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Přejeme Vám příjemné prožití
velikonočních svátků

VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ
Manažerkou roku 2010 se stala Senta Čermáková z české pobočky Hewlett-Packard
Vítězkou 18. ročníku soutěže Manažer roku se stala Senta Čermáková ze společnosti Hewlett-Packard. „Vítězi, ale
i všichni dobří manažeři, bez nichž by se neobešla naše ekonomika, si zaslouží čest a slávu,“ řekl ministr průmyslu
a obchodu při vyhlašování cen Martin Kocourek. Při této příležitosti také uvedl, že jeho ministerstvo pracuje na
Strategii mezinárodní konkurenceschopnosti ČR, v níž se řeší zlepšení podnikatelského prostředí. Zvolením Senty
Čermákové nastal v historii soutěže Manažer roku zlom. Je to totiž vůbec poprvé, kdy nejvyšší místo v manažerské
stupnici zastala žena. Sentu Čermákovou vybrala komise ze 72 finalistů.Společně s ní bylo na pražském Žofíně
vyhlášeno celkem 23 Manažerů odvětví. 72 finalistů soutěže Manažer roku pracuje ve 23 průmyslových odvětvích.
Ve finále o nejvyšší post soutěžilo 11 žen a 61 mužů. 72 finalistů pracuje ve firmách, které zaměstnávají zhruba 81
tisíc zaměstnanců, 23 finalistů řídí malé firmy do 50 zaměstnanců a stejný počet řídí střední firmy do 250 zaměstnanců. Největší firma, kterou reprezentuje finalista soutěže Manažer roku, zaměstnává 39 tisíc zaměstnanců (Petr
Žaluda, České dráhy, a.s.). 14 finalistů stojí v čele firem, které zaměstnávají více než 1 000 zaměstnanců.
Z dalších ocenění: Manažer TOP 10 a manažer odvětví stavebnictví a výroba staveních materiálů – PAVEL PILÁT,
Generální ředitel společnosti Metrostav. Vynikající manažer firmy do 250 zaměstnanců – FRANTIŠEK KULOVANÝ
Jr. BAEST Machines & Structures, a.s. Mladý manažerský talent do 35 let – Petr Ryska, generální ředitel
Obchodních tiskáren. Vynikající manažer firmy do 50 zaměstnanců – Václav Dědina, předseda představenstva SD
Dublovice
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Jednání Klubu Manažera roku:

Instituce jsou koule na noze podnikání
České republice hrozí další propad v její konkurenceschopnosti. Důvodem je zejména přetrvávající slabá výkonnost státní a veřejné správy, politická nestabilita,
která brzdí přijetí reforem a jejich zavedení do praxe,
nadále existující korupce, prohlubující se nedostatek
technicky vzdělaných pracovníků a zhoršující se dostupnost vysoce kvalifikovaných odborníků. To jsou
některé ze závěrů Kulatého stolu členů Klubu Manažera
roku, který proběhl v pražském paláci Žofín v rámci
slavnostního vyhlášení vítězů soutěže Manažer roku
2010. Účastníci debaty z řad špičkových manažerů apelovali na to, aby vláda "postavila na vrchol pyramidy
důležitosti strategii konkurenceschopnosti země", jejíž
příprava na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR se
opírá i o doporučení skupiny expertů NERV. Přítomní
zástupci byznysu se shodli s vyjádřením prof. Michala
Mejstříka, člena NERV, podle něhož nejslabší stránkou
konkurenceschopnosti jsou chatrné základy, tedy slabá
funkčnost institucí a nedokončenost struktury vzdělání,
a to i celoživotního.
"Dílčí krůčky jsou nedostačující, není vyřešeno nadresortní fungování institucí a koordinace resortů. Zatímco
soukromý sektor si udržuje slušnou dynamiku, veřejná
správa se zmítá v problémech," uvedl Michal Mejstřík.
Názor byznysu shrnul Josef Novák, generální ředitel
VEBA: „Instituce jsou koule na noze podnikání“. Jeho
slova potvrzují mezinárodní srovnání, v nichž jsou české
instituce v pořadí v sedmé desítce, zatímco celková konkurenceschopnost České republiky je na 36. místě.
"Stát se musí chovat jako velký podnik," uvedl Pavel
Kafka, prezident České manažerské asociace s tím, že
byznys bude vytvářet tlak na administrativu, aby alokoval peníze tam, kde je to třeba.
„K tomu je však třeba řada předpokladů, včetně nutnosti
odpolitizování státní správy, aby zde působili profesionálové.“
Diskutující manažeři poukázali také na přetrvávající
problém korupce a zmínili fakt, že privátní sektor se
snaží uniknout z dosahu nefungujících institucí podnikáním v jiných zemích. Výrazně se v této souvislosti
ozývaly výhrady ke ztrátě důvěry v politické elity.
V souvislosti s připravovanou Strategií konkurenceschopnosti uvedl Martin Tlapa, náměstek ministra
průmyslu a obchodu, že její součástí bude definování

prioritních oborů státní podpory. „Do budoucna nebudeme špičkoví ve všech oborech. Je proto nutné podpořit
právě ty, kde špičkoví můžeme být," uvedl Martin Tlapa.
To, že ČR ztrácí konkurenceschopnost v některých
odvětvích má souvislost s nedostatkem technicky vzdělaných pracovníků. Problémy jsou i v dostupnosti vysoce
kvalifikovaných odborníků, kde jsme na 50. místě ve
světě. "Zejména malé firmy nebudou míst dostatek peněz
na zaplacení špičkových odborníků," uvedla k tomu
Miroslava Kopicová, místopředsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace a bývalá ministryně MŠMT ČR..
Alarmující také je, že řada těchto technicky vzdělaných
lidí končí v jiných oborech, než vystudovali. „Jen deset
procent elektrotechniků zůstává v oboru. Vzhledem k
jejich způsobu uvažování a kvalitě jsou firmami vyhledáváni jako manažeři," uvedla Miroslava Kopicová.
V této souvislosti apelují manažeři na vládu, aby byla
dokončena reforma vysokého školství, která je již
připravena. Dokončena by měla být reforma výzkumu,
která se zadrhla a brzdí rozvoj kapacit.
Manažeři poukázali na to, že pokud politici výrazněji
nezačnou činit, promeškává tato země možnost zvýšení
své konkurenceschopnosti.

DO KNIHOVNY
Jak prokouknout lež a odhalit pravdu
Autor: Nasher Jack
Vydavatel: Grada Publishing, a.s., 200 stran. ISBN: 978-80-247-3712-6
"To jsem nebyl já.", "Zdržel jsem se v zácpě.", "Vaše investice je absolutně bezriziková." - až 200krát denně
jsme obelháváni, ale nedokážeme tyto lži prokouknout. Umět poznat, kdy nám někdo neříká pravdu, je přitom
nesmírně důležité - lži nás poškozují a oslabují, neboť druzí tak před námi zatajují pravdivé informace, což
nezřídka vede k chybným rozhodnutím. Uznávaný psycholog ukazuje, jak se během krátké doby naučit
rozpoznat lži a odhalit pravdu. Vychází z nejnovějších poznatků psychologických výzkumů a na množství
příkladů ze světa tajných služeb prozrazuje, jakým způsobem lze naše pozorovací schopnosti vycvičit tak, aby
nám již žádný z oněch nepatrných a zrádných příznaků klamu neunikl.
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Kdo jsou nejlepší zaměstnavatelé České republiky 2010/2011?
Jaké jsou trendy v motivovanosti a spokojenosti?
Výsledky 8. ročníku studie Best Employers Česká republika. Každoročně je tato studie pořádána v celosvětovém
rozsahu společností Aon Hewitt, největší poradenskou a outsourcingovou firmou v oblasti řízení lidských zdrojů na
světě. Do studie se letos v České republice přihlásilo 71 společností z různých odvětví a podmínky účasti nakonec
splnilo 62 společností. O umístění nerozhoduje porota či subjektivní názor vedení ani jméno, obor či velikost firmy.
Mezi nejlepší zaměstnavatele mohou patřit jen ty firmy, které mají vysokou motivovanost a názorovou shodu mezi
manažery a zaměstnanci.
Žebříčky nejlepších zaměstnavatelů byly sestaveny ve dvou kategoriích. V kategorii velkých společností (Top 3) se v čele
umístila softwarová společnost Red Hat Czech s.r.o. Radovan Musil, ředitel vývojového centra, k vítězství řekl: „Největší
hodnotu ocenění vidím v tom, že vzniklo nejen jako vyjádření názoru top managementu, ale především na základě odezvy
našich zaměstnanců, mých kolegů. Ti tak potvrdili, že naše firemní kultura, opírající se především o svobodu a otevřenost, je to
pravé.“
Na prvním místě v kategorii malých a středních společností (Top 10) se umístila společnost Amgen s.r.o., podnikající ve
farmaceutickém průmyslu. Martina Hauserová, personální manažerka firmy, k vítězství uvedla: „V letošním roce jsme se do
studie přihlásili úplně poprvé a podařilo se nám rovnou vyhrát; proto nás toto ocenění těší dvojnásob. Potvrzuje se tak, že kroky
managementu společnosti směrem k zaměstnancům jsou správné. Vítězstvím jsme sami sobě nastavili velmi vysokou laťku pro
účast v příštím ročníku, jehož se rovněž hodláme zúčastnit.“
Průměrná motivovanost klesá...
„Letošní výsledky studie v České republice zrcadlí trend ve světě, a to je pokles průměrné motivovanosti. V porovnání z roku na
rok jde o pokles 3 %, v dlouhodobější perspektivě o 2 %“, komentuje letošní výsledky Tereza Kožuská, projektová manažerka
studie v ČR. Zajímavým výsledkem je také to, že průměrná motivovanost těch nejlepších zaměstnavatelů oproti loňskému roku
ještě vzrostla, a to o 7 %. Co je důvodem poklesu průměrné motivovanosti? Nejvíce jsou lidé nespokojení s firemními politikami
a postupy nastavovanými vrcholovým vedením, dále se zpětnou vazbou a nefinančním uznáním poskytovaným jejich
nadřízenými, s respektem kolegů a zdroji potřebnými pro práci. Naopak u těch nejlepších zaměstnavatelů oproti loňsku vzrostla
spokojenost s uznáním ze strany vrcholového vedení a s jeho schopností vést společnost k cíli; lidé mají silnější pocit souladu
mezi pověstí společnosti navenek a realitou uvnitř, líbí se jim jejich pracovní prostředí i poskytované benefity.
Vrcholoví manažeři mají rádi náročné úkoly...
Motivovanost vrcholových manažerů u nejlepších zaměstnavatelů je v průměru o 7 % vyšší než u ostatních společností.
Vrcholoví manažeři u nejlepších zaměstnavatelů ve srovnání s ostatními letos lépe hodnotí příležitosti rozvoje a jejich
efektivitu, povyšování a odměňování založené na výkonu i poskytovanou zpětnou vazbu. Oceňují, že dostávají náročné
úkoly a k jejich plnění mají dostatek pravomocí i zdrojů. Vítají, že nabízené benefity odpovídají jejich potřebám a že finanční
motivace mají často dlouhodobý charakter.
Čím se nejvíce odlišují nejlepší zaměstnavatelé od ostatních?
Nejlepší zaměstnavatelé mají v průměru o 34 % více motivovaných zaměstnanců v porovnání s ostatními společnostmi na trhu.
¾ jejich lidí firmu chválí navenek, jsou proaktivní a přicházejí s novými nápady. Tento typ chování s sebou samozřejmě přináší i
lepší obchodní výsledky. Nejlepší zaměstnavatelé vykazují oproti průměru o 15 % vyšší návratnost pro akcionáře a mají vyšší
tržby na zaměstnance než zaměstnavatelé průměrní. Lépe vycházejí také personální ukazatele; například nejlepší
zaměstnavatelé mají průměrnou absenci z důvodu nemoci na zaměstnance 2,5 dne, přičemž ostatní společnosti se trápí
čtyřnásobnou absencí (10 dní). Nejlepší zaměstnavatelé mají také v průměru o 60 % nižší dobrovolnou fluktuaci. U vítězných
společností vidíme až o 30 % vyšší motivovanost manažerů oproti ostatním účastníkům. Rozdíl mezi motivovaností manažerů a
zaměstnanců je však obvykle velmi nízký - do 10 %.
Ty nejlepší nejvíce odlišuje také to, že dávají svým zaměstnancům pocit, že jsou to nejcennější, co společnost má.
Nejlepší zaměstnavatelé hodně dbají na pověst společnosti i na vnitřní soulad s touto pověstí. Dávají svým lidem
nejen adekvátní finanční odměny a benefity, ale i nefinanční uznání. Zaměstnanci jsou také spokojeni s možnostmi
růstu u příslušných společností. Jejich vyšší spokojenost je vidět naprosto ve všech odpovědích na více než 80
otázek z pracovního života, které se sledují v dotazníku.
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Z VÝZKUMŮ
Přední zaměstnavatelé odpovídají uchazečům 7x rychleji
Statistiky ukazují, že první reakce na CV, kterým uchazeč odpovídá na vystavený inzerát, přichází u nejlepších firem
do pěti kalendářních dní, u nejpomalejších však až za 35 dní. Průměrná doba obsazení volné pracovní pozice činí 60
dní, nicméně nejlepší firmy dokáží uchazeče přijmout již za 31 dní. Údaje vyplývají z analýzy statistik náborových
ukazatelů roku 2010, kterou provedla společnost LMC. Předmětem zkoumání bylo 118 významných společností v ČR,
které k náborům využívají náborového řešení LMC G2.
V rychlosti odezvy kandidátům panují velké rozdíly
Doba, která uběhne od zaslání životopisu uchazečem do
okamžiku, než mu ze společnosti přijde první odpověď (ať
už kladná, nebo zamítavá), činí v průměru 14 kalendářních dní. V rychlosti reakce na došlé životopisy však
panují velké rozdíly – deset nejlepších společností reaguje
v průměru do 5 kalendářních dní, naopak 10 nejhorším firmám trvá odpověď zájemcům o zaměstnání celých 35 dní.
„Rychlost odezvy kandidátům je přitom velmi důležitá,“
říká Ivan Chovanec, Marketing Manager společnosti
LMC, a dodává: „Protahování doby odpovědi může nábor
významně prodražit, společnost totiž v mezidobí může
přijít o kvalitní kandidáty, kteří se mezitím rozhodnou pro
jinou nabídku. Doba náboru se tak může prodloužit, což
pro společnost představuje zvýšené náklady.“
Doba na obsazení pozice
Velmi se rovněž liší doba, která uběhne od otevření pozice
do přijetí uchazeče. Průměrná doba na obsazení pozice
činí 60 dní, nicméně 10 nejúspěšnějších firem dokáže
přijmout uchazeče již za 31 dní, nejhorších 10 naopak až
za 110 dní od otevření pozice. Delší dobu náboru
zaznamenávají zejména společnosti, které obsazují
odborné pozice, kratší dobu potom společnosti, které
například v databázi evidují perspektivní, i když již dříve
zamítnuté uchazeče.

Lze měřit i atraktivitu zaměstnavatele
Z náborových dat lze rovněž vyčíst, jak atraktivní je firma jako zaměstnavatel. V průměru si jednu vystavenou pozici zhlédne
1230 zájemců, pracovní inzeráty 10 nejatraktivnějších společností dokážou ale generovat v průměru 3360 zhlédnutí na jednu
vystavenou pozici. 10 nejhorších přiláká pouze 430 zájemců na každou pozici.
Zhlédnutí a reakce
Z celkového počtu lidí, kteří si detaily pracovní nabídky otevřou, jich v průměru každý 29. zašle potenciálnímu
zaměstnavateli životopis. I zde se však čísla liší dle zaměstnavatele – deseti společnostem s nejnižším poměrem mezi počtem
zhlédnutí inzerátů a zaslanými životopisy odešle své CV každý 12. uchazeč, naopak deset společností s nejvyšším poměrem
obdrží v průměru životopis od každého 62. návštěvníka. „Hledat optimální poměr mezi počtem zhlédnutí a zaslanými
životopisy nemá smysl,“ říká Chovanec. „Například atraktivní zaměstnavatelé mohou mít vysokou návštěvnost jednotlivých
pozic, poté se ale uchazeči mohou zaleknout náročných požadavků, a proto své CV nezašlou. Taková společnost potom může
mít poměr vyšší. Jiné společnosti mohou naopak cílit pouze na úzkou skupinu specialistů a vhodnou formulací hlavičky
inzerátu se záměrně snaží odrazovat nevhodné uchazeče od jeho čtení. Šetří tím čas sobě i uchazečům.“
Z výše uvedených dat vyplývá, že z on-line zdrojů připadá zhruba 40 životopisů na jednu vystavenou pozici. Za zmínku stojí
také to, že nabídky nejvýznamnějších společností zaznamenají až 2,5 milionu zhlédnutí ročně. Zaměstnavatel tak může
cestou náboru zaměstnanců přímo oslovit až polovinu celé produktivní populace – společnosti by proto neměly zanedbávat
styl, jakým s uchazeči o práci komunikují, uchazeči jsou totiž zároveň jejich zákazníky.
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České sportovní firemní hry
Letní sportovní firemní hry, pořádané Asociací firemních sportů, se uskuteční ve dnech 13. - 15. května
ve sportovních komplexech v Nymburce a Poděbradech. Firemní týmy budou po dva dny soutěžit v nohejbalu, streetbalu, šachách, volejbalu, plavání, golfu, tenise, triatlonu,lukostřelbě, stolním tenise, florbalu, atletice, petanque, in-line, fotbalu, badmintonu, MTB, beach volejbalu, šipkách aj. Prvenství z minulých letních firemních sportovních her bude obhajovat tým společnosti ČEZ. Účastníky her čekají nejen
sportoviště, ale i společenské večery a doprovodný program.
Uzávěrka přihlášek, které jsou na www.csfh.cz, je 30. dubna 2011.

DO KNIHOVNY
Rychlé meditace pro zklidnění těla a mysli
Jak meditovat kdykoliv a kdekoliv
Autor: Harrison Eric
Vydavatel: Grada Publishing, a.s., 160 stran. ISBN: 978-80-247-3768-3
Schází vám ve shonu všedního dne pocit uvolnění? Nemůžete meditovat, protože jste příliš zaneprázdnění či ve
velkém stresu? Pak je tato kniha určena přesně vám. Najdete v ní mnoho rychlých meditativních cvičení, od
půlminutových až po pětiminutové, které vám pomohou významně omezit pocit stresu, zlepšit vaše zdraví a
získat více energie. Tato meditativní cvičení jsou snadno naučitelná a velmi efektivní. Můžete díky nim
meditovat kdykoliv a kdekoliv - během chůze, jídla, práce, při čekání, cestování či dýchání... Pomohou vám žít
"tady a teď" a více si užívat života. Autor, který je nejuznávanějším australským učitelem meditace, tato cvičení
už naučil tisíce lidí, kteří by nikdy neměli čas či trpělivost pro delší meditace.
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KULINÁŘSKÉ OKÉNKO
Tentokrát přikládám dva velmi jednoduché a rychlé recepty na moučníky, které ale
dobře chutnají. První z nich je tvarohový krémeš, druhým je pak jablkový sypaný
koláč, kterému též říkám „hokejový“, protože se připraví během první přestávky
přenosu hokejového utkání (mezi 1. a 2. třetinou), během druhé třetiny se upeče, při
druhé přestávce se vyndá z trouby a servíruje pro konzumaci během třetí třetiny
přenosu utkání. Prostě recept k nadcházejímu mistrovství světa jako dělaný...

Tvarohový krémeš
Recept připomínající francouzské nebo italské moučníky. Je velice jednoduchý a rychlý.
Potřebujete: balíček listového těsta, 180 g moučkového cukru, 2 tvarohy (á 250 g), ¼ l mléka, 100 ml
oleje, 1 vanilkový puding, 1 vanilkový cukr,
4 žloutky + 4 bílky, 1 celé vejce
Postup: Listové těsto rozválíme na placku tak, aby při položení na plech přesahovala všechny okraje
o cca 1,5 až 2 cm. U 4 vajec oddělíme žloutky od bílků. Ze žloutků. 1 vejce, tvarohu, mléka cukru
vymícháme hladkou náplň, kterou vlijeme a stejnoměrně rozprostřeme na listové těsto. Dáme péci do
předehřáté trouby na 180°C po dobu 20 minut. Těsně před dopečením ušleháme z bílků tuhý sníh, do
něhož vmícháme cca 3 lžíce pískového cukru, kterým potřeme tvarohovou náplň a dáme ještě cca 10
minut dopéci.
Upečenou placku (viz obrázek) po vychladnutí rozřezeme na řezy (na dalším obrázku), které
podáváme. Horní vrstvu možno ozdobit, např. čokoládou.

Jablkový koláč (sypaný)
1 hrníček/sklenku (2,5 dl) krupice (možno nahradit hrubou moukou), 1 hrníček cukru (krupice, písek)
1 hrníček hrubé mouky, 1 prášek do pečiva, 1 vanilkový cukr, 1 kg jablek, které oloupeme a nastrouháme
na plátky, cca 80 g ztuhlého másla
Postup: Vymažeme dortovou formu, případně dno vyložíme pečícím papírem. Všechny suroviny, kromě
jablek a másla, spolu smícháme v míse. Do dortové formy vsypeme na dno 1 hrníček směsi, na kterou
naskládáme polovinu na plátky nastrouhaných jablek. Mírně uhladíme a vsypeme další hrníček směsi. Na
tuto vrstvu opět naskládáme druhou polovinu nastrouhaných jablek, na které opět nasypeme hrníček
(poslední) směsi. Povrch uhladíme a pokryjeme tence nařezanými plátky másla. Dáme péci do předehřáté
trouby na 180°C po dobu cca 30 minut.
Možno „vylepšit“ skořicí, rozinkami nebo rozsekanými oříšky, které přidáme do vrstev jablek. Povrch
jednotlivých výřezů z koláče možno ozdobit šlehačkou.

DO KNIHOVNY
ACTION LEARNING
Účinná metoda řešení problémů a nácviku interpersonálních dovedností pro vedení a rozvoj týmů
Autor: Michael J. Marquardt
Vydavatel: Management Press, 228 stran. ISBN 978-80-7261-229-1
Překlad z angličtiny Management TC.
Americký specialista v oboru rozvoje lidských zdrojů a „guru“ metody Action Learning představuje možnosti
optimálního využití této revoluční metody v personální a podnikové praxi. Jde zejména o oblasti efektivního
řešení problémů prostřednictvím inovačních a udržitelných strategií, o rozvoj vůdčích dovedností manažerů,
budování vysoce funkčních a přizpůsobivých týmů, prosazování organizačních změn a získávání, sdílení a
využívání informací na úrovni jednotlivce, skupiny, organizace i místních společenství.

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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