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AKTIVITY KLUBU V DUBNU
8. dubna
9.00 - 12.00 hod.
BOZP pro personalisty
lektor: Bc. Petr Markl, RISCON
Chomutov

Technologický park, budova A
zasedací místnost OHK,
Chomutov

Přejeme Vám
příjemné prožití
Velikonočních svátků a
bohatou pomlázku.

14. dubna
10.00 - 14.00 hod.
Poradenský seminář
Odškodňování pracovních úrazů
lektoři:
JUDr. Irena Machátová, Jana Koubková
JUDr. Radovan Bernard

Praha
Vzdělávací středisko Kooperativa
Pojišťovny

22. - 23. dubna
Klubové setkání
Duben s VOXEM

Přihlášky a další informace:
www.klub.personalistu.cz/cz

1

E-learning forum 2010
Dne 23. března se konal jubilejní 10. ročník konference E-learning forum 2010,
která se věnuje různým aspektům využívání e-learningu. Partnery konference byly
Gopas, a.s., CCA Group a.s., Gradua – CEGOS, s.r.o. a Univerzita Jana Amose
Komenského Praha s.r.o.
Program konference byl rozdělen do několika částí (E-learning pro různé cílové skupiny - zkušenosti pro vzájemnou
inspiraci a poučení, Známé i neznámé technologie pro e-learning, E-learning jako podpora celoživotního učení - možnosti využití e-learningu v neformálním a zájmovém vzdělávání). Konference byla zakončena panelovou diskuzí, která
byla zaměřena na další možnosti rozvoje a využívání e-learningu. Jeden z příspěvků byl ozvláštněn tanečním vystoupením a losováním věcných cen. Účastníci projevovali spokojenost s širokým tematickým záběrem programu konference.
Pořadatelé konference, vzdělávací společnosti SEMIS spol.
s r.o. a 1. VOX a.s. věří, že i letošní ročník konference byl
přínosným a zajímavým setkáním odborníků, tvůrců i uživatelů e-learningu. Informace o tomto i předcházejících ročnících konference, včetně prezentací z vystoupení a anotací
příspěvků, najdete na www.e-univerzita.cz
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Na poslední chvíli

Poradenský seminář: Pracovní úrazy a jejich odškodňování
Mnohým kolegům v dnešní době přibyla mezi jejich povinnosti i starost o bezpečnost práce. Připravili jsme pro Vás
proto další ze série seminářů BOZP pro personalisty. V průběhu čtyřhodinového semináře se budeme zabývat zejména
problematikou pracovních úrazů a nemocí z povolání. Přednášet budou JUDr. Irena Machátová a Hana Koubková
z Pojišťovny Kooperativa a.s., VIG, a právník zabývající se řadu let pracovním právem JUDr. Radovan Bernard,
Bernard Legal.
Práva a povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti pojišťovny z titulu zákonného pojištění odpovědnosti
zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
● Postup zaměstnavatele při vzniku pracovního úrazu a NzP
● Druhy náhrad dle zákoníku práce
● Příklady z praxe, odpovědi na otázky účastníků
● Legislativa v oblasti pracovních úrazů
● Příklady z praxe, odpovědi na dotazy účastníků
●

Duben s VOXEM
Z bohaté nabídky v katalogu 1. VOX a.s. jsme společně s pracovnicemi této členské firmy
Klubu vybrali tři akce, které nabízíme členům Klubu personalistů ČR, o.s., za zvýhodněné ceny. Přihlášku,
kterou najdete na www.klubpersonalistu.cz, zašlete jako vždy na adresu Klubu.

Personalisté pojedou do Německa a nakouknou i do Francie
INFOCENTRUM PRAHA, Ing. Miroslav Kačín, připravuje na 5.- 10. září 2010 cestu do jedné
z nejprůmyslovějších oblastí Německa – do Badenska-Württemberska a poté do Francie – Alsaska.
Ve světoznámých firmách se účastníci setkají s vedoucími pracovníky personálních útvarů a vyslechnou přednášky na aktuální témata, např. zkušenosti z personálního
řízení v době hospodářské krize, udržování kontaktů
s propuštěnými zaměstnanci a péče o jejich další vzdělávání, zkušenosti s řešením výpovědi zaměstnanci, kdy
do procesu zasáhne soud, aktivní spolupráce s vysokými
školami a práce s talenty aj. Po přednášce bude prostor
pro otázky účastníků, diskusi i prezentaci vlastních
zkušeností.
„Firmy, které navštívíme a jejichž výrobní provozy si po
přednášce prohlédneme, budou v dosahu ubytování, které
se po dobu pobytu nebude měnit“, říká ing. Kačín.
Účastníci cesty navštíví dále uvedené firmy:
MERCEDES – BENZ v Sindelfingenu vyrábí luxusní
vozy třídy S-, E-, C-, CL- aj. Koncern DAIMLER
zaměstnává celkem 256 407 pracovníků a navštívený
produkční závod v blízkosti Stuttgartu je v koncernu
největší.
PORSCHE ve Stuttgartu patří do Automobil Holding SE
a vyrábí modely Cayenne, Boxter a Cayman. Je zajímavé,
že zakladatel firmy Ferdinand Porsche se narodil ve
Vratislavicích n. N., průmyslovou školu absolvoval
v Liberci. Již v r. 1900 vyvinul hybridní benzinoelektrický motor.
FESTO Esslingen je rodinná firma s celkovým počtem
13 500 zaměstnanců a více než 300 tisíc zákazníků,
kterým nabízí 26 tisíc výrobků. Působí ve 176 zemích
světa a vyrábí průmyslovou a procesní automatizaci,
založenou na pneumatických systémech.
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ARBURG Lossburg je soukromá rodinná firma,
zaměstnává více než 2000 pracovníků a má pobočky ve
20 zemích světa. Vyrábí vstřikovací lisy na plasty od
tlaku 125 – 500 kN s elektrickými, hydraulickými aj.
jednotkami.
Při návštěvě firem zaujme technicky zaměřeného účastníka výrazný trend automatizace a robotizace výrobních
procesů, který je v současnosti v německých automobilkách, zejména na montážních linkách. Zajímavé
bude pozorně se podívat na způsob organizace práce na
výrobních pracovištích, kde každá činnost i pohyb
dělníka jsou předem naplánovány a veškeré úsilí směřuje
k racionálnímu a kvalitnímu splnění pracovního úkolu.
Ve Francii, kam zajedeme jen „na skok“, navštívíme
zejména město Strasbourg s EVROPSKÝM PARLAMENTEM, který si prohlédneme. K tomu je připravována informace o možnostech prohlubování hospodářských styků ČR se zeměmi EU, což je v současnosti
aktuální téma.
Jako tomu bylo i při minulých studijních cestách, obdrží
účastníci bohaté písemné podklady o navštívených firmách, diskutovaných otázkách, o Badensku-Württembersku, mapy regionů aj.
Další informace lze získat na adrese:
INFOCENTRUM PRAHA, Ing. Miroslav Kačín
Na Poustkách 2131/7, 143 00 Praha 4,
tel./fax: 241 772 094
Přihlášku a podrobný program najdete i na
www.klubpersonalistů.cz
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Lidé v pohybu
Sodexo s.r.o. má nového generálního ředitele
V těchto dnech proběhla ve společnosti Sodexo s.r.o., poskytující služby v oblasti firemního
stravování a Facility Managementu (FM), významná personální změna. Po pěti a půl letech
u společnosti skončila generální ředitelka Daria Lamžová a na post generálního ředitele
nastupuje Christoph Aumüller.
Christophovi Aumüllerovi je 33 let. Studoval mezinárodní vztahy a obchod v Německu, ve
Francii a USA, je držitelem titulu MBA z HEC ve Francii, mluví německy, anglicky,
francouzsky a pustil se do studia češtiny. Cítí se být Evropanem - narodil se v Německu, žil
několik let v Paříži a nyní se s rodinou stěhuje do Prahy.
Christoph svoji profesní kariéru zahájil v oblasti strategického poradenství, pracoval 6 let u
McKinsey & Company v Německu, USA a ve Francii. Před dvěma a půl lety nastoupil do
Sodexo Group, kde působil jako ředitel pro globální strategii plánování, později řídil
strategii celé Evropy.
Má zkušenosti z nadnárodních projektů skupiny Sodexo Group pro více než 20 evropských
zemí, podílel se na strategii různých divizí – On-Site Service Solutions (firemní stravování
a FM), Motivation Solutions (vouchery, stravenky a dárkové poukázky), Remote Sites
(vzdálené provozy jako např. ropné plošiny...). Zastával také vedoucí pozici při integraci
Zehnacker Group - jedné z významných Facility Management firem v Německu - po její
fúzi se společností Sodexo v minulém roce.

Christoph Aumüller

Do knihovny
Karel Pavlica – Eva Jarošová – Robert B. Kaiser
VERSATILNÍ VEDENÍ – DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA MANAŽERSKÝCH DOVEDNOSTÍ
Známí vysokoškolští pedagogové ve spolupráci s americkým odborníkem na problematiku vedení lidí
představují jedinečnou koncepci versatilního vedení, která zdůrazňuje nutnost osvojit si soubor zdánlivě
protikladných, avšak doplňujících se manažerských dovedností a jejich přiměřeného a vyváženého
uplatňování v praxi. Kniha nabízí postupy, jak se vyvarovat jednostranného používání silných stránek
vůdčích osobností na úkor jejich protipólů (direktivní versus „měkké“ vedení, zaměření na úkoly versus
zaměření na vztahy) s cílem dosáhnout co nejvyšší efektivnosti při vedení lidí. Vychází s přispěním
Škoda Auto VŠ.
Management Press, brož., B5, 228 str., 340 Kč, ISBN 978-80-7261-208-6

David Gruber
RYCHLOČTENÍ, RYCHLOSTUDIUM, INFO MANAGEMENT
Dotisk 7. upraveného vydání
Nové, upravené a rozšířené vydání úspěšného bestselleru známého tvůrce a lektora racionálních
technik duševní práce je určeno všem, kdo chtějí rychle studovat a číst, a šetřit tak vlastním časem.
Jádro knihy tvoří soubor technik racionálního čtení, jejichž osvojení umožňuje čtenáři zvyšovat
rychlost čtení, objem zapamatovaného a zlepšovat schopnost pracovat s informacemi. Nové vydání
obsahuje více než dvacet testů s třemi různými způsoby jejich vyhodnocování, a to i v angličtině.
Management Press, brož., A5, 328 str., doporučená cena 360 Kč, ISBN 978-80-7261-184-3

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.
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