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AKTIVITY KLUBU V ČERVNU

O čem bude Klubové setkání?

5. června
10 – 12 hod.
Kontaktní schůzka vzděl. a pers.
agentur sdružených v Klubu
personalistů ČR
Praha

Loňské sliby a letošní potřeby

11. června
9.00 – 12.00 hod.
Novelizace zákona o DPH,
zákon o správě daní a poplatků
Technologický park, budova A zasedací
místnost OHK, Chomutov
18. - 19. června
Klubové setkání
Personální audit, kdy a proč ho využít?
Zdislavice u Vlašimi
Přihlášky a další informace:
www.klub.personalistu.cz/cz

Mgr. Marcela Pikálková a Ing. Lydie Jaroměřská
Panta rhei - vše plyne. To věděli už staří Řekové. Vyjádřeno slovy
Herakleita z Efesu „Dvakrát nevstoupíš do téže řeky.“ A také
v dnešní době lidé v práci i v soukromém životě pociťují tento
nadčasový princip. Jak napsal jeden bývalý zaměstnanec velké
telekomunikační firmy na svém blogu: „Jestliže život skutečné
znamená "plynout", tak pak je jasné, že lpět na něčem znamená smrt,
nebo ne? To, na čem lpíme, se již nemůže pohybovat, nemůže již
plynout. A co se již nemůže pohybovat, je tedy mrtvé. Život je řeka,
která pokud neplyne, tak není řekou.“
Pracovní život v první polovině roku 2009 prověřuje schopnosti
každého zaměstnance i každého podnikatele plnohodnotně existovat
ve změnovém prostředí, změnit postoj a přijmout přesvědčení, že
jedinou jistotou je nejistota. (Prof. J.Barták, Řízení změn). Právě
jsme s kolegyní dokončily jeden projekt, o kterém by se dalo říci, že
byl právě o principu Panta rhei. A může být modelovou situací pro
mnoho jiných firemních příběhů.

Ředitel jedné organizace se na naši konzultační a
poradenskou společnost obrátil s tím, že by rychle
potřeboval prověřit jednu z divizí firmy. Při osobním
setkání vysvětluje, že vedoucí této divize již od
loňska žádá o navýšení počtu pracovníků v této
divizi s odůvodněním, že zajišťují více a složitějších
úkolů než dříve. On sám už také před časem nabyl
podobného přesvědčení, ale v porovnání s momentální situací na trhu si není úplně jistý o potřebě navýšení. A současně ji také nevylučuje. Ve firmě se již
počítalo s tím, že na jaře letošního roku i majitelé
toto navýšení podpoří a nový pracovník, který by
rozšířil tým této divize, se přijme. V neformálním
rozhovoru toto přislíbil i jeden z majitelů přímo
vedoucímu příslušné divize, neboť tato divize vykonává pro firmu hodně důležité činnosti a její výkon
přímo ovlivňuje spokojenost klientů. Na poslední
poradě vedení, kde byli přítomní i majitelé firmy a
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mělo se o navýšení počtu pracovních míst rozhodnout,
se shodou okolností vedla ostrá diskuse o úsporných
opatřeních, jejichž dodržování by mělo ochránit firmu
před negativními dopady hospodářské krize. Majitelé
vážící všechna „pro a proti“ nechtěli udělat rozhodnutí,
zda přijetí nového pracovníka dovolit či ne. Uvolňovat
finanční prostředky na vznik nové pracovní pozice jim
připadalo hodně riskantní. A vzít člověka na měsíc či
dva a pak ho pustit, když nebudou finance, zase
neetické. Nakonec přenesli tuto odpovědnost na ředitele
organizace, ať on rozhodne sám. Že jen chtějí mít pokoj
od případných osobních naléhání příslušného vedoucího
divize na ně samotné.
Ředitel se v ten okamžik cítil jako mezi dvěma mlýnskými kameny, řešil dilema. Uvědomil si, že pro
rozhodování má nejspíš v této choulostivé situaci málo
informací a že mohou obsahovat i určitou míru
zaujatosti:
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- pohled vedoucího divize jako jeho podřízeného,
který potřebuje co nejlepší podmínky pro zajišťování
svěřených činností a odkazujícího se na ústní příslib
a řešení situace v divizi,
- pohled jeho vlastní, jako člověka odpovědného za
řízení celé firmy a tedy i za lidské zdroje a jeho potřeba nezklamat majitele.
Volba třetí možnosti, podívat se na divizi
z nezávislého úhlu pohledu, tj. udělat tam personálně
organizační audit, mu připadala jako rozumná. I když
je to finanční výdaj, je řádově o hodně menší v porovnání s finančními dopady spojenými s tím, zda
zbytečně začít dlouhodobě vydávat mzdové a další
prostředky na pracovní místo nebo ohrozit spokojenost klientů a tím zakázky – když se špatně rozhodne. Od auditu očekával, že mu rozšíří jeho perspektivu a on se bude umět správně rozhodnout.
Vedoucí divize i všichni pracovníci byli postupem
ředitele opravdu zaskočeni, nikdy předtím se tady nic
takového nedělalo, v minulých letech ostatní divize
také žádaly o navýšení počtu pracovních míst a firma
se vždy uměla jednoznačně rozhodnout ano – přidáme / ne - nepřidáme. Nic dalšího k tomu nepotřebovala, tak proč nyní takové zdržování, vždyť je
to průkazné, že už to v divizi v tomto počtu lidí
nezvládáme. Už jsme to mockrát vysvětlovali.
Auditoři prověřili jaké činnosti divize vykonává,
pomocí jak způsobilých zaměstnanců, jak jsou
činnosti v divizi řízeny a kontrolovány i jakou
organizaci práce jednotlivci a skupiny k dosažení
výsledků používají. V divizi proběhly řízené
rozhovory se všemi zaměstnanci, náhledy práce
(oficiální i mystery shoping), vytvářeny byly časové
snímky dne u všech pracovních pozic. Prověřovány
byly i další faktory, které mohou ovlivnit výkon
divize, jako je nemocnost, účast zaměstnanců na
školeních, věkové rozložení zaměstnanců a
schopnost reakce na změny.
Analýzou všech výsledků byl objeven „gordický
uzel“, který bude potřeba rozplést. A tím byl postoj
jednotlivých zaměstnanců divize, identifikováno bylo upnutí se většiny aktérů na jedno řešení, nepřipouštění si alternativ. Prostě nechtěli si vůbec připustit, že by se situace v jejich divizi dala řešit jinak, než
kvantitativně, přidáním dalšího člověka. Vytížení zaměstnanců bylo opravdu vysoké, ne však nezvládnutelné. Pod vlivem svého přesvědčení se snažili více a více činností dělat stejným způsobem jako dříve
a cítili přetížení. Změnou organizace práce, rozvojem
schopností jednotlivců by se dalo ještě dosáhnout
zajišťování činností divize se stávajícím počtem
zaměstnanců. Chyběla však ochota k interní změně
kvalitativní podoby. Zaměstnanci byli přesvědčeni,
že pomoci jim má někdo zvenku – ředitel firmy,
majitelé. Tak se to vždy v naší firmě dělalo, tak
v době krize musíme být jen důslednější v argumentaci, proč to potřebujeme.
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Nastartovat spoluzodpovědnost za řešení dané situace,
navrhnout, co kdo z pracovníků může dělat jinak, než
dělá dosud, a zkusit to s očekáváním zpětné vazby – co
to přinese, je komunikační a manažerská výzva.
Audit tedy nepřinesl odpověď typu buď-anebo, ale
opravdu rozšířil perspektivu vnímání a hledání řešení.
Ředitel této společnosti se rozhodl pro tzv. podmíněné
řešení, tj. zkomunikovat vedoucímu divize i jeho
podřízeným, že vše se vyvíjí, že vycházet se musí
z toho, jaká je firma nyní a jak se nyní rozhoduje a ne
z toho, jaká byla firma v minulosti a jak se dříve
rozhodovala. V současné chvíli prvním krokem k řešení
situace v divizi bude provést interní kvalitativní změnu
– reorganizaci práce a způsobu řízení a předávání
informací v divizi. Tak aby každý pracovník dělal to, co
odpovídá jeho současným schopnostem nebo tomu, co
je schopen a ochoten se naučit. A pokud bude tato
změna úspěšná, znovu již podle pojmenovaných kritérií
ověřit míru vytíženosti divize a v druhém kroku
s jistotou, že uvnitř už jsme vyzkoušeli vše, co se dá
změnit, přistoupit k adekvátnímu navýšení počtu
pracovních míst. Řediteli samotnému přinesl audit také
něco navíc, vytratil se strach a nejistota z nutnosti se
rozhodnout. Rozhodnutí na základě tří úhlů pohledu se
mu činilo již svobodněji a dokázal se za ně
plnohodnotně postavit.
Lpět na jednom řešení také může znamenat smrt neboli
zánik – pro jednotlivého pracovníka, pro divizi či celou
firmu. Pracovníkům této firmy i mnoha dalších budeme
přát, aby dokázali přestat lpět (.. na něčem), mohli se
tedy pohybovat, mohli plynout (rozvíjet se). Aby
zažívali a ztotožňovali se s tím, že život (i ten pracovní)
je řeka, která pokud neplyne, tak není řekou.“
Těšíme se na setkání s Vámi ve Zdislavicích ve dnech
18.-19. června 2009, které pořádá Klub personalistů
ČR. Společně se můžeme ve vztahu k personálnímu
auditu zamyslet nad tím:
jak informace ovlivňují rozhodování – volbu
řešení
● co podmiňuje schopnost alternativy - k cíli
vede více cest
● za co cítíme spoluzodpovědnost - zóna zájmu
a zóna vlivu
●
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V počítačové gramotnosti je Česko
na 19. místě
Znalost ICT technologií neboli takzvaná „počítačová
gramotnost“ patří v současném světě k základním
předpokladům dalšího rozvoje. Asi polovina nárůstu
produktivity v moderní ekonomice souvisí s použitím
ICT, které s sebou přináší zvýšení efektivity,
zkvalitnění služeb i vznik lepších produktů ve všech
sférách – od soukromého po veřejný sektor.
„Úroveň počítačové gramotnosti v jednotlivých
zemích Evropské unie dosud není zcela vyrovnaná,
západoevropské země mají proti východoevropským
zřejmý náskok. Ten je dán především tím, že se
v těchto zemích se systematickým počítačovým
vzděláváním začalo o poznání dříve než v zemích
východní Evropy. Přesto lze říci, že si Češi na tomto
pomyslném žebříčku nestojí špatně. Česká republika v
úrovni počítačové gramotnosti podle standardů ECDL
zaujímá zhruba střední příčku,“ konstatuje Jiří
Chábera, manažer ECDL pro ČR, a upřesňuje:
„Z pohledu testovaných osob vztažených k celkovému
počtu obyvatel je pak Česká republika na 19. místě
z 35 sledovaných evropských zemí. Z hlediska
intenzity testování v posledních letech je na tom
nejlépe Řecko následované Irskem a Kyprem. V první
desítce se umístilo ještě Maďarsko na pátém místě, ale
i třeba Slovensko na místě desátém. Česká republika
z tohoto hlediska obsadila 17. místo.“
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Naprostá většina české populace v produktivním věku
i dětí školního věku má s počítačem nějaké zkušenosti
a vysoké procento jej denně využívá. To ovšem
neznamená, že dokáží s počítačem pracovat tak, aby
jej mohli bez problémů využít v profesní sféře a aby
dokázali efektivně využívat možností, které počítač
nabízí. „Naprosto běžnou informací uváděnou
v profesních životopisech je znalost práce s počítačem
či znalost práce s textovým a tabulkovým editorem,“
říká Olga Štěpánková, předsedkyně ČSKI. „Mnoho
uchazečů, kteří tuto informaci uvádějí, však nejen
neovládá tabulkové editory, ale mnohdy efektivně ani
editor textový. Není výjimkou, že člověk, který si o
sobě myslí, že umí pracovat s textovým editorem, ve
skutečnosti nedokáže využívat například formátování,
vypnout či zapnout automatické opravy, pracovat
s pravítkem nebo třeba vložit pevnou mezeru, aby se
zbavil osamoceného písmene na konci řádku.“
„Je třeba si uvědomit, že procento nárůstu produktivity
práce, které je závislé na využívání ICT se stále
zvyšuje, s ním roste i význam počítačové gramotnosti
a posouvá se význam pojmu počítačová gramotnost,“
říká Olga Štěpánková a dodává, že význam počítačové
gramotnosti si uvědomují i zaměstnavatelé. „Již v roce
2006 by 40% zaměstnavatelů neuvažovalo o tom, že
by přijali zaměstnance, který nemá základní ICT
dovednosti.“
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Tzv. šrotovné už i u počítačových kurzů
Počítačová škola Gopas se rozhodla,
stejně jako jiné subjekty na trhu,
využít dnes moderního označení pro
speciální nabídku. „Tzv. šrotovné se
vztahuje na ty, kteří již v minulosti
nějaký počítačový kurz sady Microsoft Office absolvovali a chtějí si
rozšířit či obnovit své znalosti,“ říká
Jan Dvořák, výkonný ředitel Gopasu.
„Není přitom rozhodující, u které to
bylo instituce. Po prokázání se získaným certifikátem lze získat slevu 20
procent“.Kurzy kancelářského balíku
Microsoft Office jsou podle zjištění
Počítačové školy Gopas mezi širokou
veřejností nejoblíbenější. To je důvod, proč také škola přichází s nabídkou „šrotovného“, které je časově
omezeno. Zájemci si musí kurz

objednat do konce prázdnin a absolvovat ho pak nejpozději do konce
tohoto kalendářního roku.„Snížením
ceny o pětinu chceme podnítit zájem
těch, kteří již někdy v minulosti počítačový kurz absolvovali a cítí potřebu
si získané znalosti obnovit nebo
rozšířit,“ říká Jan Dvořák. Zájemci
mohou tímto způsobem ušetřit až
tisíce korun. Počítačová škola Gopas
nepřichází s takto atraktivní nabídkou
poprvé. Již v minulosti vyhlásila např.
Garanci získaných vědomostí, jejíž
princip spočívá v tom, že účastník
může absolvovat kurz ještě jednou, a
to zcela zdarma. Jen musí o možnost opakování zažádat do jednoho
měsíce od prvního absolvování. Další
výhodou pro studenty je Garance

termínů
konání
kurzů.
Všem
zákazníkům tak zaručuje, že se všechny kurzy uskuteční ve stanovených
termínech a nebude docházet k přesunům z důvodů malé účasti. Třetí
garancí, kterou Gopas svým klientům
poskytuje, je garance know-how.
„Jedná se o naprosto jedinečný
závazek naší školy ke klientům, kteří
si u nás za posledních 12 měsíců
nechali vyškolit alespoň jednoho IT
specialistu. V případě, že jim tento
člověk z firmy odejde, vyškolíme za
něj
bezplatně
jeho
náhradu,“
vysvětluje princip garance Jan
Dvořák a dodává, že tak klient
získává i jakousi ochranu vložených
finančních prostředků do vzdělávání
pracovníků.

Levný a kvalitní – koučovací program
nejen pro období finanční krize
Mezi standardními programovými stálicemi Masarykova ústavu vyšších studií se v posledních týdnech
objevila jedna čerstvá novinka. Jmenuje se „Specifický program pro kouče“ a její začátek je plánován na
den 1. září – prostě jako ve škole. Vlastně úplně jako ve škole – MÚVS je totiž součástí ČVUT Praha, jedné
z našich nejstarších a největších univerzit. Dá se tedy s jistotou říci, že koučink se začíná zabydlovat i
v akademickém světě, který je obecně velmi nedůvěřivý k módním výstřelkům a pokusům v oblasti
vzdělávání. Požádali jsme Ing. Moniku Bartoníčkovou, MBA, PCC a Mgr. Pavlu Brettovou, které jsou za
program odpovědné, o bližší informace.
Co to je „Specifický trénink pro kouče“, co si pod
tím můžeme představit?
„Specifický trénink pro kouče“ je jednosemestrální
program postavený striktně na klíčových kompetencích
ICF (Mezinárodní federace koučů), jehož obsah i
rozsah plně korespondují se znalostními požadavky
koučovací úrovně ACC – to je první ze tří certifikovaných úrovní ICF.
Zjednodušeně se tedy dá říct, že tento program je
vhodný pro lidi, kteří koučink potřebují buď jako
doplňkovou činnost nebo dovednost ve své stávající
profesi nebo teprve přemýšlí, jestli si zvolí koučink za
svou další profesní dráhu. Program dává účastníkům
kvalitní koučovací základ a je zaměřen primárně do
oblasti zvyšování výkonu a efektivního dosahování
požadovaných výsledků. Jeho rozsah je 64 výukových
hodin, tedy opět odpovídá požadavkům ICF na „coach
specific training“ pro úroveň ACC.

Na trhu existuje již několik koučovacích
programů, v čem je tento program jiný?
Jak již bylo uvedeno výše, program je jednosemestrální a plně kopíruje požadavky ICF - tedy je plně
v souladu s mezinárodními standardy moderního
kou-činku. Tím se liší od nabídky „rychlokvašných“
jedno- nebo dvoudenních kurzů, kde koučovací
dovednosti účastníci nemají šanci plně zažít. Jeho
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absolvováním získají účastníci dvojjazyčný „Certifikát
o absolvování“ od nezávislé vysoké školy (ČVUT
Praha), který je možné využít jako oficiální potvrzení
pro ICF, bude-li chtít absolvent získat titul jejich ACC.
Další zvláštností našeho programu je velký počet
vyučujících (16 lektorů), takže účastníci budou moci
poznat a porovnat různé koučovací školy a styly. Na
rozdíl od mnoha afilací konkrétních koučovacích firem
zastáváme názor, že při koučinku je vhodné používat
různé metody a postupy a že každý kvalitní kouč má po
čase propracován svůj vlastní unikátní styl, který jej
činí jedinečným. Chceme tedy účastníkům umožnit
„ochutnat“ co nejširší spektrum úžasné oblasti, které se
říká koučink. No a v neposlední řadě je naší silnou
stránkou cena – ta je dovolitelná i pro pracovníky
státních a neziskových institucí, malých rodinných
firem a dokonce máme mezi zájemci i pár studentů.
Kde se mohou účastníci dovědět o tomto
programu víc?
Buď mohou napsat mě osobně na email
bartonickova@muvs.cvut.cz a já jim ráda pošlu
veškeré detailnější informace nebo se mohou podívat
na náš web www.muvs.cvut.cz.
Děkuji za rozhovor. L. Smrčková
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Workshop

Veřejné stravování 2009
Společnost Factum Invenio se dlouhodobě zabývá výzkumy v oblasti
gastronomie a zaměstnaneckých benefitů. Dotazování týkající se
veřejného stravování 2009 proběhlo v rámci pravidelného šetření
Factum Omnibus ve dnech 24. 4. – 29. 4. 2009 na reprezentativním
vzorku 1 040 občanů ČR ve věku od 15 let, získaném kvótním
výběrem.

„Distanční
vzdělávání“
S ředitelkou pro distanční
vzdělávání paní Teri McClelland,
Southern Institute of
technology, Nový Zéland
17. 6. 2009
od 16.00 - do 18.00 hod.

Frekvence využívání služeb veřejného stravování

Vstupné: ZDARMA

Více než polovina lidí využívajících služeb veřejného stravování se
tímto způsobem stravuje téměř denně, třetina lidí několikrát za týden.
Jen tři procenta lidí, kteří využívají služeb veřejného stravování, tak
činí s menší frekvencí než jednou týdně.

Místo konání:
Masarykův ústav vyšších studií
(ČVUT Praha), Horská 3, Praha 2,
4. patro

Nový Zéland je země „na konci
světa“. Invercargill je nejižněji
položené univerzitní město na
zeměkouli a najdete ho na jižním cípu novozélandského Jižního ostrova. V Invercargill sídlí
Southern Institute of Technology, univerzita, jejíž distanční
vzdělávání patří k těm nejmodernějším, které vysokoškolský
sektor v současné době může
nabídnout.
Nejčastěji navštěvovaný typ provozovny veřejného stravování
Z výzkumu vyplývá, že lidé, kteří využívají služeb veřejného
stravování navštěvují nejčastěji závodní jídelny (celkově 44 %),
přičemž ve čtvrtině případů jsou to jídelny provozované zaměstnavatelem. Menzy a školní jídelny využívají ke svému stravování tři
osoby z deseti, necelá pětina strávníků využívá veřejné jídelny
(většinou se jedná o veřejně přístupné jídelny se samoobslužným
provozem) a pět procent lidí se stravuje v restauracích rychlého
občerstvení (Fast Food – kamenné obchody nebo stánky).

Výuka distančního vzdělávání
SIT2LEARN
využívá
kvalitní
Blackboard Learning Management System - bohaté portfolio
multimediální podpory, studentských fór a online knihoven, takže jeho kurzy můžete studovat
odkudkoliv na světě. Všechny
kurzy jsou součástí tzv. commonwealth kvalifikace, což znamená, že jsou oficiálně uznávány v 54 zemích světa.
V čem je distanční vzdělávání
unikátní?
Flexibilní systém vzdělávání
Podstata „Commonwealth
qualification“
Ukázka e-learningových aktivit
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Do knihovny
Asertivita pro manažery
Autorka: Dagmar Lahnerová
ISBN: 978-80-247-2892-6
prodejní cena: 198 Kč
Vydavatel: Grada Publishing, a.s., www.grada.cz
Praktická a čtivá knížka pomůže všem manažerům, vedoucím týmů a podnikatelům asertivně
komunikovat s jednotlivci a týmy. Dozvíte se, jak jednat s různými osobnostními typy, jak
asertivně vyjadřovat nesouhlas a řešit konflikty, jak pomocí asertivity čelit neoprávněné
kritice a manipulaci a zvládat silné emoce druhých. Seznámíte se s asertivními technikami,
naučíte se reagovat na otevřenou a skrytou agresi a na výlevy zlosti. Zjistíte také, jaké jsou
rozdíly mezi agresivním, pasivním a asertivním jednáním, jak poznáte manipulátora a jak s
ním jednat či na co si dát při asertivní komunikaci pozor. Na příkladu manažera, který musí
denně provádět různá nepopulární rozhodnutí a dopouští se řady chyb, uvidíte, jak použít
prvky asertivity v praxi, aby se dostavil pozitivní výsledek.
Odměňování pracovníků
Jak z odměňování učinit zdroj úspěšnosti podniku
Autor: Michael Armstrong
ISBN: 978-80-247-2890-2
počet stran: 448
prodejní cena: 690 Kč
Vydavatel: Grada Publishing, a.s., www.grada.cz
Publikace uznávaného autora v oblasti řízení lidských zdrojů se jako jediná na našem
trhu komplexně zabývá odměňováním pracovníků v praxi. Je praktickou příručkou jak
pro personalisty a další profesionály v oblasti odměňování a řízení lidských zdrojů, tak
nezbytným materiálem pro studenty VŠ. Věnuje se koncepci a praktické aplikaci řízení
odměňování, představuje klíčové teorie a příklady nejlepší praxe odměňování
pracovníků. Kniha je velmi čtivá, obsahuje mnoho kontrolních seznamů a schémat.
Čtenář se podrobně a komplexně seznámí se základy a koncepcí řízení odměňování, s
metodami hodnocení práce, strukturami stupňů a mzdovými/platovými strukturami,
dozví se, jak hodnotit a odměňovat podle výkonu, schopností a další zásluh a jak řídit
odměňování zvláštních skupin pracovníků. Na závěr se kniha věnuje zaměstnaneckým
výhodám, penzím a příplatkům a také řízení systémů odměňování. Knihu přeložil prof.
Ing. Josef Koubek, CSc..
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Do knihovny
Zájmové vzdělávání dospělých
Autor: Michal Šerák
Vydavatel: Portál
208 stran
ISBN 978-80-7367-551-6
Cena: 279 Kč
Práce komplexně popisuje oblast zájmového vzdělávání dospělých a hodnotí jeho
význam pro rozvoj jedince a společnosti. Text analyzuje informační materiály, které
ukazují situaci této oblasti v ČR, zabývá se situací na trhu vzdělá-vání,
charakterizuje jednotlivé typy zájmového vzdělávání a uvádí i přehled hlavních
institucí, které se jím zabývají. Zvlášť se zaměřuje na vzdělávání seniorů.
Kniha je určena studentům a vyučujícím oborů andragogika, pedagogika dospělých,
pedagogika volného času, sociální práce a kulturologie. Zaujme rovněž metodiky
z prostředí neziskových organizací a organizátory aktivit zájmového vzdělávání a
vzdělávání seniorů.
PhDr. M. Šerák, Ph.D., působí na katedře andragogiky a personálního řízení FF UK.
Je editorem odborného portálu Andragogika on-line.
Hry pro levou polovinu mozku
Autor: Allen D. Bragdon, David Gamon
Vydavatel: Portál
168 stran
ISBN 978-80-7367-521-9
Cena 225 Kč
Kniha zábavnou formou a s pomocí analogie a srovnání pomůže rozvíjet nejen logické
deduktivní uvažování, tvořivou prostorovou vizualizaci, ale také práci se symboly a
pravidly matematických výpočtů, použití verbálního vyjadřování a gramatické logiky
při řešení problémů.

Absolventi a trh práce
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Lidé ve světě trpí nespavostí kvůli starostem spojeným se zaměstnáním

Nedávný průzkum realizovaný celosvětovým pracovním portálem Monster ukázal, že 85 % dotázaných lidí trpí
nespavostí kvůli starostem spojeným s jejich prací. Průzkum byl realizován mezi uživateli toho portálu ve
Spojených státech, Kanadě a dvanácti evropských zemích. Ti měli odpovědět na otázku - jaké jsou jejich
nejčastější důvody nespavosti souvisejících s prací.
Celosvětový pracovní portál Monster provedl mezi jeho
uživateli ve Spojených státech, Kanadě a dvanácti evropských
zemích (konkrétně ve Velké Británii, Itálii, Francii, Finsku, Možnosti odpovědí Procentuální vyjádření Počet odpovědí
Maďarsku, Polsku, Německu, Švýcarsku, Rakousku, Belgii,
Hledám zaměstnání
52 %
18 741
Irsku a Nizoze-mí) průzkum sledující důvody jejich nespavosti
23 %
8 153
související s prací. Celkem se průzkumu zúčastnilo 36 004 Moje práce mě
stresuje
respondentů, kteří odpovídali na otázku: Jaké jsou vaše Bojím se ztráty
10 %
3 740
nejčastější důvody nespavosti související s prací? Na zaměstnání
problémy se
15 %
5 370
základě odpovědí bylo zjištěno, že nespavostí kvůli těmto Nemám
spánkem
důvodům trpí 85 % respondentů.
Hledání zaměstnání způsobuje nespavost nejčastěji
Španělům
Ze všech dotázaných uvedla čtvrtina, že poruchy spánku, jimiž trpí, souvisí s hledáním práce. Tím jsou nejčastěji frustrováni Španělé (81 %), Rakušané (58 %) a Němci (57 %).
Stres související se zaměstnáním způsobuje nespavost nejvíce Finům a Belgičanům
35 % dotázaných Finů odpovědělo, že důvodem jejich nespavosti je stres související s jejich zaměstnáním, stejně
odpovědělo také 33 % dotázaných Belgičanů, 32 % Francouzů a Lucemburčanů, nejméně tento důvod nespavosti uvedli
respondenti v Polsku a Dánsku (shodně 18 %) a ve Španělsku – pouze 8 %.
Strach ze ztráty zaměstnání způsobuje nespavost nejčastěji Irům a Italům
Stoupá také strach ze ztráty zaměstnání. Nejvíce se o své místo bojí Irové (18 %) a Italové (15 %).
Nejlépe se spí Polákům a Lucemburčanům, naopak nejhůře Španělům
Více než třetina (36 %) respondentů v Polsku netrpí nespavostí kvůli práci, stejně tak 26 % Lucemburčanů, 24 % Belgičanů a 20 % Holanďanů. Naopak odpověď „Nemám problémy se spánkem“, zaškrtla jen 4 % Španělů a 13 % dotazovaných Britů a Irů.
Nejčastější důvody nespavosti související s
prací
15%

Hledám zaměstnání

10%

Moje práce mě
stresuje
52%

23%

Bojím se ztráty
zaměstnání
Nemám problémy
se spánkem

Výsledky průzkumu Monster Meter jsou založeny na sběru
dat od návštěvníků na Monster.com v období od 27. dubna
do 8. května 2009. Do finálních výsledků je započítán
jeden hlas na uživatele. Monster Meter, je produktem
Monster, světové jedničky v oblasti online pracovních
portálů a značka společnosti Monster Worldwide Inc.
Jedná se o sérii online průzkumů, které měří názory
uživatelů na různá témata týkající se zaměstnání, kariéry a
ekonomiky. Tyto průzkumy nejsou vědecké a monitorují
názory uživatelů internetu, kteří se rozhodli na otázky
odpovědět.

Zaujala Vás naše nabídka? Máte zájem se připojit? Kontaktujte nás.
Klub personalistů ČR, o.s., Jankovcova 13, 170 00 Praha 7
tel., fax: 283 871 271, 606 865 940, e-mail:klub.personalistu@tiscali.cz
www.klubpersonalistu.cz
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