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Zpráva o Shromáždění členů Klubu personalistů ČR, o. s.
Volební shromáždění se uskutečnilo 10. dubna 2014. Shromáždění odsouhlasilo nové znění Stanov Klubu, diskutovalo o loňském a letošním
programu Klubu, část jednání byla věnována i činností sekcí. Byl zvolen výbor
Klubu ve složení: Jan Března (Pojišťovna Kooperativa, a.s., VIG), Jaroslav
Dostál (Vzdělávací společnost Edost, s.r.o), Jiří Filip (Diamo, s.p.) , Ivana Krupičková (Devro, s.r.o.), Stanislav Lidmaňský (EUROVIA Services, s.r.o.),
Pavel Škorpil (Fujikoki Czech, s.r.o), Věra Stárová (1. VOX a.s.), dozorčí rada
bude po dobu následujících tří let pracovat ve složení Milan Beneš (KPČR.
z.s.), Bohdana Vybíralová (Medicover, s.r.o.) a Filip Hrkal (cut-e, s.r.o.).
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UŽ PŘÍŠTÍ TÝDEN KLUBOVÉ SETKÁNÍ
Téma: Bezpečnost práce
Klubové setkání se uskuteční ve dnech 24. a 25. dubna v Kovohutích
Příbram. Přijeďte se podívat do firmy, která má bohaté zkušenosti v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví pracovníků i ochrany životního
prostředi. Můžete se – nebo kterýkoliv z vašich kolegů, zúčastnit také
pátečního workshopu na téma BOZP.
Pro členy Klubu je setkání bez vložného, přijet však mohou i firmy
mimo Klub. Přihlášky na www.klubpersonalistu.cz

Program:
Čtvrtek 24. 4. 2014
13.00 – 15.00 hod. Seznámení se společností Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., která je tradičním dodavatelem
výrobků a slitin na bázi olova, cínu a drahých kovů. Společnost je nositelem řady cen za zdraví a bezpečné životní
prostředí. Exkurze po objektu Kovohutí a návštěva muzea, kde budou mít účastníci možnost zkusit si tradiční řemeslo.
15.30 – 16.30 hod. Beseda s generálním ředitelem Kovohutí Jiřím Dostálem.
20.00 – 22.00 hod. Společný společenský program
Pátek 25. 4. 2014
9.30 – 11.30 Workshop Investigace pracovního úrazu jako prevence úrazů - co má umět každý vedoucí a personalista povede Milan. Pešek, Manažer bezpečnosti práce Devro, s.r.o.

Z VÝZKUMŮ
Motivovanost je jednou z priorit firem pro období 2014 – 2016
Nejnovější výsledky studie Best Employers společnosti Aon Hewitt v rámci regionu střední a východní Evropy ukázaly,
že motivovanost a angažovanost zaměstnanců bude mít v následujících 3 letech strategický význam. Data z posledního
průzkumu, realizovaného v roce 2013 v 10 zemích regionu CEE, pocházejí z více než 430 firem napříč všemi odvětvími
a zahrnují názory více než 360 000 zaměstnanců a 2 600 vrcholových manažerů. Studie ukazuje, že 69 % z celkových
260 respondentů z řad HR reprezentantů uvedlo, že motivovanost a angažovanost zaměstnanců bude v následujících
třech letech hrát strategickou roli jako klíčový indikátor k dosažení obchodních výsledků.
Edward Stanoch, lídr společnosti Aon Hewitt v Evropě, uvádí: „Evropa jako celek vykazuje setrvalé prognózy
s předpovědí 1% ekonomického růstu a nulové změny v průměrné motivovovanosti zaměstnanců oproti letům 2012 –
2013. Nicméně v regionu CEE průměrná míra motivovanosti v porovnání s předchozím rokem o 3 percentní body klesla
(2012: 59 %, 2013: 56 %). Z pohledu faktorů motivovanosti oproti loňskému roku menší procento zaměstnanců vnímá,
že jejich mzda odpovídá jejich přínosu společnosti, a menšímu procentu zaměstnanců také vyhovují firmou nabízené
benefity.“
Podle výsledků studie v regionu CEE mají zaměstnanci pocit, že je jejich nadřízení vedou k zodpovědnosti za vysoké
pracovní výkony a také že rozumí, jak jejich osobní pracovní cíle souvisejí s cíli společnosti. To dokazuje zvýšenou
pozornost, kterou společnosti věnují řízení pracovního výkonu.
„V regionu zůstává nadále problémem oblast důležitosti lidí, přestože má největší pozitivní vliv na motivovanost
zaměstnanců. Tato oblast měří, zda si zaměstnanci myslí, že jsou pro vrcholové vedení tím nejcennějším, co společnost
má,“ dodává Edward Stanoch.
V letošním roce byl 15 společnostem napříč regionem střední a východní Evropy udělen titul Best Employer CEE.
Všechny tyto společnosti vykazují velmi vysokou úroveň motivovanosti zaměstnanců a výjimečné praktiky v řízení lidí.
“Všichni zaměstnavatelé čelí stejným ekonomickým podmínkám, ale naši Best Employers (nejlepší zaměstnavatelé)
jsou schopni podstatně lépe zvládat vedení a řízení zaměstnanců tak, aby dosahovali vysoké úrovně jejich motivovanosti.
To zmírňuje dopady mnoha ekonomických faktorů, kterým čelí, a vede k lepším obchodním výsledkům,” říká Ivana
Vandlíčková, projektová manažerka studie Best Employers.
Z firem v České republice se do žebříčku nejlepších zaměstnavatelů v regionu CEE probojovala společnost AbbVie s.r.o.
a obsadila 3. místo v kategorii Malé společnosti. Spolu s tímto titulem získala společnost AbbVie také 1. místo v lokálním českém žebříčku.
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ŘÍZENÍ RIZIK
ČÍM DÁL VÍC PODNIKATELŮ ŽÁDÁ SVÉ ÚČETNÍ O MANIPULACI ÚČETNICTVÍ
Morálka finančního vykazování je nejhorší za uplynulé 3 roky
Pocit morální odpovědnosti mezi podnikateli slábne. Od loňského února se podíl účetních, které podnikatelé
žádají o zkreslení finančních výsledků firem, zvýšil z 21 na 27 procent. Recese podle průzkumu Komory
certifikovaných účetních stále motivuje podnikatele k manipulaci svých finančních výsledků.
Více než jedna čtvrtina účetních byla v letošním roce
účetních výsledků, znamená to, že jednají úmyslně nebo
požádána o vylepšení účetní závěrky, přesněji 26,5 prohrubě nedbale. Takové jednání nová úprava občanského
cent. To je meziročně o šest procentních bodů více než
práva a práva korporací posuzuje velmi přísně. Žádné
loni. V praxi může jít až o téměř 250 tisíc firem se zmapojištění odpovědnosti rovněž statutární orgány firem
nipulovaným účetnictvím, zjistila Komora certifikonepojistí proti škodám vůči státu, věřitelům a investorům
vaných účetních ve svém pravidelném výzkumu o kreazpůsobeným úmyslně nebo nedbale. Velmi nás znepotivním účetnictví.
kojuje, že se situace v tomto směru i nadále zhoršuje.“
Komora se respondentů ptá na účetní závěrku již několik
Komora se také zajímala, čeho se požadované „vyleplet, a výsledky jsou v zásadě čím dál víc negativní. Podíl
šení“ týká. Ukázalo se, že počet účetních zásahů typu
českých podnikatelů, kteří žádají úpravu výsledků,
"úprava ziskovosti“ tvoří přes 92 procent kreativních
evidentně stále vzrůstá.
zásahů do účetní závěrky. Vloni představovala ziskovost
V letošním výzkumu se Komora zaměřila nově také na
pouze 78,9 procent těchto úprav.
otázku, zdali si je podle účetních vedení firem vědomo
Ankety se zúčastnilo 215 respondentů z řad členů Komodopadů zkreslení účetní závěrky a jejich případných
ry certifikovaných účetních, která sdružuje odborníky na
sankcí včetně trestněprávní odpovědnosti. Účetní hodoblast účetnictví, daní i podnikových financí. Podle jenotí stav převážně negativně. Podle 51 procent z nich si
jich názoru se kromě ziskovosti často přikrášluje i
manažeři nebo statutární orgány firem neuvědomují
zadluženost firmy. Zadluženost firmy si letos potenciálně
rizika spojená s kreativitou v účetnictví. Ve druhé
upravilo o půl procentních bodů více firem než loni.
skupině těch, podle kterých si management dobře
Celkem 18 procent potenciálních přikrášlení účetnictví
uvědomuje nějaké riziko, je 29 procent respondentů.
tak letos tvoří změna zadluženosti. Navenek se tedy jako
Libor Vašek, předseda Komory certifikovaných účetních,
méně zadlužený subjekt potenciálně tváří až kolem 31
poukazuje právě na zjištění výzkumu v oblasti uvětisíc firem registrovaných v České republice, což může
domění rizik: „Pokud 29 procent účetních shledává, že
ve vztahu k bankám představovat nemalé riziko špatného
jejich management ví o rizicích spojených s manipulací
úvěrování.

Krátce ze vzdělávání
●

Podle vicekancléře britské University Reading Sira D. Bella nabývá pro osmnáctileté absolventy středních škol
na přitažlivosti nástup do programů průběžného výcviku na pracovišti, který volí místo nástupu na vysokou
školu. Ve Velké Británii narůstá počet nabídek od podniků, které umožní absolventům střední školy nastoupit do
práce, vydělávat a přitom získávat odborné vzdělání až do úrovně diplomu. Studenti se tak vyhnou zadlužení za
vysokoškolské studium a vypracují se na stejnou platovou úroveň jako jejich vrstevníci s vysokoškolským
titulem. Podle D. Bella představují tyto programy pro univerzity větší ohrožení než narůstající využití technologií a rozmach online vzdělávání. Univerzity hledají způsoby, jak přitáhnout více studentů, kritici však
poukazují na to, že univerzity by neměly slevovat z nároků na kvalitu uchazečů.

●

Profesor vzdělávacích technologií University of Plymouth, odborník v oblasti online vzdělávání a autor řady
knih S. Wheeler se ve svém blogu zamýšlí nad rozdílem mezi vzděláváním a chozením do školy („schooling“).
Chození do školy spojuje se strukturou, která je žáku vnucena, se standardizací kurikula, jednotným chováním,
kvantifikací dosažených výsledků. Vzdělávání naproti tomu znamená personalizované učení podle potřeb
jednotlivce, nepotřebuje kurikulum ani stejné postupy u všech. Potřebuje jen nadšení a příležitosti. Celoživotní
učení téměř vždy vychází z popudu jednotlivce, není časově omezeno a není zaměřeno na dosahování předem
stanovených standardů. Učitelé, pokud se vyskytují v takovém procesu učení se, mají roli průvodců a
podporovatelů. Ve světě stále vyspělejších technologií se vzdělávání vzdaluje od chození do školy a vzniká nový
model učení se v digitální éře. Žáci a učitelé si vyměňují role, dochází mezi nimi k dělbě moci, žáci se účastní
vytváření obsahu vzdělávání. Školy by se měly snažit reagovat na tyto změny.
Zdroj: Výběr ze zpráv, novinek a zajímavostí ve vzdělávání ze zahraničních zdrojů SCIO
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KURZY SE SLEVOU PRO ČLENY
Vzdělávací a poradenská společnost 1. VOX a.s. pořádá v květnu dva semináře,
kterých se členové Klubu personalistů ČR mohou zúčastnit za zvýhodněnou cenu:

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ NA ÚZEMÍ ČR
Koplexní představení problematiky s důrazem na změny v právní úpravě a jeich praktické dopady
TERMÍN: 23. 5. 2014; 09:00–14:00
MÍSTO: K CENTRUM, Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1
URČENO: Seminář je určen pro HR ředitele/manažery/specialisty a všechny další zájemce o danou
problematiku.
CÍL: Kromě obecného seznámení se systematikou právní úpravy zaměstnávání a pobytů občanů třetích zemí
a občanů EU/EHP/Švýcarska na území ČR/Schengenu je cílem semináře představení aktuálních změn v procesu získávání pracovních povolení a pobytových titulů pro Českou republiku. Teorie bude vždy doprovázena
případovými studiemi s detailním chronologickým popisem řízení o vydání pobytových titulů zejména za účelem zaměstnání včetně popisu řízení o vydání pracovního povolení (báze vyslání a standardní schéma).
Prostor dostane také problematika pobytu rodinných příslušníků občanů EU a občanů třetích zemí a jejich
zaměstnávání na území ČR. Lektorky s bohatou teoretickou a praktickou zkušeností seznámí účastníky také
s konkrétnějšími obrysy zcela nového cizineckého zákona, který by měl vstoupit v platnost v roce 2015, jehož
projednávání se účastní.
PŘEDNÁŠÍ: Mgr. Daniela Murad (Kortišová) (PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., imigrační oddělení, Global Visa
Solutions, konzultantka, právnička) a
Ing. Jana Zelová (PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., imigrační oddělení, Global Visa Solutions, manažerka)

KÓD: 1402520

CENA: 2 490 Kč bez DPH / 3 013 Kč vč. 21% DPH

Cena pro členy Klubu personalistů ČR, z.s.: 1 790 Kč bez DPH / 2 166 Kč vč. 21% DPH
Do poznámky v přihlášce, prosím, uveďte, že jste členem KPČR a žádáte o poskytnutí slevy ve výši 700 Kč bez DPH.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PRAXI
Vzdělávací program je akreditován MV ČR pod č. AK/PV-926/2012
TERMÍN: 5. 6. 2014; 09:00–14:00
MÍSTO: K CENTRUM, Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1
URČENO: Seminář je určen všem, kteří přicházejí do styku s osobními údaji zaměstnanců, klientů a ostatních
osob například při výkonu veřejné správy.
CÍL: Cílem semináře je výklad zákona o ochraně osobních údajů, souvisejících právní předpisů, tj. základních
principů a pravidel ochrany osobních údajů v praxi. V souvislosti s tímto výkladem se účastníci seznámí i s
aktuální rozhodovací praxí Úřadu pro ochranu osobních údajů.
PŘEDNÁŠÍ: Mgr. Vanda Foldová (Úřad pro ochranu osobních údajů – ředitelka odboru správních činností)
PROGRAM: Právní úprava ochrany osobních údajů – předpisy EU, zákon č.101/2000 Sb. a jeho postavení v právním řádu ČR • vymezení základních pojmů a principů ochrany osobních údajů. Zpracování údajů podle zvláštních
právních předpisů • nakládání s rodnými čísly • pracovněprávní předpisy (sledování zaměstnanců na pracovišti a
ve společných prostorách prostřednictvím kamerových systémů se záznamem, sledování e-mailové komunikace
zaměstnanců). Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím a jeho vztah k ochraně
osobních údajů (poskytování informací o činnosti orgánů územní samosprávy, zveřejňování rozhodnutí orgánů
veřejné správy, poskytování informací o platech zaměstnanců veřejné správy). Správní řád, zákon o archivnictví a
spisové službě (s důrazem na zpracování osobních údajů prostřednictvím elektronické spisové služby). Základní
registry veřejné správy (zákon o základních registrech z hlediska ochrany osobních údajů). Osobní údaje a
elektronická komunikace – nevyžádaná obchodní sdělení, kamerové systémy, e-mailová komunikace.
Na konci semináře účastníci obdrží Osvědčení o jeho absolvování.
KÓD: 1402230 CENA: 2 290 Kč bez DPH (cena je osvobozena od DPH dle § 57 zákona o DPH č.
235/2004 Sb. ve znění p.p.)
Cena pro členy Klubu personalistů ČR, z.s.: 1 590 Kč bez DPH
Do poznámky v přihlášce, prosím, uveďte, že jste členem KPČR a žádáte o poskytnutí slevy ve výši 700 Kč bez DPH.
Přihlásit se můžete on-line na www.vox.cz nebo mailem na prihlaska@vox-kurzy.cz .
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Firma roku: rovné příležitosti z hlediska věku 2014
Gender Studies, o.p.s., vyhlašuje soutěž Firma roku: rovné příležitosti z hlediska věku 2014. Cílem soutěže je
motivovat firmy, činné v České republice, aby začaly vnímat rovné příležitosti jako důležitý princip svého rozvoje
i rozvoje svých zaměstnanců a zaměstnankyň a začaly tento princip naplňovat ve svých zaměstnaneckých
politikách a praxi. Hlavním tématem soutěže se tento rok stává věková diverzita a age management. U soutěžících
firem bude posuzována citlivost vůči různým věkovým skupinám zaměstnaných, přede-vším ve věku nad padesát
let, a jejich specifickým potřebám.
Porota letos bude hodnotit, jak se přihlášeným daří řízení věkové diverzity v různých oblastech, jako je firemní kultura,
slaďování rodinného a pracovního života s ohledem na různé nároky v různých fázích života, vzdělávání a kariérní růst
různých věkových skupin a rovné odměňování. Manažerka soutěže Nina Bosničová k tomu říká: „Tento rok soutěž
Firma roku: rovné příležitosti přichází v novém hávu. S ohledem na demografický vývoj společnosti v ČR, který spočívá
ve stárnutí populace a nízké míře porodnosti, se soustředíme na problematiku věkové diverzity na pracovišti. Toto téma
považujeme za aktuální a akutní zároveň. Zajímá nás, jaké kroky zaměstnavatelé podnikají, aby zabránili věkové
diskriminaci a jak daleko jsou v oblasti prosazování age managementu.“
Soutěž je vhodná nejenom pro velké firmy, které mohou zasadit koncept rovných příležitostí do svých programů a
směrnic, ale je zde i kategorie pro malé a střední podniky, kde prosazování rovnosti funguje spíše neformálně. Zapojit se
mohou i univerzity (a jiná akademická pracoviště) a úřady veřejné a státní správy, které jsou také zaměstnavateli řešícími
otázky kolem slaďování pracovního a rodinného života a řízení věkové diverzity týmů.
Firmy se do soutěže mohou hlásit prostřednictvím dotazníku online na webu www.rovneprilezitosti.ecn.cz
Uzávěrka pro vyplnění dotazníků je 15. 6. 2014.

TÁTOVÉ VÍTÁNI“ PRO ZAMĚSTNAVATELE, KTEŘÍ PODPORUJÍ AKTIVNÍ OTCOVSTVÍ
Letos je poprvé udělována nová značka kvality „Tátové vítáni“. Značka je nově udělována
zaměstnavatelům, kteří podporují aktivní otcovství a umožňují tak otcům dobře slaďovat
pracovní a soukromý život. Jako první ji získaly společnosti DM drogerie, Knihovna Jiřího
Mahena v Brně, KPMG, SAS a Scio.
Z průzkumu v rámci projektu Tátové vítáni mezi HR
manažery firem vyplývá, že tři čtvrtiny firem při
oslovování rodičů v rámci interní komunikace, vždy
myslí i na otce. 20 procent zaměstnavatelů má pak na
interní komunikaci s otci dokonce přímo vypracované
vnitřní organizační normy. Nejčastějším a také nejžádanějším benefitem, který v dnešní době nabízejí společnosti svým zaměstnancům – otcům je časová flexibilita.
DM drogerii byla udělena značka Tátové vítáni zejména
za možnost otců vzít si neplacené volno v době narození
potomka i z důvodu účasti u porodu a také za podporu
možnosti zůstat s dítětem na rodičovské dovolené.
Společnost KPMG byla oceněna za poskytování flexibilní pracovní doby a školení zaměstnanců v oblasti time
managementu a slaďování pracovního a soukromého
života.
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Knihovna Jiřího Mahena v Brně si značku získala vedle poskytování neplaceného volna v době narození
potomka i z důvodu účasti u porodu také nabídkou
finančních půjček na zařízení bytu či v tíživých životních
situacích. Firma SAS zaujala otcovskou - placeným volnem v době narození potomka a také připravovaným
průzkumem individuálních potřeb zaměstnanců při
tvorbě nových benefitů. Společnost Scio zase vedle
poskytování časové flexibility také možností daňového
či právního poradenství.
Značku „Tátové vítáni“ uděluje Liga otevřených mužů (LOM) a
Unie center pro rodinu a komunitu (Unie). Značka vznikla za
přispění Fatherhood Institute UK a českých zaměstnavatelů ze
státního, soukromého i neziskového sektoru. Má podporovat
aktivní otcovství a napomáhat jeho rozvoji vytvářením podmínek
v pracovním prostředí.

www.tatovevitani.cz
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LEGISLATIVA
Předsmluvní odpovědnost v pracovněprávních vztazích
Nový občanský zákoník se použije i v pracovněprávních
vztazích tam, kde zákoník práce nestanoví jinak. Totéž platí
i pro koncept předsmluvní odpovědnosti, který se použije
rovněž v pracovněprávních vztazích.
Obecně platí, že pokud strany při jednání o uzavření
smlouvy dospěly tak daleko, že se uzavření smlouvy jeví
jako vysoce pravděpodobné, a jedna ze stran přes důvodné
očekávání takové jednání ukončí bez spravedlivého důvodu, považuje se takové jednání za nepoctivé a vzniká povinnost náhrady škody nejvýše ve výši ztráty z neuzavřené
smlouvy v obdobných případech.
V pracovněprávních vztazích je samozřejmě výběr zaměstnanců interní věcí zaměstnavatele, zaměstnavatel není vázán oznámením o tom, že přijme zaměstnance, a není rovněž povinen nepřijatým zaměstnanců sdělovat důvody nepřijetí.
Jinou otázkou však je, pokud kandidáta například na základě výběrového řízení vybere, zahájí s ním jednání o pracovní smlouvě, a pak od jednání "za pět minut dvanáct"

odstoupí. V takovém případě by již předsmluvní odpovědnost zaměstnance mohla být dovozena.
Ke vzniku předsmluvní odpovědnosti je potřebná i existence
příčinné souvislosti mezi vznikem škody (v tomto případě
může jít o ušlou mzdu, pokud zaměstnanec v očekávání uzavření pracovního poměru již podal výpověď u svého stávajícího zaměstnavatele) a jednáním zaměstnavatele (tj. jednání bez „spravedlivého důvodu“, které vedlo k „důvodnému očekávání“ kandidáta).
V případě pochybností bude proto jistější kandidáta na pracovní pozici přijmout.
Nic nebrání zaměstnavateli, aby si s kandidátem sjednal
zkušební dobu, ve které má zaměstnavatel možnost - bez pro
zaměstnavatele negativních dopadů - s tímto zaměstnancem
ukončit pracovní poměr, pokud se zaměstnanec neosvědčí.
Převzato z: Legal Newsletter, březen 2014. Bernard Legal

KULINÁŘSKÉ OKÉNKO
Pokud čekáte nějaký tradiční velikonoční recept, případně rady pro jarní očistu organismu, vězte, že tentokrát
budeme hřešit. Připravíme si pochoutku, která však spraví chuť dospělým koledníkům.

Zelí na pivě
Potřebné přísady: hlávka zelí, kousek vepřového, kousek klobásky, kousek
uzeného, cibuli, pepř, sůl, sojovku, kečup, hořčici, pivo
Postup:
Zelí nakrouháme na nudličky, dáme do pekáče, přidáme nakrájené maso,
klobásu, uzené a cibuli. Opepříme, osolíme, zalijeme trochou sojovky, dáme
4 polévkové lžíce hořčice, půlku kečupu a zalijeme celým pivem. Dáme péct
do trouby pod pokličkou na 200 °C cca na 1 hodinu. Poté odklopíme a
dopečeme ještě tak půl hodinky a občas promícháme. Jako přílohu můžeme
podávat chleba, ale třeba i s bramborové knedlíky.

DO KNIHOVNY
Dvakrát měř, než rozhodneš!
Jak se vyhnout myšlenkovým chybám v rozhodování
Autor: Michael J. Mauboussin
Vydavatel: Management Press. 224 stran. ISBN 978-80-7261-270-3
Kniha amerického investičního stratéga a behaviorálního ekonoma určená nejen podnikatelům a investorům, kteří
chtějí přijímat lepší rozhodnutí, probírá obvyklé myšlenkové chyby, jichž se při rozhodování dopouštějí vysoce
inteligentní pracovníci odborných profesí. S využitím příběhů a případových studií prezentuje pravidla umožňující
takovým chybám předcházet a rozpoznat situace, v nichž byste měli „měřit dvakrát“ – znovu se zamyslet a přijmout
rozhodovací strategie, které jsou mnohem efektivnější, třebaže mohou být v rozporu s vaší intuicí.
Snadná cesta z prokrastinace
Jak přestat odkládat úkoly
Autor: Fiore Neil
Vydavatel: Grada Publishing, a.s., 224 stran. ISBN: 978-80-247-5083-5
Odkládáte často své úkoly a povinnosti? Víte, že byste něco měli udělat, ale prostě se vám nechce? Nebo na to
zase nemáte čas? Tato knížka vám pomůže chorobné odkládání úkolů neboli prokrastinaci vyhnat z vašeho
života! Najdete v ní osvědčené techniky, díky nimž se do svých úkolů pustíte s chutí. Ukáže vám, jak si
naplánovat nejen úkoly, ale také zábavu a volnočasové aktivity, které děláte rádi a ze kterých můžete čerpat
nové síly a motivaci k lepšímu výkonu.Naučíte se překonat snahu o perfektní výsledek a strach z neúspěchu,
které často stojí za prokrastinací, a zjistíte, jak nechat obavy pracovat ve váš prospěch a dosáhnout lepších
výsledků v kratším čase díky efektivnímu pracovnímu stylu. Přestaňte svůj život odkládat – začněte jej žít!
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Nová éra řízení lidských zdrojů - ze servisu partnerem
Šest kompetencí pro HR budoucnosti
Autor: Ulrich Dave, Younger Jon, Brockbank Wayne, Ulrich Mike
Vydavatel: Grada Publishing, a.s., 304 stran. ISBN: 978-80-247-5090-3
Může řízení lidských zdrojů napomáhat samotnému „podnikání firmy“? Překlad „bible“ HR business partneringu
„HR From the Outside In“ je plný rad a doporučení směrujících pracovníky řízení lidských zdrojů tak, aby dokázali
každému v organizaci přinášet hodnotu nového druhu. Na základě poznatků studie „Human Resource Competency“
Study (HRCS) vás kniha naučí šesti klíčovým dovednostem řízení lidských zdrojů, od umění být strategickým
pozicionérem až po roli inovátora a integrátora HR. Zjistíte, jak rozvíjet pracovníky HR tak, aby fungovali jako
vysoce výkonní a plnohodnotní business partneři, jak nastavit strukturu oddělení řízení lidských zdrojů, aby
přinášelo maximální hodnotu, nebo co je třeba pro udržení konkurenceschopnosti a aktuálnosti v neustále se
rozšiřujícím světě pracovníků HR.
Pokud jsou vynikající pracovníci HR přizváni, aby se ještě více zapojili do všeobecného fungování společnosti,
dokážou přispívat skutečnou, finančně vyjádřitelnou hodnotou k jejímu vyššímu hospodářskému výsledku. Jen
málo firem si proto může dovolit luxus nepoložit si následující otázku: „Využíváme plnohodnotně veškeré nadání,
kterým v oblasti řízení lidských zdrojů disponujeme?“
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. Čtenáři - 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 řadu zkušeností, které autoři získali při své mnohaleté konzultantské a manažerské činnosti. Kniha nemá svou
komplexností a praktičností na českém trhu konkurenci.

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
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