje žádné konkrétní
návody a postupy,
ale informuje o tom,
jak lze o některých věcech
přemýšlet jinak.

vazby jsou pro mě totiž nesmírně cenné. Po
dvou letech už mohu zhodnotit, že Talent pro‑
gram je pro mladou generaci super záležitostí
s obrovským lidským přesahem,“ říká jeden
z účastníků Vojtěch Lambl, který nastoupil do
neratovické Spolany v roce 2015 jako technolog
PVC a loni se stal vedoucím technologického
oddělení závodu.
Workshopy osobnostního rozvoje a sebe‑
poznání
V posledních dvou letech zaměstnanci absol‑
vovali šest workshopů. Na uvítacím setkání
pracovali s výsledky Talent Dynamic Testu,
jenž jim poskytl odpověď na otázku, pro jaké
oblasti mají talent a jaké jsou jejich silné i slabé
stránky. Druhý workshop byl věnovaný téma‑
tu vedení sama sebe a spolupráce s druhými
lidmi. Účastníci se naučili, jak jednat s kolegy
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různého osobnostního a profesního zaměře‑
ní tak, aby součinnost byla co nejúspěšnější
a nejproduktivnější. „Dozvěděla jsem se něco
nového o sobě i lidech okolo. Inspirující pro
mě bylo nejen získání nových a užitečných in‑
formací z oblastí, kterým jsem se dosud nikdy
nevěnovala, ale také seznámení s některými
kolegy napříč naší společností. Ti totiž nyní
tvoří mé užitečné kontakty,“ prozrazuje Tereza
Koudelková, která působí v Unipetrolu čtvr‑
tým rokem na pozici koordinátorky projekto‑
vých činností, kde se zabývá projekty v oblasti
finančních systémů.
Týmová spolupráce a stáže
Tématem zase jiného setkání byla kooperace
v týmech. Zaměstnanci vytvořili pracovní sku‑
piny a započali práci na projektech. „Utvořilo se
sedm skupinek, z nichž každá si vymyslela svůj
vlastní projekt věnující se konkrétní oblasti,
která by se dala ve firmě zlepšit. Vznikly nápady
zabývající se problematikou IT, personálními
záležitostmi či společenskou odpovědností.
Aby se jim lépe pracovalo, absolvovali všichni

účastníci půldenní školení o projektovém říze‑
ní,“ vysvětluje Petra Manhartová.
Vedoucí technologického oddělení PVC
Vojtěch Lambl přišel s kolegy na myšlenku
stáží, během nichž by si zaměstnanci rozšíři‑
li své obzory v jiných společnostech skupiny
Unipetrol: „Zaměstnanecká stáž je určena pro
stávající pracovníky skupiny, kteří mají zájem se
dále profesně rozvíjet a poznat, jak fungují po‑
dobná oddělení napříč skupinou. Stáž by měla
být chápána zaměstnanci jako benefit, který jim
pomůže rozšířit své obzory a náhled na každo‑
denní práci.“ Na podobně prospěšném projektu
spolupracovala i Tereza Koudelková. Projekt
její pracovní skupiny je nyní ve fázi uvedení
do reálného života firmy: „S týmem jsme pra‑
covali na využití elektronického podpisu v ob‑
lasti lidských zdrojů. Vzniká zde opravdu velké
množství papírových ručně podepisovaných
dokumentů, což je neefektivní a neekologické.
Situace, která nastala v souvislosti s pandemií
koronaviru, jasně ukázala, jak důležitá je imple‑
mentace moderních technologií, jež nevyžadují
osobní kontakt.“

Tréninky v komunikaci a prezentaci
projektů
Cílem dalších setkání bylo naučit se lépe komu‑
nikovat a prezentovat projekty, umět vyjednávat
a udělat kompromis. Součástí byla například na‑
simulovaná situace, kdy jednotlivé týmy prezen‑
tovaly své projekty lektorům a následně od nich
obdrželi zpětnou vazbu. Prezentace byly vedené
v angličtině a členové týmu museli být schopní
reagovat na komentáře a zodpovídat otázky lek‑
torů. „Hlavním úkolem týmů potom bylo začít
pracovat na svých projektech a připravit je tak
kvalitně, aby mohli o několik měsíců později
předstoupit před členy představenstva a požá‑
dat je o schválení a jejich implementaci do spo‑
lečnosti Unipetrol,“ shrnuje Petra Manhartová.
Vyvrcholením celého Talent programu byla
prezentace všech projektů na zlepšení chodu
firmy před samotným představenstvem skupi‑
ny Unipetrol. Velká část projektů byla úspěšná
a účastníci programu dostali povolení začít
s jejich realizací. n

ADVERTORIAL

V post‑ covid éře firmy ocení nový typ služeb
Podle Ondřeje Wysoglada, CEO
personální divize Manuvia, dnes
firmy potřebují od personálních
agentur jiný typ pomoci než
doposud.

Jak se podle Vás proměnila situace na trhu
práce?
Část firem propouští, jiné naopak dohánějí
to, co v posledních týdnech kvůli odstávkám
nestihly. Jedno ale mají společné – větší důraz
na zdraví svých zaměstnanců. Na to jsme mi‑
mochodem zareagovali službou měření teploty
zaměstnancům.
Jak se vám v současných podmínkách daří
nabírat a umísťovat pracovníky?

Manuvia působí v osmi zemích, má pobočky
ve všech regionech, stovku náborářů a databázi
s více než 200 tisíci kandidátů. Posílili jsme lo‑
kální nábor a aktuálně zajišťujeme pracovníky
zejména pro logistiku, výrobu, potravinářství
a s příchodem sezony i pro zemědělství a sta‑
vebnictví.
Také jsme se rozhodli nabídnout fir‑
mám napřímo kapacity našich specialistů
a naše know‑how.
Jaké specializace lze od vás out‑
sourcovat?
Bavíme se o outsourcingu per‑
sonalistů, marketérů nebo
účetních. Zkušený náborář
se může dočasně stát výkon‑
ným členem interního týmu
klienta, kdy si pod sebe vezme
kompletní agendu náborů, po‑
hovorů nebo třeba i zaškolování.

Na externí specialisty se dá delegovat i mzdo‑
vá agenda. Tzv. payroll outsourcing pokrývá
kompletní zpracování mezd, docházky, ročního
zúčtování daní a podobně. Jenom u nás každý
měsíc zpracujeme více než 8000 mezd! Náš
marketingový tým má zase letité zkušenosti
s on‑line náborovými kampaněmi, ka‑
ždý měsíc osloví až 5 milionů uži‑
vatelů.
Daří se nám celkem rychle pro‑
niknout do toho, jak klienti fungují,
a jsme schopní jim výrazně pomoci
s administrativou i organizací
pracovní síly, což se uka‑
zuje i na příkladu služby
outplacementu. S tro‑
chou nadsázky se dá
říct, že nabízíme
komplexní služby
od náborů až po
propouštění. n
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Ocenění Randstad Award pro nejatraktivnějšího
zaměstnavatele letos opět putuje do ŠKODA AUTO
Nejatraktivnějším
zaměstnavatelem na českém
trhu se dle letošního průzkumu
personálně poradenské agentury
Randstad stala stejně jako
v loňském roce společnost
ŠKODA AUTO, druhou příčku
obhájila společnost Microsoft
a třetí obsadila Kofola. Ocenění
Randstad Award, o kterých
v nezávislém průzkumu
rozhoduje široká veřejnost, se
letos muselo obejít bez tradičního
slavnostního galavečera
a jednotliví vítězové převzali
ocenění z rukou zástupců
agentury Randstad individuálně.

O

cenění Randstad Award pro nejatraktivnější zaměstnavatele v České republice se uděluje na základě výsledků
z největšího celosvětového průzkumu zaměstnaneckých preferencí Randstad Employer
Brand Research, který probíhá již 20 let. Průzkum zkoumá atraktivitu největších zaměstnavatelů v jednotlivých zemích a také aspekty,
dle kterých se uchazeči rozhodují při výběru
zaměstnavatele. Letošního dvacátého ročníku
se zúčastnilo více než 200000 respondentů
ve 33 zemích. V České republice se průzkum
uskutečnil potřetí, a to na vzorku 4724 respondentů, kteří hodnotili atraktivitu 150 největších
zaměstnavatelů z privátního sektoru.
Kromě samotné atraktivity respondenti
hodnotí i další atributy, např. pověst zaměst-

navatele, finanční zdraví, používání moderních
technologií, jistotu zaměstnání, možnosti kariérního posunu, mzdu a benefity, atmosféru na
pracovišti či zajímavost náplně práce. „V očích
většiny zaměstnanců jsou atraktivní zejména
ty společnosti, které nabízí dobrou mzdu a benefity, vládne u nich příjemná pracovní atmosféra a lidé mají příležitost dostat se k zajímavé
práci. Právě tyto atributy, spolu s důrazem na
jistotu práce, považují uchazeči při hledání
nového zaměstnání za nejdůležitější a zároveň
jsou přesvědčeni o tom, že je zaměstnavatelé
neposkytují v dostatečné míře,“ uvádí Jacek
Kowalak, generální ředitel společnosti Randstad, a dodává: „Společnosti, které se umístily
na příčkách vítězů, ovšem tyto atributy umí
dobře komunikovat, a proto v očích veřejnosti
v těchto oblastech vynikají. Na trhu práce jim
to poté přináší výrazné výhody. Všem vítězům
blahopřejeme.“
TOP 10 nejatraktivnějších
zaměstnavatelů v ČR:
1. ŠKODA AUTO
2. Microsoft
3. Kofola
4. IBM
5. LEGO Production
6. Seznam.cz
7. Siemens
8. Avast
9. ČEZ
10. Nestlé Česko
„Vítězství v průzkumu Randstad nás velice
těší. Je potvrzením, že práce ve společnosti, která nabízí svým zaměstnancům stabilní zázemí,
možnost osobního i kariérního rozvoje a v neposlední řadě atraktivní finanční ohodnocení,
je tím, co naši zaměstnanci oceňují,“ uvádí Petra
Meliška, vedoucí náboru a HR marketingu společnosti Škoda Auto.
„Jsme velmi rádi, že se nám opět podařilo
obhájit pozici jednoho z nejatraktivnějších
zaměstnavatelů v České republice. Věříme, že
flexibilní pracovní prostředí, důraz na rozvoj

talentů a silná firemní kultura založená na
sdílených hodnotách z nás činí skutečně top
zaměstnavatele, a to nejen v segmentu informačních a komunikačních technologií, ale na
českém trhu jako celku,“ říká Klára Žižková, ředitelka lidských zdrojů ve společnosti Microsoft
Česká republika a Slovensko.
„Dobrá pověst Kofoly je obrazem lidí, kteří ji
tvoří, toho, co dělají, jak a proč to dělají. Značka
firmy, značky našich nápojů, ale i značka zaměstnavatele jsou u nás úzce propojeny – jak
fakticky, tak v komunikaci. Naše podnikání
navazuje na tradice a rozvíjí je tam, kde jsou
doma. Žijeme skutečné příběhy našich značek – od surovin až po konečný výrobek. Vše,
co děláme, stavíme na trvalých a sdílených
hodnotách. Láska, respekt k přírodě, otevřenost a neustálé hledání nových cest, to vše je
součástí naší DNA. Posiluje nás početná komunita ambasadorů z řad našich zaměstnanců,
jejich lídrů, obchodních partnerů, spotřebitelů,
ale i našich sousedů v jednotlivých regionech,“
komentuje ocenění Hana Caltová, personální
ředitelka společnosti Kofola: „Patřit mezi TOP
10 v Randstad Award v České republice je pro
nás velká čest a letošní 3. příčka také velkou
motivací i závazkem na další cestě.“
Kromě absolutních vítězů se v rámci Randstad Award opět oceňovali i nejatraktivnější
zaměstnavatelé z jednotlivých oborů:
• Vítěz z oboru IT a telekomunikace:
Microsoft
• Vítěz z oboru farmacie a přírodní vědy:
Pfizer
• Vítěz z oboru obchodní služby:
SAP Services
• Vítěz z oboru automotive: ŠKODA AUTO
• Vítěz z oboru výroba: LEGO Production
• Vítěz z oboru bankovnictví a pojišťovnictví: Air Bank
• Vítěz z oboru FMCG: Kofola
• Vítěz z oboru logistika a doprava:
ČSA/Travel Service (dnes Smartwings)
• Vítěz z oboru energetická řešení, stavebnictví a facilities: ČEZ
• Vítěz z oboru retail: IKEA n(tz)
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Virtuální asistent pomůže téměř
s čímkoliv a odkudkoliv
Aktuální situace nahrává veškeré činnosti, při které není potřeba osobní kontakt, a není tomu jinak ani
u asistence. Fenomén virtuální asistence sice není úplná novinka, v této době jde však o velmi často
využívané řešení nejrůznějších problémů. Virtuální asistenti totiž disponují jedinečnými přenositelnými
schopnostmi: zpracovat téměř jakýkoliv úkol na jakémkoli místě na světě. A jak si to celé představit?

J

de v podstatě o běžného asistenta, který
pro své klienty zařizuje nejrůznější pracovní i osobní záležitosti. Rozdíl je však
v tom, že virtuální asistent není, na rozdíl
od toho klasického, zaměstnancem, kterého má zadavatel úkolu každý den u sebe
v kanceláři. Naopak pracuje převážně na
dálku. Je to určitá forma outsourcingu,
tedy spolupráce, kdy subjekt předává
část své práce externímu dodavateli,
v tomto případě virtuálnímu asistentovi. Virtuální asistenti často pracují
sami na sebe jako živnostníci, ale v současné době již existují také firmy, které
fungují jako velké týmy virtuálních asistentů. Jejich výhoda je v tom, že mají pro
téměř každou činnost specializované asistenty, kteří se v dané problematice dobře vyznají.
Outsourcovat asistenta? Proč ne
„Outsourcing šetří váš čas a umožňuje určitou
flexibilitu. Nemusíte řešit zdlouhavé zadávání úkolu a průběžnou kontrolu zadané práce,
neboť firma, které úkol předáte, je zpravidla
odborníkem v daném oboru,“ vysvětluje Jan
Skovajsa, zakladatel a CEO firmy myTimi, kde
kromě velkého týmu klasických virtuálních asistentů poskytují také služby v oblasti marketingu. Největším benefitem outsourcingu v oblasti
asistence je ovšem úspora financí, a to hned
z několika důvodů. Jde o levnější variantu než
zaměstnávání interních pracovníků, které zaměstnavatel platí i v době, kdy nejsou vytíženi,
navíc za ně odvádí sociální a zdravotní pojištění
či dovolené. Dopředu ví, kolik jej bude služba
virtuálního asistenta stát a kdy bude hotova.

oslavu mexickou mariachi kapelu nebo sehnat
svatomartinskou husu v době, kdy je všude vyprodaná,“ popisuje Jan Skovajsa, zakladatel
a CEO firmy myTimi.

24/7
Neřeší žádné další náklady či situace jako onemocnění klíčových pracovníků.
A jaké konkrétní úkoly může virtuální asistent plnit? Jde o nejrůznější varianty osobní
asistence, kde se jedná o úkoly jako výběr dárků,
plánování výletů, nákup letenek, rezervace hotelu, nejrůznější pomoc s dětmi, stání ve frontě
na lístky, plánování večírku nebo vyřizování na
úřadech. Podobně funguje také virtuální asistence pro firmy, kde může virtuální asistent
zajišťovat nejrůznější rešerše, naformátovat
dokumenty, naplánovat schůzky, udělat korektury, postarat se o založení živnosti nebo
třeba podat daňové přiznání. „Občas jde o velmi kuriózní úkoly, jako například zajistit na

Chytrý virtuální asistent dokáže
řešit i specializované úkoly
Na virtuálního asistenta je vhodné se
obrátit ve chvíli, kdy zjistíme, že na
daný úkol nemáme čas nebo náladu
a zároveň nezáleží na tom, jestli jej
uděláme osobně. Již není problémem
sehnat asistenty ani pro odborné
úkoly. Například firma myTimi se
v průběhu minulého roku začala specializovat na služby chytrého marketingu
pro klienty z řad firem různého zaměření,
a tak zde kromě klasické virtuální asistence
nabízí také správu sociálních sítí, tvorbu webů,
internetové reklamy, zajištění zákaznické
podpory a spoustu dalšího. Tyto služby jsou
v současnosti velmi poptávané, protože firmám
i v krizi pomáhají přivádět nové klienty, a navíc
nahrazují jejich zaměstnance a dostávají je tak
do režimu variabilních nákladů místo fixních.
Silnou stránkou virtuální asistence je flexibilní obchodní model, který se na rozdíl od
jiných průmyslových a technologických odvětví dokáže velmi rychle přizpůsobit aktuální situaci. Virtuální asistent může pomoci,
aniž by klient vyšel domu. To, že od začátku
nabízí svoji službu online, je výhoda, která mu
přináší mnoho benefitů a upevňuje pozici. Ve
své podstatě se pro něj totiž ani v současné
situaci nic nemění. n
(ak)
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Panel PMF: sdílení zkušeností
HR profesionálů z koronavirové krize
Možná všichni v HR komunitě
nevědí, že 20. květen je
Mezinárodní den HR. People
Management Forum společně
se sto třiceti HR profesionály ho
oslavil online panelovou diskusí
na téma Jak jste se ve svých
firmách vypořádali s Covid-19
a co podle vás čeká HR dál?

TEXT: ALENA KAZDOVÁ

P

anelová diskuse měla 3 bloky s následu‑
jícími tématy:

• Jak HR pomáhalo při řešení problémů
s provozem firmy v době nouzového stavu?
• Jaká bude úloha HR v době po koronaviru?
V čem se změní a v čem zůstane stejná?
• Co bude management a zaměstnanci od
HR dále potřebovat?
Účastníky panelové diskuse byli Ctirad Ne‑
dbálek, Viceprezident pro HR a udržitelnost
společnosti Albert Česká republika, Štěpán
Lukeš, Country HR Manager IBM Česká re‑
publika, Hana Chlupová, HR ředitelka společ‑
nosti Zebra Technologies ČR a Iva Moravcová
z poradenské společnosti IQI Česká republika.
Dvouhodinovou diskusi moderovala Jaroslava
Rezlerová, jednatelka PMF, ředitelka Manpo‑
wer Group.
Jak pomáhalo HR při řešení problémů
v době nouze
Ve společnosti Zebra Technologies s vyhláše‑
ním nouzového stavu okamžitě zavřeli 3 bu‑
dovy a poslali lidi, kterých mají v Brně 600, na
home office. „HR se najednou ocitlo v roli ko‑
munikátora a lidé v prvních dnech po nás chtěli
predikci, jak to bude, co dál, jako bychom měli
křišťálovou kouli a dokázali věštit,“ říkala Hana
Chlupová, HR ředitelka společnosti Zebra. HR
se stalo klíčovým komunikátorem a věnovalo
se péči o zaměstnance v krizové době. Zajistilo
ochranné pomůcky a zabývalo se i psycholo‑
gickou pomocí. V Zebře mají lidé k dispozici
službu Employee Assistance Program, který
v počátcích krize pomáhal lidem zvládat na‑
prosto novou situaci a nejistotu. S odstupem
dvou měsíců se podle Hany Chlupové povedlo
zajistit zapojení lidí a motivovat je tak, že se
vůbec nesnížila výkonnost.
Psycholožka Iva Moravcová z IQI sdílela své
zkušenosti z pomoci firmám, jejichž lidé po‑
třebovali zvládnout novou situaci, kdy pracují
z domova, navíc mají na starosti děti, s nimiž se

učí. Vznikaly nové problémy související s pra‑
cí z domova, např. jak si čas strukturovat, jak
fungovat na home office, aby vše zvládali. „Měli
jsme opravdu hodně práce, ozývali se nám lidé
s depresemi, úzkostmi i vyhořením,“ uvedla Iva
Moravcová.
Také v IBM přepnuli ze dne na den do re‑
žimu práce z domova. Podle Štěpána Lukeše
měli velkou výhodu v tom, že na home office
byli lidé připraveni, protože řada zaměstnan‑
ců měla možnost práce z domova v pracovní
smlouvě a měla digitální dovednosti. Role HR
spočívala v tom, jak vytvořit i v tak nestandard‑
ním režimu, kdy jsou lidé rozeseti po různých
místech ve svých domovech, prostředí důvěry,
a jak lidi vtahovat nejen do řešení pracovních
povinností, ale umožnit jim virtuálně se po‑
tkávat, jako kdyby to bylo v kuchyňce nebo na
chodbě, a mohli se bavit o jiných než pracov‑
ních věcech. I tomu pomohly videokonference.
„HR prošlapávalo cesty, mapy k tomu nebyly,“
uvedl Ctirad Nedbálek. Podle jeho zkušeností
HR v krizi potvrdilo, že je byznysu nablízko a že
lidé si uvědomují jeho význam.
Jaká bude úloha HR v době po koronaviru?
V čem se změní a v čem zůstane stejná?
Účastníci diskuse se shodli, že lepší epidemio‑
logickou situací práce HR nekončí, začíná další
krizová fáze, jdeme do ekonomické recese a v té
má HR velikou roli. Porostou nároky v souvis‑
losti s restrukturalizací, redukcí lidí, budou se
dělat nepříjemná rozhodnutí. Pomocí aplika‑
ce Mentimeter mohli všichni, kteří panelovou
diskusi online sledovali, odpovědět na otázku,
co pro ně v době koronaviru bylo nové. Pořa‑
dí nových a neznámých věcí bylo následující:
home office, komunikace, rychlost, nejistota,
děti doma.
Podle Ivy Moravcová nás čeká velká změna
byznys modelu a ta se promítne do HR práce.
HR bude řešit úspory, propouštění, outplace‑
ment a řízení personálních rizik.
Pro Hanu Chlupovou ze společnosti Zebra
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je třeba se dívat i do budoucna a investovat do
talentů. HR by mělo za managementem přichá‑
zet i v době krize se strategií, jaké lidi a s jakými
dovednostmi bude firma potřebovat.
Štěpán Lukeš vidí další vývoj HR ve flexi‑
bilitě, v rozvoji a strategickém plánování, ale
tato témata musí HR definovat samo. A při
definování témat brát v úvahu slovník legisla‑
tivy, která pracuje s pojmy místo výkonu práce,
rovnoměrné rozložení pracovní doby, nárok na
dovolenou.
Opět se v průběhu panelové diskuse usku‑
tečnila anketa, která se zaměřila na otázku: na
co by se HR mělo zaměřit v souvislosti s novou
situací ve firmách? Ti, kdo sledovali diskusi,
v odpovědích dali váhu těmto tématům: Fle‑
xibilita, motivace, komunikace, digitalizace,
home office.
Co bude management a zaměstnanci od
HR dále potřebovat?
Podle Cirada Nedbálka bude HR nadále byz‑
nysu pomáhat, v krizi HR skvěle prokázalo, že
je partnerem byznysu. Podle Nedbálka bude
vedení svému HR více naslouchat a HR bude
podle něj více challengovat management.

Štěpán Lukeš takový trend také očekává, ale
stále podle něj bude HR i nadále dělat operativu
a administrativu, protože to od něj manage‑
ment požaduje. Psycholožka Iva Moravcová se
domnívá, že HR sehraje velkou roli ve vytváření
podmínek pro work life balance. Hana Chlu‑
pová na základě svých zkušeností uvedla, že
zaměstnanci někdy očekávají od HR až zázraky.
Podle ní je podstatné, aby HR rozumělo byz‑
nysu, znalo trendy a predikce, učilo se novým
věcem, rozumět datům a používat je.
Panelovou diskusi uzavřela moderátorka
Jaroslava Rezlerová tím, že HR určitě bude
procházet změnami a velkým tématem pro něj
bude práce s daty – přichází doba data driven
HR. n

Celou diskusi můžete sledovat na:
https://hrforum.cz/aktuality/
20-kvetna‑se‑uskutecnila‑online‑diskuze‑
na‑aktualni‑tema‑jak‑jste‑se‑ve‑svych‑firmach‑
vyporadali‑s‑covid-19-a‑co‑ceka‑hr‑dal

PMF Institut

Program Profesionál
startuje na podzim
Tak jako u ostatních firem i naše plány přerušila situace s nouzovým stavem. Naše
rozběhnuté letošní dokončení programů
Manažer a Stratég jsme tak museli přesunout do on line formy a nově koncipovaný
Program Profesionál, o kterém jsme vám
psali v únorovém čísle, budeme otevírat
až na podzim. I zde budeme podle situace
zvažovat kombinaci prezenční a online
formy vzdělávání. Účastníci programu také
jistě ocení větší flexibilitu ve výběru témat
- program budou moci absolvovat jako celek, nebo si vybrat jednotlivý modul podle
svých aktuálních potřeb. Program je možné
zakončit autorizovanou zkouškou MPSV.
Více na webových stránkách PMF Institutu:https://hrforum.cz/produkty‑a-sluzby/
institut/programy/
Staňte se HR profesionálem v programu
PMF Institutu, zvyšujte si kvalifikaci v HR.

ADVERTORIAL

V krizi poznáš zaměstnavatele
TEXT: H
 ANA KEITA RIZMANOVÁ,
SENIOR KONZULTANT,
ASSESSMENT SYSTEMS

K

rize prověřuje vztahy. A to i mezi za‑
městnancem a zaměstnavatelem. Po‑
kud má firma krizi zvládnout, je nut‑
né, aby zaměstnavatel i zaměstnanec prokázali
dávku flexibility a solidarity. Velmi jasně se také
pozná, zda jsou lidé pro firmu jen zdrojem nebo
naopak srdcem a hlavou celé firmy. Zaměst‑
nanci si tohle poznání zapamatují a ponesou si
ho sebou dál i poté, co krize bude zažehnána.
Odrazí se to na jejich motivaci i loajalitě.
Společnost, která si uvědomuje, že je tím,
čím jsou její zaměstnanci, se nejen v krizi snaží
své lidi podpořit, jak ve zvládání pracovních
úkolů, tak v náročných životních situacích. Pro
každého zaměstnavatele je ale těžké nacházet
řešení univerzální pro všechny a zároveň na

míru každému. Nejen z tohoto hlediska je uni‑
kátní asistenční a poradenský program (EAP)
od Assessment Systems.
Asistenční a poradenský program pomáhá
zaměstnancům řešit osobní problémy z oblasti
psychologické, finanční, právní a zdravotní.
Unikátní balíček služeb je tady pro zaměstnan‑
ce zdarma, anonymně a pohotově. Telefon‑
ní linka je dostupná 24 hodin denně, 365 dní
v roce, a konzultanti na lince jsou připraveni
řešit jak dotazy a požadavky, tak krizové situa‑
ce. Náš tým finančních a právních poradců od‑
povídá na dotazy emailem či po telefonu. Díky
spolupráci se společností uLékaře.cz nabízíme
možnost využít také lékařského poradenství – ať už se jedná o dotazy k symptomatice,
vysvětlení diagnózy či pomoc s objednáním
k odborníkovi, a to s odpovědí již do 6 hodin.
Ukazuje se, že v dnešní době dlouhých
lhůt u psychologů a lékařů, stoupajících cen

u právníků a nepřehlednosti finančního trhu
je podobná služba atraktivnější než stravenky
nebo malé zvýšení mzdy. Zaměstnanci ušetří
čas strávený v čekárnách a díky fyzickému zdra‑
ví a psychické pohodě budou výkonnější, stráví
méně času na nemocenské dovolené a budou
vytvářet lepší atmosféru na pracovišti. Přede‑
vším ale budou vědět, že jsou pro firmu důležití
jako lidé. A to se firmě vždy vrátí.
Asistenční a poradenská služba od Assessment Systems nekončí u poskytování rychlé
pomoci. Na základě opakujících se potíží identifikujeme klíčové problémové oblasti vašich
zaměstnanců, které následně řešíme pomocí
workshopů a přednášek přímo ve vašich pro‑
storách. Ať už se jedná o work‑life balance,
partnerské vztahy, finanční gramotnost či jiná
témata.
Pokud vás služba EAP zaujala, neváhejte se
nám nezávazně ozvat na infocz@asystems.as n
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Jak přilákat mileniály

N

a téma generace Y (případně Z) v práci
už toho bylo řečeno mnoho. Velmi často
se jedná o snůšku stereotypů, že mladí
lidé chtějí hodně peněz, málo pracovat, volnost
a smysl v práci. Takže jim nabídněte flexibilní
pracovní dobu, home office a kontrolujte, jestli
vše plní.
Jenže většina příslušníků generace Y je z toho
rozčarovaná. Očekávat od všech to samé je
jako spoléhat se na horoskop. Mileniálové mají
samozřejmě společné prvky, ale nejsou to jen
lidé narození v určitých ročnících. Definuje
je například: vysokoškolské vzdělání, život ve
velkých městech, původ ve střední a vyšší vrstvě,
intelektuální zájmy.
Chceme‑li být atraktivním zaměstnavatelem
pro mladé, je dle mého názoru nejlepší ptát se
přímo těch, o které firma stojí, jaké prostředí,
benefity, firemní kultura je pro ně přitažlivá,
a nechat je, kde to jde, si vybrat. U benefitů je

to poměrně jednoduché. Dejte jim svobodu
například v Sodexo účtu, kde si za body mohou
koupit, co se jim líbí, ať už je to kultura nebo
sport.
V práci by to měl být přístup založený na dů‑
věře. Mikromanagement je totiž něco, co otráví
v podstatě kohokoliv. Doporučuji stanovit si
kontrolní body práce a nabídnout pomoc, v pří‑
padě, že se podřízený dostane do slepé uličky.
A nikdy nekontrolovat mimo dohodnuté body.
Firmy ale nejčastěji selhávají v poskytování
smysluplné práce. Nemusí to znamenat, že každý
den zachraňuji svět, ale to, že co dělám, má smysl
pro celek a produkt nebo službu firmy. Právě
mladí lidé jsou hodně citliví na práci pro práci,
s politickými cíli, nesmyslné vyplňování reportů
nebo projekty, které ze dne na den skončí.
A v neposlední řadě je tu firemní kultura,
která má v sobě nejen zakořeněný přístup k no‑
váčkům, ale i k životnímu prostředí, udržitel‑

nosti, volnému času, dobročinnosti a moderním
technologiím. V dnešní době to už nezachrání
to, že firma jednou za rok pošle přebytky nezis‑
kovce, ale jde o to, jak jsou angažovaní samotní
zaměstnanci v ní – jestli třídí odpad nebo spo‑
lečně dobrovolničí.
Toto všechno jsou body, které se nedají zařídit
přes noc, ale vyžadují dlouhodobou práci na
firemní kultuře. Odměnou jsou potom anga‑
žovaní zaměstnanci, kteří si to nechodí odsedět
od devíti do pěti.

Naše tipy
na
nové knihy

Adler, Alfred

Rüegg, Johann Caspar

Smysl života
Dílo ze sklonku autorovy
kariéry patří ke knihám,
v nichž autor rekapitulu‑
je a shrnuje. Dává prostor
tomu, aby završil své celo‑
životní názory. Na mnoha
místech opakuje, co již dříve napsal, a zároveň
jako by se zde pokusil shromáždit co nejvíce
definicí toho, co zkoumá. Zkrátka tak nepřijdou
pojmy jako „komplex méněcennosti“, „touha po
moci“, „pořadí mezi sourozenci“, „pocit sounále‑
žitosti“ či „rozmazlování“. Titulní pojem, „smysl
života“, Adler chápe ve dvojím smyslu: Subjek‑
tivně se jedná o smysl, který člověk spatřuje
ve svém životě, objektivně pak o to, co souvisí
s reálnou schopností spolužití s druhými lidmi.
Člověk, jemuž chybí tento objektivní smysl, je
podle Adlera neurotický, psychotický, perverzní,
závislý nebo kriminální. Kniha z roku 1933 bývá
považována za poslední velký Adlerův spis. Knihu
vydává nakladatelství Portál.
Alfred Adler (1870–1937) bývá považován za
předchůdce soudobé humanistické psychologie.
Je autorem více než 300 knih a statí na téma
lidských vztahů, výchovy či psychoterapie.

ZUZANA KRAJČA,
HR PARTNER,
SODEXO BENEFITY

Mozek, duše
a tělo

To, že strukturální změny
v mozku, např. po zranění
nebo při degenerativním
onemocnění, ovlivňují
naše chování, vědí vědci
již poměrně dlouho. Ale jak naopak mozko‑
vou strukturu ovlivňují zkušenosti s bolestí,
strachem, depresí či dětskými traumaty? Jakým
způsobem mají změny vztahů nebo proces psy‑
choterapie či psychosomatické medicíny za ná‑
sledek neuronální restrukturalizaci? A jak může
mozek a psychika ovlivnit zdraví našeho těla,
zejména funkci srdce a krevního oběhu, funkci
obranyschopnosti organismu proti infekcím
a malignitám či funkci žláz s vnitřní sekrecí?
Těmto a podobným otázkám složitých interakcí
psychických a tělesných procesů se věnuje právě
tato publikace, kterou vydává Portál.
prof. Dr. med. Dr. phil. Johann Caspar Rüegg byl švýcarský lékař v oboru fyziologie a autor
několika publikací o psychosomatice.

Exchange Meeting
ve společnosti Coca-Cola HBC

PROJEKT
LEARNING LABS

22. září 2020 / Coca Cola HBC, Českobrodská 1329, Praha 9, Kyje
• Learning Labs – učíme se od sebe navzájem – lokální prezenční kurzy.
formou vzájemného učení napříč společností.
• COKElife – ukázka Learning Lab.
• Prohlídka výroby.

Více na
www.hrforum.cz

Konference HR Know How

Lidé vs. technologie
v nové době

6/10/2020
Generální partner

Hlavní partner

OREA hotel Pyramida,
Praha

Partneři

Více na
hrforum.cz

