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Možnosti využití informačních technologií v personalistice
Jan Barták
Personalistiku, stejně jako jiné obory, si dnes už neumíme představit bez opory ve výpočetní
technice. Jde však o to, zda skutečně využíváme jejích možností, nebo zda používáme počítač
pouze jako „lepší psací stroj“. V období recese, kdy často s méně lidmi je třeba efektivněji
zvládat řízení personálních procesů, se kvalitní využívání výpočetní techniky stává kategorickým imperativem.
Klub personalistů ČR, o. s., proto uspořádal v pátek 13. listopadu odbornou konferenci Personalistika on-line. Jejím cílem bylo poskytnout vedoucím pracovníkům, HR manažerům, personalistům
a IT specialistům přehled o možnostech využívání
on-line technologií v nejrůznějších oblastech personalistické práce.

Mgr. Jan Března, prezident Klubu personalistů
ČR, který moderoval dopolední
část konference, ve svém vystoupení ukázal na základě
svých zkušeností z Kooperativy Pojišťovny, a. s., VIG,
jak je možné se díky výpočetní
technice např. v oblasti mzdové
agendy, řízení vzdělávání a
rozvoje zaměstnanců, případně zaměstnaneckých
výhod postupně zbavovat zbytečného papírování,

optimalizovat procesy a snižovat náklady na
administrativu, při výrazné úspoře času a lepším
uživatelském komfortu.
Další vystupující navázali zkušenostmi z jednotlivých oblastí personální práce. Olina Soukupová, M.A., ze společnosti A&D Solution, s.r.o.,
se zabývala metodami a elektronickými nástroji
výběru a hodnocení zaměstnanců.
Ing. Jaroslav Krechler, PhD., ze Sodexo, s.r.o.,
představil jedinečné možnosti Cafeteria systému v
prostředí webu a zkušenosti s ním v organizacích.
Ukázal, jak je možné využít cafeterii z hlediska
firmy k podpoře HR strategie, optimalizaci daní a
úsporám v administrativních nákladech. Zaměstnanci mohou své právo svobodné volby z portfolia
nabídky uplatňovat „on-line“, interaktivně, přičemž díky webové platformě se mohou kdykoli
seznamovat se svými aktuálními možnostmi.
Ing. Zdeněk Němec z LMC, s.r.o., se zabýval
výhodami elektronického řízení a kontroly procesu
náboru s uplatněním metrik měření jeho efektivnosti. To přináší možnost exaktně vyhodnocovat
efektivnost náboru z hlediska jeho rychlosti,
kvality a ceny.
Možnosti elektronizace vzdělávání a zkušenosti s
jejím využíváním prezentoval Ing. Richard Balga
z Raytheon Professional Services, dále Ing. Zdenka Vostrovská,CSc., a Ing. Hana Ondrušková z
1. VOX a. s.
Specifickou oblast využití e-learningu k získání
počítačových znalostí a dovedností představila
Maria Dvořáková z Počítačové školy GOPAS.
Možnostmi uplatnění psychometrie on – line, zejména při diagnostice požadovaných způsobilostí v
oblasti náboru, rozvoje, AC a DC, se zabýval Filip
Hrkal, MBA, z cut-e, s.r.o. Firma nabízí 50
nástrojů zaměřených na nejrůznější diagnostikované charakteristiky ve 20 jazykových mutacích,
přičemž baterie o třech nástrojích umožňuje 250
milionů kombinací. Nejde o nahrazení klasických
personálních metod, jakými je např. vysoce validní
řízený rozhovor, ale o obohacení o diagnostické
nástroje, které mohou zvýšit efektivitu náboru,
výběru, rozmísťování, vzdělávání a rozvoje
pracovníků.

Filip Hrkal při svém emotivním vystoupení.

Prezentace webu Lektoři online proběhla
netradičním způsobem, formou rozhovoru.
Se zajímavou nabídkou Lektoři online aneb
vzdělávání napřímo s lektory přišel Ing. Martin
Kaleta, BBA z Human Capital, s.r.o. Prokázal, že
možnost výběru z jejich široké nabídky zkušených
lektorů s praktickými zkušenostmi urychluje, usnadňuje, zkvalitňuje firemní vzdělávání a přináší
vysoké úspory nákladů.
Zvláštní pozornost vyvolaly přednášky zabývající
se specifickými oblastmi personální práce, jakými
je sociomapování týmů a psychometrické metody.
Sociomapování týmů představil PhDr. Luděk
Stehlík z EDOSTu. Ukázal možnosti sociomapování při tvorbě týmu, v procesu socializace a
enkulturace členů týmu, identifikaci týmových rolí
charakteristických pro jednotlivé členy týmu,
komplementaritě zastoupení rolí v týmu, vytváření
a upevňování vazeb mezi členy týmu, posilování
týmové koheze - to vše (na rozdíl od klasické sociometrie) se sledováním dynamiky vývoje v průběhu času a s grafickými „quasiplastickými“
výstupy posilujícími názornost při posuzování
zjištěných dat.
Zvláštní pozornost vyvolalo vystoupení Mgr.
Moniky Pokorné z MŠMT k Národní soustavě
klasifikací a možnostem jejího využití. Zaměřila se
na databázi úplných a dílčích kvalifikací a na jejich
kvalifikační a hodnotící standardy. Podstatné je, že
prioritním požadavkem se stává prokázání požadovaných znalostí, schopností a dovedností pro
získání dílčí či úplné kvalifikace v příslušných
oborech, aniž by adept musel absolvovat plnou formální školskou přípravu – což by mělo vést k lepšímu uplatnění rekvalifikovaných lidí na trhu
práce.
V krátkém příspěvku nebylo možné vyčerpat
veškerou problematiku, kterou se konference zabývala. Je však z něho, doufám, patrné, že přinesla
množství podnětů, které mohou personalistům práci urychlit, usnadnit, zkvalitnit a přispět k docilování synergických efektů na základě „příčného
poznání“, vzájemné provázanosti personálních
činností. Jde už pouze o to, aby náměty z konference nalezly co nejširší uplatnění v personální
praxi.

Ohlasy na konferenci
Konference Personalistika on-line se zúčastnilo na šedesát účastníků a vystupujících. Všechny na samém začátku pozdravil prorektor pro vzdělávací činnost a vnější vztahy VŠFS,
o.p.s., RNDr. Petr Budínský, CSc. Přivítal, že konference se koná právě v prostorách
jejich školy, v novém technicky velmi kvalitně vybaveném konferenčním centru. I když ve
studijním programu školy personalistika jako samostatný obor nefiguruje, je pro dnešní
manažery důležitým oborem, o který by se měli zajímat.
Pak se již v rychlém sledu probíhaly všechny prezentace (viz článek Prof. Jana Bartáka).
Program zahájil Ing. Vlado Synek, jehož prezentace se sice přímo nezabývala virtuální
personalistikou, ale svou aktuálností a přímočarostí oslovila všechny přítomné. Nakonec,
kdo někdy viděl a slyšel Vlada Synka, ví, o čem je řeč.
RNDr. Petr Budínský, CSc.
Personalisté, kteří se konference zúčastnili, kladně hodnotili i vystoupení Filipa Hrkala,MBA, z cut-e, Mgr. Jana
Březny z Kooperativy a PhDr. Luďka Stehlíka. Organizátoři konference se v jejím prvním ročníku snažili, aby
představili možnosti využití on-line prostředí v HR práci v celé šíři. Ukázalo se, že jeden nabitý den na to ani
nestačí, proto se bude Klub personalistů ČR v následujícím roce věnovat personalistice on-line věnovat i nadále,
například v samostatných, jednodenních seminářích. Tím nejbližším bude bude již v prvním čtvrtletí roku 2010
představení sociomapování.

Chcete perfektnost nebo excelenci?
V běžných rozhovorech manažerů ve firmách jsou tato dvě slova používána spíše jako synonyma, než cosi odlišného.
Ing. Vlado Synek na konferenci Personalistika on-line uvedl, že mezi oběma slovy je zásadní rozdíl.
Snaha o perfektnost je jako pohybovat se v uzavřeném kruhu. To znamená snažit se být lepší až nejlepší či dokonalý
v tom, co už se dělá a jak se to dělá.
Naproti tomu snaha o excelenci je v pojetí citovaného autora jako vystoupit z kruhu. To znamená rozšířit svůj úhel
pohledu mimo okruh rutinního myšlení a začít třeba dělat něco zásadně jinak nebo něco radikálně jiného.
Kdy je dobré usilovat o perfektnost a kdy o excelenci?
Tak může znít otázka, která nám přijde na mysl, když se necháme inspirovat citovanými myšlenkami. Odpověď musí
každá firma, každý manažer nebo personalista najít vždy pro konkrétní situaci, ve které je on i jeho firma.
Úsilí o dokonalost je aktuální všude tam, kde jde o realizační procesy, které mají probíhat opakovaně, efektivně a beze
ztrát. Výroba, logistika – to jsou typické příklady.
Naproti tomu prvek excelence je aktuální všude, kde se žádá inovativnost, tvořivost, nekonvenční myšlení, překračování
hranic zavedených zvyklostí.
Když to vše začneme domýšlet a promítat do činnosti vedoucích pracovníků všech úrovní ve firmě, dojdeme k závěru, že
snaha o perfektnost i snaha o excelenci je v základech poslání každého vedoucího pracovníka, ovšem obě tyto složky
jsou v jednotlivých pozicích zastoupeny v různém vzájemném poměru. Mistr ve výrobě má zpravidla ve svém poslání
jen relativně málo úsilí o excelenci, převažuje v něm snaha o perfektnost. Čím jdeme výš po hierarchické linii až na
špici organizace, tím víc roste podíl úsilí o excelenci.
V osvícené firmě nemá nikdo podíl snahy o excelenci na nule, od každého zaměstnance i vedoucího se totiž očekává, že
bude nejen vyrábět a provádět efektivně to, co mu je svěřeno, ale že bude také u práci přemýšlet a navrhovat nejrůznější
zlepšení, přicházet s novými až zcela novými nápady. A s otevřenou myslí přijímat inovativní myšlenky druhých lidí bez
ohledu na jejich postavení ve firmě nebo mimo firmu.
Úsilí o perfektnost se může zvrtnout v perfekcionismus, což je přemrštěná snaha o dokonalost ve všem, i nad rámec toho,
co je účelné a smysluplné. Hnidopišství – to je pak přiléhavý název pro tento extrém.
Excelence má řadu různých aspektů. Jedním z nich je citlivost a otevřenost vůči informacím a podnětům a signálům
nejrůznějšího druhu a nejrůznějších směrů, z vnitřního prostředí firmy i z vnějšku. Za tím musí být schopnost neodmítat
apriori nebo předčasně určité podněty jako nevhodné dřív, než je důkladně zvážíme.
Šťastný to manažer, který dokáže spojit obojí
To jest kombinovat oba druhy úsilí, vnímat potřeby momentální situace, v níž se nachází, a pružně se přizpůsobovat
svým myšlenkovým přístupem. A šťastná to firma, která má takové manažery. Pokud je ve firmě příliš málo excelence,
firma může snadno ztratit svoji pozici na trhu, protože třeba vyráběla stále dokonaleji a efektivněji klasickou žárovku a
nevšimla si, že na trhu se stále rychleji šíří úsporné žárovky založené na zcela jiné technologii.
-pn

KONFERENCE ZDRAVÍ ZAMĚSTNANCŮ – PILÍŘ KONKURENCESCHOPNOSTI

Moravskoslezská regionální sekce Klubu personalistů společně s partnerskou organizací ArcelorMittal Ostrava, a. s.
uspořádala dne 3. listopadu 2009 v ostravském HOTELU KOVÁK celostátní konferenci Zdraví zaměstnanců – pilíř
konkurenceschopnosti, která navazovala na dvě předchozí konference zaměřené na globální téma Bezpečnost a
ochrana zdraví – alfa a omega úspěšného podnikání. Konference byla uspořádána pod záštitou ministra práce a
sociálních věci JUDr. Šimerky a předsedy představenstva Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje Ing.
Bartoše.
Cílem konference bylo poukázat na zásadní význam péče o zdraví zaměstnanců ze strany zaměstnavatelů a poskytnout odborné
veřejnosti aktuální informace o stavu legislativního procesu
v právním rámci ČR i EU a kromě toho také nabídnout inspirativní
náměty a informace z institucí veřejné správy, ale také z vybraných podniků, ve kterých je systém péče o zdraví zaměstnanců
neoddělitelnou součástí personální politiky.

Zdravotní a medicínské aspekty péče o zdraví zaměstnanců ve
svých vystoupeních doplnili MUDr. Svatopluk Němeček, ředitel
Fakultní nemocnice v Ostravě z pohledu posttraumatické péče a
MUDr. Jiří Leisser, primář léčebny Janáček Lázní Teplice nad Bečvou z pohledu významných účinků preventivní a rekondiční péče
při minimalizaci škodlivých a negativních vlivů pracovního
prostředí na zdraví zaměstnanců.

S aktuálním stavem legislativního procesu a trendy podporované
Evropskou unií seznámil v referátu účastníky JUDr. Pavel Dvořák,
vedoucí oddělení BOZP MPSV. Problematika dodržování povinností ze strany zaměstnavatelů a praktické zkušenosti s problémy
a nedostatky opakovaně zjišťovanými při kontrolní činnosti byly
prezentovány také ze strany Státního úřadu inspekce práce
v Opavě náměstkem generálního inspektora Ing. Jiřím Macíčkem.

Programy péče o zdraví zaměstnanců nebo komplexní sociální
programy a jednotlivé aktivity jsou v organizacích často přijímány a
realizovány v úzké spolupráci s odbory a spadají do celé oblasti
BOZP, ve které mají podle zákoníku práce nezastupitelné místo.
Synergická spolupráce zaměstnavatelů a odborů vede k vysoké
efektivitě programů a promítá se do zvyšování kvality pracovního
prostředí a tím do celého procesu rozvoje lidských zdrojů a
v konečném důsledku i do úrovně firemní kultury. Tento princip
přesahující oboustranně rámec povinného rozsahu je uplatňován
velkým množstvím zodpovědných zaměstnavatelů i odborových
funkcionářů a jeho význam je podporován orgány a institucemi
EU , jak vyznělo z příspěvku zástupce Evropské odborové
instituce v Bruselu Ing. Viktora Kempy.

MUDr. Michael Vít, Ph.D.,
náměstek ministryně zdravotnictví
ČR, Hlavní hygienik ČR

Program konference byl doplněn
také odbornými referáty zdravotníků, z nichž nejvíce zaujalo vystoupení náměstka ministryně zdravotnictví a hlavního hygienika ČR
MUDr. Michaela Víta, který poukázal na důležitost a potřebu podpořit
kromě péče o pracovní prostředí ze
strany zaměstnavatelů také veškeré
aktivity v oblasti zdravého životního
stylu a prevence proti civilizačním
chorobám. Dokumentoval geometrický nárůst zejména u cukrovky,
kterou trpí celých 10 % obyvatel.
V této souvislosti zdůraznil přímé
negativní účinky chybného stravování, nedostatečné tělesné aktivity a
psychické zátěže při vzniku a snižování léčebného efektu u těchto onemocnění. Zvlášť významné tyto faktory jsou u dětí a mládeže. Apeloval
na přítomné zástupce organizací,
aby na tyto problémy také zaměřili
svoje aktivity v sociálních programech i závodním stravování.

Mgr. Ctirad Lolek, personální ředitel
ArcelorMittal Ostrava, a.s.

Mezi referujícími nechyběly organizace, které by mohly být v oblasti péče o zdraví příkladem
ostatním – ArcelorMittal Ostrava,
a.s., ArcelorMittal Frýdek-Místek
a.s. a Saft Ferak a. s. Raškovice.
Jejich praktické zkušenosti jsou
pro ostatní inspirující pro nové
myšlenky, náměty a opatření.
Konferenci vládla neformální,
avšak velmi pracovní atmosféra,

která napomohla naplnění jejich cílů, o čemž svědčí
bezprostřední zpětná vazba od účastníků. Potvrdila se také
potřeba umožnit HR manažerům i specialistům BOZP
z organizací výměnu a sdílení poznatků a zkušeností.
Jiřina Kosarzová, KPČR MSRS

Klubové setkání 26. - 27. 11. v Přibyslavi

na téma Optimalizace procesů a nákladů
Klubové setkání na téma Optimalizace procesů a nákladů
jsme připravovali se společností Jaseka někdy od letošního
léta. Probrali jsme termín, zaměření, adresáty, jejich
pravděpodobné složení. Prostě nezapomněli jsme na nic. A
když jsem jako doplňkové téma zařadila Stres a obranu proti
němu, netušila jsem, že se mi to bude tak moc hodit. Hlavní
řečník Mgr. Jaroslav Seifert z Jaseky si den před Klubovým
setkáním zlomil ruku tak ošklivě, že musel na operaci. A tak
jsem ve středu půl osmé večer začala shánět lektory na druhý
den. Mezi přihlášenými účastníky setkání byli i PhDr. Jiří
Suchý a Radka Ehrenbergerová. A těmto dvěma patří můj dík
za to, že si přes noc připravili pro setkání kvalitní vystoupení.
Myslím , že na toto Klubové setkání nezapomene nikdo z těch,
kteří cestu do Přibyslavi vážili. Poučili jsme se, pobavili jsme
se a slibili si, že příště pojedeme zase.
A na Optimalizaci procesů a nákladů jistě dojde co nejdříve.
Les

Aktuální dění v oblasti
hospodářs k é politiky
V platnost vstoupila Lisabonská
smlouva
1. prosince 2009 vstoupila v platnost
Lisabonská smlouva, smlouva, která
doplňuje a rozšiřuje původní smlouvy
o Evropské unii (Římskou, Maastrichtskou, Amsterodamskou a Niceskou) a reformuje fungování rozšířené Evropské unie.
Nejdůležitějšími změnami, které Lisabonská smlouva přináší, jsou tato
fakta:
- Evropská unie získá právní subjektivitu.
- Sníží se počet oblastí, v nichž byl
potřeba souhlas všech členských států.
- Omezení práva veta v některých oblastech.
- Evropský parlament získá větší pravomoci.
- Posílí se role národních parlamentů,
bude teoreticky možné přenést pravomoci z Bruselu zpět na členské státy.
- Zavedení možnosti vystoupení státu
z Evropské unie.
- Zřizuje dvě zcela nové vrcholné
funkce prezidenta a ministra zahraničí
EU.
- Změna počtu europoslanců.
- Posílení práv jednotlivých občanů,
zavedení Listiny základních práv EU
(Poláci, Britové a Češi si však z této
charty vyjednali výjimku).
Evropská unie nařizuje Česku
snižovat schodek veřejných financí
o 1% ročně
Evropská unie stanovila Česku rok
2013 jako termín, do kdy musí snížit
svůj rozpočtový schodek pod tři
procenta HDP. Pokud by tak země
neučinila, vystavila by se hrozbě san-

kcí. Evropská unie může začít
komplikovat čerpání peněz ze
strukturálních fondů, ve výsledku
by stát mohl přijít o desítky
miliard korun.
Ministerstvo financí uvedlo, že
dosáhnout takového cíle bude
obtížné. Nejistotu přináší také
květnové volby, protože není
jasné, zda se nová vláda odhodlá k
reformám a omezování výdajů.
Bez toho čeká Česko citelný růst
celkového zadlužení. Zatímco v
loňském roce celkový dluh ČR
činil zhruba 30 procent HDP, letos
to má být již 36,5 procenta HDP,
příští rok 40,6 procenta HDP a v
roce 2011 již 44 procent HDP.
Letos by měl podle odhadu
Evropské komise činit rozpočtový
deficit Česka zhruba 6,6 procenta
HDP, v příštím roce 5,5 procenta
HDP a o rok později mírně vzroste
na 5,7 procenta HDP.
Evropská unie vyšetřuje kvůli
vysokým deficitům i další země.
Většina členských států přitom
bude mít čas na snížení deficitu
pod tři procenta HDP právě do
roku 2013, stejně jako Česko. To
se týká i Německa, Francie či
Španělska. Itálie naopak bude mít
čas jen do roku 2012, Velká
Británie naopak do roku 2014
nebo 2015. Česko sice patří v
porovnání s ostatními ke státům,
které mají nižší zadlužení, ale jeho
tempo je poměrně rychlé.
Rubriku připravuje

Stát začne dotovat spalovny na
komunální odpad
Ministerstvo životního prostředí
přišlo s novým záměrem využití
odpadů – od ledna 2010 mohou
investoři žádat o dotaci z Operačního programu Životní prostředí
na výstavbu spaloven, celkem by tak
mohlo být investováno až 5 miliard
korun (peníze v tomto operačním
programu pocházejí z Evropské
unie). Dosud stát o spalování odpadů nechtěl příliš slyšet. Od loňského
roku ale Evropská unie považuje
spalování za ekologický způsob nakládání s odpady a dotace mají
pomoci, aby stát splnil evropská
požadavky na podíl ekologické likvidace odpadů mimo skládky.
Odpad ve spalovnách je možné využít pro výrobu tepla a elektrické
energie.
Začínající podnikatelé mohou od
příštího roku žádat o státní záruky.
Program Start, který přes Českomoravskou záruční a rozvojovou
banku poskytuje státní záruky pro
získání úvěru od komerčních bank,
začne od příštího roku opět fungovat. Tento program vypisuje
Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Podpora firem bude pravděpodobně
uskutečňována formou zvýhodněné
záruky s finančním příspěvkem k
zaručovanému úvěru. Zvýhodněná
záruka bude poskytována až do výše
80 procent úvěru. Záruky bude
možné použít na projekty ve
zpracovatelském průmyslu, stavebnictví a ve službách. Cílem záruční
banky je kromě pomoci firmám
přihrát větší a díky státu bezpečnější
byznys bankám.

Firmy stále hledají nové zaměstnance
I přes nárůst nezaměstnanosti v důsledku ekonomické recese existuje celá řada firem, které stále hledají nové zaměstnance.
Přesvědčit se o tom mohli návštěvníci Dne pracovních příležitostí Keep Czech Working, který uspořádala zdarma pro
širokou veřejnost a zástupce klíčových domácích zaměstnavatelů v Praze společnost Monster. Akce se zúčastnilo více než
2000 návštěvníků, kteří měli příležitost osobně se setkat se zástupci 25 klíčových domácích zaměstnavatelů. „Hlavním
důvodem, proč jsme se také v České republice rozhodli Den pracovních příležitostí zorganizovat, je skutečnost, že chceme
lidem pomoci najít si nové zaměstnání a poradit jim, jak při jeho hledání postupovat, tak, aby měli větší šanci, že uspějí,“
říká Jaroslav Macnar, marketingový ředitel společnosti Monster.
Firmy v současnosti nejvíce poptávají zaměstnance v oborech informačních technologií, finančních a bankovních službách,
v neposlední řadě je zájem také o obchodnické pozice a zdravotnický personál. Personalisté se shodují, že šanci uspět a najít
si práci mají i ostatní, jen je třeba věnovat zvýšené úsilí při jeho hledání, zvolit proaktivní přístup a naučit se správně prezentovat. Lidé by se také neměli bát změny oboru jejich zaměstnání, popř. zvážit možnost se za lepší prací přestěhovat do
většího města nebo za prací každodenně dojíždět.

Do knihovny
John Whitmore
KOUČOVÁNÍ
Rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti. Metoda transpersonálního
koučování
3. doplněné a přepracované vydání
Bestseller uznávaného britského poradce objasňuje přínos koučování pro uvolňování lidského
potenciálu a zvyšování individuální výkonnosti, zkoumá dynamiku rozvoje týmu a rozebírá
problematiku koučování v podmínkách globalizace. Nové vydání obsahuje kapitoly věnované
„pokročilému“ stupni koučování vycházejícímu z emocionální a duchovní inteligence a nástrojů
transpersonální psychologie, styčným bodům mezi koučováním a vedením lidí. Překlad z angličtiny
Aleš Lisa.
Management Press, brož., A5, 248 str., doporučená cena 340 Kč, ISBN 978-80-7261-209-3
Michal Čakrt
TYPOLOGIE OSOBNOSTI PRO MANAŽERY
Manažerské styly, rozhodování, komunikace, konflikty, týmová práce, time management a
změny
2. rozšířené a přepracované vydání
Nové vydání populární knihy známého konzultanta a lektora, vycházející z osvědčené jungovské
typologie osobnosti, nabízí nástroje, jak pomocí osobnostních typů porozumět sami sobě, jak poznat
svůj manažerský a pracovní styl, abychom mohli řešit problémové situace a jednat proaktivně.
Uvědomění si osobnostních rozdílů nám umožní porozumět tomu, jak se v práci rozhodujeme a
komunikujeme, prožíváme a řešíme konflikty, řídíme svůj čas, jak se stavíme k týmové práci či
přijímáme změny. Poznáme-li svůj osobnostní typ, budeme schopni lépe přijímat druhé takové, jací
jsou, a ne takové, jaké bychom je chtěli mít.
Management Press, brož., B5, 308 str., doporučená cena 390 Kč, ISBN 978-80-7261-201-7
Jeho Svatost dalajlama – Laurens van den Muyzenberg
CESTA PRAVÉHO VŮDCE
Byznys, buddhismus a štěstí ve vzájemně propojeném světě
Jedinečná kniha duchovní autority tibetského buddhismu, hlavního představitele tibetské exilové vlády a nizozemského konzultanta v oboru mezinárodního managementu představuje setkání dvou na
první pohled nesouvisejících světů – buddhismu a globálních trhů. Při bližším pohledu je však zřejmé, že nejlepší podnikatelské postupy i buddhistické zásady směřují k témuž: k racionálnímu přijímání správných rozhodnutí a k efektivnímu provádění správných praktických kroků. To je i základem pravé cesty vůdčí osobnosti, která chápe vzájemnou provázanost pod-nikových organizací,
jednotlivých zemí a ekonomického systému a nevyhnutelnost změn a v souladu s tím i odpovědně
jedná. Překlad z angličtiny Irena Grusová.
Management Press, váz., B5, 192 str., doporučená cena 320 Kč, ISBN 978-80-7261-196-6
Stephen R. Covey
VEDENÍ ZALOŽENÉ NA PRINCIPECH
Další bestseller světoznámého odborníka na vedení lidí představuje nové paradigma, dalece přesahující klasické techniky vedení založené na vnějších faktorech. Zatímco hodnoty, okolnosti a životní
zaměření se mohou měnit, principy jsou kompasem, který nám vždy a za všech okolností ukazuje
správnou cestu jak v osobním, tak pracovním životě. Naučit se novému způsobu vedení, jehož podstatu výstižně vyjadřuje rčení „Dejte člověku rybu a nasytíte jej na jeden den, naučte ho rybařit a nasytíte jej na celý život“, není snadné a vyžaduje nemalé úsilí. Ale stojí to za to. A Stephen Covey nás
učí, jak co nejlépe rybařit. Vychází v novém překladu Aleše Lisy s předmluvou autora k českému
vydání.
Management Press, brož., B5, 304 str., doporučená cena 390 Kč, ISBN 978-80-7261-202-4
Eva Bedrnová a kol.
MANAGEMENT OSOBNÍHO ROZVOJE
Duševní hygiena, sebeřízení a efektivní životní styl
Vzhledem k rostoucí ekonomické náročnosti životních podmínek a k nutnosti neustále rozvíjet odpovědnost jednotlivců za vlastní pracovní i osobní život je nezbytné, abychom byli schopni v nových
podmínkách obstát. V souladu s těmito požadavky se publikace předních českých psychologů zaměřuje na duševní hygienu v práci i v běžném životě, včetně psychické zátěže a poruch, na různé možnosti a formy sebeřízení, na zdravý životní styl a optimální uplatnění. Kniha je určena nejen studentům vysokých škol různého zaměření, ale i a manažerům a podnikatelům, kteří chtějí zvládat složité
sociální situace, a zvýšit tak kvalitu svého života.
Management Press, brož., B5, 360 str., doporučená cena 420 Kč, ISBN 978-80-7261-198-0

Shaun Belding
JAK VE ZDRAVÍ PŘEŽÍT NESNESITELNÉHO ŠÉFA
Průvodce firemní zákopovou válkou
Na nervy nám může jít spousta našich bližních, včetně našich šéfů, a umět rozpoznat důvody, proč tomu
tak je a co dělat, abychom netrávili pracovní dobu ve stresu a nepohodě a vyhnuli se nic neřešícím konfliktům, může přinést nemalé výhody. Kniha proslulého specialisty v oboru vedení lidí a týmů nabízí širokou škálu originálních taktik a postupů, jak komunikovat a jednat s nejrůznějšími typy šéfů (křivák, vyděrač, semtex), které bychom (kdybychom mohli) nejraději poslali k čertu. Mnohdy se stává, že házíme
vinu za své chyby na jiné, šéfy nevyjímaje. V takovém případě bychom měli zpytovat své svědomí, snažit
se pochopit pohnutky svého jednání a naučit se toleranci, bez níž se v mezilidských vztazích nelze obejít.
Překlad z angličtiny Alena Hanusová.
Management Press, brož., A5, 144 str., doporučená cena 248 Kč, ISBN 978-80-7261-194-2
Philippe Rosinski
KOUČOVÁNÍ V MULTIKULTURNÍM PROSTŘEDÍ
Nové nástroje využití národních, firemních a profesních odlišností
Proslulý poradce a lektor, jehož kursy koučování jsou známy po celém světě, ve své knize ukazuje, jak
produktivně zvládat kulturní odlišnosti, jak jich využívat k efektivnímu řízení, vedení a motivování lidí
a jak učinit multikulturní dimenzi života neoddělitelnou součástí koučování. Kniha je určena nejen
profesionálním koučům, ale i konzultantům, manažerům lidských zdrojů a vrcholovým manažerům
všech typů organizací, kteří chtějí napomáhat lepšímu využití lidského potenciálu organizací a
zvyšování jejich výkonnosti prostřednictvím zhodnocování jejich kulturní rozmanitosti.
Překlad z angličtiny Aleš Lisa.
Management Press, brož., B5, 342 str., doporučená cena 490 Kč, ISBN 978-80-7261-195-9

Business Leaders Forum vyhlašuje 19. ročník prestižní soutěže
„Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2009“
Business Leaders Forum vyhlašuje již 19. ročník soutěže Cena zdraví a bezpečného životního prostředí pro soutěžní
projekty dokončené v roce 2009. K účasti vybízí všechny, kdo pozitivně ovlivňují životní prostředí ve svém okolí: podniky,
místní komunity, zastupitelstva, školy, nevládní a další organizace. Záštitu nad soutěží drží MŽP ČR.
Vítězem soutěže se stane subjekt, který dosáhl nejlepší měřitelný výsledek ve zlepšení životního prostředí, bezpečnosti práce,
zdraví zaměstnanců nebo obyvatel. Získá uznání a publicitu jako organizace, pro niž je ochrana životního prostředí a udržitelný
rozvoj důležitou prioritou.
Za devatenáct let existence soutěže počet přihlášených projektů každoročně stoupá, a blíží se k šesti stům. V minulosti byl
kladen důraz především na konkrétní ekologické přínosy: snižování odpadů, recyklaci, náhrady škodlivých materiálů
šetrnějšími atd. V posledních letech, kdy se intenzivně rozvíjí koncept společenské odpovědnosti firem, se v soutěži kladně
hodnotí i zvýšení bezpečnosti práce, péče o zdraví zaměstnanců a obyvatelstva a hlavně změny v myšlení a přístupů lidí, kteří
každý den ovlivňují okolní realitu.
Přihlášení do soutěže je možné do 31. prosince 2009 a je zcela jednoduché: zájemce o soutěž charakterizuje na 1 – 2
stranách textu projekt, který znamenal přínos ke zdraví nebo ke zlepšení životního prostředí: jednu konkrétní akci, investici či
jinou aktivitu, ukončenou v roce 2009. Zároveň uvede její náklady a měřitelné přínosy. Jedním z významných hodnotících
kritérií je dobrovolnost – proto se soutěže nemohou účastnit projekty, realizované pod hrozbou restrikce, penále nebo nařízené
legislativou.
Soutěžní projekty posoudí komise, složená z významných odborníků na životní prostředí, v čele s ředitelem Centra pro otázky
životního prostředí UK prof. RNDr. Bedřichem Moldanem, CSc,. Cena bude vítězi slavnostně předána na jaře 2010 za účasti
předních představitelů průmyslu a obchodu, veřejné správy a nevládních organizací. Více informací o soutěži: www.blf.cz/cena

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

Zpravodaj Klubu personalistů ČR, o.s., je vydáván 11x ročně. Je bezplatně zasílán členům Klubu i ostatní odborné veřejnosti. Příspěvky můžete
zasílat na adresu Klubu. Redakční úprava Mgr. Lenka Smrčková.

