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AKTIVITY V PROSINCI
12.12.
9.00 – 12.00 hod.
Aktuální téma z oblasti
personalistiky
Lektor: Leona Hrnková
Technologický park, budova A
zasedací místnost OHK Chomutov

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

-------------------------- ►►►►
35 kilometrů archivních krabic
plných dokumentů a
zaměstnanci Centra sdílených
služeb Pojišťovny Kooperativa
se v nich dokonale vyznají.

JAKÉ BYLO KLUBOVÉ SETKÁNÍ
Letošní poslední Klubové setkání se uskutečnilo ve dnech 14.
a 15. listopadu. Jeho účastníci se sešli v Modřicích v Centru
sdílených služeb Pojišťovny Kooperativa, a.s., VIG, kde se
jim věnoval ředitel Centra Tomáš Szewieczek (na snímku
první zleva). Po krátkém úvodu, kde pan ředitel nastínil vznik
Centra a proces archivování dokumentů, se účastníci setkání
vydali do vlastního archívu a podívali se i na práci v call
centru.
Druhý den byl na programu Personální controlling. Dr. Zdena
Brázdová i během toho krátkého časového prostoru, který
měla v pátek dopoledne k dispozici, zvládla představit hlavní
principy a úskalí personálního controllingu.
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V archívu pracovníci opravdu rychle orientují a jejich systém
funguje, vyhledání smlouvy jednoho z účastníků setkání trvalo asi
3 minuty.

Výkonný scanner převede papírové dokumenty do elektronické
podoby.

Nejen seminář, ale i přátelské povídání, to jsou Klubová setkání.

Personální controlling není žádná legrace.

Tátové vítáni
Jménem Unie center pro rodinu a komunitu a Ligy otevřených mužů se na vás obracíme s prosbou o účast ve výzkumu, který
se týká připravované nové značky kvality v oblasti HR (personalistiky) – značky Tátové vítáni, která bude udělovaná
zaměstnavatelům, kteří podporují aktivní otcovství svých zaměstnanců. Více na http://www.tatovevitani.cz/ Značka by
měla být udělována dle rovných kritérií všem zájemcům z řad privátního i veřejného sektoru bez ohledu na velikost společnosti
či její zaměření. Online dotazník můžete vyplnit na adrese:
http://qbuilder.mediaresearch.cz/NPQBuilder/Q.mvc/35f26765b266e241bab9a4e969eb456b?lang=cs-CZ&source=person
Značka Tátové vítáni by měla pomoci:
Zaměstnavatelům ● udržet si kvalifikované zaměstnance v různých fázích jejich osobního života ● komunikovat konkurenční
výhodu vůči ostatním zájemcům o služby talentovaných absolventů / zaměstnanců ● vytvořit image zaměstnavatele, který se
chová odpovědně vůči rodičům, otcům i celé společnosti.
Otcům ● efektivně vyvažovat svůj pracovní i osobní život ● rozhodnout se pro zaměstnavatele
s ohledem na potřeby své (třeba i budoucí) rodiny ● prožívat denně radost, kterou péče o děti
přináší.
Matkám ● plánovat si svůj pracovní život s vědomím, že i druhý rodič se může věnovat- péči
o děti ● spolehnout se na to, že zaměstnavatel má respekt k potřebám jejich rodiny ● opřít
se o otce svých dětí, když to bude nejvíc zapotřebí.
Dětem ● přijímat výchovné podněty, podporu a inspiraci od obou rodičů ● těšit se z přítomnosti táty i mámy ● vyrůstat v rodině, kde jsou spokojení oba rodiče.
Inspirací je iniciativa Dads Included partnerské organizace Fatherhood Institute ve Velké
Británii. V současnosti je značka adaptována pro ČR Nositelé značky by se měli vyhlašovat jednou ročně u příležitosti Dne
otců třetí neděli v červnu. Pilotní udílení je plánováno 20. února 2014.
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HR NA SLOVENSKU
HRsalon – 12. ročník Salónu ďalšieho vzdelávania
Kto sa prestane zlepšovať, prestane byť dobrý.“ O. Cromwell
V zmysle tohto citátu sme realizovali v októbri v Bratislave konferenciu HRsalon, ktorá nadviazala na 11. ročníkov Salónu ďalšieho vzdelávania.
Hlavné témy tohto ročníka boli: Dokáže byť HR rovnocenným partnerom top manažmentu? Problematika Age
managementu (zamestnancov 50+), stážistov a absolventov škôl z pohľadu ďalšieho vzdelávania.
Hlavnými princípmi, ktorými sa riadime, sú spájanie a
zdieľanie:
Spájanie HR komunity s vrcholovým manažmentom pretože strategické partnerstvo sa nedá vybudovať izolovane. (HR si často neuvedomuje, čo všetko vrcholový
manažment očakáva a vrcholový manažment často netuší, čo všetko HR dokáže poskytnúť.)
Zdieľanie skúseností a know how - pretože spoločne sa
dokážeme posunúť ďalej. (Chránenie a ukrývanie know
how je krátkozrakou stratégiou, HRsalon oslovuje ľudí,
ktorí sú ochotní otvorene hovoriť o svojich skúsenostiach a podeliť sa o svoje poznanie s ostatnými.)
Vytváranie priestoru na získavanie aktuálnych informácií o nových projektoch, trendoch z oblasti HR, ďalšieho vzdelávania a rozvoja ľudí, vzájomnú inšpiráciu.
Konferenciu tento rok opäť podporila Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
(SAAIC) ako hlavný partner. Špeciálnym partnerom
bolo už tradične Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov a viacero mediálnych partnerov –
Education, Educity, HRclub, Klub personalistů ČR, o.s.,
časopisy – Zisk, Goodwill, ProgresLetter a ďalši.
Tradične HRsalon začal „Kreslom pre hosťa“. Boli sme
zvedaví na názory a pohľad generálneho riaditeľa
Siemens, s.r.o, pána Vladimíra Slezáka na HR manažérov z pohľadu top manažéra nadnárodnej firmy.
Riadená diskusia vhodne naštartovala
program
konferencie.

Dopoludňajší program sa niesol v podobnom tóne. Dozvedeli sme sa názory a riešenia napr. p. Vargicu
z Tatrabanky, p. Koklesovej z Lenova, p. Bakoša z Maxmanu. Prítomní využili technické zariadenie, kde mohli
cez mobil dávať spíkrom otázky.
Tému Age Managemet prezentovala p. Štorová z ČR,
kde existuje spracovaný projekt návrhov a riešení k tejto
problematike. Zámerom bolo „len“ informovať odbornú
verejnosť o tom, čo čaká Slovensko v oblasti zamestnávania a vzdelávania generácie 50+.
Popoludní boli realizované workshopy v troch sekciách.
Naplnili ich témy: Interné lobovanie, Ružové a modré
slová v komunikácii v biznise, Virtuálne assessment centrum – mýtus alebo realita, Strategický rozvoj a plánovanie manažmentu - zmeny postojov zamestnancov za
posledných 5 rokov, Symbióza – workshop o potenciáli
a obojstrannom prínose stážistov vo firmách, Koučing
automat...
K problematike absolventov škôl a stážistov sa stretli na
workshope zástupkyne SAAIC s personalistami a študentmi. Vymenili si skúsenosti, ako prebieha spôlupráca
vo firmách. Proces zapojenia stážistov nie je v dnešnej
jednoduchý dobe. Študenti majú záujem o prácu hlavne
v letných mesiacoch, firmy potrebujú, aby prešli procesmi aj v inom období. Študenti majú rôzne informácie zo
škôl o možnostiach stáží. Funguje to rôzne, niekde lepšie, niekde horšie. Zrejme by to potrebovalo jasnú koncepciu a prepojenie na požiadavky pracovného trhu na
absolventov škôl, ich odbornosť a využiteľnosť v praxi
a teda aj ich praktickú prípravu pred vstupom na
pracovný trh.
Ilona Hegerová
Riaditeľka, VKC INTENZÍVA, s.r.o
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TRH PRÁCE
Mladí zaměstnanci se brání přesčasům v práci
Ochota zaměstnanců českých firem pracovat přesčas se každým rokem snižuje. V posledních pěti letech většina
zaměstnanců svoji práci hodnotí jako nepříjemnou. A nejvíce ženy pod 35 let. Mladá generace už začíná vzdorovat a
svoji nespokojenost dává nadřízeným najevo. Podmínky si klade i u pracovních pohovorů.
Výsledky přináší průzkum mezi více než 6500 zaměstnanci
Zaměstnanci pod 35 let si mnohem více hlídají work-life
českých firem o průměrném věku 35 let. Profily zaměstbalance a nezakrývají to. Při odpracování více hodin, než
nanců společnost Engage Hill nasbírala v letech 2008 –
mají ujednáno v pracovní smlouvě, ihned požadují odměny
2012 v rámci projektu Balance Management.
či náhradní volno. Dokonce i u přijímacích pohovorů uváPráce jako taková, bez ohledu na věk a pohlaví, je pro zadějí, že všechen svůj osobní život nehodlají obětovat pouze
městnance stále motivujícím prvkem. Od roku 2008 ji ale
práci. Pro generaci čtyřicátníků už je většinou nemyslitelné,
hodnotí stále častěji jako nepříjemnou. Na to, zda pro nás
aby si při přijímacích pohovorech kladli takové podmínky.
práce je či není příjemná, má největší vliv klima na pracoDvacetiletí se už nezdráhají potenciálnímu zaměstnavateli
višti, konkurenční prostředí a podmínky k práci. Význampřiznat, že nebudou pracovat na úkor svého osobního živonou roli za posledních 5 let samozřejmě hraje i propouštění.
ta. Otevřeně říkají, že si chtějí udržet své koníčky, vztahy a
V rámci stejné pracovní doby jsme nuceni zvládnout více
kamarády. „Starší generace“ je překvapena, kde zcela nepráce, narůstá i zodpovědnost. Hlavní zlom nastal v roce
zkušení absolventi pří prvním pohovoru berou takovou
2010, kdy u nás vrcholila ekonomické krize. V jejím dů"drzost". Jejich změna postojů k přesčasům a work-life
sledku se rozvinulo i neetické jednání zaměstnanců, kteří
balance je však velmi důležitým signálem pro celou společzačali více jednat ve svůj prospěch, na úkor firmy i kolegů.
nost. Věřím, že se dnešním dvacátníkům podaří vyvážit
Průzkum potvrdil, že dnes už většina lidí nestíhá svoji práci
pracovní a osobní život lépe, než jejich rodičům,“ popisuje
v klasických 40 hodinách za týden. To, co kdysi dělali dva,
Egita Renovica, HR ředitelka společnosti Engage Hill.
dnes už musí zvládnout jeden až jeden a půl zaměstnance.
Zato pro zaměstnance starší 35 let se každodenní přesčasy
Přibývají pravidla a administrativa, ubývá kreativita a potěstaly stereotypem. Zejména to platí pro muže. A to i přesto,
šení z práce. „Při déle trvajícím tlaku pak už není možné
že za ně většinou nedostávají příplatky ani náhradní volno.
dělat práci s radostí a těšit se z ní. Lidé se cítí spíše jako
Dokonce už to ani jako „práci přesčas“ nevnímají. Nejmarstroje na vydělávání peněz, než jako kreativní pracovníci
kantnější je to u větších mezinárodních společností, kde
s vlastní přidanou hodnotou,“ konstatuje Filip Brodan,
dnes téměř nenajdete manažery pracující pouze 40 hodin
ředitel společnosti Engage Hill.
týdně. Kulturu samozřejmosti „přesčasu“ vytváří nejen šéf,
Mladší generace však začíná „vzdorovat“. Nejvíce se vníale i kolegové, kteří delší pracovní dobu automaticky očemání přesčasů změnilo u zaměstnanců pod 35 let, a zejména
kávají.
žen. Ještě před pěti lety jim přesčasové hodiny tolik nevadily, dnes už je hodnotí jako nepříjemné.

Zájem předčil očekávání
Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace MPSV, představil inovativní způsob dalšího vzdělávání - projekt
„Stáže ve firmách – vzdělávání praxí“, který umožňuje absolventům, osobám po a na rodičovské dovolené nebo lidem
starším 50 let získat praxi v oboru. Díky tomu se absolventi stáží stávají na trhu práce více konkurenceschopnými a
lépe uplatnitelnými. Pro společnosti je to zajímavý způsob jak nalézt vhodné kvalifikované zaměstnance a jak si je
předem „vyzkoušet“.

Rozhovor s PhDr. Kateřinou Šímovou, hlavní
manažerkou projektu Stáže ve firmách – vzdělávání
praxí
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V čem je projekt „Stáže ve firmách – vzdělávání praxí“
odlišný a v čem je inovativní?
Stáže ve firmách umožňují lidem, kteří mají problém nalézt
vhodnou práci, získat praxi ve svém oboru a zvýšit tak své
možnosti na zaměstnání. Stážista vykonává během celé
stáže předem definované činnosti pod dohledem zkušeného
mentora.
Nemá sice nárok na mzdu, ale je mu propláceno stravné,
cestovné a v některých případech i ubytování. Stážistovi
také zůstávají dávky, na které by měl nárok, i kdyby na stáž
nenastoupil. Pro poskytovatele stáží je to zajímavý způsob,
jak najít vhodné kvalifikované zaměstnance a jak si je
předem „vyzkoušet“.
Společnosti mohou po ukončení stáže nabídnout stážistovi
zaměstnání, ale není to jejich povinností. V rámci projektu
jsou také poskytovateli za stážistu hrazeny předem
definované náklady spojené s realizací stáže.
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Slovo „stáž“ může u mnohých lidí evokovat představu,
že do projektu se smí zapojit pouze studenti. Je tomu
skutečně tak?
Právě naopak. Až na podnikatele a osoby se statusem studenta se projektu mohou zúčastnit všichni občané ČR s trvalým pobytem mimo Prahu. Projekt je určený zejména pro
dlouhodobě nezaměstnané, absolventy škol a osoby po nebo
na rodičovské dovolené. Zapojit se mohou i lidé, kteří jsou
zaměstnaní a současně si chtějí prohloubit své znalosti a
dovednosti.
Proč by měl člověk na stáž nastoupit a co mu přinese?
Čerství absolventi mají problém najít vhodnou práci, a to
především kvůli nedostatku praxe v oboru. Díky stážím jí
získají, což jim znatelně usnadní vstup na trh práce, kde se
bez předchozích zkušeností hledá uplatnění velmi těžko.
Horší pracovní uplatnění mají také lidé po padesátce a
osoby vracející se z rodičovské dovolené. Nejen těmto osobám, ale i dlouhodobě nezaměstnaným stáže pomáhají získat sebevědomí, důležité kontakty a rychleji se adaptovat.
Délka jednotlivých stáží se pohybuje od 1 do 6 měsíců. Po
úspěšném absolvování stáže získá účastník certifikát „Europass – doklad o stáži“ sloužící jako potvrzení o získaných
odborných dovednostech.
Jak dlouho už projekt běží? Předpokládáte, že se vám
podaří zrealizovat 5000 stáží, které jste si dali na začátku jako cíl?
Dvouletý projekt byl zahájen v červnu 2012. Od začátku
jsme zaznamenali obrovský zájem. Máme zaregistrováno
více než 25 000 uchazečů a přes 7 500 poskytovatelů.

Již nyní se blížíme naplnění deklarovaného cíle. Jsme rádi,
že díky rozpočtovým možnostem budeme moci realizovat
více stáží, než bylo naplánováno. Podle odhadu by se mohlo jednat až o tisíc stáží, takže by se finální číslo mohlo pohybovat kolem 6000.
V jaké fázi se projekt „Stáže ve firmách – vzdělávání
praxí“ nachází?
Od začátku projektu bylo zahájeno přes 4100 stáží u více
než 1500 poskytovatelů. Prozatím bylo ukončeno 3400 stáží. Současně bylo 25 % stážistům poskytovatelem nabídnuto zaměstnání nebo jiná forma spolupráce. Více než polovina (55 %) všech zahájených stáží probíhá na Moravě, a to
především v Jihomoravském kraji (19 %).
V jakých oborech je možné stáž uskutečnit? Je to nějak
omezené?
Záleží samozřejmě na charakteru poskytovatele stáží. Prozatím největší zájem evidujeme v oblasti managementu,
ekonomiky, administrativy, personalistiky, a marketingu.
Spektrum nabízených oborů je ale daleko širší.
Uchazeči o stáž mají možnost uplatnit se například ve strojírenství, stavebnictví, v oblasti informačních technologií,
ale taky potravinářství, dřevařské výrobě nebo gastronomii.
Aktuální nabídka pozic je zveřejněna a pravidelně aktualizována na www.stazevefirmach.cz.

Potřebujete poradit s pracovním právem?
Pomůže vám facebooková aplikace
Speciální aplikace s názvem Pracovní ombudsman
poradí uživatelům sociální sítě Facebook s pracovně
právní problematikou. Cílem bezplatného poradenství
zaměstnaným i nezaměstnaným občanům je zvýšení informovanosti, podpora rozvoje českého pracovního trhu
a především boj proti nelegálním praktikám firem na
pracovním trhu tak, aby nebyla poškozována práva zaměstnanců.
"Na pracovního ombudsmana se mohou obrátit všichni,
kteří si nejsou jistí, zda nebyly porušeny zákonné požadavky v pracovněprávních oblastech, například v oblasti

pracovní smlouvy, mzdy, pracovní doby, nemocenské a
dalších,“ uvedla tisková mluvčí Trenkwalder ČR.
Pracovního ombudsmana využilo již přes 1000 osob.
Službu využívají téměř výhradně běžní zaměstnanci,
v některých případech se jednalo dokonce o kolektivy
pracovníků. Zaznamenali jsme i případy, kdy o pomoc
žádali státní zaměstnanci, a to včetně zaměstnanců ministerstev,“ informovala Barbora Bočková.
Nejvíce dotazů se týká kategorie ukončení pracovního
poměru. Následují oblasti pracovní úraz a ochranné
pomůcky, nemoc z povolání, dovolená a další.

Automatizace pracovních míst
Studie autorů z Oxfordské univerzity zkoumá míru komputerizace v jednotlivých odvětvích a zaměstnáních v USA a
dochází k tomu, že 45 % zaměstnaneckých míst v USA je v ohrožení a může být do 20 let zcela automatizováno. Podle
autorů lze očekávat dvě fáze tohoto procesu: nejprve začnou být nahrazováni lidé v oboru dopravy a logistiky, výroby a
administrativní podpory. V této fázi mohou být automatizována i místa ve službách, prodeji a stavebnictví. Potom postup
zpomalí, protože automatizace oblastí, jako je inženýrství, bude vyžadovat další rozvoj umělé inteligence. Dále by mohlo
následovat řízení, věda, inženýrství a umění. Další faktory, které je třeba brát v úvahu, jsou vývoj nových technologií a
dostupnost levné pracovní síly. Studie pracovala se 700 profesními zařazeními. Podle autorů studie se budou muset
nekvalifikovaní pracovníci přeorientovat na úkoly, které vyžadují kreativní a sociální inteligenci, a úspěšní budou ti, kteří
si osvojí kreativní a sociální dovednosti.
TZ
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DO KNIHOVNY
Myšlenkové mapy
Jak zlepšit své myšlení, paměť, koncentraci a kreativitu
Autor: Müller Horst
Vydavatel: Grada Publishing, 112 stran. ISBN: 978-80-247-5057-6
Myšlenkové mapy jsou technikou, která výrazně zlepší vaše myšlení, koncentraci, paměť, rozhodovací schopnosti,
kreativitu i komunikační dovednosti. Umožní vám shromažďovat a rozvíjet vaše nápady, strukturovat různé
informace, lépe plánovat čas a mít ho pod kontrolou, snadněji se učit nové věci, řídit projekty nebo se připravit na
přednášky či rozhovory. V knížce, která přináší vše důležité o myšlenkových mapách včetně řady praktických příkladů, se dozvíte, jak myšlenkové mapy fungují, jak si vytvářet vlastní myšlenkové mapy a jak je využívat v různých situacích a k různým účelům. Poznáte také, jak pomocí map rozvíjet svou osobnost, objevit svůj potenciál a
uskutečňovat své cíle.
Velká kniha o řízení firmy
Praktické postupy pro úspěšný rozvoj organizace
Autor: Janišová Dana, Křivánek Mirko
Vydavatel: Grada Publishing, 400 stran. ISBN: 978-80-247-4337-0
Kniha se komplexně a s důrazem na využití předkládaných poznatků v praxi věnuje řízení firmy od strategie až po
praktickou implementaci metod a nástrojů usnadňujících fungování celé firemní organizace. Autoři s mnohaletými
zkušenostmi z praxe ukazují, že firma se chová jako živý organismus, ve kterém jsou jednotlivé části vzájemně
provázány, a pokud přestane fungovat jedna z nich, odrazí se to většinou i na řadě ostatních. Manažeři, majitelé
firem a konzultanti získají praktické informace o tvorbě firemní strategie, optimalizaci procesů, využití finančních
ukazatelů, metodách výběru, hodnocení a motivaci zaměstnanců a o využití informačních zdrojů a systémů k automatizaci některých činností. Naleznou zde také praktické kroky pro řízení změnových projektů a seznámí se s řadou zkušeností, které autoři získali při své mnohaleté konzultantské a manažerské činnosti.
Jak uspět při obchodním telefonování
Získejte jistotu, domluvte si více schůzek a uzavřete více obchodů
Autor: Princ Miroslav
Vydavatel: Grada Publishing, 176 stran. ISBN: 978-80-247-5043-9
Ať už jste podnikatel nebo zaměstnanec, pracujete ve financích, realitách, telekomunikacích, reklamě nebo v neziskovém sektoru – pokud si po telefonu domlouváte schůzky nebo získáváte objednávky, v této knize naleznete
praktické a vyzkoušené tipy a návody, s jejichž pomocí snadno a rychle navážete kontakt s novými zákazníky a
klienty a prolomíte bariéru jejich odmítání. Ať už voláte do firem nebo domácností, na studené kontakty, na doporučení anebo současným klientům, až tuto knihu dočtete, budete mít vše, co potřebujete k tomu, abyste zvýšili
své výsledky z telefonování o desítky i stovky procent.

MYSLI JAKO ZUCKERBERG
Pět podnikatelských tajemství šéfa firmy Facebook
Autor: Ekaterina Walter
Vydavatel: Management Press, 240 stran. ISBN 978-80-7261-264-2
Není pochyb o tom, že Mark Zuckerberg změnil svět – zásadním způsobem změnil to, jak více než sedmina
světové populace komunikuje, navazuje kontakty, baví se a přijímá informace. Autorka přináší zasvěcený vhled do
„zákulisí“ jedné z nejrychleji rostoucích firem současnosti i do stylu myšlení a práce jejího zakladatele a šéfa a
rovněž celou paletu poznatků, postřehů a inspirací pro ty, kteří také chtějí zanechat ve světě svůj otisk, vybudovat
jedinečnou firmu a vést ji po dráze dlouhodobé ziskovosti a trvalého růstu.

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
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