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členové a příznivci
People Management Fora,

I

když sluneční paprsky nás dosud zcela neopustily, jedno je jasné, je tu podzim. Pro
někoho důvod ke smutku, pro jiného radost
z nových barev života. Nicméně je pestrý stejně tak, jako svět kolem nás a stejně jako život
nás personalistů.
Na samém konci léta jsme ještě stihli naši dlouze
očekávanou akci, a to konferenci HR Know How,
která se, myslím, vydařila a pevně věřím, že to byl
po dlouhé době ostrůvek naděje pro nás všechny,
kteří již delší dobu toužíme po návratu k normálu.
Bylo to jen několik hodin, kdy jsme opět mohli vidět
svoje tváře, ale stálo to za to a moc ráda bych vám
poděkovala, že jste přišli, sdělili své zkušenosti,
problémy a užili si s námi nový normál. A máme
pro vás do konce roku ještě několik akcí, na kterých
se doufám opět sejdeme.
Podzim je pro nás také časem k zamyšlení se nad
tím, co budeme realizovat příští rok, čím Vám pomůžeme, čím oslovíme. Proto prosím i vás, abyste
využili této doby a a sdělili nám témata, která bychom pro vás a s vámi měli otevřít. Řekněte nám,
čeho se obáváte a my budeme pracovat na tom, abychom s vámi našli možná řešení, podělte se o své
úspěchy a my je rádi ukážeme ostatním. Každou
inspiraci použijeme jako téma našich společných
akci.
Máme ideální příležitost řešit společně problémy
a potěšit se úspěchy, a to je ve složité době, v níž
žijeme, celkem výrazná ambice a my si přejeme,
abyste ji plně využili.

Chcete se stát
opravdovým
HR profesionálem?
PMF Institut je to
správné místo.
Máte zájem o personalistiku,
chcete získat informace
o jednotlivých oblastech
nebo si rozšířit pohled
na celou oblast HR? Náš
vzdělávací program HR
Profesionál je tu pro vás.

Naše vzdělávání je flexibilní
- můžete si vybrat dle svých
potřeb buď celý pětidenní
program nebo pouze modul,
který vás zaujme. Celý
program můžete zakončit
autorizovanou zkouškou
MPSV. Pro členy PMF máme
zajímavé slevy.

V jednotlivých modulech vás
čekají inspirativní lektoři, odborné přednášky, workshopy
a práce na samostatných
i týmových úkolech.

Program začne v září a trvá
5 × 1 pracovní den v období
3 měsíců a 0,5 dne zkouška.

Těšíme se na vás!
Eva Hejlová
viceprezidentka
a výkonná ředitelka PMF

hrforum.cz
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Na obálce
Fotit Petra Ludwiga
v jeho černobílém
minimalistickém bytě
byla výzva.
FOTO Johana Kratochvílová

Milí čtenáři,
možná si také kladete otázku,
jaká témata bude HR řešit
do konce roku a v roce příštím.

O

sobně se domnívám, že i nadále to bude
nábor nových zaměstnanců, a to napříč
profesemi a obory, přičemž největší zájem bude o pracovníky v IT, energetice,
technických oborech, ale poptávka poroste i po profesionálech v HR a marketingu. Stěžejním tématem se ale myslím stane
budování firemní kultury, v níž by lidé chtěli
pracovat a která je motivuje. Mnohdy se firemní kultura chápe jako něco neuchopitelného, ale
firemní kultura se přece pozná podle toho, jak
se k sobě zaměstnanci, manažeři a zaměstnanci
a vedení společnosti vůči zaměstnancům chová,
jak spolu jednají, zda jsou k sobě otevření, zda si
mohou důvěřovat a zda zejména manažeři jsou
autentičtí. V takové atmosféře se pak lidem dobře pracuje, protože podmínky, které jim management vytváří, jsou čitelné. A to vše pak lidi motivuje k dobrým výkonům. Je to půda, z níž rostou
srdcaři. Pokud lidem firemní kultura vyhovuje,
mají odvahu dělat nové věci, inovace a firmu neopouštějí. Dobrá firemní kultura je nejlepší recept,
jak získat a udržet nejlepší lidi.

Alena Kazdová
šéfredaktorka
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Ponožky od Marka Ehrenbergera
K ALEIDOSKOP

4

Česká ponožkárna We Are Ferdinand vnáší opět společně s tuzemskými designéry a umělci nové neotřelé pohledy na ponožky. Své
síly spojila již se 16 jmény. V minulosti mezi ně patřil například Maxim
Velčovský, Tomski & Polanski, Michal Bačák, Eliška Podzimková a další.

Ženy v IT vynikají, vyrovnají se mužům

Nový ředitel Edenredu pro ČR a SR

Ženy si sice v IT méně věří, ale jejich výkon
GENDER
je srovnatelný s muži. Výkon žen pracujících v IT je
srovnatelný s muži a v některých věcech jsou dokonce šikovnější, ukázal online průzkum společnosti Integra Czech Republic mezi programátory a experty na
kybernetickou bezpečnost.
Že pracují stejně jako muži, uvedlo 73 % respondentů, více šikovnosti a pečlivosti jim přisuzuje 53 %
dotázaných. „Jen třináct procent účastníků průzkumu
naopak míní, že ženy méně často dosahují dobrých
výkonů,“ říká Jakub Válek, business development
manager Integry.
Naprostá většina IT specialistů mužského pohlaví
(87 %) nevidí rozdíl mezi mužem a ženou, pokud by si
měli vybrat, s kým budou spolupracovat. „Na ženách
oceňují mužští kolegové jejich empatii, schopnost komunikace a větší ochotu. Pokud ženám něco vytýkají,
pak to, že při ostřejší výměně názorů si to berou příliš
osobně,“ vysvětluje Jakub Válek.
Mezi největší přednosti žen v IT patří preciznost
(53 %), kreativita a zvídavost (obě vlastnosti uvádí 33 %
respondentů), schopnost dotahovat věci do konce,
multitasking a schopnost skloubit práci s osobním
životem (všechny tři vlastnosti uvedlo 27 % respondentů), pětina respondentů uvedla také jako silnou
stránku žen schopnost vidět věci v souvislostech.
Muži v IT jsou přesvědčení, že si ženy méně věří,
což také považují za jejich nejčastější slabinu ‒ uvedlo
ji šest z deseti dotázaných. Podle třetiny respondentů
mají ženy špatné analytické myšlení a více než desetina dotazovaných upozornila na nedostatečný time
management.
Nejvíce ženy vynikají v testování (57 %), přesně polovina dotázaných vnímá jejich schopnosti v oblasti
designu (UX/UI), podle 43 % respondentů ženy excelují v projektovém managementu. 
(tz)

Peter Hradiský, dříLIDÉ
vější generální ředitel Lyreco UK & Ireland, bude nyní
odpovědný za řízení týmu
Edenredu v České republice
a na Slovensku. Reportuje
Dane Sintejudean, regionální ředitelce pro střední
a východní Evropu. Peter
Hradiský má více než dvacetiletou praxi v oblasti obchodu, byznysu distribuce
a služeb. Do Edenredu přináší mezinárodní zkušenosti, které získal v řídících
pozicích v šesti evropských
zemích. Je spojen i se značkou Lyreco, která se pod
jeho vedením transformovala ze start‑upu na silnou
a stabilní společnost s mezinárodním renomé.
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Jako generální ředitel
chce pokračovat v dynamické digitalizaci společnosti
na všech jejích úrovních.
Jeho cílem je udržet vedoucí pozici společnosti v péči
o zaměstnance i prostřednictvím motivační a odměňovací platformy fixních
a flexibilních benefitů.

Děkan Podnikohospodářské fakulty ocenil
nejlepší publikace
Kniha Kreativní me
LITERATURA
tody v inovacích, autorů Miroslava
Špačka a Karla Červeného získala
Cenu děkana za nejlepší publikace
Fakulty podnikohospodářské VŠE.
Kniha provází všemi oblastmi, jak
z firmy udělat inovační firmu, jak
zvýšit počet nápadů ve firmě, jakými metodami řešit ten který problém, jak šetřit vzácný čas, který
rozhoduje, jak překonat konkurenci. Na trhu jde o unikátní publikaci, která vzbudila v byznysu velký ohlas.
Vydalo ji Nakladatelství Oeconomica. Probíhají jednání o vydání
knihy v Německu.

K ALEIDOSKOP

Trendem se stávají pet-friendly kanceláře
Vzhledem k tomu, že si v průběhu pandemie
PRACOVIŠTĚ
mnoho lidí pořídilo nového člena rodiny – domácího mazlíčka,
mohli se při návratu do kanceláří potýkat s novou výzvou. Mars
Maďarsko/Rumunsko/Česko/Slovensko proto začalo své společníky (jak společnost Mars nazývá své zaměstnance) vybízet
k tomu, aby po návratu přivedli do kanceláře i svého nového
mazlíčka, jako opatření ke zmírnění postpandemické separační
úzkosti, a to jak u samotných zvířat, tak i u majitelů.
Nedávný průzkum společnosti OnePoll ve spolupráci s Banfield Pet Hospital ukázal, že zhruba 50 % dotazovaných vedoucích
pracovníků plánuje povolit domácí mazlíčky na pracovišti a 59 %
uvedlo, že umožní všem pracovníkům, kteří se rozhodnou pro práci se vzdálením od svých domácích mazlíčků, větší flexibilitu. (tz)

KALENDÁŘ

říjen/listopad

20. 10.
PMF INSTITUT – HR PROFESIONÁL
ODMĚŇOVÁNÍ A BENEFITY,
ZÁKLADY FINANCÍ
A HR CONTROLLINGU

Praha

21. 10.

Mzdy zaměstnanců
prodejen Albert
se od 1. 1. 2022 navýší
Mzdy provozních zaměstnanců ve více než třech stovkách
prodejen Albert po celé České republice od 1. ledna 2022 opět porostou.
V průměru o 4 procenta si od začátku
roku polepší tisíce pokladních, prodavačů, pekařů, skladníků či zelinářů. Jde již o šestou velkou vlnu zvyšování mezd od roku 2016. Jako poděkování zaměstnancům vyplatí Albert ve čtvrtém čtvrtletí také mimořádnou odměnu ve výši 3 000 korun.
„Navýšení mezd v průměru o 4 %,
s garancí minimálně 2 % pro každého
provozního zaměstnance prodejen, je
výsledkem férového sociálního dialogu mezi UZO a společností Albert.
Společnost Albert je jedním z mála
zaměstnavatelů v sektoru obchodu,
který zaručuje každému provoznímu
zaměstnanci minimální mzdový nárůst,“ říká Renáta Burianová, prezidentka Unie zaměstnanců obchodu,
logistiky a služeb (UZO).

PEOPLE MANAGEMENT FORUM
HREA EXCELLENCE AWARD SUMMIT

Praha

EKONOMIKA

10. 11.

Roste zájem o prsteny
z dílen českých designérů
V roce 2020 spustila organizace Czechdesign projekt s názvem
Snoubení, který sdružuje nabídku
českých designérů v oblasti zásnubních a snubních prstenů. Z ní vám
představujeme zásnubní prsten
Mech od Jana Vlasáka. Nezapře inspiraci přírodou – struktura materiá
lu připomíná skutečný lesní mech,
z něhož vyrůstají granulky zlata,
které se barevně mohou přizpůsobit
přání konkrétního nositele. Tento
jemný prvek decentně prozrazuje, že
se jedná o zásnubní šperk, který
v sobě nese hluboké emoce. Prsten
vyhledávají citlivé duše, které obdivují skromnou, a přesto dechberoucí, krásu přírody.
DESIGN

PMF INSTITUT – HR PROFESIONÁL
INFORMAČNÍ SYSTÉMY,
TVORBA STRATEGIÍ,
ROLE HR V ORGANIZACI

Praha

11. 11.
PEOPLE MANAGEMENT FORUM
LEGISLATIVNÍ FORUM

Aktuální pracovně právní
legislativa
Praha

25. 11.
PMF INSTITUT – HR PROFESIONÁL
PRACOVNÍ PRÁVO,
KARIÉRNÍ PLÁNOVÁNÍ,
ODCHOD ZAMĚSTNANCE

Praha
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Kariérní parťák Nelisa poprvé bilancuje
Už přes tisíc lidí se
rozhodlo zkvalitnit svůj pracovní život a posunout se nejen
na novou pozici, ale i vstříc
ideální kariéře. Pomohl jim
v tom kariérní parťák Nelisa,
který za asistence umělé inteligence dokáže firmě najít optimálního kandidáta a zájemci
o práci místo, jež mu bude ušité na míru. Základem je detailně vyplněný uživatelský profil, který obsahuje kariérní cíle nebo výsledky absolvovaných dovednostních testů.
I bez profilu je ovšem na Nelise možné nalézt dvě stovky
inzerátů od sto pěti firem, například od České spořitelny,
České televize, Ernst & Young, Generali, Vekry a dalších.
Za půl roku existence již portál posbíral přes sto tisíc
návštěv, a to nejen z řad uživatelů s kariérním profilem. Registrace pro uživatele skýtá mnohé výhody, ať už možnost,
že je firmy samy osloví, nebo právě nabídky přímo na tělo.
„Až 70 % majitelů kariérních profilů aktivně hledá prostřednictvím Nelisy práci a profesní růst. Vyšším desítkám z nich už se nám za šest měsíců od spuštění podařilo
pomoct a věříme, že další budou rychle přibývat. Stejně
jako neustále přibývají inzeráty a firmy, které se na Nelise
prezentují. Co se oboru týče, nejčastěji jsou u nás k nalezení
pozice v IT, a to téměř v 45 %. Tyto pozice jsou zároveň
nejvyhledávanější, v závěsu s prací v marketingu a energetickém průmyslu,“ říká CEO Nelisy Jan Paulas.
KARIÉRA

Boj o IT pracovníky
PRÁCE
Z interních dat Nelisy je navíc možné vyčíst odvětví, kterým chybí největší množství lidí. Nejvíce společnostem schází pracovníci v IT (44 %). Mezi další obory,
které nejvíce poptávají nové zaměstnance, se řadí energetický průmysl (6,3 %), segment obchodu (6,8 %) či automotive (5,8 %). Tyto údaje zhruba kopíruje i poptávka na trhu
práce, kdy největší zájem je právě o IT, následované sektorem energetiky. Zároveň je však nabídka míst velmi pestrá a je zde možné nalézt práci v logistice, bankovním sektoru, realitách, účetnictví, zdravotnictví a prakticky všech
dalších odvětvích, která si lze představit. „Čísla mluví
jasně, na trhu je jednoduše nedostatek ajťáků. Přesto je
zajímavé, že nejvíce navštěvovanou pozicí se na Nelise prozatím stala nabídka práce zdravotní sestry v Praze. To jen
dokazuje, jak širokou škálu pracovního trhu je Nelisa
schopna pojmout,“ uzavírá Paulas. (tz)
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Lockdown snížil
jazykové i matematické schopnosti dětí

Uzavření škol, které se během pandemie koronaviru dot
klo zhruba 91 % žáků a studentů po celém světě, způsobilo
výrazné mezery ve vzdělání dětí. Dle nových studií ztratilo
například 92 % žáků minimálně jednu jazykovou schopnost. Z českých dětí vykazuje mezery ve vzdělání přes
50 tisíc žáků základních a středních škol. Dohnat dětem
ztracené učivo a posílit jejich nejen jazykové dovednosti
pomohou v novém školním roce online kurzy. Dlouhodobá nedostupnost denní prezenční výuky měla výrazný
negativní dopad na miliony dětí.
Například podle studie agentury UNESCO, která mapovala stav globálního vzdělání jeden rok od začátku pandemie, vzrostl v roce 2020 počet dětí s problémy se čtením
o ohromujících 20 % ze 460 milionů na 584 milionů. Dle
UNESCA tak covid během jediného roku vymazal zhruba
20 let pokroku ve vzdělání a na úroveň před pandemií se
tak žáci po celém světě mohou dostat zpět až zhruba v roce
2024, a to jen za předpokladu, že státy a školy vyvinou
k dohnání učiva a znalostí výjimečné úsilí.
Ztracené školní znalosti potvrzují i další zahraniční
studie. Studie neziskové organizace NWEA kupříkladu
zjistila, že američtí žáci na podzim roku 2020 vykazovali
oproti běžnému „nepandemickému“ školnímu roku jen
asi 70 % podíl nabytých znalostí ve čtení a méně než 50 %
podíl v matematice. Znalosti některých ročníků pak dokonce vypadají, jako by žáci ztratili přímo celý rok školní docházky. Další aktuální studie provedená organizací
Azim Premji Foundation mezi 16 tisíci dětmi na základních
školách odhalila, že minimálně jednu matematickou dovednost ztratilo během pandemie 82 %, jednu jazykovou
pak alarmujících 92 %. (tz)

ADVERTORIAL

Interní vzdělávání již manažerům nestačí
Pandemie zásadním způsobem urychlila nejen digitální transformaci a podnítila i změny způsobu výkonu práce a potřebu rekvalifikace lidí.
Ta se dle Světového ekonomického fóra bude do roku 2025 týkat až 50 % všech
současných zaměstnanců, kteří budou muset být schopni obsluhovat nové
technologie a fungovat s nimi v běžném provozu.
Na nové vzdělávací potřeby vedoucích pracovníků však řada firem sama
nestačí a musí je zajišťovat externě. S cílem podpořit v této oblasti své členy
otvírá od listopadu letošního roku asociace ABSL ve spolupráci s University
of New York in Prague (UNYP) specializované, MBA studium.
Z průzkumu, který si ABSL udělalo, také vyplynulo, jaké budou TOP vzdělávací potřeby manažerů. Dobrý manažer musí umět vést, rozvíjet a motivovat
lidi i na dálku, podporovat vzájemnou spolupráci a tmelit kolektiv. Kromě toho
podporovat kreativní myšlení týmu a inovace, učit lidi spolupracovat s roboty
a dbát na jejich mentální pohodu a zdraví.
S cílem podpořit své členy a jejich vzdělávací potřeby v této oblasti vytvořila asociace ABSL ve spolupráci s globálním poskytovatelem certifikovaného
vzdělání The Hackett Institute půlroční a roční studijní programy Fusion.
Vzdělávací programy Fusion mají za sebou již tři úspěšné ročníky a 100 spokojených absolventů. Od ledna příštího roku poběží jejich další pokračování.
Každý absolvent získá globálně uznávanou certifikaci, a to buď na úrovni Professional nebo Leader.
VZDĚLÁNÍ

TOP 5 vzdělávacích potřeb manažerů dle šetření ABSL
• Odolnost vůči stresu a well‑being – 81 %
• Rozvoj a motivace vzdálených týmů – 76 %
• Práce s daty/datová analytika – 68 %
• Manažerské dovednosti v době digitální – 52 %
• Rozvoj analytického myšlení – 48 %

Mentoring zvyšuje šance na kariérní růst
KARIÉRA
V rozvojových programech zažívá boom oboustranně prospěšná
spolupráce škol a lidí z komerční sféry. Poptávka škol po mentorech je obrovská. Mentoring obohacuje i dobrovolné mentory, např. výrazně zlepšuje jejich
manažerské dovednosti a přispívá k osobnímu rozvoji. Například nevládní
organizaci JA Czech, která se věnuje rozvoji podnikavosti na českých školách,
v minulém roce pomáhalo 393 dobrovolníků z praxe. Mezi nimi se většina
věnovala studentům pravidelně, jiní přispěli přípravou webinářů.
„Mentoring na školách dává mentorovi možnost procvičit si důležité soft
skills jako vedení týmu nebo emoční inteligenci. Pokud firma vyšle do škol své
budoucí hvězdy ze středního managementu, které připravuje na role vyššího
managementu, může se mentoring studentů stát i vzdělávacím programem
firmy,“ míní Martin Smrž, ředitel nevládní organizace JA Czech.
Gallupův ústav sledoval 10 let profesní kariéry více než 5000 zaměstnanců.
Ukázalo se, že pracovníci, kteří se stali mentory, byli šestkrát častěji povýšeni
než ti, kteří to neudělali, a s o 20 procent vyšší pravděpodobností získali vyšší
plat. (tz)

Zeptali jsme se

Petry Řídilové
provozní ředitelky
jazykové školy Glossa
S jakými technologiemi pro HR
standardně pracuje jazyková
škola?
Dlouhodobě využíváme vlastní informační systém, díky kterému jsme
schopni veškerá data o výuce předkládat našim klientům v digitální podobě.
K tomu všemu ale stále přetrvávalo
tradiční vykazování lekcí podpisem
studenta na papírové výkazy. My se
rozhodli jít dále, přizpůsobit náš systém požadavkům doby. Od září tohoto
roku jsme spustili elektronickou evidenci docházky EDA, která odbourává
veškeré papírové výkazy.

Na jakém principu EDA funguje?
Šlo nám zejména o to vytvořit systém, který funguje efektivně a je user
‑friendly jak pro lektory, tak i pro HR.
Vyučující zadá do aplikace při lekci docházku a studenti obdrží automatický
e‑mail, ve kterém jedním kliknutím
přítomnost potvrdí. Už žádné shromažďování papírových výkazů, složité kontroly správnosti na konci měsíce.
To s EDOU plně odpadá.

Nemáte obavy, že klientům
nebude stačit k potvrzení „pouhé“
kliknutí v e‑mailu?
Nikoliv, potvrzení, které nyní získáváme z naší aplikace, je ekvivalentem
elektronického podpisu a je tedy důvěryhodnější než ruční podpis. Když
k tomu připočteme fakt, že se HR nebudou muset nadále zaobírat stohy
papírů, jedná se o přelomovou inovaci.
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Řízení
rozmanitosti
jako
konkurenční
výhoda
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D

iverzity management zpravidla chápeme jako řízení rozmanitosti s tím, že na ni nahlížíme
např. „z hlediska věku, pohlaví,
rasy, etnické příslušnosti, mentálních a fyzických schopností,
sexuální orientace, stravovacích zvyklostí, kulturních zvyků, hygienických návyků, náboženských praktik“ a dalších
odlišností. Ve své podstatě jde o systematický postup a jeho hlavní smysl
spočívá v tom, že umožňuje všem jedincům uplatnit rozdílné přístupy, názory
a schopnosti.

„Diverzita“ bývá překládána jako rozmanitost, různorodost, rozdílnost nebo odlišnost. Ve
firmách diverzitu chápeme jako „princip, který umožňuje všem zaměstnancům bez ohledu na jejich individuální odlišnosti, plně rozvinout jejich
osobní potenciál“. Dobře řízená diverzita na pracovišti se stává konkurenční výhodou.

Podstatou jsou rovné příležitosti
Jedna z největších výhod po přijetí
a nastavení diverzity spočívá zejména
v předcházení problémům (patologických jevů jako např. šikana) na pracovištích. Diverzitu chápeme také jako
naplňování zásad rovných příležitostí,
které uplatňujeme na pozadí legislativního rámce a jsou právně vynutitelné.
Samotný management diverzity realizujeme také z dobrovolných příčin
a podnětů.
Diverzita se hodně začleňuje do firemní strategie, jelikož využití rozmanitosti zaměstnanců umožňuje lépe obstát v rámci konkurenčního prostředí.
Uplatňováním managementu diverzity
se firma projevuje jako sociálně odpovědná. Diverzity management přináší
měřitelné diference výkonu firmy a zároveň různorodost významně ovlivňuje vztah firmy k trhu, ke svým zákazníkům a dodavatelům a uvnitř firmy
je soustřeďována na vizi, strategii, firemní kulturu a podporu komunikace.

Druhy diverzity a jejich sociální
význam

TEXT: ING. JURAJ EISEL, PHD. VŠFS, PRAHA,
CENTRUM ANDRAGOGIKY, HRADEC KRÁLOVÉ

Přestože rozmanitost působí jako abstraktní pojem, můžeme ji rozčlenit
do několika dimenzí, které zpravidla členíme do konkrétních skupin.
Primární dimenze rozlišuje základní
charakteristiky, jako jsou „věk, etnická
příslušnost, gender, mentální a fyzické
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schopnosti, rasa a sexuální orientace“.
Mezi sekundární charakteristiky zařazujeme „komunikační styl, vzdělání,
rodinný stav, pracovní roli a úroveň postavení, náboženství, mateřský jazyk,
geografickou příslušnost, pracovní zkušenost a pracovní styl“.
Obecněji se diverzita dělí do čtyř
okruhů, z nichž první je osobnost, zahrnující temperament, charakterové
rysy, schopnosti atd., které si můžeme
představit jako primárně neviditelné.
Zbylé tři okruhy představují vnitřní,
vnější a organizační dimenze. Vnitřní
dimenze zaštiťuje diverzity, které člověk
nemůže změnit, například věk, pohlaví, etnickou příslušnost či sexuální
orientaci, a jsou zčásti viditelné. Vnější dimenze obsahují aspekty, které již
mohou být měnitelné, jako například
geografická poloha, vzdělání, příjem,
rodinný stav a podobně. Organizační
dimenze pak symbolizují například
„profese, obsah práce, typ úvazku, místo
výkonu zaměstnání a další.

Pozor na zobecnění a stereotypy
multikulturalismu
V praxi dochází i k omylům a způsob
chápání různorodosti vede k nebezpečnému zobecňování a vytváření stereotypů. Je potřeba vycházet z předpokladu, že všichni jedinci jsou odlišní. To
znamená, že každý má svou identitu,
prostřednictvím které se identifikuje
s okolním světem. Takto se vyvarujeme tvrzením typu: všichni Slováci pracující v ČR tvoří homogenní skupinu,
protože pocházejí ze Slovenska.
Pojem diverzita se často vyskytuje
v souvislosti s multikulturalismem
a integrací. Termín multikulturalismus obecně znamená prolínání a koexistenci různých kultur, národů, etnik
a ras na určitém území, přičemž prosazuje teorii, že každá z těchto kultur má
mít v rámci společnosti stejná práva.
Tím, že se multikulturalismus zaměřoval výhradně na kulturní odlišnosti,
vedla tato teorie k izolaci jednotlivých
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skupin a nezájmu setkávat se a spolupracovat s ostatními. Toto způsobilo
vzájemnou izolaci jednotlivců a nadvládu nejsilnější kulturní skupiny. Tak
jako při vysokém stupni diverzity, tak
i v multikulturalismu dochází k hrozbě
rozporů mezi skupinami a k diskriminaci.

Kulturní a pracovní diverzita
U firem se můžeme také setkat s dělením diverzity podle určité specifikace
jako je např. sociální, kulturní, etnická a pracovní diverzita. Do sociální diverzity zařazujeme odlišnosti týkající

oblast v rámci managementu lidských
zdrojů se považuje diverzita na pracovišti, to znamená pracovní diverzita,
která se zaměřuje na organizaci práce,
řízení lidských zdrojů, diskriminaci
na pracovišti apod. Pro manažery má
pracovní diverzita největší význam při
tvorbě strategických plánů a při stanovování hlavních cílů firmy.
Diverzitu lze klasifikovat i tak, že
působí na pracovní skupiny na základě intenzity vlivu na pracovní výsledky
(např. vzdělanostní odlišnost – v pracovní skupině dochází k výměně odborných informací, čímž se zvyšuje
způsobilost zaměstnanců a kvalita jednotlivých aktivit).

Kulturní šok

Uplatňováním
managementu
diverzity
se firma projevuje
jako sociálně
odpovědná.

se věku, pohlaví, vzdělání, profese,
socioekonomického prostředí apod.
Termín kulturní diverzita zahrnuje
kulturní rozdíly mezi jednotlivci pocházejícími z různých skupin v rámci
jednoho národního celku, například
regionálními, lokálními a jinými. Do
této skupiny se kromě kulturních rozdílů zařazují i rozdíly náboženské nebo
jazykové.
Etnická diverzita se používá k vyjádření vztahu k minoritám a imigrantským skupinám (často složeny z více
etnických skupin). Za nejdůležitější

Důležité je také vnímat hlavní odlišnosti jednotlivých kultur, mezi které patří
zejména komunikace, vnímání času,
vnímání (ne)slušného, humor, konverzační tabu, způsob řešení konfliktů, projevy při střetu různých kultur,
ale i postavení žen ve společnosti. Při
setkávání s jinými kulturami zažíváme
množství psychologických a sociálních
reakcí, což souvisí s kulturním šokem.
Kulturní šok vzniká při střetu s příslušníky jiné kultury nebo po příjezdu do
cizí země.
Kulturní šok je trauma, který zažijeme při kontaktu s jinou kulturou. Je
pro nás přirozené žít a provádět kaž
dodenní činnosti v prostředí, které
známe (jaké reakce můžeme očekávat,
jaké zvyklosti jsou v naší zemi, v etice,
jak se máme chovat). Střetem s jinou
kulturou a prostředím, které neznáme,
se seznamujeme s novými věcmi, uvědomujeme si každou odlišnost a přizpůsobujeme se. Kulturní šok se projevuje
jako pocit strachu, dezorientace, deprese atd. Mohou se také dostavit psychosomatické problémy (např. spavost
nebo nespavost, bolesti břicha a hlavy).
Jediným východiskem je překonat šok
relaxací, trpělivostí, přijímáním cizí
kultury s ohledem na vlastní kulturu.

TÉMA

Firma by měla mít
svůj diverzity management
Je zbytečné rozebírat otázku, zda je
management diverzity potřebný. Spíše by firmy měly hledat odpověď, jak nejlépe tento koncept
zapracovat a rozvíjet ve své firemní kultuře. Důležitým
krokem k šíření těchto konceptů je definovat vlastní (firemní) diverzity management jako normu a umět si zdůvodnit, že
nejde o výstřednost. Menší firmy se mohou učit od větších, jak
plánovat, implementovat, a nakonec i vyhodnocovat prvky diverzity managementu.
Pozitivní postoj vůči odlišnostem mezi lidmi či tolerancí mezi jedinci ve společnosti je také ukazatelem vyspělosti státu. Pro firmy,
jednotlivce, ale i společnost bývá diverzity management přínosem.
Při implementaci tohoto konceptu je důležitým aspektem svědomitost a dostatek času pro dosahování prvních pozitivních
výsledků. Při každé transformaci o to více, pokud je strategická, její realizace obyčejně trvá delší dobu. Diverzity
management spojuje ekonomické a morální hledisko a v tomto pohledu se jeho největší
síla skrývá v úspěšném rozvoji
firem. /
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FLEXIBILITA PRÁCE

Co si myslí
HR manažeři dvou úspěšných firem
odpovídali na otázky HR fora.

Proměna flexibility práce v době pandemie
1

Jak a v čem konkrétně změnila
doba pandemie flexibilitu práce
ve vaší společnosti oproti době
před covidem?

2

Co znamenají tyto změny, respektive zavádění nových forem
flexibility práce pro manažery, kteří lidi vedou a řídí? Jak
manažerům v této změně řízení
a vedení lidí pomáháte, jak je
podporujete, aby to zvládali?

MICHAL BATELKA
HR manažer
Foxconn
1 V době pandemie byla velmi důležitá flexibilita z pohledu rozhodování.
Okolnosti se měnily velmi rychle a bylo
potřeba na ně pružně reagovat, i když
jsme třeba i druhý den zjistili, že je potřeba je upravit. Maximální podpora od
top managementu, obrovské týmové
nasazení a pozitivní přístup pak pomohl tomu, že jsme fungovali po celou
dobu pandemie.
Toto období nám pomohlo akcelerovat např. digitalizaci HR, kdy jsme
přenesli podpisy některých dokumentů a tisk různých potvrzení do onlinu
s možností tisku odkudkoli.
A samozřejmě u pozic, které k tomu
jsou vhodné, jsme maximálně podporovali práci z domova. Ta se už stala,
v rozumné míře, součástí naši kultury.
Stejně tak jako některá online
školení, video rozhovory
s uchazeči o zaměstnání aj.

Rezonují mi v hlavě
dvě aktivity. Jedna je im2
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plementace nového HCM
(Human Capital Management). Systému, který
umožňuje manažerům
pracovat se svými lidmi
a pozicemi v oblasti náboru, performance managementu, pracovně‑právní aj.
Zavedli jsme reportovací systém,
který vedoucím vizualizuje a zasílá notifikace o různých případech, které jsou
zrovna potřeba. Jednalo se např. o platnost firemních covid testů, přítomnost
na pracovišti, evidence očkování aj.
A protože vnímáme vedoucí pozice
jako klíčové pro naplňování naší mise
a hodnot, pokračujeme v tom, co jsme
začali před pandemií. Jedná se o Leadership program pro všechny vedoucí
úrovně, který je koncipovaný na několik měsíců a jeho cílem je podpořit
účastníky v jejich náročných rolích.

ŠÁRKA VERNEROVÁ
Senior HR manager
RedHat
Proměna flexibility práce byla velmi
razantní, ani ne tak co se rozvržení pracovní doby týká, ale především s ohledem na rozšíření možnosti práce z domova a s důrazem na podporu našich
zaměstnanců při vybavování domácího pracoviště. Ke standardnímu nastavení, jako byla práce v kanceláři nebo
práce na home office, jsme nově
přidali kategorii s možností
flexibilní volby, kdy zaměstnanci mohou kterékoli dva až tři dny dorazit
do práce a zbylé pracovní
1

dny mohou pracovat z domova. Tuto novou alternativu nazýváme ‚Office
Flex‘ pracovním nastavením, což dává všem našim
zaměstnancům možnost
naprosté flexibility při
volbě, kdy se jim hodí pracovat z domova a kdy naopak potřebují
být v práci, aby se setkali s kolegy, na
společných schůzkách nebo týmových
aktivitách.
2 Změny měly dopad na všechny zaměstnance a největší břímě na svých
bedrech nesou naši manažeři, kteří
během posledních pár měsíců zažili
několik radikálních změn, kdy se jim
týmy nenadále přesunuly do virtuálního prostředí, poté došlo k hybridnímu přerodu, kdy někteří členové týmu
byli v kanceláři a jiní zůstali na home
office a nyní se svými týmy konzultují
dlouhodobé pracovní nastavení tak,
aby vyhovovalo organizaci, týmu, jednotlivci.
Před všemi manažery smekám, prošli si zatěžkávací zkouškou a postavili
se těmto nenadálým situacím čelem.
Za HR se našim manažerům snažíme
být maximální podporou a společnými silami hledáme funkční řešení.
A protože i manažeři jsou zaměstnanci a potřebují podpořit, spustili jsme
pro tuto skupinu ‚Meaningful Talks‘
– setkávání, kde otevřeně probíráme
jejich zkušenosti, trable, úspěchy, pochybnosti, a to proto, abychom jim poskytli bezpečné místo, kde mohou mezi
sebou sdílet zkušenosti a vzájemně se
podpořit. /

TEXT PETR HOVORKA, BRANDBAKERS

FOCUS

VIZE
nástroj lídrů

Rád bych vás tímto článkem nadchl pro téma firemní vize, která
je společně s příběhem, posláním, hodnotami, závazkem značky
a nabídkou pro zaměstnance, součástí celostní firemní strategie.

Cesta do průměrnosti

„Právě se v managementu seznamujeme s výsledky průzkumu angažovanosti. Nevychází nám to moc dobře. Oproti
loňsku jsme se zhoršili o 7 bodů! Pandemie a všechny ty věci okolo nám daly
zabrat. Lidé si nejvíce stěžují (pořád!)
na stravování v jídelně, špatně nastavené benefity, slabou interní komunikaci.
Stále opakují, že nevědí, co se ve firmě
děje. Často se tam taky opakovalo, že
nemají představu o budoucnosti firmy,“ postěžovala si mi na úvod schůzky
HR ředitelka výrobní společnosti. „To

vypadá, že máte práce jako na kostele.
Co s tím budete dělat?“ zeptal jsem se
zvídavě. „Zrovna připravujeme ve čtyřech týmech akční plány na ty největší
problémy. Jednáme taky s novým dodavatelem stravování, pravděpodobně začneme vydávat firemní časopis,
seznámíme lidi s plány, které mají na
centrále v Německu.“
„Tak to už to máte hezky promyšlené. Ještě mě napadá, jak souzní váš
management s plány centrály v Německu?“ doptávám se. „No, tak to bych snad
neotevírala. Něco lidem říct musíme

a nic lepšího, kromě ročního plánu,
nemáme.“ odpověděla mi manažerka
trochu podrážděně.

Spokojenost vs angažovanost

Často se nám tento obrázek opakuje.
Tentokrát to byla nadnárodní výrobní firma s 1200 zaměstnanci, obratem
několika miliard Kč. Podle jejich posledního průzkumu se dá méně než
polovina zaměstnanců zařadit do kolonky angažovaných. Firma nedokázala lidem říct, jaké jsou její plány, se
kterými by se mohli ztotožnit, uklidnit
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se vidinou budoucnosti a začít se soustředit na práci.
Nic proti jídelně a benefitům, které lidé oceňují a využívají, nic proti
prošlápnutým cestám poutavé interní
komunikace. Tyhle věci jsou však naprostou hygienou, dobrým základem,
na kterém se angažovanost nedá vystavět. Těmito věcmi zlepšíte pouze a maximálně spokojenost.

Lodi bez cíle je každý vítr k ničemu

Když se chtěl Ernest Shackleton vydat
na svou druhou polární výpravu, tentokrát na Jižní pól, potřeboval nabrat
20 mužů různých profesí. Zadal tedy do
novin inzerát a čekal, kdo se mu ozve.
Nesliboval toho mnoho, „pouze čest
a uznání v případě, že se vrátí domů“.
Ozvalo se mu více námořníků, než kolik pro výpravu potřeboval. Jižního
pólu sice nedosáhl, zato se všichni ve
zdraví vrátili domů. Shackleton byl
oslavován jako hrdina a král ho povýšil
do šlechtického stavu. Vize dobrodružství, úspěchu a slávy vynahradila lidem
riskantní cestu, malou výplatu, krutou
zimu, měsíce kompletní tmy, permanentní nebezpečí a nejistý návrat.
Vize určuje směr, spojuje lidi, koncentruje sílu. Aby se firmy nenechaly
unášet sezónními větry a mohly sledovat delší cestu. Delší výhled firmám
umožňuje efektivněji plánovat, investovat, rozhodovat a dosahovat cílů, kterých předtím ještě nikdo jiný nedosáhl.
Klasik říká, že „vize bez akce je sněním, akce bez vize je noční můrou“.
Obojí by nemělo mít co do činění s firemním prostředím.Ani náhodou totiž
nebudu psát o vizích, které plní pouze
funkci výplně pro prázdné stránky
firemních materiálů. Po minutovém
googlení jsem jednu takovou výplňovou vizi našel: „Být nejlepší volbou pro
naše obchodní partnery. Přinášet kvalitní produkty, na které je spolehnutí,
a ke kterým se lidé rádi vrací. Poskytovat profesionální služby a vybudovat významné prodejní a logistické
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centrum s orientací na zákazníka. Pro
tým skvělých profesionálů vytvářet
prostředí, kde se nejen dobře pracuje,
ale i příjemně žije.“ Myslíte, že taková vize bude důvodem, proč mají lidé
v této firmě každé ráno vstávat a těšit
se do práce?

Dva druhy leadershipu

Existují dva druhy leadershipu – transakční a transformační. Transakční lídr
pracuje s vizí, která není natolik silná,
aby dokázala lidi dostatečně nadchnout, a proto musí pracovat s různými pobídkami (něco za něco). Naopak
transformační, ryzí, leadership, nejvyšší stupeň lídrovství, dává lidem pocit, že to není pouze o práci za nějakou
odměnu. A ve firmách potřebujeme samozřejmě daleko více transformačního leadershipu, při kterém záleží také
na tom, jak dokážeme spolupracovat
s ostatními, imaginovat vizi, zatáhnout ostatní do hry, nechat je se na vizi
podílet.“ A proto – mějte vizi. A klidně
miřte na Měsíc, protože nejhůře můžete skončit mezi hvězdami.

Recept na vizi

Tvorba vizí, kterých se v BandBakers
účastníme, probíhá formou facilitovaných workshopů. Abychom na
jejich začátku řídícímu týmu zvýraznili a ukotvili potřebu dlouhodobého
cíle, používáme deskovou hru Tanker.
Tým si díky ní nenásilně zvědomí, že
bez sdílené vize se spolupracuje špatně. Můžu poctivě říct, že zatím bavila
úplně všechny týmy (techniky, právníky, ajťáky, bankéře, obchodníky). Jak
workshopy probíhají? Čtěte dále.

Spolutvoření

V tomto případě vize vzniká diskusí
v řídícím týmu. Tým může být doplněný o interní influencery, záleží na vkusu a odvaze lídra. Diskuse nezačíná jeho
představou, ani představou jiného člena týmu. Vize vzniká postupně, po částech, za užití Diltsovy metody diskusí

MAJÁK,
ZA KTERÝM PLUJETE
Vize, vision statement, dlouhodobý cíl, firemní sen, jak jen chcete,
je odpovědí na otázku, čeho chceme společně jako firma dosáhnout
v dlouhodobém horizontu.
• Vize je představou budoucnosti,
která v nás vyvolává pozitivní
emoce. Vzbuzuje husí kůži na
rukou.
• Vize je světlem na konci tunelu,
kterým lze svítit v těžkých i pohodových časech.
• Vize je pojítkem mezi lidmi a firmami, vizualizací cesty, na kterou se lidé chtějí (nebo nechtějí)
s vámi vydat.
• Vize je společným cílem, který
odlišuje náhodné skupiny od sehraných řídících týmů.
• Vize je cílem, pro který stojí za to
ronit krev, pot a slzy.
• Vize je pomůckou pro konzistentní rozhodování, nataženými kolejemi uvnitř firmy, které vedou
ke společnému cíli, a po kterých
vlak jménem firma uhání.
• Vize je začátkem plánování
v každé úspěšné firmě; díky
vizi dávají roční cíle lidem daleko větší smysl. A s tím, ruku
v ruce, roste zapojení lidí – angažovanost.
• Vize je nástrojem transformačních lídrů, kteří strhávají lidi
k neočekávaným výkonům.
Vize není cíl, není to proklamace, je to obraz, který si lidé představí. Je to představitelný okamžik budoucnosti, na který se
lidé dokážou těšit. Některé vize
mají sílu lidi zaujmout, strhnout,
či dokonce změnit. Prostě – vize
může mít transformační charakter, sílu ovlivnit i lidi, kteří nejsou
s lídrem přímo spojeni.
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a spolutvořením. Obraz budoucnosti se skládá z malých
sklíček jako mozaika. Když
je dílků dostatek, tým objeví
odpovědi na všechny otázky,
vize se najednou objeví jako
součet nebo průnik předchozích odpovědí. Vznikne
první verze. Ta se následně
destiluje a precizuje při jejím „rozpouštění“ do střednědobých cílů a priorit, pod
otázkou, co musíme udělat
ve střednědobém horizontu. Tento způsob zaručuje od
počátku velké sladění týmu
a porozumění vizi.

Vykopává lídr

Druhý způsob je takový, že
„partii“ rozehraje lídr. Ten
má v tomto případě představu, jak by budoucnost firmy
za 5, 10 let mohla vypadat. Je
však potřeba, aby to byl lídr,
který dokáže svou představu
popsat v obrazech a nadchnout pro ni ostatní. Je nutné,
aby zahrál tah natolik odvážný, aby byl vzrušující a zase
jen tak odvážný, aby všechny
spolehlivě neodradil. Posléze je nevyhnutelné se vrátit
ke spolutvoření s řídícím
týmem. Protože jak víme:
„energie a nadšení vzniká
spolu‑tvořením, nikoli příkazem nebo rozhodnutím
seshora“.
Tvorbou vize sledujeme
vždy tři výstupy: 1) tým vytvoří vizi, se kterou souzní
(to je více než rozumí) a 2)
díky tomu máme nadšené
lidi, kteří se chtějí na naplňování vize podílet, 3) a zároveň máme tým sladěný
společným cílem. Když volíme tento přístup, průběžně
si měříme, jak jsou členové

PŘÍBĚH JEDNÉ VIZE
Přístup „Vykopává lídr“ jsme naposledy zažili s ředitelem automotive společnosti THK
Dačice, Jiřím Vystrčilem. Poté, co se nám
podařilo sladit jeho 13členný řídící tým, jsme
začali pracovat na celostní firemní strategii.
A tak v jednu chvíli přišlo na novou vizi, nový
cíl pro další pětiletku.
Jiří se postavil před tým a začal vyprávět.
„Pamatujete si, když jsme se tenkrát vraceli
z firemní vody a svezli se na nádraží taxíkem?
Jel jsem v autě s Fandou, Petrem a Pavlem.
Byli jsme takoví ještě rozjaření. Taxikář se
nás ptal – a co vy vlastně chlapi děláte? Odpovídám – my dodáváme díly do každého druhého auta, které tady kolem nás jede. A jen
co jsem to vyslovil, uvědomil jsem si, jak to
parádně zní. Projela mnou hrdost na to, co
jsme spolu dokázali.
Myslím, že bychom měli mít před očima
zase něco velkého. A já mám nyní plnou hlavu toho, že bychom mohli do pěti let dodávat naše díly všem výrobcům automobilů na
evropském kontinentu.“ Nastalo chvilkové
ticho, rosila se čela, svítily oči, nabíhala husí
kůže, někdo zajížděl pod stůl, další chtěl vyskočit jako čertík, lidé se koukali jeden na
druhého. Celé to netrvalo déle než půl minuty.
„Pokud začneme společně pracovat na naší
nové vizi, tak se nám ji určitě podaří dosáhnout, ač se možná některým z vás může zdát
příliš odvážná a vzdálená,“ pokračoval Jirka. „Už jsme toho společně hodně dokázali.
Překonali jsme a stále překonáváme spoustu
překážek. A za to vám chci všem poděkovat.“
Tým se začal ptát: Jak změříme, že jsme
vizi naplnili? Započítávají se tam i nákladní
automobily, nebo jenom osobní? Poté pokračovala diskuse o tom, jak to uděláme, čím začneme, co je to nejdůležitější. Tím, jak se vize
začala rozpracovávat do střednědobých cílů
(KPI) a priorit (opatření), čím dál více členů
řídícího týmu se začalo přibližovat desítce na
pomyslné úsečce. V tu chvíli již nikdo nebyl
pod 6. Jejich nová vize zní: „Do konce roku
2025 dostaneme naše díly do všech automobilových značek vyráběných v Evropě.“

řídícího týmu vizí nadšení,
jak silné emoce v nich vyvolává. Žádáme je, aby se na
pomyslné úsečce na zemi,
od nuly do desítky, postavili
na to číslo, které vyjadřuje
nejlépe jejich míru nadšení.
Poté se ptáme, co potřebují,
aby se mohli posunout o jeden bod směrem nahoru,
k většímu nadšení. Tímto
jednoduchým způsobem se
dozvídáme spoustu obav
a z nich pramenících otázek, které v dalším průběhu
zažehnáváme diskusí. Lidé
se tak přibližují k desítce,
k nadšení lídra, který s vizí
přišel.

Vize je SMART, pokud
naplňuje tyto parametry:

• Specifická (a srozumitelná) – vize je vytvořená
diskusí v rámci řídícího
týmu a následně přenášená do celé firmy formou
zapojování středního
managementu a posléze
všech zaměstnanců,
• Měřitelná (abychom uměli vyhodnotit, zdali jsme
ji dosáhli) – vize je následně rozpracována do konkrétních cílů (KPI),
• Ambiciózní a zároveň Realistická – tady pomáhá
jednoduché měření emocí na škále a
• Timed (časově ohraničená) – časové horizonty
u jednotlivých firem a jejich vizí se liší. Některým
firmám dává smysl se
dívat na 3, 5 let dopředu,
některým vyhovuje 10 let
a znám i firmy, které překračují tuto dobu. /

.
5 2021

15

FOCUS

Máte pod kontrolou
svou „candidate experience“?
Téma candidate experience
je na trhu, který se stává
opět trhem kandidátů,
velkou příležitostí, jak získat
oproti konkurenci náskok.
Nutí společnosti podívat se
na náborový proces očima
kandidáta a vzít v úvahu
jeho pocity a potřeby.
A nutno hned na začátku
říci, že to, co kandidáti
chtějí, a co firmy nabízejí,
není totožné. Ty společnosti,
které nechtějí ztrácet
kandidáty nevhodnou
candidate experience,
se musejí více adaptovat
na jejich potřeby a občas
dát stranou některé své
interní prakticko‑technické
potřeby.
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polečnosti investují dostatečně
do akvizice nových zákazníků,
ale investují dostatečně také
do akvizice nových zaměstnanců? I zde stejně jako u zákazníků platí: společnosti se
musí prodat svým kandidátům, nikoliv
naopak. O tom, že nábor je v podstatě
obchodní činnost, bylo napsáno již
hodně článků. „Stejně jako u zákazníků
pro úspěch v náboru potřebujeme vybudovat fuknční sales funnel, budovat
pipeline vhodných kandidátů pomocí
inzerce a aktivního sourcingu a v neposlední řadě vytvořit prvotřídní candidate experience, “ vyjmenovává Tomáš
Prajzler, Country manažer společnosti
Talentor. Podobnosti mezi obchodem
a náborem dale pokračují: jak si ukážeme, kandidáti ve výběrovém řízení
mají podobná očekávání a chování jako
zákazníci e-shopů.
Jaký má vliv na kandidáta, jak celý
náborový proces probíhá? Podle průzkumů prožitek z náborového procesu
má vliv nejen krátkodobý – kandidát,
který není spokojen, výběrové řízení
přeruší, ale i dlouhodobý. Kvůli šeptandě, tomu, co kandidáti řeknou svému
okolí, ať už ústně nebo na sociálních
sítích, pak firma celkově ztrácí počet
kandidátů a má problémy volná místa obsadit. I v ČR již existuje obdoba
amerického serveru Glassdoor, který
umožňuje veřejnosti sdílet „recenze“
zaměstnavatelů. Proto se téma stalo
agendou personalistů napříč společnostmi. „Tématu candidate experience

se intenzivně věnujeme. I když je naše
společnost dostatečně známá, potřebujeme, aby naši kandidáti měli v paměti
náš výběrový proces jako hezký zážitek
a toto povědomí se šířilo dál,“ říká Eva
Jakešová, HR managerka ze společnosti
dm drogerie markt, s. r. o.

Rozdílná očekávání
Kdyby očekávání kandidátů a firem
bylo shodné, tématu by se nikdo nemusel věnovat. Opak je ovšem pravdou.
Hned první příklad: kandidáti nejsou
připraveni investovat dlouhý čas do
výběrového procesu, na druhou stranu
mnozí z nás personalistů se domnívají, že úkoly v rámci výběrového řízení
a několikakolové pohovory ukazují
kandidátovu motivaci. Díky nim přeci vypadnou přirozeně ti, kteří zájem
nemají. Toto přesvědčení bohužel naráží na situaci na dnešním trhu, kdy si
dobří kandidáti mohou vybírat z řady
nabídek. Podle některých průzkumů si
na pohovor většina kandidátů vyhradí
maximálně 40 minut. Když má kandidát nabídek více, vybere si odpovídat
jen na ty, kde ho nečeká dlouhé vyplňování: je ochoten poslat CV, ale nechce
hodinu vypisovat detaily do firemního
systému.
Kandidáti totiž podle průzkumů
přemýšlejí podobně jako zákazníci
v oblasti online obchodů. „Podle našich zkušeností kandidáti očekávají
jednoduchý, transparentní a hlavně
rychlý proces, což bohužel neodpovídá
řadě recruiting formulářů, které spíše
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saturují potřebu firem jednotně shromažďovat data o kandidátech,“ tvrdí
Prajzler. Většina kandidátů preferuje
přihlašování na pozici mailem, ale pro
firmy je jednodušší, když se kandidáti
rovnou hlásí do systému a sami tam
zapíší data, která se pak dají jednoduše porovnat s ostatními. Čí potřeba je
důležitější? Zeptejte se majitele e‑shopů
a dají vám jasnou odpověď. A další informace z průzkumů: 57 % kandidátů
očekává, že bude pozváno na pohovor
během maximálně dvou týdnů od zaslání životopisu. Ve skutečnosti je ale jen
třetina firem tuto podmínku schopná
zvládnout.
Velký rozdíl je také v očekávání, jak
má proběhnout případné zamítnutí.
Zatímco téměř všichni kandidáti se
shodují, že by rádi získali osobně zpětnou vazbu, pro většinu společností je
prakticky nejjednodušší, posílat zamítací dopisy, které bývají formulačně
opatrné a tím pádem většinou nicneříkající. „Pocit zamítnutí a nedostatečného respektu tak v kandidátovi ještě
roste a zvyšuje se šance, že o společnosti bude uvažovat a hovořit negativně,“

říká Prajzler, jehož společnost Talentor
pro klienty nabírá 300 kandidátů ročně. „Ten čas, který společnost ušetří
na neosobním zamítnutí, jí sebere renomé, které pak těžko někde nahání.“

Jak začít
Když se firma začne zabývat svou candidate experience, pouští se do koncepční a zároveň mravenčí práce. Na jednu
stranu je potřeba vytvořit správnou
strategii a na druhou se věnovat každému sebemenšímu detailu a snažit se
vychytat i ty nejmenší změny, které by
mohly zážitek z náborového procesu
zlepšit. Na začátku je třeba si upřesnit
candidate journey a v ní definovat touchpoints: tedy místa, kde se firma setkává jakoukoliv formou se svými kandidáty. V dnešní době jsou způsoby, jak
se kandidáti dostanou ke společnosti,
velmi pestré, zahrnují sociální média,
online job burzy, kariérní stránky atd.
Všem možným scénářům je třeba se věnovat a snažit se je řídit. „ Jde hlavně
o zážitky. Cílem je mít to, co kandidát
na našich touchpointech zažívá, plně
pod kontrolou a působit co možná ne-

Náčrt candidate journey v 6 fázích

(Upoutávání zájmu, Informace, Přihláška, Výběr, Onboarding, Získání vazby)
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Otázky,
které je dobré si položit,
když se začnete zabývat tématem,
candidate experience:
1. Jak prochází vámi definované
persony vaší náborovou cestou? Jaké mají potřeby, co vnímají, zažívají a co cítí? Je pro ně
snadné, či obtížné orientovat se
v procesu?
2. Jaké se objevují příležitosti
pro utváření jednodušší a zážitkově pozitivnější cesty? Jaké
jsou příležitosti definované persony oslovit na jiných místech?
3. Liší se náborová cesta v jednotlivých regionech? Jaké jsou
možné inspirace od špiček na
trhu?

přesněji na jeho či její potřeby“, píše
Tim Verhoeven v knize s názvem Candidate Experience.
Příkladem společnosti, která si
heslo „nabídnout co nejlepší zážitky“,
vzala za své, je švýcarská společnost
Swisscom. Nicole Hurni z recruitingu
popisuje, jak aplikují Human Centred
Design v praxi: „Podstatný je proces,
jak ke změnám dojdete. Nedá se dělat
od stolu a nedá se dělat jen v rámci HR.
Nemůžeme všem společnostem poradit
totéž, každá má jiné kandidáty s jinými
potřebami. V rámci procesu zlepšování candidate experience jsme pracovali
s řadou nástrojů od mystery shoppingu, pohovorů, focus groups, po vypracovávání empathy mapy (zmapování
toho, jak se kandidáti v jednotlivých
fází cítí). Díky tomuto postupu jsme
dospěli k řadě malých i velkých změn
ve výběrovém procesu.“
Společnosti, které se candidate experience věnují, se učí dávat do centra
všech svých úvah a procesů kandidáta.
Pro mnohé z nich je to koperníkovský
obrat. /
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Jak nedusit lidi v práci
Duševní zdraví zaměstnanců se dere do popředí zájmu.
Pokud si firmy chtějí dobré lidi udržet, neměly by tento
trend podceňovat. „Dušení“ lidí na pracovištích by mělo
být minulostí. Ovšem najít správný přístup, jak podpořit
příjemné a pracovní podmínky a vytvářet kulturu, v níž lidé
budou rádi pracovat, není snadné. Je to maratónský běh,
který se ale vyplatí.

TEXT: ALENA KAZDOVÁ, HR FORUM

P

ráce z domova a strach z nemoci měli na výkon a psychiku
lidí silný dopad. Psychologům
a psychoterapeutům přibývají
klienti. „Nejčastěji lidé přicházejí, protože cítí strach,
úzkost nebo se cítí nejistí,“ říká ze své
praxe Magda Hájková, psycholožka,
která se duševním zdraví lidí zabývá
jako terapeutka, ale také v oblasti HR
ve firmách, kde působí jako interim HR
manažerka.
V práci lidé zažívají řadu problémů,
často tyto:
• Zvládání rodinného a pracovního
života.
• Nároky, které na ně klade práce,
nebo oni sami na sebe.
• Kapacitní problémy firem, což pro
lidi znamená vyšší objem práce
a tlak na výkon.
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Pokud se k těmto problémům přidá
pocit, že vedoucího to nezajímá a sleduje hlavně výkon, tak se pochopitelně psychický stav zaměstnance může
zhoršit. „Může mít pocit, že se v práci
dusí,“ říká Magda Hájková. Co konkrétně znamená, že zaměstnavatel své
lidi „dusí“? „Velice záleží na přístupu
vedoucích a kultuře dané firmy. Pro
zaměstnance může být náročnější pokud nerozumí směřování firmy, když
se s ním neztotožňují a nevidí smysl své
práce. Nemluví se o budoucnosti a strategii, ale zaměření je na hašení požárů
a mikromanagement. Nadhled a vize
může poskytnout lidem možnost se nadechnout. Dalším příkladem „dušení“
je přepínání zaměstnanců, kladení příliš vysokých cílů, neposkytování zpětné
vazby a udržování tak člověka v nejistotě. Nebo nedostupnost vedoucího,
který, i když je přítomen, nevěnuje lidem plnou pozornost,“ uvádí několik
příkladů nevhodného přístupu Magda
Hájková.

Jak to změnit?
„Více se o lidi zajímat, bavit se s nimi,
jak vnímají svoji práci, zjišťovat, co

potřebují, co by přivítali. Myslím, že
v tomto hraje zásadní roli HR, které vyvolává diskuse, upozorňuje na nešvary,
přináší nápady, jak by se to či ono dalo
změnit, a získává pro změny vedoucí
i zaměstnance. HR může být moderátorem změn,“ říká Magda Hájková.

Cesta k sebepoznání zklidňuje duši
Hlubší sebepoznání může být prvním
krokem na cestě ke změně. „Sebepoznání je podstatou terapie i rozvojových
aktivit. Když jste si vědoma svých možností a hranic, víte, co od sebe můžete
očekávat a jak se svými strachy naložit,
přináší vám to vnitřní zklidnění, lépe
pak zvládáte i stres nebo tlak na výkon,“
dodává Magda Hájková.
Hodně se dnes hovoří v souvislosti
s duševním zdravím o odolnosti. Pokud jí máte dost, lépe snášíte krizové
situace. Ale je potřeba odolnost pěstovat a posilovat. Jak na to? „Fyzické
a duševní zdraví jsou spojité nádoby,
pokud rozvíjíte svou fyzičku a zdraví,
posilujete i svou psychickou schránku. A naopak. Psychická zátěž během
pandemie prokázala, jak důležité pro
odolnost je mít svůj denní režim, komunikovat s lidmi, hýbat se, být v přírodě.
Také najít si čas jen pro sebe,“ říká Magda Hájková.
„Duševní zdraví lze posilovat ve 4
oblastech: mysl, emoce, tělo, vztahy.
A přitom nejde o nic světoborného,
stačí maličkosti,“ říká Magda Hájková
a níže uvádí ke každé oblasti pár tipů,
jak mohou k posílení odolnosti pracovníků na pracovišti přispět:
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MYSL

TĚLO

1. Přinášejte pozitivní zprávy – komunikujte to, co se daří, co funguje. Pomůže nám to ke změně perspektivy
a zvyšíme svoji odolnost.
2. Podporujte, aby firma měla a jasně
komunikovala svou vizi a budoucí
směřování. Posílíme tím jistotu zaměstnanců.
3. Uzavírejte všechna pracovní témata.
Třeba jen drobným rituálem. V jedné moravské firmě posílá ředitel každý týden zprávu „podařilo se“. Lidem
se uleví, odškrtnou si splněný úkol,
vyplaví se jim hormony štěstí.
4. Podporujte rozvoj vedoucích v oblasti vlastní psychohygieny, co oni
sami mohou udělat pro sebe a jak se
mohou postarat o druhé.

1. Zaveďte nějakou sportovní výzvu.
Nyní je třeba populární do práce na
kole nebo společná příprava na maraton, běhání. V již zmíněné moravské firmě začali se sbíráním kešek,
stala se z toho rodinná sportovní
aktivita s dětmi.
2. Poskytujte zaměstnancům zdravou
a dobrou stravu, nebo i osvětu o zdravé výživě, protože i strava hraje velkou roli pro duševní zdraví.
3. Zdánlivě obyčejná malá věc: Usmívejte se. Třeba i násilně. Má to dopad
na vaše emoce. Začnete se cítit lépe
a začnete se usmívat i nenásilně.

EMOCE
1. Oceňujte se navzájem. Posílíte tím
vztahy v týmu a zaměříte pozornost
na pozitivní stránky. Například můžete kolegům říci: Líbí se mi, když…
Vážím si na vás… Minulý týden se ti
povedlo…
2. Udělejte kolegům radost, pošlete jim
třeba básničku.
3. Vyslechněte druhé. Vzájemné sdílení sytí důvěru a pomáhá ke zklidnění.
4. K vnitřnímu zklidnění pomáhá meditace, jóga, mindfulness – to vše
můžete dělat i v práci. A třeba nabízet tyto aktivity jako benefit.

VZTAHY
1. Zapojujte lidi do debaty. Přizvěte je
k diskusím na různá témata. Pomáhá to čistit vztahy. Obzvlášť v době,
kdy si lidé nemohou sednout společně k jednomu stolu, zůstávají otevřené různé křivdy.
2. Pro nové zaměstnance připravte medailonky zaměstnanců, aby se mohli
snáze a rychleji seznámit s ostatními, například i prostřednictvím
videa.
3. Můžete zkusit společné sázení, chvíli
se hrabat v hlíně. Je to něco, co lidi
uzemňuje a podporuje dobrou náladu.
4. Pomozte životnímu prostředí – vezměte pytle a ukliďte okolí.
To je několik vlastně velmi jednoduchých tipů Magdy Hájkové na zlepšení
psychického zdraví. „Určitě byste sami
vymysleli mnoho dalších. Každá firma
má jinou kulturu a její lidé jiné potřeby, z nichž se rodí nové nápady. Tohle
je jen malá inspirace,“ uzavírá Magda
Hájková, terapeutka a interim HR manažerka. /
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Potřebujeme
novodobé

LEONARDY
TEXT: ALENA KAZDOVÁ
FOTO: JOHANA KRATOCHVÍLOVÁ
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Petr Ludwig je spisovatel, datový analytik a konzultant osobního a firemního rozvoje,
vystupuje na tuzemských a mezinárodních konferencích. Jeho kniha Konec prokrastinace
byla přeložena do několika desítek jazyků a stala se světovým bestsellerem. Petr Ludwig
je propagátorem kritického myšlení a boje proti dezinformacím. Podílel se na vzniku videa
Masks for all, které obletělo svět a přispělo k tomu, že se roušky staly součástí boje
s pandemií. Spolupracoval s několika vědeckými panely jako například Iniciativou Sníh
a modeloval možné scénáře vývoje pandemie. Na rozhovor přišel v tričku s nápisem Pokora,
to je jedna z hodnot, kterou zastává a doporučuje i svým klientům.

Čím jste chtěl jako dítě být?
Původně jsem chtěl jít ve šlépějích svého otce, profesora na univerzitě. Vždycky mě bavila věda, hlavně chemie. Zúčastňoval jsem se různých chemických
olympiád a doma dělal potají pokusy.
Ale pak jsem se místo chemie rozhodl jít
do Brna na VUT a studovat informační a datové vědy a později také práva
na MU. Během vysoké jsem také začal
podnikat, což mě bavilo natolik, že
jsem u toho zůstal. Vlastní podnikání
mi vyhovuje, protože v něm mohu bez
omezení zhmotňovat své vize a dává mi
svobodu tvořit.
Proč jste se ve své firmě GrowJob
zaměřil zrovna na osobní a firemní
rozvoj?
Během vysoké školy jsem jezdil na stáže
do firem v Německu, Belgii či Dánsku
a zjistil jsem, že zahraniční firmy v té
době měly velmi odlišnou firemní kulturu, než jsem viděl v Česku. Přišlo mi
zajímavé převzít některé věci, které
jsem se naučil v zahraničí, a přenášet
je do českých firem. Tak jsem začal
s konzultacemi ohledně kultury a tím
jsem se dostal postupně i k osobnímu
rozvoji. Dobrá firemní kultura začíná
vždy u jednotlivých lidí.
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tak sociologii či ekonomii. Komplexní
systémy ovlivňují život nás všech.

Radíte firmám i jednotlivcům, jak
se efektivně rozvíjet, jak využívat
svůj potenciál. Využíváte k tomu
znalosti z behaviorální ekonomie,
psychologie, neurověd. Jak jste
si poznatky z těchto oblastí
osvojoval?
Částečně na škole, protože kognitivní
vědy mají k těm informačním velmi
blízko. Například celý obor umělé inteligence zasahuje významně do neurověd. A i když se to na první pohled
nezdá, tak i dnešní psychologie je postavená na datech. Máme‑li porozumět
psychologickým studiím, musíme znát
statistické metody. Navíc velká část informačních věd je dnes o modelování
systémů, a to se také s psychologií potkává. Obor, který jsem studoval a na
který jsem dělal diplomku, je teorie
komplexních systémů. Ta teorie říká,
že existují mezioborové vzorce, a kdo
jim porozumí, tak dokáže lépe porozumět všem systémům – jak psychologii,

Takže v pandemii bylo logické, že
jste tyto své znalosti o systémech
využil ve spolupráci s dalšími vědci.
Zrovna pandemie byla jasnou ukázkou toho, že nejde jen o čistě medicínský problém. Šíření viru dokázali líp
předpovědět takzvaní datoví modeláři, dopady na psychiku psychologové
a ekonomické dopady zase ekonomové, proto například i skupina MeSES
epidemiologa Petra Smejkala byla
multioborová. A v tom vidím největší
výzvu dneška – umět spolupracovat napříč obory a překonat jakousi oborovou
slepotu a také aroganci. Protože nejvíc
inovací a moudrosti se dneska nachází
na hranici oborů.
Zabýváte se metodologií vědy
a v pandemii se ukázalo, že stát
funguje v úzce vyjetých kolejích
a nové vědecké výzvy moc nezvládá.
Toto je hezky popsané v knize Inovátoři, kde Walter Isaacson popsal dějiny
technologické revoluce, a tvrdí stejně
jako Steve Jobs, že zajímavé věci se dějí
na pomezí technologií a humanitních
věd. Když je člověk zaměřený moc tech-
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nologicky, na rozum a čísla, tak někdy přestává mít empatii a vytrácí
se emoce. Na druhou stranu, když
se člověk zabývá jen emocemi a nedokáže pracovat s daty, tak to také
není ideální. Pohybuje se sice v pěkném, barevném světě, ale ten může
být bez dat odtržený od reality.
Takže ideál je hledat spojení
emocí a rozumu, chaosu a řádu. To
je dnes velmi důležité, a to mě nejvíce baví. Ostatně už prastará myšlenka východní filozofie o jin a jang,
potvrzuje, že ty nejzajímavější odpovědi se nachází mezi paradoxy,
na první pohled protichůdnými
extrémy.

Co to znamená pro svět
vzdělávání?
Pro školský systém i pro vzdělávání
dospělých z toho plyne, že by se vše
mělo učit v propojení, v souvislostech. Krásným symbolem tohoto
přístupu byl Leonardo da Vinci,
renesanční velikán, který vymýšlel
technické vynálezy, zajímal ho jako
umělce i vědce člověk, aby poznal
anatomii, pitval, mapoval biologické druhy atd. Podle mě tento rene-

Největší výzva?
Spolupráce napříč
obory, překonávání
oborové slepoty.
Protože nejvíc inovací
a moudrosti se nachází
na hranici oborů.
.
5 2021
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sanční přístup v současnosti potřebujeme nejvíc. Potřebujeme jednak úzce
specializované odborníky a jednak
lidi, kteří dokážou nacházet propojení
mezi jednotlivými obory. To dokážou
renesanční osobnosti typu Leonarda
da Vinci nejlépe. Ideální a nesmírně
užitečné pak je, když se lidé různých
oborů respektují a umí spolupracovat.

Mluvíte o různorodosti. Učíte
manažery ve svých kurzech
respektovat jinakost lidí?
Určitě, je to jedno z našich hlavních
témat. Umět rozpoznat silné stránky
u lidí v týmu, umět ty silné stránky
podpořit. Někdo je kreativnější a dělat
v excelu ho demotivuje, někdo naopak
zase moc rád tabulky, ale to, co ho ubíjí,
je improvizace.
Podle mě úspěšný manažer umí pracovat s pestrostí, protože diverzita vytváří silnější tým. Tohle poznání jsem
získal ale až časem. Když jsem založil
firmu, měl jsem přesvědčení, že je dobré mít v týmu jen vlastní kopie. Dnes
již dokážu docenit, že síla vzniká v odlišnosti a v respektu k oné odlišnosti.
Můj tým 12 konzultantů jsou nyní zcela
jiné osobnosti, než jsem já, co nás ale
spojuje, jsou stejné hodnoty.
Vrátím se k prokrastinaci, o které
jste napsal knihu, která se stala
světovým bestsellerem. Byla vaše
vlastní zkušenost s prokrastinací
tím hlavním důvodem k napsání
knihy?
Částečně ano, dostal jsem se k tomu
v době, kdy jsem studoval dvě vysoké školy, ale i tak jsem zjistil, že mám
spoustu času, který mi protéká mezi
prsty. Prokrastinace je pro mě červená
kontrolka, že něco v životě může být
špatně. Například děláte na projektu,
který vám nedává smysl. Prokrastinace souvisí s rozdílem mezi vnitřní
a vnější motivací. Pokud mám k něčemu vnitřní motivaci, tak to dělám s da-
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leko větší radostí. Ale pokud mě někdo
nutí k něčemu, co dělat nechci, budu to
odkládat. Takže řešení prokrastinace
netkví ani tak v nějakém technicistním
návodu, jak si lépe organizovat úkoly,
ale v tom hledat ve věcech smysl. Proto
se i globálním trendem v HR stává nejen téma spokojenosti, ale také smyslu
v práci. Různé studie dokazují, že když
lidé vidí více smyslu, jsou motivovanější, dosahují více výsledků či mají nižší
riziko depresivních tendencí a syndromu vyhoření. Smysl práce bude i hlavní
téma mé nové knížky. Potvrdil jsem si
to nedávno v New Yorku na konferenci „Budoucnost lidské práce“, kde smysl
byl hlavním tématem.
Jak se vám knížka psala, co bylo
nejtěžší?
Psaní vyžaduje spoustu času, který člověk tráví sám, nedostává zpětnou vazbu hned. Já byl zvyklý přednášet, být
na konferencích, kde máte okamžitou
odezvu publika a dostáváte se tak snadněji do stavu flow. Při psaní bylo nejtěžší, že píšete naslepo, že ta hlavní zpětná
vazba přijde, až knihu dopíšete. Hodně
mi v tom ale pomohl vydavatel, který
sám napsal několik knížek, a který mi
kreativní bloky pomáhal překonávat.
Dodal mi autorskou sebedůvěru.
Baví vás to? Neprokrastinujete při
tom?
Pro mě je to ta největší výzva, protože
psaní považuji za jakousi královskou
disciplínu. Samozřejmě že někdy pro-

krastinuji, protože ne vždycky mám tu
správnou energii. Když píšu, dávám si
4 dny volna, ale jsem spokojený, když
píši alespoň dva. Nejlépe se mi píše,
když nemám žádný tlak a očekávání.
Smysl práce souvisí s tím, abychom
si uměli vybrat vhodnou pracovní
cestu, obor, který nás baví a při
němž zažíváme ono flow. Jak by
k této volbě mělo napomáhat
vzdělávaní, školství?
Školství by se více mohlo inspirovat
ve firemním vzdělávání. Uvedu to na
příkladu naší společnosti GrowJOB,
školy dnes učí jen malé množství toho,
jaká témata u nás firmy reálně poptávají. Je třeba se zaměřit na dovednosti,
které budou děti v budoucnu na trhu
práce opravdu potřebovat – prezentační dovednosti, základy leadershipu,
psychologickou odolnost, vyjednávání,
time management, kritické myšlení…
Jistě, něco se musíme dozvědět o historii, zeměpise, fyzice, ale myslím, že
by se školy měly mnohem více zaměřit
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na dovednosti pro 21. století. Ty člověk
upotřebí, ať bude dělat cokoliv.
Za 10, 20 let budeme na trhu práce potřebovat dovednosti, o kterých
dneska možná ještě nic netušíme. Měli
bychom se proto zaměřit na takzvané
meta‑dovednosti, např. schopnost učit
se. Když se naučím, jak se učit, tak ať
se bude dít cokoliv, bude mi taková dovednost k užitku. Tohle dnes školy moc
nedělají a my se to pak snažíme dohnat
v dospělosti ve firmách.
Hodně se věnujete kritickému
myšlení a jeho prosazování ve
společnosti. S tím souvisí i fixní
a růstové myšlení. Jak růstové
a kritické myšlení rozvíjet?
Je to běh na dlouhou trať, ale existují
státy, které se tomu intenzivně věnují,
např. Finsko je v tom premiantem. Má
celé curiculum kritického myšlení online a veřejně dostupné. Také na výuku
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kritického myšlení budoucí učitele ve
Finsku připravují, protože je důležité,
kdo děti učí. Podle studií totiž víme, že
učitel, který má růstové myšlení, podporuje růstové myšlení svých žáků
a dokáže ovlivňovat atmosféru učícího
se procesu. Podobně jako ve firemním
světě, kde leader dokáže víc než kdokoliv jiný ovlivňovat kulturu firmy.
Pokud má učitel fixní myšlení, tak si
šikovné žáky posadí dopředu, dozadu
pošle ty zlobivé a nevěnuje se jim. Ale
dobrý učitel s růstovým myšlením přistupuje ke všem žákům rovnocenně,
otevírá jejich individuální potenciál
a ten rozvíjí.
Vy jste se už angažoval ve výuce
kritického myšlení, jak?
Podíleli jsme se na několika kurzech
pro vysoké školy – na VŠE či na právnické fakultě v Olomouci, spolupracovali jsme s americkou ambasádou na
projektu Kritické myšlení pro seniory.
Mělo to ohlas, začínáme si už u nás pomalu uvědomovat, jak důležité v době
informační exploze tohle téma je. Největší efekt by to mělo, kdyby se kritické
myšlení dostalo na střední a základní
školy, to je moje dlouhodobá vize.
Není ale ten, kdo uplatňuje kritické
myšlení v práci, ve firmách trochu
za rebela? Jaké máte zkušenosti
s kritickým myšlením ve firmách?
Dělali jsme projekt pro Českou televizi
pro zaměstnance z dělnických profesí a pro mě to byl ohromně zajímavý
zážitek. Odezva byla skvělá. Jeden
z účastníků se mě zeptal, jestli nebude
za potížistu, když bude kriticky myslet
v práci o práci. Odpověděl jsem, že to
neznamená být vždycky kritický a na
všem hledat chyby, ale být kritický
ve správný čas. Čeština pro to má dvě
krásná slova – pochybovat a zpochybňovat. Kritické myšlení není o tom, že
stále pochybujete a říkáte, tohle nebude fungovat. Je o zpochybňování, o zvažování, jak by se věci daly dělat jinak,
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Hrával v kapele a kytara je
pořád jeho velký koníček.
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líp. Pochybování je destruktivní a zpochybňování je konstruktivní. Tomu by
měli manažeři věnovat pozornost a lidi,
kteří zpochybňují zajeté stereotypy,
podporovat. Kritické myšlení může být
v řízení lidí přidanou hodnotou a může
výrazně zlepšit firemní kulturu.
O vydání Konce prokrastinace
projevilo zájem významné
americké vydavatelství a vy jste se
přestěhoval do New Yorku, abyste
byl u toho. Zažil jste ohromný
úspěch, ale odjezd do New Yorku
pro vás znamenal vystoupení
z komfortní zóny. Jak vám
přestěhování do New Yorku změnilo
život, jak jste nesl úspěch?
Ten příběh začal před Vánocemi 2018,
kdy jsme se dozvěděli, že jedno z největších amerických vydavatelství vydražilo za velice dobrých podmínek
práva na naši knihu. Bral jsem to jako
určitou výhru v loterii a řekl jsem si, že
to risknu a zkusím se do USA přestěhovat a být u toho. Taková věc se stává jednou za život. Američané téměř
nevydávají zahraniční knihy, protože
mají vlastní velký trh. Nevydávají ani
třeba mnoho německých, natož českých knih. Než jsem se odstěhoval, musel jsem po 12 letech předat firmu svému nástupci a novému managementu.
Nebylo to snadné, ale dnes vím, že to
byla jedna z nejlepších věcí, která mě
mohla potkat. Osud mi pomohl rychle
vyřešit zásadní rozhodnutí, které bych
asi v budoucnu stejně musel řešit, protože si myslím, že časem se zakladatel
může stát brzdou svého vlastního podnikání.
Když jsem přiletěl do Ameriky, byl
to neuvěřitelný pocit vidět svou knihu
všude v knihkupectvích vedle titulů
jako Michele Obama a řady světových
bestsellerů. Ale poznal jsem ještě jednu
věc, v USA je poločas rozpadu bestselleru daleko kratší než u nás. Celý trh
je daleko rychlejší a kdo je dnes slavný,
zítra už bývá pomalu zapomenut.

Mně tak nezbývalo než začít dělat
to, co dělají ostatní američtí autoři –
točit podcast v angličtině, dělat sociální sítě, chodit na rozhovory, a hlavně
přednášet a přednášet. Vydat úspěšnou
knihu prostě nestačí. Konkurence byla
ohromná a pochybností nad sebou samým spousta.
Co vám pomohlo?
Angličtinu mám sice od školky, ale na
tohle jsem připravený nebyl. Nejvíc mi
se sebedůvěrou pomohl můj kamarád
Václav Dejčmar, úspěšný český podnikatel, který mi řekl: cesta je cíl, snaž se

Tam,
kde se překonáváme,
tam rosteme.

prostě angličtině co nejvíce vystavovat
a neřeš současný stav. Proces je důležitější než výsledek. Ve chvíli, kdy jsem
to přestal řešit, přestal řešit své chyby
i přízvuk, vše najednou přepnulo, já se
uvolnil a začalo mě to i bavit. Když se
změní zaměření z cíle na cestu, začne
se vše malými krůčky zlepšovat. Nyní
zvládám mít dvouhodinovou přednášku v angličtině a užiji si doslova každou
minutu.
To radíte i manažerům?
Ano, cíle jsou pro manažera důležité,
ale nemělo by to být v manažerské práci
jen to hlavní. Z větší části bychom měli
umět podporovat lidi v cestě za těmi
cíli. Protože když budeme řešit jenom
výsledky, tak dostáváme lidi pod tlak
a ti mohou více a více selhávat. Takže
cíle bychom měli řešit klidně jen z 20 %

a ve zbylých 80 % podporovat lidi, aby
je bavila cesta, jak k nim dojít.
Změnil covid témata osobního
rozvoje?
Rozhodně. Například jedno z nejrozšířenějších témat ve firmách je Jak řídit
lidi na home‑office či Co ví věda o spánku. Ze studii víme, že když se zaměstnanec dobře vyspí, tak je kreativnější
i produktivnější. Mezi další naše nejoblíbenější témata dál patří: Jak vést efektivně porady, a jak je vést online, stres
management či leadership a růstové
myšlení. Covid ukázal, že firmy, které
na sobě pracovaly, to zvládly často lépe.
Mám spoustu příkladů klientů, kteří
během covidu udělali zásadní inovace.
Naopak ti, co na sobě dlouhodobě nepracovali, byli často první, co to vzdávali. Je to právě růstové myšlení, které
nám pomáhá lépe zvládat těžší situace.
Řešíte s klienty i závislosti?
Ano, často. Například závislosti na sociálních sítích řešíme v tématu Sebedisciplina, jak se učit pozitivní návyky
a odnaučovat zlozvyky. Učíme lidi, že je
dobré si vždycky na měsíc vybrat jednu
věc, kde se člověk učí něco nového, kde
se překonává a opouští svoji komfortní
zónu. To nám pomáhá nabourávat naše
stereotypy. Lidi si často myslí, že by jim
bylo dobře, kdyby měli pasivní příjem
a nemuseli už nikdy nic dělat. My dnes
ale víme, že komfort ke spokojenosti
nevede. Opravdová spokojenost je ve
schopnosti postavit se svým drobným
strachům. Tam, kde se překonáváme,
tam rosteme. Staré české přísloví říká:
Co bolí, to sílí. Ale nesmí se to zase moc
přehánět, dělat věci jen mimo komfortní zónu taky není dobré. Těžiště života
by mělo být v doméně silných stránek.
Sociální sítě kradou čas a dovedou
i ubližovat. Co poradit lidem, aby je
sociální sítě nepožíraly?
Pro některé lidi není na škodu, když
sociální sítě nepoužívají vůbec, nebo
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je třeba člověk nemusí mít v mobilu
a může se na ně kouknout jednou za
čas na počítači. Lidem, pro které je to
součást jejich práce, doporučuji, aby
rozlišovali čas, kdy tvoří, a čas, kdy
konzumují.
Je velký rozdíl, když strávím třeba
30 minut na napsání statusu, který má
nějaký dopad, nebo když půlhodiny
brouzdám po sítích a prokrastinuji. Pokud to jde, doporučuji vyhnout se sociálním sítím třeba během dovolené, dát
si digitální detox. A pokud se chcete na
něco pracovně soustředit, doporučuji
odinstalovat si třeba mail na mobilu
a udělat si prostor na tzv. hlubokou práci. Pokud dokážeme pracovat několik
hodin bez vyrušení, jsme daleko kreativnější. Někdy nám trvá až půl hodiny,
než se začneme naplno soustředit a než
se mozek dostane do stavu flow.
Pan profesor František Koukolík
tvrdí že díky mobilům a sítím
hloupneme.
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Částečně jistě souhlasím. Vynálezci
a otcové Internetu nedávno v jednom
rozhovoru říkali, že si mysleli, že když
budeme mít v kapse veškeré znalosti,
tak že lidstvo bude chytřejší, a že budeme dělat už jen samá dobrá rozhodnutí. Ale bohužel dnes vidíme, že opak
je častou pravdou. Krom těch všech
znalostí máme zároveň veškerý ten balast – spoustu dezinformací a nepravd.
Jsme tomu stále vystaveni a je strašně
těžké si vybrat, čemu věřit. Mnoho lidí
rezignuje na koncept pravdy a spadne

do představy, že pravdu ani nemůžeme
poznat. Pro mnohé lidi bývá jednodušší delegovat svou rezignaci na někoho,
kdo za ně to hledání pravdy vyřeší, na
nějakého spasitele. Což nahrává černobílému vidění světa a populismu. To
je podle mě největší riziko západního
světa.
Na co se nyní chystáte v práci
zaměřit?
Více se teď budu zaměřovat na online
vzdělávání. V Česku budeme spouštět
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vlastní portál s online kurzy, kde budou
naše hlavní témata a záznamy všech našich webinářů a konferencí. Projekt se
jmenuje EDUmeme a budu se mu teď
minimálně půl roku věnovat. Dneska
děláme i kvůli covidu až 80 % věcí v online světě. Před covidem to bylo méně
než 10 %. Tato změna ovlivnila i moji
vizi, kam v podnikání dále. Ale moc se
zároveň těším na živé akce, a hlavně
reálné lidi.
Jak odpočíváte?
Mám spoustu oblíbených aktivit, čtu,
hraji na kytaru, občas zkouším meditovat. Jednou za rok se také snažím odjet
na pár týdnů do hor do Japonska a kompletně vypnout, mám to jako životní
pravidlo. Japonsko mě také přitahuje
kulturou minimalismu. Má vynikající
gastronomii, je tam bezpečno, přátelští lidé a skvělá úroveň služeb. Nemám
místo na světě, které by mé duši bylo
tak blízko, jako právě Japonsko. To je
pro mě ten hlavní restart.

Kniha Konec prokrastinace byla
přeložena do mnoha jazyků.
Všechna vydání měla bílé obálky.
Jedinou výjimkou byla korejština,
protože v ní bílá symbolizuje smutek.
A tak má obálku červenou.

Petr Ludwig
Konzultant, podnikatel, publicista,
spisovatel, datový analytik a popularizátor
vědy. Vystudoval Fakultu informačních
technologií VUT v Brně a současně studoval
na Právnické fakultě Masarykovy univerzity.
Proslavilo ho téma prokrastinace, které
zpracoval ve své knize Konec prokrastinace.
Založil vzdělávací společnost GrowJOB,
která se zaměřuje na osobní a firemní růst,
pořádá školení a konference.

Doba covidová byla těžká. Přesto,
našel byste v ní něco, co vám
udělalo radost?
Mně udělala velkou radost věda jako
taková. Ukázalo se, že dnes lidstvo dokáže spolupracovat doslova napříč celým světem. Byli jsme schopni do roka
a půl vyvinout funkční vakcínu a zároveň ji distribuovat k miliardám lidí.
To je malý zázrak. Ukazuje se, že svět
vědy, když jde do tuhého, dokáže najít
řešení. A to mi dává naději, že podobně snad budeme moci řešit i další velká
témata, ať už to bude klimatická změna nebo jiné globální výzvy. Za mě je
vakcína symbol, že se na vědu můžeme
spolehnout. Věda také souvisí s kritickým myšlením, vědci nemají ty pravdy
s velkým P, ale snaží se zpochybňovat
a krůček za krůčkem přinášet nové
poznatky. A myslím, že vědecké myšlení se dá stejně použít i v životě jako
takovém. Člověk by měl mít své názory a hodnoty, ale i pokoru ke složitosti
světa, že nikdy nic není stoprocentně
jisté. Myslím, že to hledání je mnohem
zajímavější, než když máte odpovědi na
všechno, ale mýlíte se. Naštěstí nejsme
ve středověku a žijeme v době, kdy nám
věda pomáhá vytvářet lepší svět. /
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Jmenuji se

Amy


V letošním roce do firemního
prostředí a HR vstupuje
unikátní česká platforma
Talk2Amy („mluvte s Amy“)
s komplexním nástrojem
poskytujícím analýzu
osobnosti a týmů. Za tímto
ojedinělým projektem
stojí česká firma Mongata,
která od letošního jara
firmám nabízí užitečný
nástroj, který pomáhá
udržet a pečovat o stávající
zaměstnance a důkladněji
vybírat ty potenciální nové.
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Jsem Amy
Martin Rücker, ředitel společnosti
a spoluzakladatel projektu Talk2amy,
řadu let pracoval ve vedoucích pozicích
v IT firmách: „Velmi dobře si pamatuji,
jak obtížná byla některá manažerská rozhodnutí, která jsem na svých pozicích musel udělat. Nastavování a komunikování
změn, péče o týmy na různých projektech,
nábor nových lidí nebo motivace stávajících zaměstnanců. Mnohdy bylo složité
objektivně rozhodovat, vybrat správné
lidi do týmů a komplexně je hodnotit. Proto bylo důležité se pravidelně vzdělával
v oblastech měkkých dovedností tak, aby
byla manažerská práce lépe uchopitelná“.
A právě jeden soubor školení, který se
týkal typologie osobnosti, komunikačních dovedností a hodnocení zaměstnanců, ho dovedl k myšlence, jak propojit psychologii, umělou inteligenci
a cloudové technologie k vytvoření ná-

TEXT: ALENA KAZDOVÁ

stroje, který by manažerskou a personální práci mohl usnadnit. „Dospěl jsem
k tomu, že náhled na člověka z pohledu
psychometrie v kombinaci s umělou inteligencí může přinést zcela nové možnosti,“
říká Martin, „a tak se zrodila Amy“.

Co motivuje aneb jak na fluktuaci
Pevným pilířem každé firmy jsou
kmenoví zaměstnanci. Už před pandemií, bylo zřejmé, že udržet je spokojené, motivované a v pohodě, aby
byli schopni nejen dobře pracovat, ale
i předávat své zkušenosti dál, je velmi
složité. Fluktuace trápí většinu firem,
stejně, jako nedostatek nových a loajálních lidí. Největší procento výpovědí je
z důvodu osobní nespokojenosti v práci.
Lidé dnes velmi hledí na to, co jim pracovní pozice osobně přináší, jestli jsou
v ní šťastní, jak je firma vnímá, jestli
je šéf motivuje a jestli mají možnosti
se někam posouvat a rozvíjet. Osobní
rovina překračuje rovinu odbornou
a úkolovou.
Pro HR je tedy nezbytné sledovat nejen firemní požadavky v rámci tvrdých
dovedností, ale také osobnostní předpoklady a měkké dovednosti. V tom je
Talk2Amy skvělý pomocník. Tlak na
HR je značný a ani v uplynulém dvouletém online světě se nezmenšil. Nyní čelí
personální oblast dalším výzvám. Jak
namotivovat lidi po návratu z lockdownu, jak týmy opět stmelit po skoro dvou-

Amy dokáže zobrazit
osobnost člověka
interaktivně a intuitivně.

Osobnost je možné porovnat například
s pracovním profilem a zjistit největší rozdíly.

leté odluce, a jak hledat nové kvalitní
zaměstnance. „Amy je právě vytvořena
k tomu, aby i v těchto oblastech byla pro
HR oporou. Amy pomáhá personalistům
pečovat o kmenové zaměstnance a hledat nové tak, aby zapadli do stávajícího
týmu“ říká Martin.

Jak Amy funguje?
Amy je postavena na nejnovějších technologiích, které využívá pro komplexní
analýzu osobnosti. Ke své činnosti využívá etablované psychologické dotazníky, jak pro diagnostiku osobnosti, tak
pro týmové role, týmovou spolupráci,
360 zpětnou vazbu a predikci emocí.
Některé dotazníky a testy vytváří sama,
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dle aktuálních potřeb firem. Platforma
jich obsahuje desítky a další pravidelně
přibývají.
Prvním krokem, ať už zaměstnance, či kandidáta na pracovní pozici, je
absolvovat „rozhovor“ s Amy formou
zhruba 30minutového osobnostního
dotazníku. Ten je možné vyplnit online
už ve firmě, či doma, na počítači nebo
prostřednictvím chytrého telefonu.
Výsledkem je komplexní osobnostní
profil. Amy se tedy nezaměřuje pouze
na jednotlivé části osobnosti, tak jako
to umí řada diagnostik. „Pracuje se
všemi vrstvami osobnosti naráz. Je tedy
například schopná odpovědět na otázku,
proč jsou v týmech nejúspěšnější i ti, co
nejsou nejšikovnější a nejchytřejší. Další přidanou hodnotou je, že je schopna
říci, ve kterých pozicích obstojí a proč.
Proč se jim v jiných týmech nebude dařit
či naopak,“ říká Veronika Štroblová,
která má na starosti tým psychologů.
Když Amy objeví nedostatky, zachází
s nimi taktně a objektivně. „Ke každému testovanému, Amy mluví vzhledem
k pracovní pozici, kterou si vybere. Jednotlivcům poskytne jejich vlastní zprávu,
personalistům komplexní report. Chceme
být upřímní, a i když v psychologických
testech vyjde něco ne úplně pozitivně, řekneme to. Na druhou stranu Amy nesoudí.“
doplňuje Martin.

Spojí pracovní a osobnostní profil
člověka
U testovaného člověka je tedy platforma schopna ukázat strukturu, jako je
temperament, vlastnosti, rysy, potřeby a hodnoty osobnosti a predikovat
emoce v určitých pracovních i životních situacích. Tím ale celý příběh nekončí. Amy spojuje dosud neslučitelné.
Profil osobnosti, kognitivní schopnosti
a týmové předpoklady jednoho člověka. Unikátnost AI se skrývá mimo jiné
i v tom, jak s těmito daty dále pracuje.
Amy vedle pracovní role vidí hlavně
člověka se vším, co k němu patří. Díky
osobnostnímu profilu se dozvíme naše
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Amy v praxi
Talk2amy nabízí část pro jednotlivce určenou pro lidi se zájmem o svůj
vlastní osobnostní profil, rozvoj
a typologii vhodného pracovního
zařazení. Sekce pro firmy cílí na
personální a manažerské využití
pro jednotlivé zaměstnance týmy
a nové kandidáty. A v neposlední
řadě část určená pro profesionály
je využívána psychology, kouči,
lektory a mentory, jako doplňkový
nástroj pro práci s lidmi. Součástí
platformy je i možnost kontaktovat
psychologa a konzultovat výsledky
či navrhované postupy.
První z firem, pro ověření praktického využití celé platformy nebyl nikdo menší a zásadnější pro
český trh, než je Orlen Unipetrol.
„V rámci rozvojového programu, který firma uskutečnila pro své vedoucí
zaměstnance, jsme použili platformu
Talk2Amy. Testováním prošel jak top
management, tak vedoucí zaměstnanci na pozicích mistrů a techniků
různých věkových i pracovních zařazení. Zpětnou vazbu tak získali
jednotliví zaměstnanci firmy i top
management. Mohli jsme se na jednotlivce i týmy podívat nejen subjektivním pohledem manažera a kouče,
ale také přes objektivní a komplexní
data, která nám poskytla Amy,“ vysvětluje Veronika. Firma tak byla
v rámci dvou měsíců schopna získat zpětnou vazbu na zhruba 200
zaměstnanců. „Největší úspěch vidím právě v časové úspoře, rozsahu
dat, objemu informací a návrhů, které jsme byli schopni top managementu poskytnout“ říká Martin.

tendence, ideální pracovní potenciál,
zdroje motivace i typ leadershipu, který by nám byl nejbližší. Jednotlivec
i personalista tak získají ucelený pohled na potenciál i slabé stránky nejen
osobnosti, ale i celých týmů.
Amy pracuje s tím, kdo jsme jako
firma, kdo jsme jako tým a co jsou jeho
části. „Amy je vytvořena tak, že respektuje firemní kulturu a firemní požadavky na
pozice i jednotlivé týmy. Každý manažer,
či personalista má možnost si v systému
nakonfigurovat požadavky dovedností,
které jsou nutné na pozicích, které obsazuje, nebo jsou ve firmě zásadní“, uvádí
Martin. Amy tento vytvořený profil následně porovná s osobnostním profilem
testovaných lidí a vyhodnotí nakolik
došlo ke shodě. Objektivně nám tedy
ukáže, jak si jako tým, firma či uchazeč stojíme.

Co Amy přináší HR?
Součástí projektu je i tým psychologů,
lektorů a koučů, který vede Veronika
Štroblová, která se již několik let pohybuje v oblasti vzdělávání. Její hlavní doménou jsou měkké dovednosti
se zaměřením na typologii osobnosti,
komunikační dovednosti a krizový
management. „Za ta léta vím, jak může
být personální práce zajímavá a pestrá,
zároveň ale také únavná a nevděčná.
Práce personalisty je úzce spjatá právě
s lidmi. Ať už s kmenovými zaměstnanci,
spolupracovníky či kandidáty na nové pozice. Pro obě role je obtížné se v některých
situacích dobře rozhodnout, vidět věci
objektivně, držet si zdravý odstup a nalézt ve své práci měřitelné body úspěchu
a neúspěchu,“ říká Veronika.
Není nic snazšího, než svádět nezdary, či špatná firemní rozhodnutí,
právě na personální oddělení. Bránit
se takovému tlaku může být mnohdy
náročné. Opřít se o nějaký objektivní
nástroj, strategii, o nezaujatá data v HR
rozhodnutích, by v mnohých situacích
mohlo nejen pro personalisty, znamenat velký posun a úlevu. /
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ADVERTORIAL

TEXT: VOJTĚCH KLIMEŠ, ŘEDITEL VÝVOJE
HR ŘEŠENÍ OKBASE V OKSYSTEM, A. S.

nejčastější omyly
v „paperless“ HR

Paperless není snaha ušetřit papír, ale ušetřit čas či
jiné náklady tím, že vybrané úlohy převedete do plně
elektronické podoby.

Z

kušenosti z posledního roku,
kdy se covid stal katalyzátorem mnoha změn, přinesly
nové výzvy do pracovněprávních vztahů, včetně větší snahy, a především ochoty opustit
zaběhnuté papírové procesy. Ne vždy se
„odpapírování“ děje správně a často se
firmy mohou dostat do složité právní
situace. Vybrali jsme tři příklady, kterých je dobré se vyvarovat:

1

Kvalifikovaný podpis
na pracovní smlouvě

Práce z domova, nástupy nových zaměstnanců v časech,
kdy v kancelářích nikdo není –
a jak v takové situaci podepsat pracovní
smlouvu? Přece kvalifikovaným elektronickým podpisem. Vždyť ho pan ředitel běžně jinde používá, tak proč by
nemohl podepsat i pracovní smlouvu?
Pak ji vytisknete a necháte podepsat
zaměstnanci. A je to hotové! Bohužel
není. Pokud neprovedete kvalifikovanou konverzi dokumentu, smlouva
elektronicky podepsaná a poté vytištěná na firemní tiskárně je pouze obrázkem, který o podpisu nic nevypovídá.
Abyste zachovali její platnost, musí obě
strany dokument uchovávat digitálně.

Elektronický podpis nejpozději za rok
přestane platit a bez dlouhodobé správy
časových razítek se stane bezcenným
dokumentem. A jak si uchová platnost
dokumentu zaměstnanec? Zde vidíte,
že elektronicky podepsaná pracovní
smlouva je onou pověstnou cestou do
právních pekel.

2

Jediné paperless
je mít vše v PDF

Druhý nejčastější omyl vychází
z představy, že bezpapírovosti
dosáhneme tak, že všechny papíry převedeme do PDF. Když pominu
skutečnost, že tento přístup vede k „papermore“, kdy každé PDF vytiskneme
minimálně třikrát, především riskujeme stav, kdy ono finální PDF přestane
být platné. Třeba přístup, že každá
dovolená musí být schválena (dnes už
zcela standardně elektronicky), ale
pak „vytištěna“ do PDF a podepsána,
aby byla platná. V případě, že potřebujete občas zaměstnanci dovolenou
zrušit, což opět uděláte elektronicky,
musí vzniknout nové PDF, které bude
informovat o zrušení. A všichni musí
pracovat s posledním (správným) PDF
dokumentem. A to není jednoduché
zajistit.

3

Rezignovat na paperless

Předchozí body by mohly svádět
k dojmu, že bezpapírovost není
v HR možná. Opak je pravdou.
Až 99 % personálních úkonů
(co do četnosti) lze dělat paperless.
U docházky například evidence pomocí počítače, terminálů na čipové karty
nebo mobilní aplikace. Její kontrola
a uzavírání, automatizovaný přenos do
mezd nebo i distribuce výplatního lístku zaměstnancům – to jsou věci, které
už snad většina z nás dělá opravdu elektronicky, a tedy paperless, a přijde nám
to zcela samozřejmé. Možná si už ani
nevzpomínáme, kolik papíru a práce
nám to ušetřilo. Stejně tak vysílání na
pracovní cesty, zpracování vyúčtování
z cest, kniha jízd služebního vozidla,
hodnocení zaměstnanců, vzdělávání.

Nejvíc paperless je dokument,
který nikdy nevznikne
To je taková mantra pro námi vyvíjené
HR řešení OKbase. Většinu věcí, které
jsme zmínili, můžete udělat s dobrým softwarem elektronicky. Máte
jednoznačnou identifikaci uživatele
(zaměstnance) ověřenou jeho přihlášením, nejlépe pomocí dvoufaktorové
autentizace, dále máte auditní záznam
o provedených akcích (změny, schválení, zamítnutí, zrušení), ale vždy máte
k dispozici aktuální stav. Tuto čistě
elektronickou cestu můžete dle aktuální právní situace použít také pro distribuci ELDP zaměstnancům, prohlášení
poplatníka daně, žádost o roční zúčtování daně a další.
Závěrem lze jen říci – využívejte skutečné paperless všude tam, kde je to jen
trochu možné. Jen pracovní smlouvy
ještě nějaký čas podepisujte osobně.
Zkuste se na to podívat tak, že předat si
se zaměstnancem smlouvu společně se
stiskem ruky možná vytváří pouto, které žádné kliknutí myši nikdy neudělá. /
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Mladá generace si často neuvědomuje,
Oba už v teenagerovském
věku lákal svět podnikání.
On založil v osmnácti
letech svou vlastní firmu
na výrobu bot, která má
dnes stamilionový roční
obrat. Ona od svých
devatenácti vyzkoušela
nemálo různých prací a dnes
je srdcem Vaškovy firmy.
„Kéž bych byla v jejich věku
tak uvědomělá jako oni,“
řekla jsem si po rozhovoru
s nimi. O koho jde?
O Václava Staňka, majitele
obuvnické značky Vasky,
a Barboru Čápkovou, jeho
personalistku.

Vašku, když jste s Vasky začal, byl
jste ještě na gymnáziu. Kde se vzala
ta myšlenka, že budete vyrábět
boty? Vím, že jste ze Zlína, takže se
to nabízí, ale není to pro mladého
kluka tak trochu nemoderní obor?
VS: Cestu do podnikatelského světa
jsem hledal už od 15 let. Mou podnikatelskou mysl utvářelo mimo jiné i to, že
jsem se nechal inspirovat od úspěšných
podnikatelů, mezi kterými byl i Tomáš
Baťa. A dalším důležitým momentem
bylo, že můj otec měl firmu na výrobu
obuvi, takže jsem viděl, jak to v obuvnickém průmyslu funguje i nefunguje.
Tehdy poptávka po českých botách už
téměř nebyla, tak jsem se to rozhodl
změnit. Ale s otcem bychom spolupracovat nemohli, tak jsem si založil vlastní firmu. Dodnes je tátova firma jedním
z našich dodavatelů, vlastně teď zabíráme 100 % jejich produkce.
Kolik lidí momentálně pracuje pro
firmu Vasky?
BČ: Je to přibližně 40 lidí.
Vy jste vlastně začali
úplně obráceně.
Nezačali jste výrobou
a otevíráním prodejen,
jak by tradičně
smýšlející člověk
čekal, ale začali jste
propagací na internetu
a sociálních sítích
a první prodejnu jste
otevřeli až docela
dlouho poté. Je to
tak?
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VS: Já jsem začínal s 30 000 Kč v kapse,
takže to ani jinak nešlo – neměl bych na
výrobu ani na prodejnu. A je to tak do
teď. I přesto, že vyrábíme boty, prodáváme je stále „onlajnově“. „Oflajnové“
věci jsme začali realizovat, až když jsme
si je mohli dovolit.
Je podle vás právě toto budoucnost
úspěšných, nově vznikajících firem?
VS: Co se týče módy, tam určitě musíte
mít značku, kterou je nutné podporovat i v online prostředí, protože o tom
dnešní svět je.
Barčo, kdy jste do firmy Vasky
naskočila vy? A jak jste se postupně
přerodila v personalistku?
BČ: Nastoupila jsem 1. 1. 2020. Byla to
chvíle, kdy firmu Vasky čekal velký
krok, protože chtěla zautomatizovat
celou firmu. Díky tomu jsem hned na
začátku poznala, jak všechny procesy
fungují. Časem jsem přišla na to, že by
mě bavila personalistika, a teď už vlastně neřeším nic jiného než lidi.
Vašku, dokážete přesně určit ten
moment, kdy jste měl jistotu, že se
vám bude dařit, kdy už to nebylo jen
„tak to zkusíme a uvidíme“?
VS: V té fázi jsem nikdy nebyl. Já jsem
věřil už od začátku, že se nám bude dařit.
To je skvělé. Jakou vlastnost by měl
člověk mít, aby vydržel? Aby se na
to v určitou chvíli prostě nevykašlal.
VS: Hlavně pevnou vůli a cílevědomost. Když máte daný cíl, jde se vám
mnohem snáz. Zároveň neuškodí být

FIRMA

jak se má
dobře
TEXT: BARBORA HARTMANNOVÁ, PERFORMIA
FOTO: ARCHIV VASKY

.
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VÁCLAV STANĚK

FIRMA

Vasky

trochu nad věcí a dívat se na věci z širšího úhlu pohledu. A v neposlední řadě
je důležité umět vypnout a najít si i čas
sám pro sebe a své okolí. Bez lidí, které
mám kolem sebe, bych to nikdy nezvládl.
Barčo, jak se takový
rozjezd dá uřídit z hlediska
personálního?
BČ: V první řadě věřím, že to nejdůležitější pro personalistu je vedení. Musí tady fungovat nějaká
souhra s vedením, jinak by to úplně nešlo. Druhý faktor je určitě čistá hlava a to, aby personalista začal sám u sebe, aby potom dokázal přenášet tu atmosféru do týmu. A třetí faktor je najímat ty správné lidi. Když máte ty správné lidi v domě, tak to ukočírovat jde.
Jaké výzvy teď momentálně máte
v oblasti HR před sebou?
BČ: Momentálně stěhujeme logistiku
do nových prostorů, máme v plánu
vlastní výrobu, těšíme se na to, že se
snad konečně otevřou prodejny s prodavači. Kromě toho mám teď za úkol
propojit všech pět Vaškových firem
v jeden velký ekosystém, aby atmosfé-

BARBORA ČÁPKOVÁ
Vasky

Vystudovala střední obchodní
školu a vždy tíhla k podnikání.
Pracovat začala v 19 letech a od
té doby stihla být obchodníkem
v centru vzdělávání dospělých,
výkonnou asistentkou
i manažerkou ve vinařství, au
pair v Londýně, prodavačkou
v obchodě s technologiemi
a office manažerkou v personální
agentuře. Do firmy Vasky
přiskočila na začátku roku 2020.
Ve volném čase běhá, tancuje,
cvičí, čte, cestuje a mlsá.
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Narodil se ve Fryštáku u Zlína,
věnoval se vrcholové atletice a už
na gymnáziu se začal poohlížet po
možnostech podnikání. V 18 letech
založil s pár tisíci v kapse
obuvnickou značku Vasky, dnes má
mimo to ještě tři další firmy a roční
tržby Vasek sahají ke stovkám
milionů korun. Když zrovna
nepracuje, věnuje se kamarádům,
běhá, cestuje, sleduje filmy
a poslouchá vzdělávací podcasty.
ra dobře fungovala a správně se sdílelo
know‑how.

bookové skupiny, jako je třeba „Zlín
práce“ a podobně.

Podle našich zkušeností mnoho
firem z výrobních oborů už dlouhou
dobu řeší, že „nejsou lidi“. Jak to
vidíte vy?
BČ: Je to tak. My jsme navíc ještě omezení místem, potřebujeme lidi přímo ze
Zlína a ještě ke všemu chceme opravdu
šikovné lidi.

Články a rozhovory s vámi, Vašku,
často popisují neuvěřitelný úspěch
mladého kluka. Je mi jasné, že to ale
asi není tak snadné, jak se zdá. Co
odpovídáte na otázky typu: Jaký
byl váš největší „fuckup“, moment,
kdy se vážně něco nepovedlo?
VS: Můžu vám říct, jaké fuckupy se staly dneska nebo včera. Jsou totiž každodenní součástí podnikání. Asi největším fuckupem bylo to, kdy jsem se na
začátku až moc přehřál, nerespektoval
jsem své tělo ani hlavu a dovedl jsem
to až do mentálního a fyzického zlomu,
kdy jsem dostal cukrovku.

Co vám funguje při výběru lidí do
výroby?
BČ: Na ševce a šičky funguje dobře úřad
práce. Mimo to mi fungují různé face-

Jak tedy zvládat každodenní
fuckupy a nepřehřát se?
VS: Klíč k tomu, jak zvládnout podnikání, je uvědomit si, že nemůžu
zvládat všechno. Když přijmete to, že
všechno nefunguje tak, jak by ideálně
mělo, pak tím dokážete projít, protože
k tomu nepřistupujete jako k fuckupům, ale k něčemu, co se prostě jen
musí vyřešit.
Vím, že s vaším růstem přišlo také
špatné PR v podobě kritiky kvality
vašich bot, vašich služeb a tak
dále. To je docela běžné, když
firma začne růst. Jak se vám daří
tohle ustát?

VS: Pokud je to mířeno
na konkrétního člověka,
měl by si ten člověk uvědomit, jestli je to oprávněné. Pokud to není oprávněné, neměl by to podle mě vůbec
řešit, a pokud je to oprávněné, měl by
s tím něco dělat. Pokud je to mířeno na
firmu, měl by si uvědomit, že i když je
majitelem, není tou značkou nebo tou
firmou a říct si: „Vasky jsou Vasky a já
jsem Vašek Staněk.“
Barčo, co byste k tomu řekla
vy z hlediska HR? Je něco, co je
náročné pro vás?
BČ: Dost bojujeme se spojením více firem. Vašek má online agenturu v Praze, kde sídlí celý marketingový tým,
a na druhé straně je Zlín, který tvoří
produkt a má tam i jiná oddělení. Jsou
to dva rozdílné světy s různými prioritami a to není snadné sladit. Chceme,
aby všichni táhli za jeden provaz, komunikovali a respektovali se. Někdy je
to boj, ale pracujeme na tom.
Barčo, byla jste na našem semináři
Jak vytvořit a udržet skvělý tým
a potom jste na základě toho, co
jste se naučila, přijala asistentku
pro Vaška. Prý ji ze začátku nechtěl.
Je to tak?
BČ: Najít Vaškovi asistentku byl nadlidský úkol, protože má opravdu hodně nabitý program a rozpoznat priority
není snadné. Asistentku jsme hledali
těsně po tom semináři a myslím si, že
to bylo úplně to nejlepší, co jsme pro
Vaška mohli udělat. Je fakt skvělá.
Vašku, co je pro vás při vedení lidí
nejtěžší?
VS: Najít balanc mezi tím „být hodný“
a „být přísný“ a zároveň balanc mezi
tím dát jim prostor a říct jim, že to tak
má být.
Má dnešní mladá generace chuť
něco vyrábět, pracovat ve výrobě?

VS: Tím, že máme jako
mladá generace opravdu
miliony možností, není
řemeslo momentálně to,
co si z nich chce mladý člověk vybrat. Snažíme se to změnit, říkáme, že ševcovina je sexy.
Jako společnost se vracíme k bosé chůzi, chození do lesa, čtení knížek a tak
dále, tak si myslím, že se i k tomu vyrábění mladá generace postupně vrátí.
BČ: A zároveň máme mnohem větší studijní možnosti a lidem se k tomu
řemeslu tolik nechce. Ale naopak jsou
lidé, kteří jsou vystudovaní inženýři
a vrací se třeba k cukrařině.
Jak by měly firmy pracovat
s mladou generací lidí?
VS: My najímáme opravdu hodně mladé lidi a většina z nich si nikdy neprošla
klasickou korporátní prací od devíti do
pěti, kterou musí dělat, i když se jim nelíbí. Ani já jsem žádnou takovou práci
neměl a vlastně si někdy říkám, že se
máme opravdu dobře a že na to občas
zapomínáme.
BČ: Opravdu se snažíme s lidmi
hodně komunikovat, ale ne vždycky je
možné se jim zavděčit. Zmizely některé
hranice a meze a s tím se docela špatně
pracuje s lidmi.
VS: Já bych problém komunikace
shrnul takto: Pokud se chceme ptát
lidí, co chtějí, musíme si být jisti tím,
že opravdu vědí, co chtějí.
Co by měl umět personalista
budoucnosti?
BČ: Měl by umět naslouchat lidem, ale
zároveň umět pracovat s tím, co slyší.
Určitě by neměl být jen tím, kdo zakládá papíry. Měl by to být člověk, který
pomůže celému byznysu. Měl by být
součástí vedení, protože díky tomu
dokáže vidět, jaké lidi opravdu do firmy hledá. /
Převzato z Dobrodružství
personalistiky, číslo 27, červen 2021
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Luxusní
bonboniéry
z živé
čokolády
Není čokoláda jako čokoláda.
V Chocerries vyvíjíme
a vyrábíme ty nejlepší
pralinky z živé čokolády.
Ochutnejte i Vy!
chocerries
chocerries

info@chocerries.com
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Miluji svou práci,
je pestrá
a stále mě obohacuje

TEXT ALENA KAZDOVÁ

FOTO ARCHIV NADI ŠTULLEROVÉ

Naďa Štullerová je psycholožka,
jednatelka a ředitelka konzultační
společnosti ACE Consulting. Firmu
založila před 23 lety, kdy k nám
přicházelo know how psychologie
práce a managementu ze zahraničí
„Měla jsem štěstí, že jsem v začátcích
své profesní dráhy byla při tom, kdy
jsem mohla vstřebávat zahraniční
zkušenosti, jak propojit psychologii
s byznysem a světem práce. Pochopila
jsem, že psychologie může dávat
byznysu přidanou hodnotu. V tom
vidím smysl své práce a stále mě to
moc baví,“ říká Naďa Štulerová.
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ako malá snila o tom,
že bude učitelkou
v malotřídce někde
na Šumavě a bude
na lyžích v zimě jezdit za svými žáky.
To jí vydrželo do druhého
ročníku na gymnáziu. Tam
se poprvé setkala s nepovinnými předměty sociologie
a psychologie. Pro ni nový
objev, zejména sociologie ji
oslovila natolik, že ji chtěla
studovat. „Zasáhl ale můj
moudrý tatínek a poradil
mi, abych si vybrala raději
psychologii, bude to pro život praktičtější. Tak vyhrála psychologie,“ vzpomíná
Naďa Štullerová.
„Když jsem přišla do prvního ročníku, tak jsem se
polekala, protože všechno
bylo zaměřené na klinickou
psychologii a většina mých
kolegů chtěla dělat „kliniku“, být v psychiatrických
léčebnách. To já jsem ale nechtěla. Chtěla jsem se zaměřit na sociální psychologii.
Dokonce jsem přemýšlela
o přestoupení na jiný obor.
Nakonec jsem si řekla, že
vydržím. Mezitím jsem se
setkala s psycholožkou Soňou Hermochovou, která
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vyučovala sociální psychologii. Takže nelituji, byla to
správná volba,“ říká Naďa
Štullerová.

věnovala se diagnostice pro
manažery a vedoucí pracovníky. Devadesátá léta byla
podle Nadi Štullerové pro
psychologii, personalistiku a moderní management
zlomová doba. „Přišly nové
věci, strašně moc jsme se
učili a hodně pracovali, bez
podpory manžela a tolerance dětí by to nebylo možné.
Nasávali jsme vše, co přicházelo ze zahraničí. Rychle jsme to vstřebávali, korigovali na naše podmínky,
abychom to mohli uplatnit
v ČR,“ vzpomíná Naďa.

Setkání s byznysem
Po promoci začínala v pedagogicko‑ psyc hol og ické
poradně pro děti a mládež
u dalšího významného psychologa Vladimíra Hrabala.
„Dělali jsme hodně sociometrii a věci, které souvisejí
se skupinou, například se
řešila šikana, vztahy ve třídě, autorita a obliba dětí ve
třídě, ta práce mě dala hodně
do budoucna, stejně tak jako
moje zkušenosti z přednášení na Lékařské Fakultě UK,“
dodává Naďa Štullerová.
Se změnou poměrů po
roce 1989 se pro psychologii otevřely nové možnosti,
ohromné pole působnosti
nabízely privátní organizace. K byznysu se Naďa Štullerová dostala v zahraničí,
v Tunisku, kde její manžel
učil na VŠ a rodina zde nějakou dobu žila. Naďa začala
pracovat jako manažerka
kvality v belgické továrně,
kde se šily džíny a košile
značky Levi’s. „Najednou
jsem viděla, co vše obnáší, když člověk musí řídit
kvalitu a má na starosti 700
pracovnic, které celý den
šijí a moc je to nebaví. Tam
jsem pochopila, jak to je
v práci s motivací, výkonem,
zodpovědností, řízením lidí
a uvědomila jsem si, že psychologie se dá použít v byznysu,“ vysvětluje Naďa. Po
návratu domů nastoupila
do konzultační společnosti
jako psycholog. Tak se dostala k profesní psychologii,

Miluji pouště.
Jejich nádhera, klid,
nic než písek nebo
kamení, velikost
a zároveň zrádnost
mě fascinují.

Na práci mě baví její
pestrost
V té době prošla školením
pro malé a střední podniky, které pořádala belgická
společnost. „Měli jsme třitýdenní kurz v ČR, kde jsme
dostali informace, důležité
pro vznik a fungování firmy, vize, strategie, finanční
plány, co je marketing, Několikrát jsem byla na stáži
v Belgii, potkala zajímavé
osobnosti, hodně se naučila
a psychologie ve vazbě na
byznys dostala jiný rozměr.
To mě vedlo k rozhodnutí,
že si založím vlastní firmu,
ACE Consulting. Bylo to riskantní, ale pustila jsem se do
toho. Jsem ráda, že jsem do
toho šla, mám práci, která
mě baví, kterou miluji a která mi dává smysl,“ říká.
Ve své firmě plní současně dvě role. Konzultantka,
psycholožka, která se věnuje
konkrétním projektům pro
klienty. A zároveň manažerka, která se stará o provoz
firmy, „Obě role mám ráda,
nechci se vzdát své odbor-

.
5 2021

39

PRÁCE A JÁ

nosti,“ přiznává. A které oblasti z psychologie má nejraději? „Baví mě v podstatě
všechno, ale kdybych měla
opravdu vypíchnout, co nejvíc, tak jsou assessmenty,
psychodiagnostika, posuzování vhodnosti člověka na
určitou pozici, odhalování
potenciálu člověka s ohledem na jeho práci, ale i poukazování na limity. Možnost poznávat a potkávat se
s různými lidmi z různých
firem a segmentů, to mě stále
obohacuje a inspiruje. Na mé
práci mě baví její pestrost, “
říká Naďa Štullerová.

Inovovat zaběhlé
postupy
Má za sebou velkou řadu
různých projektů. Má‑li ale
vybrat jeden, který jí udělal
radost, chvíli přemýšlí a pak
se rozpovídá o projektu „Development Centrum (DC), do
něhož jsme začlenili několik
nových věcí, například aktivity formou hry. DC bylo
i pro starší zaměstnance,
tak jsem měla trochu obavy,
aby hravé aktivity přijali.
Zařadili jsme do nich večerní aktivitu V lese, do níž se
starší lidé obvykle zrovna
nehrnou. Ale vše se povedlo
a účastníci odjížděli z večerního teambuildingu nadšení
a s mnoha zážitky a novou
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motivací do další práce,“ říká
Naďa.
Digitalizace změnila v psychologii některé postupy
a způsob práce. „Naučili jsme
se pracovat s novými technologiemi, výběrové rozho
vory, třistašedesátku jsme
začali bez problémů realizovat online. Velmi náročná ale byla školení online.
Samozřejmě bychom se
moc rádi k prezenční formě
práce s klienty vrátili. Ale
některé věci už asi digitální
zůstanou, ostatně šetří nám
i klientům čas i energii,“ vysvětluje Naďa Štullerová.

Cestování je očistná kúra
Naďa Štulerová je světoběžnice, velká cestovatelka.
„Největší relax je pro mě
cestování. klidové formy re-

laxace pro mě nejsou, potřebuji se zaměstnat jinak.
Abych se odstřihla od práce,
tak vyrážíme s rodinou do
světa na expedice, které plánujeme zcela sami, a i sami
cestujeme. Milujeme Afriku, nejen severní, kde jsme
žili, ale i Botswanu, Namibii,
JAR, Keňu, úžasné byly i cesty na jiné kontinenty – Aljaška, Austrálie. Kromě safari,
přírody, mám zvláštní zálibu – miluji pouště. Sahara, Australská poušť, Gobi,
Kalahari, Mojave, jejich
nádhera, různorodost, klid,
nic než písek nebo kamení,
velikost a zároveň zrádnost
a nebezpečnost mě fascinuje. Vyčistím si tak dokonale hlavu, skvělá očistná
kúra. Pak mohou přicházet
zase nové nápady,“ směje

se Naďa Štullerová. Ráda
čte, každý rok s rodinou vyráží na lyže, do Francie, Rakouska, na běžky do Jizerek.
„Snažím se pravidelně běhat, i přitom nějaký nápad
přijde. Vloni na jaře mě
při běhání napadlo, jak pomoci zaměstnancům našich
klientů zvládnout psychické
dopady doby Covidu. Zavedli jsme telefonní linku, na
kterou mohl kdokoliv zavolat a s psychologem řešit psychické problémy nebo sdílet
i nelehké příběhy, které během pandemie prožili. Manažeři s námi konzultovali,
jak na dálku lidi vést. Má to
velký ohlas.“

Sdílení i experimentování
Má stále plno plánů. „Například chceme vyzkoušet
Assessment Centrum (AC)
online. Je to experiment,
na který se moc těším. Chci
zjistit, jestli to jde a jestli se
přitom ztratí hodně nebo
méně informací v porovnání s prezenčními AC. Pomalu předávám věci kolegům,
jsou velmi zdatní a ode mě
očekávají supervizi a sdílení zkušeností. To je věc,
kterou si užívám,“ doplňuje
další plány Naďa Štullerová.
Působí v České asociaci psychologie práce a organizace
a s ostatními kolegy usiluje
o vznik Komory psychologů.
Užívá si hezkého rodinného zázemí, bez kterého
by ten pracovní nemohl být
tak bohatý. Těší se, že snad
napřesrok konečně vyjde
cesta do Tanzanie, kterou už
dvakrát odložili. Věří, že zase
pojedou lyžovat do milované
Francie. /

ADVERTORIAL

S

odexo Benefity rozšířilo portfolio svých služeb a nově spustilo portál Cestujsbenefity.cz,
který umožňuje nakupovat za
benefity letenky, služby jako
BeRider a mnoho dalšího.
Služba Cestuj s benefity vznikla jako
mladší sourozenec úspěšného SodexoRozvoz.cz. Funguje na stejném principu, jenom s tím rozdílem, že zde můžete
uplatnit své volnočasové kredity.

Jak funguje Cestuj s benefity?
• Vyberte, kde chcete nakoupit a zvolte hodnotu poukazů

FOTO SODEXO BENEFITY

Cestování s benefity nebylo snazší:
Kupte si letenku a další skvělé služby

• Zaplaťte přes platební bránu Sodexo
• Poukazy obratem přijdou na váš
email a můžete jimi uhradit svou
rezervaci/službu u partnera
Nakoupené vouchery nyní uplatníte

na Letuška.cz, Kiwi.com, Ehotel.cz,
HoppyGo, Slevomat nebo Berider.
V blízké době se můžete těšit na spoustu nových partnerů. Ze široké nabídky
v oblasti cestování, dovolené, letenek*
a zážitků si vybere každý.
*Nákup voucheru k úhradě letenky na
Cestujsbenefity.cz je možný pouze s nákupem voucheru na ubytování, aby ho bylo
možné zahrnout do kategorie cestování
dle platné legislativy. Letenky samostatně z volnočasových benefitů zakoupit
nelze. /

Zájem o benefity podporující fyzické
a psychické zdraví stále roste

P

FOTO SODEXO BENEFITY

okud doba covidová přinesla
něco pozitivního, tak to, že otevřela téma zdraví velmi důrazně, a i firmy v České republice
si uvědomily, že by o duševní
a fyzické zdraví svých zaměstnanců měly začít pečovat. Podle společnosti Sodexo Benefity, největšího
poskytovatele firemních benefitů, bude
tento trend pokračovat i nadále.
Rostoucí poptávku svých klientů po
benefitech podporující zdraví Sodexo
výrazně pocítilo minulý
rok na jaře v souvislosti
se světovou pandemií.
„Firmy se rozhodly jednat.
A jednou z nejefektivnějších cest bylo zajistit svým
zaměstnancům volnočasové benefity na Flexi Pass
CARD, které pak mohli vy-

užít dle svého uvážení, a to i se spoustou
online možností,“ říká Martina Machová, HR ředitelka Sodexo Benefity & Sodexo OnSite ČR.
I když to nejhorší máme nejspíš za
sebou, zájem o benefity podporující
zdraví rozhodně neupadá. „Poptávka po
volnočasových benefitech ze stran firem
neustále roste. Lze je využít na širokou
škálu produktů nebo služeb podporující
psychické a fyzické zdraví,“ vysvětluje
Machová. A co všechno zaměstnanci
za benefity od Sodexo
pořídí? V partnerských
lékárnách, jako jsou
Dr. Max nebo Benu Lékárna, lze za benefity nakoupit již zmiňované vitamíny a doplňky stravy.
Psychiku mohou podpořit návštěvou terapeuta

od Terap.io nebo u vybraných koučů.
V neposlední řadě mohou benefity využít na širokou škálu aktivit spojených
s odpočinkem a relaxací.
Všechny možnosti, jak uplatnit volnočasové benefity najdete na www.
mujpass.cz. /

VÁNOČNÍ DÁRKY
Lahev vína jako firemní dárek
určitě nikoho neurazí, ale věděli
jste, že kdybychom si mohli vybrat, tak 64 %* z nás udělá větší
radost poukázka na nákup zboží a služeb, které si můžeme sami
vybrat? Darujte Dárkový pass Sodexo a máte vše vyřešeno.
*Zdroj: B‑inside (2021), Průzkum
trhu v oblasti firemních dárků.
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TEXT: ALENA KAZDOVÁ
FOTO: ARCHIV NEUROLEADERSHIP S.R.O

PROFIL

ROZVOJ LIDÍ
není náklad, ale investice
Vladimír Tuka, kouč a zakladatel
společnosti NeuroLeadership,
je průkopníkem metody Brain
‑Based Coaching, která uplatňuje
poznatky moderní neurovědy
v koučinku i leadershipu. „Když
porozumíme našemu mozku,
a podle toho pak uzpůsobíme
naše jednání, může být náš
mozek úžasný kamarád. Pokud
jdeme proti němu, může se stát
naším nepřítelem,“ vysvětluje.
Ve firmách pomáhá nastavit
prostředí, které je založeno na
respektu k základním sociálním
potřebám lidí, a tím přispívá
k efektivnímu fungování týmů
a dosahování firemních cílů.
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Psychologové, koučové, sportovci
i jiné profese často říkají, že výkon
záleží na tom, co se nám děje
v hlavě. Proč se mají manažeři
zabývat tím, jak funguje mozek?

Jestliže chceme ovlivňovat lidi, získat je
pro naše záměry, tak je dobré vědět, proč
jednají tak, jak jednají, co má vliv na to,
že někdy dělají víc, jindy méně, že někdy
mají plno energie, jindy málo. Pokud
tomu porozumíme, tak s nimi dokážeme srozumitelně a efektivněji jednat. Za
každým naším konáním, přemýšlením
i emocemi je náš mozek. A pokud pochopíme, jak řídí naše chování, můžeme
tomu přizpůsobit i náš výkon.

Neurověda prožívala svůj boom
v devadesátých letech minulého
století, odkryla tajemství
fungování mozku a spojitost
s chováním lidí. Roste podle
vašich zkušeností zájem lidí
porozumět svému mozku?

Těžko říci, podle čeho by se to dalo posoudit, ale faktem je, že stále více organizací se na naši společnost Neuro
Leadership obrací, abychom s nimi
o tom hovořili. Leccos urychlila i doba
pandemie, kdy měli manažeři své lidi
na home office. To vyvolalo otázku, jak
s nimi efektivně komunikovat. Manažeři si uvědomili, že nastala nová situace,
kdy nestačí dřívější styl příkazu a kontroly, ale že musí přistupovat k lidem
individuálně. I proto se více zajímají,
jak zjistit, o čem druzí přemýšlejí, jak
se chovají a co prožívají, když pracují
na dálku. Lidé změnili své životní styly.
Chceme‑li si je získat a motivovat, nemůže to už být tím, že je budeme neustále hlídat a předepisovat jim, jak se mají
chovat. Manažeři tedy potřebují hluboké změně, která nastala, přizpůsobit
styl vedení lidí. Znalosti o fungování
mozku jim v tom mohou hodně pomoci.

Jaké principy manažery učíte
v programech Neuroleadeship?
A změnil ty principy koronavirus?
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Pokud máme být užiteční a klientům
pomáhat, tak musíme programy přizpůsobit jejich potřebám. A ty se s časem mění. Přesto existuje pár věcí, které
zůstávají stejné. Tou první je neurodiverzita, což znamená, že každý žijeme
ve svém světě a jenom ten známe. Nemůžeme tedy předpokládat, že stejně
jasno jako my mají v nějaké věci i druzí. První zásadní princip Brain‑Based
Coachingu je proto vnímání odlišností
a jedinečnosti lidí, což ve firemní praxi znamená přistupovat ke každému
pracovníkovi individuálně a empaticky. Manažeři by měli respektovat,
že jejich kolegové nejsou excelovské
buňky, ale osobnosti s vlastními příběhy a prožitky.
Další důležitý princip je respekt
k sociálním potřebám jednotlivců,
které shrnuje model SCARF. Pandemie ukázala, jak důležitá pro kreativní
a efektivní práci je např. autonomie.
Lidi si při práci na dálku uvědomili,
že toho v profesním i osobním životě
zvládnou daleko víc, když se mohou
sami rozhodovat, kdy a jak budou pracovat, aby to odpovídalo jejich vlastním potřebám.
Pandemie narušila mnoho jistot, na
nichž jsme budovali své životy. Místo
těchto jistot budou manažeři muset
svým lidem zprostředkovávat daleko
víc jasnosti. Trpělivě vysvětlovat, jaký
je záměr společnosti, a hovořit s nimi
o výsledku i o tom, jak vypadá skvělý
výkon. Ale pak by měli druhé nechat,
aby si k němu našli svou cestu. Manažeři se potřebují oprostit od snahy
mít o pracovnících neustálý přehled
a předkládat jim své představy. Touha
po kontrole je dnes iluze, která může
manažerům komplikovat život.
A ještě jedna věc je zvlášť nyní velmi
důležitá – vztahovost. My lidé potřebujeme někam patřit, je to naše sociální
potřeba, ať už jde o rodinu, firmu nebo
tým. Úkolem manažera je proto ukazovat to, co nás spojuje, proč tu jsme
dohromady a čím každý z nás může při-
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spívat celku. Je to taková neviditelná,
ale neskutečně mocná síla, a právě její
potenciál je třeba se naučit využívat.

To jsou hodně velké a zcela nové
nároky na manažery, které se dřív
zanedbávaly.

To máte naprostou pravdu. Ve srovnání s praxí zaběhlou v mnoha společnostech jde o zásadní změnu přístupu.
Řada podnikatelů se obává, že jejím výsledkem může být zaměstnanec spokojený na úkor firmy. Je to ale jinak. Respekt k základním sociálním potřebám
vede k vytváření prostředí, v němž ze
sebe lidé mohou dávat to nejlepší. A to
má samozřejmě příznivý vliv jak na

výkon a efektivitu jich samotných, tak
i celého týmu a společnosti. Naopak
překonaný styl vedení založený na
příkazech a důsledném monitoringu
vede v řadě profesí k tomu, že schopné
lidi znechutí a přiměje k odchodu, což
má značný negativní dopad na danou
organizaci.

V tom případě by dobrému
manažerovi mělo zablikat v hlavě
varovné světélko a měl by
začít něco měnit. Pomůže mu
neurověda?

Když manažer vidí, že věci nefungují,
mělo by být v jeho zájmu, aby hledal
nové cesty. Neurověda mu ukáže i to,

co vypadá na první pohled nehmatatelně, jak jsem zmínil výše ty mocné síly – neurodiverzitu, autonomii,
vztahovost. Změna nastane, když
opustíte zaběhlé způsoby, něco dávno
naučené a fixované, co jste považovali
za přirozené, ale co už není přínosné.
Neurověda pomáhá osvojit si změnu,
natrénovat a zautomatizovat si nové
dovednosti tak, že se stanou přirozenými. Nějakou dobu učení trvá, musíte vyvinout více energie, než když jste
používali původní zautomatizovaný
model, ale když změnu završíte, nejen
že si usnadníte život, ale jste otevřenější k dalšímu rozvoji.

Jak může manažerům pomoci
v hledání nových cest HR
oddělení?

V mnoha případech už HR není jen
o zdrojích, ale opravdu o lidech. HR
by proto měli vědět, jaká je situace na
trhu, jak udržet angažovanost a zda
tomu kultura a přístupy manažerů
v jejich firmě odpovídají. HR k tomu
má nástroje – různé průzkumy spokojenosti, angažovanosti, třistašedesátky apod. Ty jim dávají signály o naladění společnosti. Měli by se zajímat,
jaké jsou rozvojové možnosti, aby se
jejich manažeři ve své práci s lidmi
zlepšovali. Měli by tedy hledat, co se
nového v rozvoji lidí děje, co je efektivní a mohlo by manažerům pomoci.

Vaše společnost nabízí
manažerům program BOOST,
o co jde?

BOOST znamená nastartování, až raketový růst něčeho nového. Program
má ještě podtitulek „Z manažera leaderem“. Přispívá k tomu, aby manažeři
dokázali plnit svou klíčovou roli. Kdysi
nikoho nezajímalo, jak nadřízený pracuje s lidmi, hlavně když byly výsledky.
Minulá doba byla daleko víc postavena
na nedůvěře, manažer stále pracovníky prověřoval, hodnotil. Předpokládal, že jinak nebudou moc výkonní.
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Klíčová role manažera v současném
světě ale netkví v moci, spočívá v tom,
aby zajišťoval výsledek prostřednictvím svých lidí. K tomu potřebuje, aby
byli kompetentní, aby věděli, co, proč
a jak mají dělat, aby byli pány svých
rolí, a také aby svou roli viděli v širších souvislostech. K tomu je šéf musí
motivovat. Naučit toto manažery je
posláním BOOSTu. Účastníci programu se tak učí, jak získat a motivovat
pracovníky pro své cíle. Dokážou také
porozumět tomu, že v každodenním
životě náš mozek vyhledává neustálé
hrozby, a pochopí, co z toho pro vztah
manažera a pracovníka vyplývá. Zjistí,
jak vytvářet sociální prostředí, v němž
se lidé budou cítit bezpečně, ne v ohrožení. Osvojí si i účinné techniky, jak
udržet pozornost pracovníků při práci
na nových věcech, jak je nadchnout pro
změnu a jak společně změnou projít.

V říjnu jste otevřeli nový program
NeuroLeadership Pool koučů, co
je jeho smyslem?

Pool koučů je ucelený koncept rozvoje
klíčových lidí, především seniorních
a top manažerů. Na základě mnohaletých zkušeností jsme zjistili, že kou
čování je velmi efektivním nástrojem
rozvoje, ale že pro firmy může být ná-
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ročné s ním smysluplně nakládat.
A právě v tom jim chceme pomoci.
Nejde totiž jen o výběr koučů. To je až
x‑tý krok v pořadí, když sestavujete individuální nebo skupinový rozvojový
program. Klíč k správnému programu
na míru spočívá ve výběru lidí, kterým
chcete koučink dopřát. Obvykle se to
s koučováním má tak, že ho dáváte
jako benefit, aby vám manažer neodešel. Koučink se občas považuje i za
nápravný prostředek či poslední šanci k udržení místa. Ve většině těchto
případů je rozvoj vnímán jako služba, která se poskytnutím spotřebuje.
Cena za něj je pak považována za náklad, nikoliv investici.
Pokud chcete rozvoj brát jako investici, která se firmě vrátí, musí být první
a zásadní krok určení potenciálu a potřeb konkrétního manažera ve vazbě
na cíle firmy. Zároveň si potřebujete
udělat jasno v tom, kde a jak se budou
vracet prostředky, které do klíčového
člověka vložíte, a jak návratnost investice změříte.
V rámci programu Pool koučů se
tedy nejprve se zástupci společnosti
bavíme o tom, proč, v čem a jak rozvíjet konkrétní manažery, a co to firmě
v budoucnu má přinést. Na základě
toho jsme schopni připravit adekvát-

ní, měřitelný a na míru konkrétním
lidem šitý rozvojový program. Pokud
jej firma přijme, koučovaný manažer
si může vybrat z několika prověřených
koučů toho, který mu nejvíc vyhovuje.
Pro úspěch programu bývá často důležité, aby do celého procesu byli zapojeni i další lidé z firmy, kteří mají přímý
zájem na úspěchu rozvoje manažera.
Pool koučů je tedy ucelená služba,
která rozvoj top manažerů řeší od definování rozvojových potřeb přes sestavení programu na míru, výběr specializovaného kouče až po hodnocení
dosažených cílů a měření výsledků.
Nejsme zprostředkovatelé koučů. Připravíme robustní a solidní program,
postavený na pevných základech tak,
aby šlo o investici, která se musí firmě
vrátit. Mimochodem ve všech firmách,
kde to takto dělají, dosahují návratnosti až ve stovkách procent.

Existuje i online verze programu
Pool koučů?

Kompletní online verze neexistuje, ale
možnosti digitalizace samozřejmě využíváme. Součástí Poolu koučů je online portál Virtuální koučovna, do něhož mohou účastníci vstupovat a zkoušet si v něm různé nástroje koučování,
v klidu si promýšlet témata, která je
zajímají a která si řeší, jako hodnoty,
poslání, silné stránky… Tento portál
usnadňuje i sdílení informací a procesní záležitosti spojené s úspěšnou
spoluprací.

Jak udržet týmového ducha
s lidmi pracujícími na dálku?

Klíčová věc, která nás motivuje ke společné práci, je pocit, že patříme k sobě.
Zásadní věc, která spojuje lidi, jsou
společné záměry a cíle. V tomto musí
být manažer velmi jasný. To znamená,
že je dobré, když tým ví, proč existuje,
čemu a komu slouží, a když mají jeho
členové jasno v tom, že na jejich práci
závisí jiné týmy i výsledky celé firmy.
Dále by měl manažer dbát na to, aby
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Co je SCARF

se v týmu doplňovaly kompetence, aby
role lidí dokázaly vzájemnou kombinací přispívat k naplnění záměrů a cílů.
Složitější úkol lidí v týmu a jejich
manažera pak je udržení vzájemné
odpovědnosti, protože výsledek týmu
není součtem výsledků atomizovaných
jednotlivců. Úspěch se dostaví, až pokud uspěje celý tým. Takže je třeba
vzbudit zájem každého člena. Jde o společné dílo, kde každý přispívá něčím,
společně se doplňují, ale také zajímají
o to, jak si druhý vede. Zároveň je třeba,
aby manažer zajistil dostatek meetingových časů, kdy jsou všichni pohromadě.
Online, prezenčně, třeba jen nakrátko,
aby si řekli, kdo potřebuje v něčem pomoct, nebo i sdílet, jak tráví volný čas,
jak se vůbec v životě mají.

Jaké jsou nejčastější chyby
v komunikaci vedoucích?

Příliš často se řídíme rčením „podle
sebe soudím tebe“. Může to být automatismus, který si odnášíme z dětství
a výchovy, ale v praxi to znamená, že
se manažer mylně domnívá, že to, co
ví on, musí vědět i ostatní.
A je tu ještě jedna věc, která je spojena s mocí. V momentu, kdy se jeden
člen týmu stane šéfem, může mít jeho
pocit „výjimečnosti“ dopady na způsob
přemýšlení a vnímání reality. V mozku se pak mohou rozeběhnout tři děje,
podle nichž manažer jedná: 1. je příliš
optimistický, 2. přehlíží data a rizika
a 3. jedná podle schématu, že ke všem

Pokud chceme maximálně rozvinout schopnosti lidí, je třeba jim
vytvořit podmínky, v nichž se cítí
dobře, jsou ochotni přiměřeně riskovat, mají odvahu vyjadřovat jiné
názory, experimentovat a při tom
i chybovat. K vytváření takové firemní kultury se využívá model
SCARF. Jde o pět sociálních potřeb,
jejichž naplnění by měl manažer
podporovat. Zakladatel Brain
‑Based Coachingu, David Rock, je
shrnul právě do akronymu SCARF.
Pod písmenem S se skrývá
status. Lidé chtějí být uznáváni,
potřebují vědět, že jejich práce je
důležitá. Manažer by jim měl proto poskytovat kontinuálně zpětnou
vazbu, průběžně hodnotit pokrok,
nešetřit pochvalou a uznáním. Neměl by bagatelizovat jiné nápady,
a už vůbec ne je zesměšňovat.
Písmeno C znamená jistotu
(Certainty), za kterou je skryta potřeba předvídat – vědět, co je a co
bude. Vyvolává ji například jasné
zadání, ale i samotná čitelnost manažera. Velmi důležitá při vedení
lidí je podpora autonomie (Autonomy) – tedy potřeba mít možnost
volby, kontroly nad událostmi. Její
naplnění silně narušují mikromanažeři. Leadeři by neměli zapomínat ani na vztahovost (Relatedness), potřebu někam patřit a sdílet
společné. Je kromě jiného důležitá,
abychom neodmítali nápady a myšlenky jiných lidí pouze proto, že
nesouzní s těmi našimi.
Písmenem F se rozumí férovost
(Fairness). Pro mozek a naše chování jsou silnou hrozbou pocity
křivdy, nespravedlnosti. Abychom
jim předcházeli, musí pro všechny
v týmu platit stejná pravidla, a to se
týká i dodržování slibů.

je zapotřebí přistupovat stejně. Přitom
jsme ale každý jiný, každý má jinou
motivaci, takže manažer by měl být ke
všem velmi empatický a umět ke každému přistupovat individuálně.
Pokud vezmeme v potaz situaci,
kdy převažuje home office, nebo později hybridní model, tak v komunikaci
platí, že čím více jsou lidi od sebe, tím
více potřebují komunikaci, nikoliv
však dohled.

Co je humánní a mechanistický
leadership a který v budoucnu
převáží?

Jde vlastně o souboj dvou protichůdných způsobů jednání s lidmi, který má
poměrně dlouhou tradici. Ještě v padesátých letech minulého století přišel
Douglas McGregor s Teorií X a Teorií Y.
Teorie X je o tom, že manažer nevěří
a musí kontrolovat. Teorie Y naopak
staví na důvěře manažera v jeho lidi
a dává jim prostor, aby ze sebe vydali
co nejvíc. Mechanistický přístup odpovídající Teorii X byl svého času obrovským pokrokem, protože reagoval
na průmyslovou revoluci, kdy manažer opravdu věděl, co mají druzí dělat,
a sledoval, aby to dělali co nejlépe.
Postupem času, kdy se z rutinních postupů staly činnosti, kde potřebujeme,
aby lidé přemýšleli a sami hledali nové
způsoby řešení, se však mechanistický
přístup ukazuje jako neefektivní, ba
dokonce škodlivý.
V řadě profesí už není žádoucí
kopírovat, co manažer řekne, ale je
naopak zapotřebí se samostatně rozhodovat a vytvářet vlastní hodnoty,
které společnosti přispívají. A to vyžaduje úplně jiný styl vedení a řízení.
K lidem se musíme chovat s respektem,
jako k humánním bytostem. Takže se
hovoří o humánním leadershipu. Už
neřídíme, ale vedeme, tj. ovlivňujeme.
Firmy, které budou ve vedení lidí
humánnější, budou víc respektovat
lidskou podstatu, se stanou daleko
úspěšnějšími. /
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TEXT: PHDR. KAREL ČERVENÝ, MSC., MBA, DBA, LEKTOR

Hra

jako nástroj tréninku manažerů
Představte si klasickou
situaci. Jste na školení,
které je zajímavé. Lektoři
vám říkají, že máte být lepší
lídři, naslouchat, chválit,
povzbuzovat, inspirovat
a jít příkladem. Po skončení
kurzu vyplníte hodnotící
formulář, vše bylo výborné,
všichni jsou spokojeni. Za
půl roku se vás kolegové či
nadřízení zeptají, co se u vás
změnilo, a vy si s hrůzou
uvědomíte, že téměř nic.
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okonce si na většinu věcí z kurzu nemůžete vzpomenout.
Proč to tak je? Jsou to zákonitosti naší mysli. Jak fungují?
Je známo, že měsíc po kurzu si
manažeři pamatují:
10 % z toho, co četli
20 % slyšeného
30 % viděného
55 % toho, co slyší a vidí
60 % z toho, co na kurzu říkají
70 % z toho, co na kurzu dělají
80 % z toho, co po kurzu vysvětlují
druhým – učí je, co se sami naučili
90 % z toho, co intenzivně prožívají,
jak to zasáhlo do jejich potřeb.

Pokud se obsah kurzu vhodně nepřipomíná v práci a a máte třeba problémy
v osobním životě, půl roku po kurzu je
situace se zapamatováním velmi trist

ní. Tolik o pamatování si faktů. Což teprve vzorce myšlení a chování?
Chceme‑li, aby manažeři trvale změnili své myšlení a chování, je lépe volit
takové lektory, kteří umí měnit postoje
manažerů. Tedy než by měli manažeři jen pasivně sedět v lavicích, je lépe,
když hrají speciální manažerské hry.
V těchto hrách jsou připraveny modelové situace, do nichž si účastníci vnesou
své vzorce myšlení a chování. Vždycky
to tak je. Když toto jejich obvyklé chování na modelovou situaci nestačí – je
chybné, lektoři jim nabízí možnost použít jiné vzorce chování. Tyto nové vzorce reakce a chování se v průběhu kurzu
stále opakují, až se zvnitřní. Účastníci je
v kurzu prožívají velmi intenzivně. Tak
intenzivně, že se u většiny přítomných
změní jejich základní nastavení (mind
set). Ovšem nejsou hry jako hry. Často
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se v kurzech používají hry, které jsou
jen zajímavé, atraktivní, ale nemění
lidi. Naši psychologové dokáží připravit na míru aktivity, které mají úžasný
dopad do reality.

Nastavení mysli
U tzv. zážitkové pedagogiky, hraní rolí
a her typu LARP platí, že nezáleží tolik
na tom, zda je zážitek negativní či pozitivní, ale hlavně, že je silný a mění postoje. Mám osobní zkušenost, že když
hrajeme tyto hry ve firmách, změní své
postoje úplně asi 20 – 30 % účastníků,
částečně také asi 30 % a zbytek se postupně vrací ke starým vzorcům, protože měl nízkou touhu (motivaci) po změně. Zjistit dopředu před kurzem, jaká je
motivační připravenost, lze.
Jaké postoje lze tréninkem změnit?
Všechny, které souvisí s osobnostními předpoklady pro výkon práce: trpělivost, sebeovládání, naslouchání,
sebedůvěra, samostatnost, kritické
myšlení, tvořivost, spolupráce, iniciativa, soustředění, rozhodnost, zodpovědnost, lídrovství a další. Máme
je všichni v sobě – určitou genetickou
dispozicí i hlavně návykem z dětství.
Podle Charlese Duhigga (Síla zvyku) je
člověk „kupou zvyků“, které lze změnit.

Je to však trochu složité a každá
vlastnost či předpoklad vyžaduje jiné
množství času pro trénink, aby došlo
k výrazné změně. Pro některé postoje
a lidi stačí jen tři setkání, někdy je jich
třeba deset až dvanáct. Avšak v dnešní
době, kdy je na trhu málo kvalitních
a zodpovědných lidí, není jiného zbytí
než ty odborníky, které máme, vypiplat
do podoby, kterou potřebujeme.
Vypadá to, že zlepšit zásadně postoje
deseti – dvaceti manažerů je příliš náročné na čas i peníze. Avšak když si spočítáte, kolik času a peněz stála všechna
„soft školení“ managementu dosud,
a jaké jsou jejich hmatatelné – měřitelné výsledky, relace je naprosto jiná.

Nový hit ve vzdělávání
Ve světě je velká poptávka po novém
efektivním typu manažerských her,
které zaručeně mění manažery a specialisty tak, aby dokázali jít vstříc novým
výzvám. Například firma – velký mobilní operátor v Česku nahrazuje klasické
tréninky soft dovedností hrami pro
mnoho lidí najednou. Podle mých informací jimi v zimě před Covidem prošly
stovky pracovníků. Další a další nadnárodní společnosti v tuzemsku i v zahraničí se k tomuto trendu přidávají.

Abyste i vy mohli klíčové pracovníky
trénovat k tomu, aby dokázali čelit novým výzvám po Covidu a mimořádně
turbulentním podmínkám na trzích
i ve světě, je třeba si ve firmě jasně definovat, jaké výzvy to jsou (technologické
zvraty, AI, průmysl 4.0, změna klimatu,
války, migrace, nestabilita, chaos, využívání kvantové fyziky) a jaké tyto události vybudí vzájemné synergické efekty.
Pak si musíte zjistit, jak jsou mezi vašimi manažery a specialisty potřebné
postoje a vlastnosti zastoupeny (tvořivost, rozhodnost, lídrovství, flexibilita,
vnímavost, strategické a konceptuální
myšlení, iniciativa apod.) a ve vhodně
namixovaných skupinách je v manažerech vybudit.
Pak si najděte trenéry, kteří to umějí
vytrénovat. Stanovte si s nimi, čeho a do
kdy se má dosáhnout, vymyslete hodnotící kritéria a měřitelné indikátory pro
průběžné hodnocení zlepšování. Pracovníkům vybraným pro trénink dejte
do plánů osobního rozvoje úkol, že do
určité doby dosáhnou určité míry požadované změny. To, aby ochotně s trenéry spolupracovali. Vhodně je motivujte, jak je to pro ně a pro firmu důležité.
A pak to celé spusťte. Budete se divit,
„kolik muziky získáte za málo peněz“. /
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TEXT: VERONIKA JENÍČKOVÁ, TEAM LEADER, HAYS CZECH REPUBLIC, S. R. O.

Jak pracovat na plný úvazek

z domova?

Do roku 2019 pracovalo
z domova v ČR přibližně 4 %
zaměstnanců. To se však
v roce následujícím rapidně
změnilo. Nastává otázka, do
jaké míry se vrátí zpět pevná
pracovní doba v kanceláři,
neboť práce na dálku
bude častějším pracovním
modelem.

Z

jistili jste během pandemie, že
vám home office vyhovuje více
než práce z kanceláře? Zdá se
vám, že jste doma produktivnější a že dokážete lépe skloubit pracovní a soukromý život?
Chtěli byste trvalý home office? Pokud
si nejste jisti, zda ho váš zaměstnavatel
bude do budoucna poskytovat a v jaké
míře, promluvte si se svým manažerem
o podmínkách, které budou vyhovovat
vám oběma. Pokud se na odpovídající
míře flexibility nedomluvíte, je možné,
že budete hledat práci jinde. Rozhodnutí neuspěchejte, protože jde o dlouhodobou volbu, která ovlivní část vašeho
života. Chcete‑li zjistit, zda je pro vás
home office na plný úvazek to pravé,
odpovězte si na tyto otázky:

1

Jste produktivnější doma
nebo v kanceláři?

Pokud pracujete z domova, neztrácíte čas dojížděním a lépe sladíte
osobní a pracovní život. Buďte k sobě
ale upřímní a zhodnoťte, zda jste z domova opravdu stejně produktivní, jako
když sedíte v kanceláři. Home office
totiž nevyhovuje každému – vyžaduje
vysokou úroveň disciplíny a motivace
a silné komunikační dovednosti. Je
potřeba umět si dobře rozplánovat
práci a dokázat pracovat na zadaných
úkolech samostatně. Dále zvažte, zda
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upřednostníte práci v prostředí, kde
jste do jisté míry izolovaní, anebo se
chcete vídat s kolegy v kanceláři a vzájemně sdílet názory a know‑how. Porovnejte si i vlastní produktivitu – kolik
úkolů dokončíte v běžný pracovní den
doma a kolik v kanceláři.

2

Cítíte se při práci na dálku
sebevědomě?

Pokud pracujete na dálku, je
sebevědomí obzvlášť důležité. Je nutné
umět dobře komunikovat s kolegy, jelikož s nimi nebudete fyzicky v kanceláři
a bude pro vás obtížnější si s nimi vybudovat pevný vztah. Zvažte i fakt, že
pokud pracujete na dálku, pravděpodobně nebudete dostávat tolik pochval
od svého šéfa jako v kanceláři.

3

Kde budete pracovat?

Toto je velmi důležitá otázka
nejenom kvůli tomu, abyste
měli zajištěný optimální prostor pro
výkon vaší práce, ale také abyste si vytvořili strategii, jak přesně budete z domova pracovat. Budete mít vyčleněn
prostor, který věnujete práci? Budete
občas pracovat z kavárny? Dokážete si
zajistit klidné místo, které lze využít
pro důležité hovory nebo prezentace?
Tyto faktory ovlivní, zda budete stejně produktivní v dosahování vašich
kariérních cílů.

TIPY A TRIKY

4

Jak zůstat na očích a „být
viděn“?

Jak zajistíte, aby vás viděly klíčové osobnosti vaší společnosti a vnímaly vás jako silného člena týmu, který může kariérně růst, i když nepracuje
z kanceláře? Snažte se proto udržovat
kontakt se všemi členy vašeho týmu –
ať už je to váš manažer nebo kolega.
Upřednostněte spíše videohovory než
emaily, udržujte zainteresované osoby
v obrazu ohledně projektů, na kterých
zrovna pracujete, a nebojte se ani malé
„sebepropagace“ – je potřeba, abyste se
cítili komfortně s tím, že budete mluvit o svých dokončených projektech
a dalších úspěších. Skvělý způsob, jak
zůstat součástí týmu, je občasná účast
na fyzických schůzkách, jako jsou vánoční večírky, společné týmové obědy.
V práci na dálku je důležité rozvíjet
i svou osobní značku.

5

Jak se vyhnout
přepracování?

Mnoho lidí během koronavirové krize začalo věnovat práci významně
více hodin, než byli zvyklí dříve. Snadno pak podlehnete pocitu, že když máte
počítač neustále na dosah, musíte být
vždy k zastižení.
Navíc všechna domácí rozptýlení –
děti, domácí mazlíčci, doručené zásilky během dne – vás mohou během dne
vyrušit ze soustředění a způsobit nižší
produktivitu. Můžete mít také tendence dohánět práci večer. Abyste se
vyhnuli přepracování a nadměrnému
stresu, je třeba nastavit si přísné hranice, kdy budete pracovat, a tyto hranice
dodržovat.

6

Jak si udržet duševní
pohodu?

Kromě nebezpečí přepracování a syndromu vyhoření může být
práce na dálku pro vaše duševní zdraví
a pohodu obecně náročnější. Práce z domova může způsobit psychický stres,
mnoho zaměstnanců zaznamenává

větší únavu a touží po skutečné lidské
interakci. Zároveň je potřeba zvládnout stejný objem práce, jako kdybyste docházeli do kanceláře. Než se tedy
rozhodnete trvale pro práci z domova,
musíte si být jisti svou schopností stanovit si hranice a udržovat rovnováhu
mezi pracovním a soukromým životem.
Pracovní a osobní život je potřeba skutečně oddělit, abyste si dokázali po práci odpočinout a byli připraveni na další
pracovní den.

7

Jak bojovat s pocitem
osamělosti?

Ti, kdo trvale pracují v kanceláři, si zvykli na různé způsoby interakce s kolegy a okolním světem. Pokud se
přesunete z práce v kanceláři na trvale
vzdálenou roli, můžete tyto interakce
a pravidelnou pozitivní zpětnou vazbu
postrádat a může se dostavit pocit osamělosti.
Doporučujeme nerušit a nepřesouvat opakující se pozvánky na pravidelné meetingy, které máte v kalendáři.
Snažte si také po práci udělat program,
kdy se budete potkávat s přáteli nebo
rodinou. Pokud pro vás taková opatření
k překonání osamělosti nejsou proveditelná, možná si budete muset položit
otázku, zda je pro vás vhodná práce na
dálku.

8

Převezmete zodpovědnost
za své další vzdělávání?

Pracovat na dálku a setkávat
se méně často se svým nadřízeným
osobně, může ztížit hodnocení vašich
dovedností. Je možné, že pro vašeho
nadřízeného bude těžší identifikovat
relevantní školení, které by odpovídalo vašim potřebám. V tomto případě je

žádoucí, abyste si sami našli vhodná
školení v oblastech, které považujete
za potřebné. Myslíte si, že můžete sami
objektivně posoudit své silné a slabé
stránky a podniknout kroky k tomu,
abyste se rozvíjeli? Mějte na paměti, že
dovednosti, které budete potřebovat vy
při práci z domova, se mohou lišit od
dovedností, které potřebuje zaměstnanec v kanceláři.

9

Víte, že budete mít jiné
výhody než vaši kolegové
v kanceláři?

V důsledku změn ve světě práce mnoho
zaměstnavatelů mění své balíčky benefitů, což by mohlo znamenat, že vzdálení zaměstnanci nemusejí mít přístup ke
všem firemním výhodám, které firma
nabízí. Některé činnosti nebo zacházení, které mají zaměstnanci v kanceláři
rádi, se u vzdálených pracovníků jednoduše replikovat nebudou a nemohou: týmové společné snídaně, nabídka občerstvení nebo nápojů v kanceláři.

10

Jak zajistíte
sounáležitost s kolegy
a firemní kulturou?

Nakolik se může zdát, že
sžití s firemní kulturou není při trvalé práci na dálku nijak zásadní, opak
je pravdou. Pokud chceme naši práci
vykonávat dobře, je třeba být si dobře
vědom cílů a hodnot společnosti. Společné úsilí, které pak jako tým vynakládáme, abychom těchto cílů dosáhli, pak
posiluje pocit sounáležitosti a loajalitu.
Proto se snažte nerušit pravidelné naplánované online meetingy a porady,
aktivně se jich účastněte, neopomíjejte příležitosti prezentovat své výsledky,
buďte v rozumné míře dostupní, i když
online. Přestože jste se rozhodli pro trvalou práci mimo kancelář, využijte
možnosti zúčastnit se například společných mimopracovních aktivit nebo
se čas od času dostavte na některou
z porad osobně, abyste osobní kontakt
s kolegy nevyloučili zcela. /
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Pestrý obsah…
to je, oč tu běží
Obr. 1

TEXT: PETRA VRBOVÁ, GOODCALL

Často omílaným dogmatem
je, že nemá smysl být úplně
na všech sociálních sítích.
Klíčem je vybrat si ty, které
pro váš byznys dávají
smysl a je tam zastoupená
vaše cílová skupina. My
v GoodCall jsme zastánci
toho, že když něco děláme,
tak pořádně. Jsme moderní
a inovativní agenturou a to
reflektujeme i na sociálních
sítích! Co to znamená v praxi
a jak sociální sítě využíváme
v oblasti náboru a employer
brandingu?
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Blogujeme
Na portálu hrmixer.cz pravidelně publikujeme témata zaměřená jak na
kandidáty, tak i jiné společnosti a HR
specialisty. Zabýváme se nejen tipy pro
kandidáty, jak uspět u výběrových řízení, ale také radíme HRistům například
při tvorbě efektivních pracovních inzerátů (viz obr. 1).

Podcastujeme
Jdeme s dobou, a proto pro nás tvorba podcastu s názvem Redefining
Recruitment byla logickým krokem.
S našimi hosty diskutujeme o nejmodernějších postupech a nástrojích
v HR. Jednotlivé epizody pak sdílíme
s našimi followery na sociálních sítích
a také s odběrateli newsletterů.
Podílíme se také na podcastu Nelidské zdroje, kde jsou hlavními tématy

nové trendy ze světa recruitmentu,
sourcingu a moderního HR. Koncem
září jsme uspořádali první Nelidský
meetup, kde mohli návštěvníci být přítomni u samotného natáčení podcastu
a setkat se s moderátory.

INSPIRACE

Bavíme se
Moc dobře víme, jak jsou organická resp. virální zobrazení
a dosahy důležité. Považujeme
je za jeden z indikátorů kvality publikovaného obsahu. Zapojujeme naše followery, aby

Obr. 4

Necháváme nahlížet
do soukromí

Obr. 2

nám s dosahy trochu pomohli.
Využíváme proto inovativní
formáty příspěvků a vyzýváme
naše fanoušky k hlasování nebo
komentován (viz obr. 2).

Abychom našim potenciálním
novým kolegům ukázali, že
jsme také jen lidi, necháváme je
čas od času nahlédnout do našeho soukromí. Letos v létě jsme
naše followery na Instagramu
vzali třeba na místa, kde zrovna
trávíme dovolenou.

Instagram Take‑overs
Rozšiřujeme se

Do dění na sociálních sítích
zapojujeme také naše pobočky
rozmístěné po Česku a na Slovensku. Každý měsíc se GoodCallí lokality střídají v rámci
tzv. Měsíce s pobočkou. Jednotlivé pobočky tak dostanou na
starost náš firemní Instagram
profil, kde mají kompletně volnou ruku v tom, co chtějí s našimi fanoušky sdílet. V Instagram
stories jim ukazují, jak vypadají
kanceláře, vezmou je na procházku městem, představují
jim jednotlivé kolegy a mnoho
dalšího.

GoodCalláků není nikdy dost.
Neustále rozšiřujeme naše řady
a těšíme se na nové kolegy. Točíme náborová videa, rozjíždíme
TikTok a snažíme se případným novým kolegům GoodCall co nejvíce přiblížit. Rádi
dáváme příležitost juniorům
jak z řaď studentů, tak i třeba
maminek na mateřské. Jsme
flexibilní stejně jako pracovní
doba a úvazky našich kolegů
(viz obr. 3).

Pomáháme

Obr. 3

V naší neziskové organizaci Genixa pomáháme kandidátům
s vyplněním životopisu, LinkedIn profilu, sestavení vhodného
motivačního dopisu a mnoho
dalšího. Zájemcům jsou k dispozici zdarma buďto jednotlivé návody na YouTube, nebo
se mohou přihlásit zdarma na
kurzy. Více zjistíte na genixa.cz
(viz obr. 4).
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Obr. 6

Jsme přesvědčeni,
že digitální technologie
by měly pomáhat
a rozvíjet lidský kapitál.

Předáváme znalosti
Rádi pracujeme se studenty a předáváme jim naše znalosti a zkušenosti.
Kromě toho, že pravidelně přednášíme a vedeme semináře, jsme oficiálním
partnerem Katedry personalistiky Fakulty podnikohospodářské VŠE a Kariérního měsíce UK. Umožňujeme stáže
studentům Andragogiky a personálního řízení Filozofické fakulty UK, dále
spolupracujeme s Kariérním centrem
ČVUT a ČZU (viz obr. 5).

Edukujeme
Protože si nehodláme všechny naše
znalosti nechat jen pro sebe a studenty, pořádáme u našich partnerských
společností různá školení a webináře.

Slavíme
Letošní rok je pro nás velice výjimečný.
Slavíme totiž výročí 7 let GoodGroup.
Kdo ze čtenářů nás ještě nezná, GoodGroup se skládá ze 4 společností – personálně poradenská společnost GoodCall, vzdělávací instituce Recruitment
Academy, nezisková organizace Genixa
a poskytovatel HR softwaru Datacruit.

Jdeme s dobou
Snažíme se našim kandidátům co nejvíce zpříjemnit a zjednodušit hledání
práce, a proto je pravidelně informujeme o možnosti stažení naší mobilní aplikace. Najdou zde kompletní přehled
našich aktuálně volných pozic. Uživatelé aplikace si ve filtru nastaví lokalitu,
požadovanou mzdu a obor, ve kterém

Obr. 5
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hledají práci. Aplikace je pak pravidelnými notifikacemi informuje o nových
pozicích jim na míru.
Kromě mobilní aplikace jsme také
vyvinuli watchdog, který našim kandidátům opět podle předem nastaveného filtru zasílá odkazy na volné pozice
odpovídající jejich požadavkům přímo
na e‑mail (viz obr. 6).

Co plánujeme dál?
Protože se trh neustále vyvíjí, našim
novým působištěm je momentálně
TikTok.
Je vhodné zmínit, že jsme od začátku našeho působení v oblasti HR služeb
hledali, jak nejlépe propojovat technologie a lidský kapitál. Jsme přesvědčeni, že digitální technologie by měly pomáhat a rozvíjet lidský kapitál. Za dobu
našeho působení jsme experimentovali
s řadou nástrojů a platforem a budeme
s tím určitě pokračovat, protože doba
jde rychle dopředu. Často zjistíme, že
některé techniky fungují skvěle a jiné
se vůbec nechytí a jsou jen zajímavým
„trendem“ doby.
Naší vizí je hledat cesty, které lidem
pomáhají k osobnímu i profesnímu rozvoji. Rádi budeme do budoucna sdílet
naše zkušenosti a diskutovat o inovacích a nových přístupech v oblasti HR. /

ADVERTORIAL

Digitální poznámky
aneb (bez)papírová kreativita
Dokážete se soustředit na klíčové informace při online meetincích, webinářích či
konferencích? Možná jste zjistili, že s přechodem do digitálního prostředí se častěji
objevuje zahlcení informacemi a rychlejší ztráta pozornosti. Po určité době se také snižuje
naše míra soustředění, motivace i výkonnost. Co s tím?

N

ěkteří lidé i v dospělosti si během nějaké
činnosti (přednášky, porady, telefonátu) kreslí. Vyšlo
najevo, že ti, kteří
si během hovoru „čmárají“,
si v paměťovém testu vedou
lépe. Míra jejich pozornosti
a zapojení je vyšší a trvá déle
než u ostatních. Tito lidé se
méně nudí, méně často se
oddávají dennímu snění či
multitaskingu při online
komunikaci.
Nemusíte se složitě učit
kreslit či vizuálně zaznamenávat každý detail, spíše jde
o schopnost naslouchat, používat klíčová slova a jednoduché tvary (šipky, bubliny,
rámečky apod.).
Jak říká Mike Rohde, autor knihy Příručka sketchnotingu: „Pro sketchnoting
(tvorbu vizuálních poznámek)
je důležitější naslouchání a zachycování klíčových myšlenek
než to, jak dobře umíte kreslit.“
Sketchnoting je možné tvořit dvěma způsoby:
1) papírově – tzn. tužka
a papír pro rukou psané poznámky nebo

Vizuální záznam konference HR v novém normálu 2021 vytvořila
Marcela Janíčková, grafická facilitátorka VisualCoach.cz

2) digitálně – s využitím
„chytrých“ technologií,
např. iPad tablet + aplikace pro vizuální poznámky.
Výhodou digitálních poznámek je, že se dají kdykoliv
upravovat a doplňovat. Ve
finále však tolik nezáleží,
jestli si píšeme poznámky
digitálním způsobem nebo
používáme tužku a papír,
ale záleží, jak si poznámky
tvoříme a jak s nimi dále
pracujeme. Tím rozvíjíme
svou kreativitu, posilujeme
paměť a přemýšlení v souvislostech.
Jak na to vám rádi ukážeme v našich online kurzech
a workshopech na portále
www.visualcoach.cz. Přidejte se ke komunitě Visual
Leaders již dnes! /
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nejčastějších chyb
ve firemní
jazykové výuce

Základním předpokladem pro efektivní firemní výuku je
personalizace. Potíž často spočívá v plošně nastavených
plánech, které z principu nemohou vyhovovat individuálním

Pravidelnost výuky

potřebám studentů. V James Cook Languages se vždy

Přerušení lekcí přes léto, ke kterému
přistupuje mnoho firem, má velmi
špatný dopad na pokroky ve výuce,
student rychle zapomíná, co se v hodinách naučil. Takový harmonogram je
pro zaměstnavatele finančně nevýhodný. Neplatí pouze za hodiny, v nichž se
student rozvíjí, ale také min. 6 týdnů
opakování. Jazyková výuka by měla
probíhat kontinuálně bez letního přerušení. V průběhu je vhodné podporovat pravidelné konání lekcí a nahrazovat lekce zušené. Tuto oblast zajistí náš
nově realizovaný projekt S∙E∙N neboli
Systém Efektivních Náhrad. Díky propracované aplikaci student na pár kliknutí vyřídí náhradu zrušených lekcí se
stávajícím lektorem nebo prostřednictvím zajímavých kurzů z Jazykového
katalogu.

snažíme naformátovat jazykovou výuku tak, aby každý
student dosáhl požadovaného pokroku. Na které oblasti si
dát pozor?
Cíl výuky
Stěžejním momentem na samém začátku výuky je stanovení jejích cílů.
Každý student si od jazykových lekcí
slibuje jiné výsledky. Někdo kurzy využívá jako benefit, jiný z profesních
důvodů. Dlouhá doba plnění a obecné
definice, které neodrážejí zájmy studenta, brzy vedou ke ztrátě motivace.
Řešením je zacílení výuky podle individuálních potřeb. Kromě dlouhodobých
cílů (např. posun studenta z úrovně B1
na B2) doporučujeme plánovat krátkodobé a splnitelné cíle – např. student
zvládne odprezentovat výroční zprávu,
dokáže reagovat na otázky z publika,
umí vést meeting v cizím jazyce.

Výukové materiály
Mnohdy přichází ze strany společnosti rozhodnutí, že všichni zaměstnanci
budou používat stejnou řadu učebnic.
Zodpovědnost za výběr materiálů je
lepší přenechat na studentovi a především na lektorovi, který je schopen
sestavit ideální kombinaci různých
zdrojů. Lektoři James Cook Languages
do výuky zařazují autentické materiály
nejen z kulturního prostředí vyučovaného jazyka, ale i z pracovního prostředí studenta, aby mohl znalosti snadno
aplikovat do praxe.

Výukové plány
Unifikované sylaby kurzů na dlouhé časové období jsou svazující a často nereálné. Není možné předepsat, co se má
dít na každé lekci v průběhu dvou let,
nepočítá se s dovolenou apod. Vhodným řešením je flexibilnější plánování
obsahu kurzu (např. na bázi semestru).
Student definuje své cíle ve spolupráci
s lektorem, který je zapracuje do výukového plánu.
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Zásady efektivní
jazykové výuky
•
•
•
•
•

Definice cílů výuky dle potřeb
studenta
Krátkodobé studijní plány
Autentické výukové materiály
Pravidelná výuka bez přerušení
Individuální hodnocení

Hodnocení pokroku
Velmi často jsou všem zaměstnancům
nastavena stejná hodnoticí kritéria.
Testy mapují celkovou úroveň jazykových dovedností (tzv. placement test).
V návaznosti na definování individuálních cílů je vhodné připravit takový
systém hodnocení, který tyto cíle reflektuje. Namísto obecného placement
testu, který nemusí zachytit pokroky,
navrhujeme test na probranou látku.
Kromě písemné formy je dobré prověřit i další dovednosti, na které se výuka
v daném období zaměřovala (prezentace, psaní e‑mailu).

ADVERTORIAL

Kam sa uberá
HR Marketing

K

eď som pred 12 rokmi prišla
na trh práce, jediným marketingovým nástrojom v oblasti
značky zamestnávateľa, boli
kariérne stránky. Vo väčšine
firiem sa rovnali inzertnému
portálu. Teda firmy na vlastných kariérnych stránkach ponúkali pozície,
ktoré potrebujú obsadiť. A aby si ich
ponuku otvorených pozícií všimlo viac
ľudí, zaplatili si inzerciu na externom
pracovnom portáli. Dnes svet zamestnávateľov a ich marketingová komunikácia vyzerá inak.

Princíp reciprocity
Silné značky sú dnes stále atraktívne
ako zamestnávateľ. Firma je jednotkou
na trhu, ľudia hrdo nosia na sebe brand
značky oblečenia. Love brand však nie
je zárukou toho, že firma bude aj love
zamestnávateľ.
Ale, ak je firma pre svojich zamestnancov love zamestnávateľ, môže sa
z nej stať love brand. Interní zamestnanci jej k tomu dopomôžu, budú jej
chcieť pomôcť, aby uspela. O nových
zamestnancov tak nebude mať núdzu.

Naivita HR marketingu
VHS‑ka zamestnaváteľa
Dnes si ľudia svojho budúceho zamestnávateľa nevyberajú len pre silu jeho
značky. Stále častejšie zohľadňujú to,
aká je daná spoločnosť zamestnávateľom.
AKO NA TO?

Stanovte si svoju VHSku – víziu, hodnoty a stratégiu značky zamestnávateľa.
Odpovedzte si na to, aký chcete byť
pre vašich zamestnancov zamestnávateľ, v rámci akých hodnôt sa k sebe chcete správať a čo je pre vás ako pre zamestnávateľa typické. Hodnoty sú v tomto
prípade častokrát rovnako použiteľné
ako pre obchodnú značku, tak aj značku
zamestnávateľa. Pri vízii a stratégii je to
však otázne. Vízia je mnohokrát úzko
prepojená na obchodný úspech, ale
nedá sa v rovnakom význame uplatniť
aj pre značku zamestnávateľa.

HR Marketing by mal byť prirodzený, uveriteľný a pravdivý. Môžete mať
sebalepšie kariérne stránky, odkomunikované EVP, či vytunenú LinkedIn
komunikáciu. Pokiaľ sa potencionálny kandidát, či kandidátka následne
stretnú s niekým z firmy, kto svojim
vystupovaním na pohovore popre to,
akí komunikujete, že ste, nevzbudíte
v ňom dôveru.
AKO NA TO?

• VHS HR Marketingu by mala byť
tvorená ľuďmi vo firme a dotvorená
manažmentom firmy. Ak si predstavíte pod skratkou HR význam slova
Human Relations, znamená to len
jedno: ak sa chcete stať dobrým zamestnávateľom, bez toho, aby ste to
žili, to nedokážete.
• Nemerajte angažovanosť. Rozprávajte sa o angažovanosti.

TEXT MARGARET STARKA, CEO, BE‑ DNA

• Nerobte niečo pre ľudí bez ľudí.

Konzistentnosť
Pokiaľ chcete budovať povedomie o firme ako o zamestnávateľovi, je naozaj
vhodné mať k tomu strategický plán
s cieľom, víziou, merateľnosťou a zachovanou konzistentnosťou. Aká je
súvislosť medzi employer brandingom
a HR Marketingom?

Sociálne siete
Ak na sieťach chcete byť efektívni, nie
je dôležité tam byť, ale aj porozumieť
ich fungovaniu.
AKO NA TO?

• Definujte si cieľovú skupinu.
• Uvedomte si tonalitu reči, ktorou
chcete na sociálnych sieťach osloviť
vašu cieľovú skupinu.
• Nekomunikujte len to, čo potrebujete povedať, uvedomte si, čo potrebujú, či chcú ľudia počuť.
• Stanovte si oblasti obsahu komunikácie.
• Zamyslite sa nad tým, ktoré sociálne
siete sú pre vás relevantné. Menej je
viac.
• Majte pripravené kariérne stránky,
prepojené na on‑line a nastavenú
analytiku.
Keby som mala zhrnúť to najpodstatnejšie o HR Marketingu do jednej
vety, tak znie nasledovne: „Žite úspešne
a ľudsky, ostatné sa pridá.“ /
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Atmosféra na nule?
Rok a půl koronaviru se
výrazně promítl do vztahů
na pracovišti. Určitou změnu
pociťuje téměř polovina
zaměstnanců. I když se
v některých případech jedná
o změny pozitivní, ve větší
míře se objevují ty nepříliš
příznivé. I přesto si přátelství
na pracovišti udržuje 80 %
Čechů a pro 70 % jsou dobré
vztahy v práci důležité.
Vyplývá to z čerstvého
Barometru zaměstnanců,
který realizovala společnost
Up Česká republika na
vzorku 840 respondentů.

K

oronavirová krize zasáhla do
chodu snad všech firem, a tím
i do běžného života jejich zaměstnanců. Její důsledky, týkající se vztahů na pracovišti,
se začaly projevovat již během
nouzového stavu a lockdownů, kdy
mnohé společnosti byly nucené omezit
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či zcela zastavit provoz a jejich zaměstnanci se ocitli z různých důvodů doma
nebo v do té doby neznámém pracovním režimu.

Změnu vztahů nastartoval
lockdown
Již v té době si podle výsledků Baromet
ru zaměstnanci uvědomili, jak jsou pro
ně kolegové důležití. Absence kolegů
byla vůbec nejčastějším prvkem, který lidem na home office chyběl. Někteří
dokonce zmínili, že se chybějící kontakt s kolegy začal negativně promítat
na jejich duševním rozpoložení. Naproti tomu pouze desetina lidí zjistila,
že jim osobní setkávání s kolegy vůbec
nechybí.
To, že zaměstnancům doma chyběla
přímá sociální interakce se spolupracovníky, potvrdily také výsledky průzkumu personální agentury Grafton
Recruitment. Ten mimo jiné upozornil
také na horší efektivitu komunikace,
protože vlivem virtuální komunikace
docházelo k nejasnostem zejména ve
způsobu interpretace zpráv.
„Ačkoliv poslední rok ukázal, že většina zaměstnanců pracujících na home
office byla dokonce efektivnější než na
pracovišti, chybějící kontakt s kolegy
se v mnohých případech projevil negativně zejména na jejich psychické
kondici,“ říká Stéphane Nicoletti, generální ředitel společnosti Up ČR, která
se specializuje na péči o zaměstnance.

Jaká je atmosféra nyní?
A jak to vypadá s atmosférou na pracovišti, kdy se většina společností začala
pomalu vracet do běžného režimu? Celkem 54 % dotazovaných nepocítilo po
návratu žádné změny a 11 % zmiňuje,
že vztahy s kolegy jsou silnější než kdy
předtím. Naopak podle stejného množství respondentů vztahy ochladly, 16 %
zmiňuje větší napětí a stres a téměř
desetina častější nedorozumění, 6 %
dokonce i hádky.
„Firmy a HR manažeři nyní hledají
cesty, jak obnovit sociální interakce
a týmovou soudržnost. Také proto jsme
začali vyvíjet řešení, která napomáhají k opětovnému navazování kontaktů
mezi zaměstnanci, například u společného oběda. V rámci naší platformy
Můj Up se mohou zaměstnanci v rámci jedné firmy pozvat na oběd, vyřešit
platby mezi kolegy nebo se vzájemně
virtuálně ocenit za odvedenou práci,“
vysvětluje Nicoletti.

Přátelství i po krizi
I přes mnohé problémy ve vztazích,
které s sebou koronavirová krize přinesla, výsledky průzkumu ukazují, že
v práci panují přece jen vztahy stále
spíše vřelé. 60 % respondentů uvádí,
že jejich vztahy na pracovišti jsou přátelské, pro další desetinu jsou dokonce
rodinné či důvěrné. 8 z 10 Čechů má
v práci alespoň jednoho přítele a pouhá
desetina o přátele mezi kolegy nestojí.

PRÁVNÍ PORADNA

Bez vztahů to v práci nejde
Tato bilance je příznivá zejména proto, že pro Čechy jsou
vztahy na pracovišti opravdu stěžejní. Za důležité je považuje
přes 60 % Čechů a pro téměř desetinu jsou dokonce na prvním místě. Zejména ženy jsou v tomto ohledu ještě citlivější,
vztahy v práci jsou alfou a omegou pro 83 % z nich.
„Spokojení a angažovaní zaměstnanci budou klíčem k přežití a nastartování firem i v postcovidovém období. Příznivá
atmosféra ve firmě a dobré vztahy na pracovišti v tom budou
hrát zásadní roli. Nyní je proto nutné věnovat maximální pozornost obnově vnitrofiremních pout, a to na všech úrovních
společnosti,“ upozorňuje Stéphane Nicoletti.

Do kanceláří se všichni nevrátí
Ačkoliv většina vládních opatření souvisejících s bojem proti koronaviru byla zrušena a současná situace již dovoluje
společnostem fungovat v běžných režimech, je velmi pravděpodobné, že mnohé firmy od nově zavedených pracovních
režimů do budoucna neupustí a budou je alespoň částečně
využívat i nadále. Mezi průkopníky tzv. hybridního modelu
patří světoví hráči jako Apple nebo Facebook, z tuzemských
firem jej v návaznosti na události spojené s koronavirem
umožňují třeba Allianz nebo Vodafone.
A zaměstnanci to kvitují. Navzdory problémům by podle
Barometru zaměstnanců uvítalo 60 % lidí práci na home offi-

3,1 %

Žádné z uvedených

19,9 %

Ryze pracovní

8,0 %

Chladné

2,5 %

Důvěrné

Současné vztahy
na pracovišti

59,3 %
Přátelské

7,3 %

Rodinné

ce i v budoucnu. Zájem o práci z domova se přitom netýká
pouze Čechů. Například podle výsledků celosvětové realitní
společnosti Colliers International by chtělo alespoň jeden
den v týdnu pracovat z domova více než 70 % lidí.
„Jak motivovat zaměstnance na home office, jak jim zajistit na dálku vhodné pracovní prostředí, jak jim pomoci udržet sounáležitost s firmou a samozřejmě jak i nadále pomoci
udržovat dobré vztahy s kolegy. To jsou nové výzvy, kterým
budou HR manažeři čelit a k jejichž řešení budou nezbytně
potřebovat technologické nástroje na vysoké úrovni, které
jim tuto nelehkou misi umožní zvládnout,“ dodává závěrem
Nicoletti. /

Využití pracovních
prostředků a jejich kontrola

Odpovídá JUDr. Richard Gürlich, Ph.D.,
partner advokátní kanceláře
GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

V

dnešní době zaměstnanci často při své práci
používají pracovní prostředky zaměstnavatele.
Jedná se například o služební telefon, počítač,
tablet aj. Tyto pracovní prostředky zaměstnanci nesmějí bez souhlasu zaměstnavatele užívat
pro svou osobní potřebu. Zaměstnavatel má
právo tento zákaz kontrolovat, avšak je povinen přímo
informovat zaměstnance o rozsahu kontroly a způsobech
jejího provádění.
Zaměstnavatel ale nesmí zaměstnance sledovat, odposlouchávat, zaznamenávat jeho telefonické hovory a kontrolovat jeho elektronickou poštu nebo listovní zásilky,
pokud to není dáno závažným důvodem.
Nastává tedy situace, kdy zaměstnanec nemá právo
pracovní prostředky zaměstnavatele používat k soukromým účelům, ale na druhou stranu má zaměstnavatel jen
omezené možnosti, jak tento zákaz kontrolovat. Jedná se
o poměrně složitou právní problematiku, kde jsou tenké
hranice mezi dovoleným a zakázaným chováním.
Pokud by zaměstnavatel chtěl zaměstnanci povolit
užívání pracovních prostředků i pro soukromé účely,
můžeme svým klientům nabídnout hned dvě možné
varianty řešení. Zaprvé lze věc smluvně upravit formou
dohody se zaměstnancem, anebo lze věc upravit obecně
vnitřním předpisem zaměstnavatele. V obou případech je
ovšem vhodné stanovit rozsah možných kontrol ze strany
zaměstnavatele a rozsah používání prostředků ze strany
zaměstnance, přičemž zaměstnavatel může dát souhlas
k užívání v jakékoli míře a to od úplného souhlasu, přes
souhlas jen v určitém rozsahu časovém nebo věcném, až
třeba po souhlas jen k jednorázovému použití.
www.akegv.cz
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O jízdě ve skluzu,
zkušebním letu a sanskrtu
Dobře strávený volný čas považuji za
významnou investici do kvality života.
Význam chvil, které máme pro sebe, je
obrovský. Vždyť v průměru osm hodin
prospíme, osm hodin se věnujeme práci,
a v těch osmi zbývajících se odvíjí náš
soukromý život. Čemu v něm věnujeme
energii a pozornost, to posiluje a sílí.

V

e volném čase považuji za důležité
investovat zejména do sebe, svého
rozvoje a duševní
pohody, stejně jako
do vztahů s našimi blízkými.
Pokud hovořím o duševní investici, mám na mysli
oblasti, kam směřujeme
svou energii, kterým věnujeme svou pozornost a které

Vratislav Kalenda ve skluzu
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pěstujeme a budujeme. Na
území mezilidských vztahů
však nelze dopředu počítat
s investiční návratností,
natož si ji nárokovat. Jejich
rozkvět je vždy příjemným
životním bonusem. Naopak
se vždy projeví, pokud tuto
oblast dlouhodobě zanedbáváme.

Podrž si řád
a řád podrží tebe
Vytvořit si kvalitní vztahy,
ať už partnerské, rodinné či
s přáteli, znamená pravidelně se jim věnovat a pěstovat
je. Mám rád přísloví Podrž
si řád a řád podrží v těžkých
časech tebe. Myslím, že to
samé platí i o vztazích. V časech, kdy se nám nedaří, nás
mohou poctivě pěstované
vztahy podpořit a vytvořit
pomyslnou záchrannou síť,
která nás pomůže přenést
přes rozbouřené vlny oceánu života.
Domnívám se, že je vhodnější vztahy podporovat
pravidelně. Tvořit cosi jako
malé drobné úložky. Je to
lepší nežli do nich nalít
jednou za čas velkou dávku
pozornosti. Věnovat se pravidelně vztahům s blízkými
lidmi, ať už to jsou rodiče,
partneři či děti, je zčásti

TEXT: VRATISLAV KALENDA, ZAKLADATEL, ŘEDITEL, JEDNATEL A KONZULTANT SPOLEČNOSTI IMAGELAB
FOTO: ARCHIV VRATISLAVA KALENDY

i povinností. Trávit volný
čas s přáteli při aktivitách,
které mě baví, je už ryze věcí
toho, jak se mi chce a jak se
zrovna cítím. Tam povinnost odpadá, a to je někdy
velmi osvěžující.

Pohybovat se v živlech vody
a větru a mít přitom plachtu
pevně v ruce mi přijde docela chlapské, stejně jako
zanechávat za sebou ve vodě
brázdu.

Výkruty a lety na zádech
Po lesních cestách
a pěšinách
Baví mě zejména ty činnosti,
při kterých tělo vydává velké
množství energie a svaly se
udržuji v pohybu. To platí
například při jízdě na kole.
Před lety jsem si pořídil elektrické kolo. Jezdím na něm
tak často, že jsem se dopracoval do stadia, kdy už elektřinu nepoužívám. Víkendové výlety, například z Prahy
do Mělníka beru jako velmi
příjemné a povzbuzující.
Vyrážím obvykle po lesních
cestách a pěšinách, silnicím
se vyhýbám.
Za krásný sport, který
kromě dobré tělesné kondice vyžaduje i značné soustředění, považuji windsurfing.
Vrcholem pro ty, kteří se mu
věnují, je tzv. jízda ve skluzu.
Pro ni jsou nutné specifické
meteorologické podmínky,
z nichž tou nejpodstatnější
je silný vítr. Alespoň takový, kdy naměříme sedm
metrů za vteřinu a výš. Jízda pak vyžaduje značnou
dovednost, protože surf už
nepluje ve výtlačné plavbě,
ale letí po vodě, které se dotýká jen nepatrným kousíčku plováku. Můžu říct, že je
to ohromný pocit. Jsem rád,
že jsem tuto techniku zvládl.

Co mě hodně baví a čemu se
rád věnuji, je stavění modelů letadel. Tohle hobby se se
mnou táhne od dětství a od
té doby jsem s nimi docela
pokročil, stavím si sám letecké modely ovládané vysílačkou.
A to je taky jízda. Vždy se
těším na první zkušební let,
kterému se v angličtině říká
maiden flight, tedy panenský let. Nese s sebou hodně
napětí a očekávání. Bude to
fungovat? Poletí?
I když vím, že pokud se
dobře umístí těžiště a vysílačka se správně nakonfiguruje, model musí letět vždy,
stejně je to pokaždé znovu
napínavé. Úspěšný zkušební let je něco jako završení
projektu. Model pak už jde
do rutinního užívání. Létat
s modelem akrobatického
letadla, dělat s ním výkruty,
přemety, let na zádech nebo
nožový let, to je docela dobrý
adrenalin.

Předbiblická historie
Jakkoli mě všechny tyhle
činnosti baví, považoval
bych za neúplné nevěnovat
se též tomu, co kultivuje
lidskou duši. Co povznáší
a zušlechťuje vědomí. Jsem
velmi zvídavý člověk, mám

v sobě zažehnuto něco, čemu
se říká oheň poznání. Pořád
se věnuji poznávání světa.
Nejvíc mě zajímá to, co se
děje za jeho oponou.
Odevšad slyšíme, jak svět
vlastně vypadá. Můžeme si
o tom číst spousty knížek.
Ale málokde se dozvíme,
kde jsou kořeny současného
stavu světa. A to mě zajímá.
Studuji historii, zejména tu
předbiblickou a předpotopní. Jedna z možností, jak se
k těmto informacím dostat,
jsou prastará učení, předávaná z učitele na žáka, a pak
nejstarší lidské spisy. Těmi
nejznámějšími jsou staroindické Védy. Stáří jejich zapsané podoby se odhaduje
až na 4 tisíce let před naším
letopočtem. Jsou psané jazykem zvaným védština, který
se již nedochoval, ale povstal
z něj sanskrt, základní indoevropský prajazyk, do jehož
studia jsem se pustil.

Prastarý jazyk, sanskrt
Ačkoli je sanskrt jedním
z 23 oficiálních jazyků Indie, bere se jako mrtvý. Na
většině míst planety se jím
nedomluvíte. Je však tak
popisně přesný, že jej počítačoví experti berou jako jeden
ze základů pro řeč, kterou
jednou bude lidstvo komunikovat s počítači. Líbí se mi,
že sanskrt odkrývá původní
význam, smysl slov. Třeba
slovo bhrátr, česky bratr,
má v sanskrtu význam toho,
kdo něco s námi nese. Nebo
syn, putra, je ten, kdo čistí.

MOJE HOBBY

Sanskrt je nejstarší dochovanou řečí a díky tomu
i cenným archivem lidských
dějin. Jeho vnitřní struktura a gramatika jsou obdivuhodně propracované. Tvoří
jeden orchestr, kde každý
nástroj ladí s druhým. Každé slovo má smysl, probouzí
člověka a dodává mu poznání. Kdo se začne sanskrtem
zabývat, je udiven jeho nesmírnou kulturností, úplností gramatiky a hláskového systému. To v dnešních
jazycích nenalezneme.
Postupný vývoj civilizace
pěstuje zejména předmětné myšlení a dovednosti
technické, sílu nitra člověka nad hmotou zanedbává. Studium sanskrtu vede
k opravdovému vnitřnímu
vzdělání. Člověka stabilizuje, protože pracuje s jeho
vnitřní silou. Směřuje ho
do vyšších sfér, k ušlechtilosti. Sanskrt a jeho kulturu
najdeme i tam, kde bychom
je nečekali. Z ní pocházejí
i tzv. arabské číslice. Arabové je převzali z Indie a zprostředkovali Evropě. Podobně
je to s Ezopovými či La Fontainovými bajkami, jejichž
příběhy se vyprávěly už
v dávné Indii.
Pozůstatky sanskrtských
slov jsou roztroušeny minimálně po celé Evropě a najdeme je hojně i v češtině.
Buddha a budík mají skutečně stejný slovní základ,
který odkazuje k probuzení.
A já bych svou mysl rád udržoval probuzenou. /
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Jak dál v NOVÉM normálu?
Po dvou letech se konečně opět uskutečnila naživo HR
Know How konference s názvem HR v novém normálu,
kterou uspořádala společnost People Management Forum.
Na den D, 23. září, se do hotelu Pyramida v Praze sjelo
více než 200 účastníků a bylo naprosto jasné, že všichni
mají radost, že se mohou osobně potkat a po celý den
sdílet zkušenosti, navazovat kontakty a nabírat inspiraci
z vystoupení speakrů i dvou workshopů.

Tomáš Sedláček, ekonom, filosof v rozhovoru s Michalem Kankrlíkem z HR tv

Č

ervenou nití, která se táhla
celým programem, bylo hledání odpovědí na otázku, jak
bude vypadat organizace práce, vedení a motivace lidí po
zkušenostech s prací na dálku
v covidové době. Vrátíme se do kanceláří všichni, nebo po částech a v různou dobu, jak budou muset manažeři
změnit leadership v hybridním modelu
spolupráce lidí a týmů?

HR rozšíří svou roli
Konferenci zahájil prezident Evropské
asociace pro people management, Even
Bolstad, který působí v Norsku. Zamýšlel se na rolí HR v nové éře, kterou nastolila pandemie covidu-19. HR v době
pandemie prokázalo, že dokáže lidem
pomoci, že umí zvládat krizové řízení
i řadu nových kompetencí spojených
s prací na dálku, psychickým zdravím
zaměstnanců a s bezpečností a ochranou zdraví na pracovišti. Pro manažery
z toho plyne klíčový úkol – učit se v no-
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Josef Šindelka, prezident PMF

vých podmínkách vést a motivovat své
týmy. „HR je a bude strategickým partnerem vedení a smyslem práce HR se
stává budování schopností organizace
tak, aby doručovala strategii a udržitelnou hodnotu stakeholderům, zákazníkům, společnosti a nesla sociální odpovědnost,“ tvrdí Even Bolstad.
Ctirad Lolek, HR ředitel Komerční
banky, hovořil o zavádění modelu hybridní práce jako o výzvě dnešní doby.
Práce podle něj už není místo, kam lidé
chodí pracovat, ale aktivitou, kterou je
třeba udělat. V bance zavádějí koncept
smart office. Už před pandemii chtělo
82 % zaměstnanců banky mít možnost
práce z domova, po zkušenostech z pandemie, kdy se masově pracovalo na
dálku, ohodnotilo 77 % zaměstnanců,
že měli vyšší výkonnost než při práci
v kanceláři. Klíčovou roli v konceptu
smart office mají manažeři. K jejich
hlavním kompetencím bude patřit
správně nastavit a vyhodnotit cíle, podporovat týmového ducha, propojovat
všechny členy týmu, dávat pravidelnou
zpětnou vazbu, být empatický a neztratit loajalitu svých lidí.

Architekti budou
v projektech kanceláří
mnohem více řešit
kritéria wellbeingu.

Kde brát nové lidi?
Aktuální data z trhu práce i predikce
dalšího vývoje prezentoval na konferenci Tomáš Ervín Dombrovský, analytik společnosti LMC. Očekávání firem,
že pandemie přispěje k restrukturalizaci trhu práce se nenaplnila a i v novém
normálu jsme v situaci, kdy firmám
chybí lidé a to ohrožuje plnění zakázek.
Navíc podle dat lidé se změnou práce
váhají a preferují jistotu. Výzvou pro
personalisty v náboru proto nyní mohou být cílené rekvalifikace pro lidi,
kteří nemají práci a chtějí pracovat,
a také pro starší lidi, kterých je mezi
nezaměstnanými třetina a které zatím
firmy opomíjely.
Tomáš Sedláček, český ekonom, filozof a vysokoškolský pedagog upoutal publikum vystoupením Budoucnost
práce, v němž se z hlediska historie

a teologie podíval na vývoj člověka
a práce. Popsal jednotlivé milníky historie, v nichž se měnil charakter práce
a člověk se postupně vymaňoval ze závislosti na manuální práci, až dospěl do
éry technologií a robotů. S tím, jak se
měnila lidská práce vzrůstala, potřeba
vzdělávání. Formy vzdělávání radikálně změnily moderní technologie a to
je výzva pro školský systém i pro další
vzdělávání.

Budoucnost kanceláří
Velice zajímavé bylo vystoupení architekta Michala Matějíčka z Ateliéru Kunc
Architects. Představil účastníkům konference nejlepší projekty kanceláří typu

CO SE DĚJE V PMF

open space, které ateliér realizoval například pro společnosti Deloitte, EY,
Philip Morris a další. Doba pandemie
zásadně ovlivnila to, jak budou vypadat
nové kanceláře, které zohlední hybridní model práce, flexibilitu a mobilitu
práce. Architekti budou v projektech
mnohem více řešit kritéria wellbeingu, videokonferencí, přestavitelných
prostor na míru konkrétní pracovní
aktivity, huby různého typu pro zaměstnance i klienty či manažery a vytváření
zón pro neformální setkávání a relax.
Požadavkem se stává přestavitelné
pracovní prostředí pro různé skupiny
zaměstnanců, kteří pracují z různých
míst, ne jenom v kanceláři. V novém
pracovním prostředí se klade důraz
i na přestavitelnost nábytku a různých
doplňků, jako jsou např. přestavitelná
telefonní budka, mobilní příčky, stohovatelné pracovní stoly nebo špičková
videokonferenční technika.

Prosadí se lokální huby
Konferenci uzavřel Jiří Vacek, zakladatel společnosti HR One. Ve svém vystoupení Nový model organizace práce
se věnoval tématu změny pracovního
prostředí po covidu. Dlouhý home office totiž změnil požadavky zaměstnanců
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Jiří Vacek, HR One

Petr Hovorka, BrandBakers,
vedl workshop

Ctirad Lolek,
HR ředitel, KB

na pracovní prostředí a zaměstnavatelé
se tomu musí přizpůsobit. Home office
si vyzkoušelo v době covidu desetkrát
víc zaměstnanců než předtím a jako výhodu lidé oceňují flexibilitu, možnost
více se soustředit na práci, ušetří čas i finance za dojíždění. Na druhou stranu
jim chybí kontakt s kolegy a manažeři
mají pocit ztráty kontroly nad podřízenými. Kromě home office a digitalizace
se bude prosazovat zejména ve velkých
společnostech jako nový fenomén model lokálních hubů. Lidé zůstanou ve
svém prostředí – městě, obci, kde bude
místní hub dané firmy propojený virtuálně s centrálou a v hubu se mohou
potkávat s kolegy z regionu, mít sociál
Erika Voelová,
HR ředitelka, GasNet

ní kontakty. Zaměstnavateli to umožní více využívat talenty v regionech,
úsporu nákladů, možnost zvyšovat
v regionu mzdy, ekologický a udržitelný přístup. Zaměstnanci to uspoří čas,
dostanou autonomii, flexibilitu, lépe
propojí práci s osobním životem a budou moci udržovat sociální kontakty
s kolegy.
Součástí konference byly i dva workshopy. Jeden se věnoval Employee Experience budoucnosti a vedla ho Margaret
Starka, spoluzakladatelka společnosti
BE‑DNA, druhý se zaměřil na Employer
Branding 2.0 a vedl ho Petr Hovorka,
partner & koordinátor týmu, BrandBakers Advisory. /

Architekt Michal Matějíček,
Ateliér Kunc Architects

Tomáš Ervín
Dombrovský,
analytik, LMC
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Legislativní forum 2021

Aktuální pracovně
právní legislativa
Zkušenosti, trendy a novinky

11/11/2021 od 9 do 14 hodin
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/7, Praha 1

• Pracovní legislativa v době
pandemie - jak obstála, co
chybělo?
• Novinky v zákoníku práce
• Zkušenosti s programem
Antivirus a co mění Kurzarbeit

• Jak se připravit na whistleblowing

• Trendy v péči o zdraví
a bezpečnost zaměstnanců

• Trh práce – jak zaměstnávat
cizince

• Digitalizace pracovního práva

• Sdílení zkušeností firem
z aplikace pracovní legislativy
v době pandemie
• Práce na dálku – jak je
legislativně ošetřena

Hlavní partner

Partner

Více na hrforum.cz

Moderní systém
řízení benefitů
Daňově výhodné řešení
pro volný čas

Flexi Pass
CARD

Benefitní portál
Cafeteria

Moderní zaměstnanecký
benefit pro aktivní trávení
volného času. Kartu využijete
v kamenných prodejnách
nebo v e-shopech na pestrou
škálu aktivit jako dovolená,
zdraví, relax, vzdělávání
či sport.

Jednoduchá správa z jedné
platformy umožňuje přidání
interních benefitů a obsahuje
moduly zaměřené na
motivaci a odměňování
zaměstnanců (např.
optimalizace bonusů/mzdy,
manažerský modul, modul
pracovního výročí a další).

Vždy něco navíc
Volnočasové kredity můžete nyní využít i k nákupu voucherů,
kterými lze snadno uhradit cestování, ubytování a letenky.
Více informací na www.cestujsbenefity.cz.
www.sodexo.cz

