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AKTIVITY KLUBU V KVĚTNU
19. května
9.00 – 12.00 hod.
Odškodňování pracovních úrazů a
nemocí z povolání
Lektor: Kooperativa Brno
Technologický park, budova A
zasedací místnost OHK Chomutov

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

Letošní výroční konference se uskuteční 26. září a bude se zabývat
tématem Role HR při práci s riziky ohrožujícími podnikání.
V současné době připravujeme program, jednáme s jednotlivými
přednášejícími a ujišťujeme Vás, máte se na co těšít.

ZAUJALO NÁS
Klub Koučujících Firem
Tolik bylo napsáno o tom, jaký profil manažerů je nyní
žádán, jaké potřebujeme lídry. Jaké by měli mít dovednosti
a postoje. Existuje tolik katalogů tréninků a rozvojových
programů všech typů. Hory papíru byly popsány tím, jak
má vypadat firemní kultura - učící se společnosti,
koučovací kultura či prostředí pro svobodnou firmu. Teorie
je sepsaná a sepisuje se i nadále..
Pro praxi potřebujeme znát a sledovat teorie a ideály.
Stejnou měrou, ne-li více však potřebujeme konkrétní
zkušenosti, zážitek z toho, jak rozvíjet a podporovat, co
dříve a co až později nastavit v procesech, co zafungovalo a
na co si dát pozor. Mít možnost znát osobní příběhy lidí,
kteří tím již procházeli.
Víme, že ve světě více než třetina sledovaných firem
podporuje networking, propojování interních koučů. Je to
trend spojování, propojování, sdílení, hledání společného,
snaha najít smysl v tom, co konáme. A tak i my máme
snahu se propojit s těmi, co mají nejvíce zkušeností,
znalostí z procesu zavádění firemního koučování uvnitř
svých společností. Nebo se spojit s těmi, které firemní
koučování zajímá, přemýšlí o tom, kdy a jak nejlépe
začlenit určité prvky koučování do své společnosti.
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Chceme společně vytvářet platformu, která je prostředím
inspirujícím pro řízení změn jednotlivých týmů, firem.
Koučováním se zabýváme více než osm let, v managementu máme dlouholeté zkušenosti. Zajímá nás, jak
nastavovat procesy, rozvoj, kulturu firem tak, aby
podporovaly potřebné změny ve společnosti. Naší vizí je
vytvářet prostředí, které přispívá k celkové změně naší
společnosti.
Zajímají vás odpovědi, máte zkušenosti, se kterými se
chcete podělit, pak sledujte Klub KKF a připojte se.
Připravujeme setkávání interních koučů, kteří mohou sdílet,
jak se dál rozvíjet, jak řešit určité situace. Chceme se
zaměřit i na podporu Garantů firemního koučování, a proto
připravujeme ve spolupráci se studentkami andragogiky a
sociologie kvalitativní průzkumy o firemním koučování
v českém prostředí. Rádi bychom udělali průzkum, kde
budete moci porovnat firmy v určitých oblastech.
Marta Anna Petrášová, PCC
kouč, mentor a supervizor pro kouče
Klub Koučujících Firem
www.koucinkakademie.cz
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Projekt YoungPower
Univerzita Palackého v Olomouci připravila pro své studenty projekt Systematizované odborné praxe, jehož hlavním
cílem je zvýšení konkurenceschopnosti a dovedností
studentů. Cílem univerzity je vytvořit síť budoucích
partnerů pro vzájemnou spolupráci a postavit tak mosty
mezi studenty a organizacemi.
Spolupráce spočívá v přijetí studenta Univerzity na praxi,
nebo poskytnutí prostoru pro řešení diplomové práce, case
studies, individuální projekty či dokonce dlouhodobé stáže. Celá spolupráce je neplacená. Studentům nemusíte nic
platit, ohodnocení je však samozřejmě vítané. Můžete jim
například, pokud uznáte za vhodné, poskytnou jinou
alternativní formu odměny.

Proč se zapojit?
Zapojením do projektu získáte aktivního studenta, který chce
pracovat, chce se naučit nové věci, či získat zkušenosti.
Studenti vám rádi zpracují dokumenty, analýzy problémy,
které dlouhodobě odkládáte, nebo na ně nebude čas. Dále
máte možnost navázat nové kontakty a rozvinout potenciál
našich studentů, vašich eventuálních zaměstnanců.
Zapojit se se můžete registrováním na portálu
www.youngpower.cz a následném zadání pracovní pozice či
úkolu. Registraci vaší organizace a vytvoření pracovní pozice
provedete zde:
http://portal.youngpower.cz/organizations/registration

2x z průzkumů společnosti GFI Software

Zneužívání pracovního webu zaměstnanci
Společnost GFI Software provedla v březnu 2013 lokální průzkum, kterým zjistila, že až 90 % českých podnikových
zákazníků registruje zneužívání pracovního internetu svými zaměstnanci k soukromým účelům. Podniky mají obavy ze ztráty
produktivity práce, úniku citlivých dat, zavlečení virů do firmy a zahlcení kapacity podnikové sítě.
Faktem, že zaměstnanci firemních zákazníků zneužívají webový přístup k mimopracovním účelům, si je jisto 57,4 %
prodejních partnerů, 32,8 % partnerů se domnívá, že ke zneužívání dochází. Jen necelých 10 % respondentů si je jisto či se
domnívá, že u jejich zákazníků ke zneužívání nedochází. Jako největší hrozbu zneužívání pracovního webu vidí podnikový
management ztrátu pracovní produktivity zaměstnanců (73,8 %), únik citlivých dat či přihlašovacích informací (54,1 %),
zavlečení virů (50,8 %), zahlcení kapacity podnikové sítě (34,4 %) a právní zodpovědnost za případné porušení autorských
práv zaměstnanci (16,4%). Pouze 8,2 % respondentů nepovažuje soukromé brouzdání po pracovním internetu za hrozbu.
I přes zmíněné obavy pouze 29,6 % podniků pravidelně nebo občas vyhodnocuje reporty o přístupu zaměstnanců
k podnikovému webu s podporou specializovaného nástroje. Polovina z celkového počtu respondentů (49,2 %) alespoň blokuje
přístup k určitým webovým stránkám a téměř dvě třetiny (65,6 %) tuto problematiku toleruje.
„Přestože se většina českých podniků obává negativních důsledků zneužívání webu v pracovní době, dvě třetiny z nich zároveň
přiznávají, že tento jev ve své firmě tolerují nebo úplně ignorují,“ řekl Martin Říha, ředitel pro strategii ve společnosti GFI
Česká republika a Slovensko. „Nicméně z pohledu zvyšujícího se počtu útoků prostřednictvím webového kanálu a stírání
rozdílů mezi pracovním a soukromým životem díky rostoucí mobilitě pracovníků se jedná o stále riskantnější postoj.
Specializované nástroje typu GFI WebMonitor, který se v nejnovější verzi přizpůsobuje mobilním trendům, se postupně stanou
standardní výbavou každé podnikové sítě.“
GFI WebMonitor 2013, nejnovější software pro filtrování webu a bezpečnost webového přístupu, umožňuje IT manažerům
zavést na firemní notebook tzv. roamingového agenta pro filtrování webu. Tento nový agent dokáže rozšířit firemní politiku
webového přístupu i na podniková zařízení, která nejsou připojena k webu přes podnikovou síť ale například přes domácí
Internet či mobilní připojení v terénu. Nová verze produktu GFI WebMonitor reaguje na trendy, kdy stále více zaměstnanců
pracuje z domova či na cestách z podnikových počítačů a připojují se k podnikovým zdrojům na dálku. Tím více však IT
manažeři ztrácejí přehled o webových aktivitách zaměstnanců a vystavují firmy nebezpečným rizikům.

Nesprávně prováděné softwarové aktualizace
Většina podniků má sice dobře ošetřený problém aktualizace systémů Windows a aplikací Microsoft, ale nevěnuje dostatečnou
pozornost aktualizacím softwaru třetích stran, jako je Adobe, Google či Mozilla, na které se zaměřuje stále více útočníků.
Na základě průzkumu bylo zjištěno, že 26,2 % českých podniků mívá kvůli nedostatečně prováděným softwarovým
aktualizacím problémy pravidelně, 60,7 % registruje problémy ojediněle a jen 13,1 % nemívá problémy vůbec. Hlavními
důvody nesprávně prováděného patch managementu jsou obavy z toho, že po aktualizaci nebude něco fungovat (56,9 %
respondentů), nízké povědomí o celé problematice (55,2 %) a názory managementu, že softwarové aktualizace jsou pro podnik
nevýznamné (43,1 %).
„Zatímco ještě před několika lety směřovalo nejvíce útoků na operační systémy, dnes jsme svědky pokusů, které stále více
směřují na aplikace,“ řekl Martin Říha, ředitel pro strategii ve společnosti GFI Česká republika a Slovensko. „Proto je také tak
vysoké procento podniků, které mívají problémy v důsledku podceňování aktualizací právě u aplikací třetích stran. Tak jako
dnes firmy věnují velkou pozornost operačním systémům, stejnou pozornost by měly věnovat i aktualizacím svých aplikací,
nejlépe prostřednictvím specializovaných nástrojů umožňujících pravidelný a automatizovaný patch management.“
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KULINÁŘSKÉ OKÉNKO

PŘIPRAVUJE ING. MILAN BENEŠ

SMRŽE – polévka a zapečené plněné
O víkendu jsem zjistil, že již začaly růst smrže (našel jsem jich košíček), tak
uvádíme 2 klasické recepty na kuchyňskou úpravu smržů.
Polévka ze smržů
Potřebujeme pro to:
- smrže - cibule šalotka - máslo nebo olej - ocet, nejlépe z bílého vína
- hladká mouka - kuřecí (nebo jiný) vývar - smetana (velmi vhodná je zakysaná) čerstvý tymián, petrželová nať, římský kmín, šafrán, bílý pepř
Postup:
Rozpustit máslo a na něm osmahnout cibuli. Přidat smrže, nakrájené na kolečka,
kmín a orestovat. Osolit, opepřit, zakapat octem a lehce zaprášit moukou. Chvilku
ještě restovat a pak přilít vývar. Rozmíchat a vařit asi 20 minut, potom rozmixovat.
Přidat tymián, šafrán a ještě přihodit nějaké celé malé smrže. Vařit dalších 15 minut.
Před koncem přilít smetanu a vložit nasekanou petrželku.
Poznámka: Smetana může být zakysaná. Dost efektní je smetanu opatrně vložit až
do talíře s polévkou a jemně jí rozprostřít vařečkou do zajímavých obrazců na
hladině. Přikyselit lze i citronem, místo octa můžete použít 2dcl bílého vína.
Bylinky mohou být podle chuti. Možno přidat i čerstvý koriandr.
Zapečené plněné smrže
Tento recept je velmi jednoduchý. Naplníte plodnice čím chcete a dáte zapéct do
trouby.
Klasika je plnit houby něčím, co se podobá směsi na sekanou (mleté maso, houska,
vejce, koření). Použít určitě jde to, čím se obvykle plní paprikové lusky, tedy mleté
maso bez housky.
Nedoporučuji dávat do směsi příliš česneku a majoránky, které ve větším množství
„přetlučou“ jemnou chuť smržů.
Náplň v dále uvedené verzi je již pro plnění uvařená. Nemusí se tedy doba pečení
hlídat, aby maso nezůstalo v houbách syrové, pouze jen to, aby se vše krásně
dozlatova zapeklo.
Potřebujete pro to:
- olej - 1 cibule - 500g mletého masa (třeba kořeněná směs vepřové+hovězí)
- 100g levného sýra camembert - několik větších plodnic smržů - 1 lžíce hladké
mouky - voda na podlití, sůl, pepř, mletý římský kmín
Postup:
Na oleji osmahnout cibulku, přidat mleté maso a smažit pár minut. Okořenit a
trošičku podlít vodou, přidat na kostičky nakrájený sýr a míchat až se rozpustí.
Zaprášit moukou a chvilku dusit, až se voda odpaří. Vše nechat chvilku vychladnout
a pak směsí naplnit plodnice.
Směs by měla být poměrně tuhá.
Naplněné smrže vyskládat do pekáčku, mezi smrže nacpat zbylou směs a zapéct v
rozpálené troubě (180°C) asi 30-40 minut. Vše je možno před pečením trochu
podlít.
K tomu se mohou podávat vařené brambory nebo dobrý čerstvý chléb.

DO KNIHOVNY
Stephen R. Covey – Breck England
TŘETÍ ALTERNATIVA
Jak řešit obtížné životní problémy
Proslulý autor bestsellerů na téma osobního rozvoje a vyhledávaný rádce ve své nejnovější knize představuje
pozoruhodný, vysoce účinný způsob řešení problémů a konfliktních situací, jimž každodenně čelíme.
Ukazuje, jak překonat tradiční postupy a nalézat takové, jež budou přijatelné 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. Přístup 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
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Řeč těla
Jak rozumět signálům řeči těla a cíleně je používat
Bruno Tiziana, Adamczyk Gregor
vydala: Grada Publishing, a.s., 200 stran. www.grada.cz
ISBN: 978-80-247-4592-3
Jak svou řečí těla působíte na ostatní? Co si druzí lidé skutečně myslí a jaké jsou jejich opravdové pocity? Jak
můžete pomocí držení těla, gest a mimiky ovlivnit svůj protějšek? Jak vycházet s různými typy lidí? To vše a
mnohem více se dozvíte v této knížce plné fotografií, praktických rad, příkladů a cvičení. Naučíte se díky ní
zvládnout záludnosti neverbální komunikace a využít řeč těla k dosažení svých cílů v různých situacích,
například při jednání se spolupracovníky, při prezentaci nebo přijímacím pohovoru. Tato čtivá a poutavá knížka
je nepostradatelnou příručkou pro každého komunikujícího člověka.

Techniky učení
Jak se snadněji učit a více si pamatovat
Reinhaus David
Vydala: Grada Publishing, 112 stran. ISBN: 978-80-247-4781-1
Knížka je určena všem, kteří se chtějí snadněji a lépe učit a více si zapamatovat. Díky testu v knize zjistíte, jaký jste
studijní typ a jaké metody učení jsou pro vás nejvhodnější. Dozvíte se, jak se správně motivovat, jak při učení
ideálně postupovat a jak si vytvořit optimální studijní podmínky. Seznámíte se s osvědčenými technikami, jak se
zorientovat v nových informacích a jak je strukturovat, s metodami rychlého čtení, myšlenkovými mapami a mnoha
dalšími. Nakonec objevíte metody, díky kterým si nové poznatky vštípíte do paměti – od klasických paměťových
technik, přes číselné řady až po učení ve skupině nebo videofeedback. S touto knížkou se pro vás učení nových věcí
stane potěšením.

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.
Příspěvky můžete zasílat na adresu Klubu. Redakční úprava Mgr. Lenka Smrčková.
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