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AKTIVITY KLUBU V ZAŘÍ
9. září

8.30 - 17.00 hod.

Spisová a archivní služba novela zákona 190/2009
Lektorka: Mgr. Michaela Paličková
Technologický park, budova A zasedací
místnost OHK Chomutov

16. - 17. září
Klubové setkání
Optimalizace procesů a nákladů
Hotel Přibyslav
Přibyslav okr. Havl. Brod

30. září
9.30 - 16.30 hod.
Odborná konference
Personalistika on-line
Sociální odpovědnost aneb kdo se
o koho postará ...?
Praha, VŠFS, Estonská 500

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
druhá polovina srpna mě každoročně naplňuje jistou
nostalgií z končících prázdnin. Ale věřím, že jste si
dovolených pěkně užili, že Vás minuly přívaly deště i
krupobití.
Na následující měsíce jsme pro Vás připravili řadu
zajímavých akcí, které Vám pomohou ve Vaší práci. Těším
se na setkání s Vámi.

Přihlášky a další informace:
www.klubpersonalistu.cz/cz

Lenka Smrčková

DOBRÁ RADA NAD ZLATO 2010
Začátkem června byl vyhlášen šestý ročník soutěže zaměřené na aktivity rozvoje lidských zdrojů s názvem: DOBRÁ
RADA NAD ZLATO. Soutěž každoročně vyhlašuje Národní vzdělávací fond, o.p.s., v návaznosti na Inspirační
databanku pro rozvoj lidských zdrojů Topregion.cz. Záštitu nad letošním ročníkem soutěže převzala dcera Tomáše Bati
paní Monica Pignal-Bata, předsedkyně správní rady Nadace Tomáše Bati.
Seznam nominovaných projektů byl zveřejněn na portálu Topregion.cz. Návštěvníci portálu zde do 30. září 2010
mohou hlasovat pro projekt, který považují za nejužitečnější, nejinspirativnější nebo prostě nejlepší pro rozvoj lidí.
Soutěžní projekty rovněž posoudí odborná porota. První tři nejlépe hodnocené projekty budou při slavnostním vyhlášení
odměněny věcnými cenami.
Společným dlouhodobým cílem soutěže i krajských rad pro RLZ je vzbudit zájem široké veřejnosti o aktivity spojené
s rozvojem lidských zdrojů, tedy se vším, co vytváří šance, poskytuje možnosti a příležitosti ke zlepšování znalostí a
dovedností a pomáhá tak člověku udržovat svou schopnost uplatnit se v každé životní etapě.
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Klubové setkání
Optimalizace procesů a nákladů
Klubové setkání se uskuteční od čtvrtka 16. do pátku 17. září 2010 v hotelu Přibyslav, v půvabném, historií
dýchajícím městečku Přibyslav na Havlíčkobrodsku. Ve stejném termínu bude v hotelu probíhat i celostátní
videokurz. Dohodli jsme s pořadateli tohoto videokurzu, že nám připraví na čtvrteční večer projekci nejlepších
filmů z letošních národních soutěží. Zároveň účastníci kurzu natočí o našem Klubovém setkání malou reportáž.
Pokud byste měli o filmování bližší zájem, můžete si s sebou vzít svou videokameru. To však bude jen malé
zpestření našeho programu, který se bude zabývat důležitějšími tématy.

Program:
Čtvrtek 16. září 2010
13.00 – 16.00

On-line Sociomapování týmů
PhDr. Luděk Stehlík, EDOST
Sociomapování je unikátní vizualizační nástroj, který
umožňuje přehledné zobrazení komplexních systémů,
jakým jsou například pracovní týmy. Odborníkům i
laikům poskytuje možnost rychlé a intuitivní orientace
v analyzovaném systému a dává jim oporu v rozhodování o tom, jak s ním nakládat. Jedná se o jedinečnou
metodu umožňující budovat lépe fungující pracovní
týmy v situacích, kdy:
• budujeme nový tým,
• přicházíme do týmu jako nový vedoucí,
• máme dojem, že tým nefunguje dobře jako celek,
• zdá se nám, že v týmu vázne spolupráce nebo sdílení
informací a rozhodovacích procesů,
• chceme zhodnotit kvalitu komunikace a spolupráce
mezi jednotlivými členy týmu,
• chceme identifikovat kritická a rozvojová místa
v síti komunikačních vazeb,
• chceme vědět, jak konkrétně zlepšit komunikaci a
tok práce, zadání, podkladů a výstupů uvnitř týmu,
• potřebujeme sledovat, jak se tým vyvíjí v čase,
• potřebujeme vědět, jak je tým vyvážený z hlediska
týmových rolí nebo
• chceme znát týmový psychologický profil a jeho
silné a slabé stránky.
Účastníci Klubového setkání budou mít možnost sami
si vytvořit sociomapu a vyzkoušet její „schopnosti“.
16.30 – 18.00
Strategické hry
Připraví společnost S.E.N.

Pátek 17. září 2010
9.00 - 10.30
Realizace optimalizačních postupů v organizaci
JASEKA, spol. s r. o.
Mgr. Jaroslav Seifert ukáže na konkrétních příkladech,
jak se trvalé zlepšování procesů a další optimalizační
strategie stávají součástí firemní kultury. Takové
kultury, která o hodnotách nejen mluví, ale také je
realizuje v každodenní praxi. Dozvíte se, jak
personální útvary mohou optimalizační strategii
podpořit a přispět tak k získání přímých přínosů ze
vzdělávacích aktivit. Touto cestou posilují atmosféru
vzájemného respektu mezi personalistikou a ostatními
útvary v přímé i nepřímé oblasti.
1. Optimalizační strategie směřuje k operativní
dokonalosti a je realizována více způsoby.
2. Realizace operativní dokonalosti se nemůže
dařit bez podpory personálních útvarů (HR
partnerů).
3. Příklady Kaizen workshopů a seznámení
s novými trendy v dané oblasti. Jaké jsou
přínosy v přímé a nepřímé oblasti.
4. Ošetření kontextu a posilování procesů učení
uvnitř organizace.
5. Méně potřebných nákladů, více přímých
přínosů, posílení motivace a loajality.
Účastníci se seznámí s praxí úspěšných firem, které
dosahují obdobnými přístupy konkrétních, každodenních uznatelných výsledků, a to bez nároku na
dodatečné zdroje. Jde o vysoké úspory vnitřních zdrojů, logistické cesty, odstranění úzkých míst, lepší
využití materiálu… snížení odpadu…zlepšování
v údržbě…
10.30 - 11.30
Prezentace programů společnosti SOFO Group a.s.

18.30 – 19.30 večeře
20.00 – 22.00
Možnost shlédnout
amatérské tvorby

Losování o knižní ceny.
projekci nejlepších filmů
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Čtvrtek 30. září 2010, 9.30 – 16.00 hodin
Konferenční centrum VŠFS, o.p.s.,
Praha 10, Vršovice, Estonská 500 (vchod z Kodaňské)

Sociální odpovědnost, aneb kdo se o koho postará…?
Naše konference si klade za cíl poskytnout přehled o současném stavu lidských zdrojů v České republice, a to z celé řady
možných pohledů. V letošním roce to bude zejména pohled na roli personalistů, firem i státu v oblasti sociální
odpovědnosti. Toto téma jsme zvolili záměrně proto, že jeho význam v současném období stále roste... "Dá se říci, že
český pracovní trh je konzervativní. Alternativní pracovní úvazky, využívání sociálních sítí v rámci vnitřní komunikace
anebo například spolupráce s externisty nejsou na našem trhu práce dosud plně rozšířeny...", psalo se letos v českém
tisku. Výsledky průzkumu společnosti Manpower ukazují, že 80,5 procent z dotázaných zaměstnavatelů nepovažuje
flexibilní pracovní síly za klíčovou ve své personální strategii. Jaké budou postoje manažerů po přijetí úsporných
opatření? Kam bude směřovat práce personalistů???
Konference je určena zejména pro vrcholové manažery, majitele firem, HR manažery, personalisty, studenty i pedagogy
humanitních i ekonomických oborů.

PROGRAM
8.30 – 9.30 prezentace, ranní káva
9.30 – 9.40 Zahájení konference
9.40 – 10.00
HR pruty Svatoplukovy
aneb V čem tkví síla sdružování
Mgr. Jan Března, prezident KPČR, o.s.; personální ředitel
Kooperativa Pojišťovna, a.s., VIG
10.00 – 11.00
Sociální odpovědnost státu a jednotlivce – soulad, či
kontroverze
Názorový duel předních odborníků na penzijní systémy a
roli státu i jednotlivců v nich.
Ing. Jiří Rusnok, prezident Asociace penzijních fondů,
člen rady vlády NERV, předseda představenstva a generální ředitel ING Penzijní fond, a.s.;
Jaroslav Dostal, nezávislý odborník na penzijní a sociální
systémy
11.00 - 11.30 přestávka na kávu a diskuzi v kuloárech
11.30 – 12.15
Mají všichni v dnešní době šanci?
Výsledky výzkumu současných metod a nástrojů výběru a
hodnocení zaměstnanců.
Filip Hrkal, MBA, cut-e, s.r.o.
12.15 – 13.15 oběd
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13.15 – 14.00
Sociální odpovědnost jako součást personálního
marketingu a image firmy
JUDr. Alena Stejskalová, HR manager a kouč
14.00 – 14.45
Demokracie či byrokracie? Aneb o čem lze se
zaměstnanci diskutovat?
Dr. Milan Burget, DURA Automotive CZ, k.s.
14.45 – 15.15
Společenská odpovědnost a zaměstnanci – ctnost
nebo běžná součást řízení firem a lidí?
Mgr. Pavlína Kalousová, členka leadership teamu
Byznys pro společnost, Fóra odpovědných firem
15.15 – 15.45
Sociální odpovědnost firmy v praxi společnosti
Santé Network
Mgr. Markéta Sirotková, Operation Manager Santé s.r.o.
15.45 – 16.00
Podnikam.eu - Projekt na podporu finanční
gramotnosti a podnikatelského vzdělání dětí v
dětských domovech
Jana Merunková, autorka a odborný garant projektu
Na závěr
jako vždy na akcích Klubu personalistů ČR, o.s.,
losování o knižní a další zajímavé ceny.
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Poraďte se s koučem
Na červnovém Klubovém setkání ve Zdislavicích jsme se
domluvily s koučkou Martou Petrášovou, že otevřeme ve
Zpravodaji odpovědnu. Tady je první z dotazů.
V poslední době si uvědomuji, že si do pracovního života
přenáším problémy z života osobního. Cítím, že to snižuje
moji výkonnost a schopnost se soustředit. Bojím se, že
přijdu o práci.
Co s tím? Pomohlo by, kdybych se potkala s koučem?
Moje přesvědčení je, že setkání a práce s dobrým koučem má vždy
význam, pokud jste jako klientka připravená opravdu něco měnit a něco si
vyřešit.
Jsme lidé a není možné se rozdělit na dvě půlky nebo na více částí a tak
žít. Stejné to je tedy i v tom, jak fungujeme v našich jednotlivých rolích,
které v životě máme nebo jsme se rozhodli mít.
Víte o problému, který potřebujete řešit v osobním životě? Jste připravená
se do něj pustit? Pak je správná volba, vzít si na pomoc někoho, kdo vám
dodá odvahu, nenechá vás od řešení problému odejít, kdo vám půjčí jiné
oči, které mohou věc vidět jinak. Kouč vám pomůže zjistit, že nejtěžší je,
se rozhodnout, začít a pojmenovat věci. Pak vás již povede k tomu, abyste
si dala za úkol jen takové kroky a úkoly, které můžete postupně zvládat.
Kouč vás bude podporovat, ukazovat vám, co se vám daří a uvědomovat
si, v čem všem můžete nová poznání o sobě využít.
Když se nechcete bát o práci, co chcete a potřebujete udělat?
MApetrasova@theCoaches.cz
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Zkoušky k získání certifikátu
„Personální manažer“
Klub personalistů ČR, o. s., již řadu let
organizuje kvalifikační zkoušky k získání certifikátu „Personální manažer“.
V letošním roce je vyhlášen termín
zkoušky na pátek 8. října od 10 do
cca 14.30 hodin. Zkoušky se uskuteční
v učebně 1, Inpro Institutu v Praze 1,
Samcově ulice č. 1.
Zkouška probíhá formou písemného
testu, který obsahuje jednak otázky ze
všech modulů probíraných v přípravných kursech „Řízení lidských zdrojů“,
jednak řešení jednoduché případové
studie.
Ke složení zkoušky se mohou přihlásit
také další zájemci, kteří neprošli
přípravnými kurzy ve vybraných
vzdělávacích agenturách, ale potřebují
pro své pracovní zařazení ověření
svých znalostí HR certifikátem.
Přihlášky a další informace jsou k dispozici na www.klubpersonalistu.cz,
rádi Vám je zašleme i e-mailem.
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Do knihovny
Vědomý business Integrita, úspěch a štěstí
Autor: Fred Kofman
Vydavatel: Portál
Vědomý business je efektivní a dobrodružnou cestou k opravdovému leaderovství. Fred Kofman
mistrně propojuje praktické dovednosti, co a jak můžeme udělat hned zítra ve svém (nejen) pracovním životě jinak, s odpověďmi na hluboce lidskou potřebu smyslu, štěstí a opravdovosti. S moudrostí, zkušeností, humorem a geniální praktičností nás autor provází sedmi kvalitami vědomého
businessu, které – začnete-li podle nich žít – mohou zcela změnit život váš i život vaší firmy. Ať jste
majitel firmy, manažer, živnostník, zaměstnanec nebo student, principy vědomého businessu vám
mohou otevřít cestu k úspěchu, jenž přesahuje pouhý hmotný úspěch – mohou vám otevřít cestu k
naplňujícímu a tvořivému životu.
Knihu opatřil předmluvou Tomáš Sedláček.
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Obchodní a manažerská prezentace
Autoři: Kabátek Aleš, Lošťáková Olga
Vydavatel: Grada Publishing, 208 stran. ISBN: 978-80-247-3344-9
Ve velmi praktické a názorné plnobarevné publikaci doprovázené fotografiemi a DVD s testy a videi získáte
užitečný návod, jak připravit a uskutečnit úspěšnou prezentaci vlastní osoby, návrhu, projektu, produktu
apod. Kniha je návodným a dobře zapamatovatelným "manuálem" prezentace, který vás uchrání chyb, jichž
se lidé při prezentaci často dopouštějí, a povede vás krok za krokem v přípravě a realizaci efektivní
prezentace, která zaujme a získá auditorium pro prezentovanou "věc". Dozvíte se, jak se osobnostně
"nastavit" na dané auditorium, jak připravit obsah prezentace a jak ho působivě podat. Zjistíte, jak udělat
prezentaci interaktivní, jak zvládat obtížné situace, jak strukturovat jednotlivé části prezentace či jak vhodně
využívat audiovizuální techniku. Takto praktickou a návodnou publikaci na dané téma na trhu nenajdete.
Jak prokouknout druhé lidi Příručka bývalého experta FBI
Autor: Navarro Joe, Karlins Marvin
Vydavatel: Grada Publishing, 224 stran. ISBN: 978-80-247-3350-0
Tvrdí, že je to jeho nejlepší nabídka. Je tomu ale skutečně tak? Říká, že souhlasí. Opravdu? Slibuje, že
už to nikdy neudělá. Ale stejně to zase udělal... Chcete se podobným nepříjemným překvapením
vyhnout, být o krok napřed před ostatními? Nechte si poradit od Joea Navarra, bývalého agenta
kontrarozvědky FBI a uznávaného experta na neverbální chování. V knize vysvětluje, jak rychle
"přečíst" druhé lidi: jak odhalit jejich názory a myšlenky, dešifrovat pocity a chování, vyhnout se
skrytým léčkám a poznat klamné a podvodné jednání. Dozvíte se například, proč je tvář nejméně
spolehlivá oblast pro odhalení skutečných pocitů druhého člověka, co o našich náladách a motivech
vyzradí palce, nohy nebo oční víčka, jaké chování prozrazuje naši sebedůvěru a pocity nebo s jakou
neverbální komunikací podpoříte vzájemnou důvěru a svou autoritu. Zjistíte také, jak můžete svou řečí
těla ovlivnit to, co si o vás myslí váš šéf, rodina, přátelé i úplně cizí lidé. Kniha je doplněna fotografiemi
a příklady z profesionální praxe autora.
10 nejdražších manažerských chyb
Jak se vyvarovat nejzávažnějších chyb při řízení lidí
Autor: Jan Urban
Vydavatel: Grada Publishing, 176 stran. ISBN: 978-80-247-3176-6
Učte se z chyb druhých, je zbytečné dělat vlastní chyby. Manažeři, kteří při řízení svých lidí dělají ty
nejzásadnější chyby, své firmě škodí a stojí ji spoustu peněz. Neděláte vy či vaši kolegové manažeři
tyto chyby také? Pojďte se na ně podívat a dozvědět se, jak se těchto chyb vyvarovat či je přestat
dělat. Nejvíce firmě škodí manažeři, kteří nejsou schopni svým spolupracovníkům jasně říci, co od
nich očekávají, nebo své požadavky stále mění, kteří nejsou schopni včas rozhodnout (a přitom trvají
na tom, že budou rozhodovat o každé drobnosti), kteří se svým okolím nekomunikují a ponechávají je
v nejistotě, kteří brání nezbytným změnám, vyžívají se v zastrašování svých podřízených apod.
"Polehčující okolností" těchto manažerů je pouze to, že ukazují, čeho se vyvarovat. Demonstrují, jak
(ne)ničit morálku zaměstnanců, jak (ne)bránit, aby lidé svým nadřízeným i podniku jako celku věřili a
táhli s ním za jeden provaz nebo aby se sami snažili svou práci zlepšovat.

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.

Zpravodaj Klubu personalistů ČR 6/2010

7

