Zpravodaj Klubu personalistů ČR, o. s.
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AKTIVITY KLUBU V DUBNU
10. dubna
9.00 – 15.30 hod.
Využití sociálních sítí v HR
managementu
Lektor: PhDr. Vojtěch Bednář
Praha, HUB
Přihlášky na: www.semis.cz
11. dubna
9.00 – 12.00 hod.
Ochrana osobních údajů – výklad
zákona
Lektor: Úřadu na ochranu osobních
údajů
Technologický park, budova 2
zasedací místnost OHK Chomutov

25. - 26. dubna
Klubové setkání
Přihlášky a další informace:
www.klubpersonalistu.cz/cz

SHROMÁŽDĚNÍ

PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ

PŘEJEME VÁM
VELIKONOČNÍCH

SVÁTKŮ A HŘEJIVÉ JARNÍ DNY

ČLENŮ
Ve čtvrtek 14. března se uskutečnilo Shromáždění členů Klubu
personalistů ČR, o.s. Jednání probíhalo v konferenčních prostorách
nové budovy Kooperativa pojišťovny, a.s. VIG. Prezident Klubu
personalistů ČR Jan Března (který byl na půdě své domovské firmy)
ve zprávě o činnosti uvedl: „Hlavní formou aktivit jsou již několik let
klubová setkání. Klubové setkání na téma Bezpečnost a
kriminalita ve firmě se uskutečnilo v dubnu ve Vlašimi. Díky
pozvání personálního ředitele Sellier Bellot Jiřího Dvořáka jsme
měli možnost prohlédnout si výrobní provozy firmy zaměřené
především na vývoz a v besedě se seznámit i s problematikou
bezpečnosti ve zbrojařské firmě. Prošli jsme i venkovní areál
firmy a zkusili střílet na asfaltové holuby. Druhý den se uskutečnil
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seminář, jehož lektorem byl Tomáš Kafka, senior manager společnosti společnosti
Ernst and Young. Prezentoval výsledky výzkumu zaměřeného na kriminalitu ve
společnostech. Také podzimní klubové setkání mělo podobný charakter. První den
na zámku Červený Hrádek v Jirkově byl věnován benefitům. Pracovnice společnosti
Sodexo představili nejen nové formy benefitů, tak jak se k nim v dnešní době
přistupuje ve světě, ale i možnosti pojímání problematiky benefitů z finančního
pohledu. Velký dík zaslouží všichni ze vzdělávací společnosti Edost, kteří
účastníkům setkání připravili naučně vzdělávací prohlídku prostor Červeného
Hrádku. Druhý den se účastníci setkání přesunuli do Chomutova, do společnosti
Puls. Zde se setkali s maji-telem firmy a personální ředitelka Dana Mašlová
připravila nejen prohlídku firmy, ale i zajímavou besedu. Jako vrchol aktivit roku
2012 můžeme označit odbornou konferenci, kterou jsme zaměřili na téma Restart
kariéry. Jako „hvězda konference“ vystoupil herec Jaroslav Dušek, v hodnocení
účastníků konference jednoznačně zvítězil. Ovšem jeho převaha v hodnocení
účastníků nebyla tak vysoká jak jsme očekávali. Velké množství kladných bodů
získala i vystoupení o Národní soustavě kvalifikací/povolání a životní příběh Petra
Janouška, bývalého CEO Niké.
V roce 2013 se budeme soustředit na intenzívní šíření informací o činnosti Klubu a
jeho akcích, a podle možností se snažit získat nové členy. Tím hlavním úkolem je
však připravit pro členské firmy i ostatní zájemce přitažlivý a užitečný program
akcí.“
Z diskuzních příspěvků byla velice inspirující informace Jaroslava Dostála o
činnosti regionální sekce Severozápad. Tato sekce pořádá velmi úspěšně pro členy
Klubu a nejen pro ně odborné semináře. Poděkování zaslouží všichni, kteří se na
organizaci těchto setkání podílí. Dr. Dostál pak vyjmenoval 5 kroků, kterými dosáhli
vysokého počtu účastníků na svých akcích. Jsou to:
Museli si stanovit regionální ceny akcí a nastavit systém slev členům KP ČR,
regionální sekce Severozápad. Tento systém popsali a komunikovali.

Shrnuto řečí oficiálního
zápisu:
Shromáždění členů Klubu
personalistů ČR
1. Bere na vědomí:
Zprávu výboru o činnosti
KPČR v uplynulém roce
(Mgr. Jan Března,
prezident KPČR),
zprávu o hospodaření
KPČR v roce (Mgr. Lenka
Smrčková, výkonná
ředitelka KP ČR), zprávu
dozorčí rady
k hospodaření KPČR v r.
2012 (Ing. Milan Beneš,
předseda dozorčí rady).
2. Schvaluje: Plán
činnosti KP ČR na rok
2013 a Návrh rozpočtu
KP ČR na rok 2013.
3. Ukládá: Výboru naplnit
plán a rozpočet KP ČR.

Zavedli pravidelnost akcí. Každý 2.čtvrtek v měsíci mají akci. Dodržují
pravidelnost. Tzn. že účastníci si zvykli rezervovat si každý druhý čtvrtek v měsíci
pro jejich akci, i když ještě neví téma akce.
Při zasílání pozvánky na akci vždy zasílají i přehled akcí na celý půlrok.
Mají svůj systém lektorů. Jsou to hlavně lektoři z institucí , např. Inspektorát práce,
kteří chodí na kontroly do firem.
V kalendáři akcí mají vždy v červnu uvedeno „volné téma“. Lidé vědí, že se akce
bude konat, tak si rezervují termín, obsah akce se zvolí podle aktuálního hitu
v červnu.
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Více fotografií naleznete
na Klub personalistů ČR
Po skončení jednání si účastníci Shromáždění členů prohlédli budovu Kooperativa Pojišťovny, včetně
Galerie výtvarného umění.

Termíny klubových setkání v roce 2013
25. - 26. 4.

Beroun

Vzdělávání, talent management

20. - 21. 6.

Červený Hrádek

Koučování

19. - 20. 9.

Hejnice

Diverzita

14. - 15. 11.

Brno

Bezpečnost práce

Konferenci Personalistika on-line tentokráte na téma Role HR při práci s riziky ohrožujícími
podnikání – připravuje Klub na září.
Další poradenské semináře budou probíhat v pravidelných termínech, o kterých bude členská základna i
ostatní zájemci v dostatečném časovém předstihu informováni.
V roce 2013 se uskuteční opět i zkoušky k získání certifikátu Personální manažer, termín zkoušek je
stanoven na pátek 13. září 2013 v Praze.
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PŘEDSTAVUJEME
Kdo je yourchance?
Rozhovor s Ing. Gabrielou Křivánkovu, ředitelkou a spoluzakladatelkou yourchance o.p.s.
Jsme neziskovou organizací, která si dala za cíl
prosazovat změny v českém vzdělávacím systému a
pomáhat lidem, kteří opouští dětský domov se
snazším startem do života.
A jak to děláme? Přednášíme na školách o tématech
osobního a podnikatelského růstu, o finanční
gramotnosti, pomáháme začínajícím podnikatelům,
využíváme naše projekty k tomu, abychom přímo
pomohli mladým lidem z dětských domovů.
Co jsou vaše hlavní aktivity?
Pokud se podívám na projekty, je jednou z hlavních aktivit
yourchance projekt Finanční gramotnost do škol, kde
dáváme učitelům, ale i široké veřejnosti do rukou
nejrůznější zajímavé pomůcky, jak vzdělávat nejen své
děti, ale třeba i sebe sama v oblasti finanční gramotnosti.
Takže tak trochu výuka hrou . Proto, abychom ještě více
podpořili tuto myšlenku, rozhodli jsme se v průběhu
března spustit soutěž na téma finanční gramotnosti, do
které se kromě školních týmů (ZŠ) mohou zapojit i celé
rodiny. Tam by totiž finanční vzdělávání mělo začínat.
Navíc jako vedlejší efekt celé soutěže vnímám i možnost
rozvoje vztahů a soft skills.
Další projektovou aktivitou je Začni správně. Tady
pomáháme právě mladým lidem z dětských domovů
nastartovat jejich samostatný život. Pracujeme na tom, aby
během několika příštích let vznikla síť komunitních
skupin, kde se tito lidé budou moci poradit, jak řešit
aktuální situace, nebo si třeba jen popovídat. Navíc mohou
být v kontaktu se svými „rádci“, což pro značnou část
z nich jsou v jejich životě jediní lidé, kterým záleží na tom,
aby uspěli.
Kde vidíte prostor pro spolupráci s personalisty?
Věřím, že řada HR manažerů se každoměsíčně setkává
s důsledky nedostatečného finančního vzdělávání, kdy řeší
u svých zaměstnanců exekuční srážky ze mzdy. Lze tedy
využít, v rámci interních školení, tematické materiály
k rozvoji finanční gramotnosti vlastních zaměstnanců,
zapojit celé rodiny do naší soutěže, o které budeme
informovat v průběhu měsíce března, využít omalovánky
v rámci dětského dne pro děti zaměstnanců, nechat se
inspirovat doporučenou literaturou a mnoho dalšího.
Z vlastní zkušenosti musím říct, že takové sestavení si
osobního rozpočtu je velmi zajímavá disciplína a pro řadu
lidí je to poprvé, kdy vidí svou finanční situaci skutečně
„v celé své kráse“.
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V rámci projektu Začni správně vidím možnost spolupráce
s HR manažery v regionech, kde budou vznikat komunitní
skupiny, ať už se to týká možnosti uplatnění mladých lidí
na trhu práce, tak i školení a konzultací v rámci svých CSR
aktivit.
Jak probíhá financování projektů?
Veškeré naše aktivity jsou financovány od soukromých
nebo firemních dárců, se kterými se domlouváme vždy
přesné využití prostředků, které nám poskytují. Máme
zásadu, že je třeba našim partnerům dát prostor, aby
podpořili v našich aktivitách přesně to, v čem vidí největší
smysl ze svého hlediska. Navíc pořádáme pravidelná
setkání, kde se mohou navzájem seznámit a dozvědět se,
jak naše projekty pokračují.
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Stáže ve firmách
Zaměstnavatelé se shodují v jednom: uchazeči bez praxe jsou „na druhé koleji“. Proč se stala praxe noční
můrou všech absolventů? A jak si poradit s bludným kruhem při žádosti o práci bez dostatečné praxe? Nejen
na tyto otázky reagoval Radek Rinn z Fondu dalšího vzdělávání.
Představíte nám ve stručnosti Fond dalšího
vání představujeme naše projekty a jejich přínos
vzdělávání?
pro cílovou skupinu Ve většině případů nám v této
Jsme příspěvková organizace MPSV a zaměřujeme
oblasti školy vycházejí vstříc.
se na nové formy dalšího vzdělávání v ČR.
Kdo všechno se může přihlásit na stáž?
V minulém roce jsme kromě jiných začali realizovat
Cílíme především na skupiny absolventů bez praxe,
také dva projekty po-máhající osobám bez praxe:
neza-městnané, osoby se zájmem o další profesní
Stáže ve firmách – vzdě-lávání praxí a Stáže pro
vzdělávání a také osoby vracející se na trh práce,
mladé zájemce o zaměstnání, což je doplňkový
což jsou třeba ma-minky na rodičovské dovolené.
projekt ke Stážím ve firmách.
Co projekt přinese poskytovateli stáže?
Proč je nedostatečná praxe častou překážkou
Umožňuje mu více rozvinout vnitřní systém
na cestě k zaměstnání?
vzdělávání a školení pracovníků v různých pozicích
Požadavek na praktické zkušenosti není vyvolán
a oborech a záro-veň může napomoci i rozvoji užší
pouze současnou ekonomickou situací. Firmy velmi
spolupráce mezi ško-lami a firmami, které mají o
dobře vědí, jaká je časová a finanční náročnost nečerstvé absolventy zájem. Navíc náklady spojené
zbytná pro zaučení nového pracovníka, a proto
se stáží jsou za stážistu uhrazeny firmě z rozpočtu
upřednostňují ty zájemce o zaměstnání, kteří už
projektu, čímž firmy motivujeme do aktivního
praxi mají a mohou tak pomoci částečně tyto
zapojení se do systému dalšího vzdělávání.
náklady snížit.
A co svou účastí získá stážista?
Uvědomují si podle vás důležitost praxe také
Hlavním přínosem je získání nových znalostí a
školy?
zkušeností opřených o praxi v konkrétním
Podle mého názoru si školy důležitost praxe svých
vybraném oboru. Stážisté si rovněž mohou
absolventů uvědomují ve stále větší míře.
zajímavým způsobem zvýšit odbornou kvalifikaci.
Odpovídá tomu i fakt, že v současné době probíhají
V neposlední řadě je velkým přínosem to, že
na vysokých školách napříč Českou republikou
stážisté významným způsobem zvýší svoji
informační semináře, kde zájemcům o další vzděláuplatnitelnost na trhu práce.
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KULINÁ ŘSKÉ OKÉNKO

RUBRIKU PŘIPRAVUJE ING. MILAN BENEŠ

Velikonoční bochánek (mazanec)
Jedná se o staročeský recept mé babičky, moc chutný!
Potřebujeme k tomu: 500 g polohrubé mouky 120 g másla -120 g krystalového cukru
(jemnějšího) - 2 žloutky (možno dát i 3) - 30 g droždí
- 2,5 dl mléka - lžička soli - hrst rozinek - 2 lžíce
spařených a oloupaných mandlí a rozdrcených - půl
lžíce mandlových plátků (na posypání) - sáček
vanilkového cukru - 1 – 2 lžičky rumu (nemusí být,
není-li) - 1 vejce na potření
Postup:
1. Z části vlažného mléka, lžičky cukru a kvasnic

připravíme kvásek, který necháme v teple vzejít.
2. V míse utřeme změklé máslo s cukrem a žloutky do pěny, postupně přidáváme rum, vanilkový cukr,

sůl, vykynutý kvásek a zbytek mléka. Do této směsi postupně vmícháme mouku a hrozinky s nahrubo
nakrájenými ořechy i mandlemi (ale část mandlí na posypání hotového bochánku ponecháme).
3. Těsto dobře vymícháme, přendáme na pomoučněný vál a rukama ještě propracujeme v hladkou,

tužší a poddajnou hmotu. Zakryjeme utěrkou a dáme na teplejší místo kynout.
4. Z vykynutého těsta uděláme dva bochánky, do nichž nahoře uprostřed ostrým nožem uděláme dva

malé (!) zářezy přes sebe (velké by mohly zapříčinit rozpad bochánku).
5. Potřeme rozšlehaným vejcem a posypeme plátky mandlí (můžeme posypat třeba až v polovině

pečení, jsou pak bělejší), které jsme si nechali.
6. Dáme do středně vyhřáté trouby (160 až 170 stupňů C), po půlhodině pečení zmírníme teplotu a svr-

chu zakryjeme bochánky papírem na pečení nebo alobalem, aby moc netmavly. Po upečení
pocukrujeme.
7. Jestli je těsto upečené, zkoušíme delší špejlí, kterou vpíchneme doprostřed bochánku, a pokud je po

vytažení hladká a nelepí, je bochánek správně upečený.
Hezké Velikonoce!
MB

DO KNIHOVNY
Personalistka
Dvanáctero správného vedení personální agendy podle zákoníku práce v roce 2013
Autoři: Alena Chládková, Petr Bukovjan
Vazba: brožovaná. Počet stran: 520. Cena: 530 Kč
Vydalo nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a.s., www.wkcr.cz
4., aktualizované a rozšířené vydání praktického průvodce vedením personální agendy podle zákoníku práce
a dalších právních předpisů v roce 2013.
Autoři se netradičním, ale zároveň přehledným způsobem zaměřují na nejdůležitější otázky praxe, týkající se
pracovněprávních vztahů od vzniku pracovního poměru, přes jeho změny až ke skončení. Nezapomínají ani
na pracovní dobu, dovolenou, oblast zaměstnanosti a ochranu osobních údajů. Každou kapitolou prolíná
souvislost s kontrolní činností orgánů inspekce práce včetně možných postihů za porušení povinností
vyplývajících z pracovněprávních předpisů.
Publikace obsahuje řadu příkladů, aktuálních soudních rozhodnutí a upozornění na nejčastější pochybení.

Zpravodaj Klubu personalistů ČR 2-13

6

Meritum Mzdy od A do Z 2013
Kolektiv autorů
Vazba: kroužková. Počet stran: 572. Cena: 720 Kč
Vydalo nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a.s., www.wkcr.cz
Publikace přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad z oblasti mzdové a personální praxe
aktualizovaný podle platné legislativy pro rok 2013. Koupí Merita Mzdy od A do Z získáte jedinečného
pomocníka pro orientaci ve všech povinnostech práce mzdové účetní a personalisty. Výklad je strukturován
podle jednotlivých oblastí činnosti a je doplněn řadou příkladů a upozornění na výjimky a nejčastější chyby.
Na jeho sestavení se podílel tým renomovaných odborníků, kteří garantují jeho správnost a kvalitu.
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DO KNIHOVNY
Eva Mohauptová
Týmový koučink
Kniha nabízí ucelený pohled na práci s týmy a skupinami metodou koučinku. Autorka se zabývá nejen technikami,
ale hlavně podstatou práce s týmem – jak může týmový koučink dobře fungovat a jak může napomoci práci týmu.
Kniha je psána pro kouče, personalisty, pracovníky ve vedoucích funkcích, manažery, lektory koučování a teambuildingu.

Vydal: Portál, Praha 2013, brož., 240 s., 319 Kč
http://obchod.portal.cz/produkt/tymovy-koucink
Jörg Knoblauch
Cíle v pracovním i osobním životě
Bohatě strukturovaná kniha nabízí málo teorie a hodně praxe. Za pomoci mnoha dotazníků, obrázků, tabulek, tipů i
příkladů nabízí komplexní informace v oblasti stanovování a dosahování cílů. K tomu využívá mnohé osvědčené
modely (SMART, flow, rozlišení důležitého a naléhavého, Paretovo pravidlo) i vlastní nápady a zpracovává je do
velmi přehledného, srozumitelného a snadno využitelného celku. Čtenáři se naučí např. přetvářet přání na cíle, zvolit
si dobré, bezrozporné cíle, vytvořit akční plán v různých časových horizontech, uskutečňovat své cíle s vášní, naučit
se zacházet s překážkami, spolupracovat s druhými apod.
Vydal: Portál, Praha 2013. brož., 192 s., 299 Kč
http://obchod.portal.cz/produkt/cile-v-pracovnim-i-osobnim-zivote
Jděte po schodech
7 kroků ke skutečnému úspěchu
autor: Vaden Rory
ISBN: 978-80-247-4591-6

počet stran: 200, prodejní cena: 249 Kč. vydala: Grada Publishing, a.s., www.grada.cz
Skutečná cesta k úspěchu v kariéře, financích, budoucnosti i v osobním životě, vede právě přes ty překážky,
které zrovna vůbec nemáme chuť překonávat. Co s tím? Řešení vám autor předkládá v této knize - vystoupá
s vámi po schodišti až nahoru, jeden stupeň po druhém, a začne u základního pilíře tohoto "schodiště",
u sebekázně. Naučí vás na nepříjemnosti a překážky nahlížet z jiných úhlů, což vám usnadní jejich zdolávání.
Ukáže vám cestu k novému způsobu myšlení a vnímání světa, vašeho okolí a především sebe sama.
Váš život se nezmění sám od sebe jen díky tomu, že si přečtete tuto knihu. Ale pokud se zařídíte podle postupů
a rad Roryho Vadena, docela jistě ve vašem životě dojde k velkým zvratům a budete moci znova oživit dávno
zapomenuté sny a cíle.

Stephen R. Covey – Breck England
T ŘETÍ ALTERNATIVA
Jak ř ešit obtížné životní problémy
Proslulý autor bestsellerů na téma osobního rozvoje a vyhledávaný rádce ve své nejnovější knize p ředstavuje
pozoruhodný, vysoce účinný způsob řešení problémů a konfliktních situací, jimž každodenně čelíme. Ukazuje,
jak překonat tradiční postupy a nalézat takové, jež budou p řijatelné pro všechny zúčastněné. Nejlepší postup
není ani ten „můj“, ani „tvůj“, ale postup „vyšší“, opírající se o tvůrčí myšlení, jenž dospívá k novým
synergickým, dříve zdánlivě nemožným výsledkům – tzv. třetí alternativa. P řístup v duchu „třetí alternativy“
se efektivně uplatňuje všude a vždy: v osobním a rodinném životě, v zaměstnání, v diplomacii i politice, ve
všech oblastech společenského a hospodářského života. Překlad z angličtiny Aleš Lisa.
Management Press, brož., B5, 484 str., 529 Kč, ISBN 978-80-7261-256-7

Zaujala Vás naše nabídka? Máte zájem se připojit? Kontaktujte nás. www.klubpersonalistu.cz
Nově nás najdete i na Facebooku Klub personalistů ČR.
Tel.: 283 871 271, 606 865 940, e-mail: info@klubpersonalistu.cz, klub.personalistu@tiscali.cz
Klub personalistů ČR, o.s. Jankovcova 13, 170 00 Praha 7
Zpravodaj Klubu personalistů ČR, o.s., je bezplatně zasílán členům Klubu i ostatní odborné veřejnosti.
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