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AKTIVITY V ČERVNU
25. 6.

Tematický workshop – Stáže pro
mladé
Ostrava

AKTIVITY V ZÁŘÍ
11. - 12. 9.
Klubové setkání
Dolní Rožínka
19. 9.
Zkoušky k získání certifikátu
Personální manažer
Praha
25. 9.
Konference Personalistika on line
Jsme na jedné lodi - Zaměstnávání
osob se zdravotním postižením
Praha

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

Během klubového setkání jsme si prohlédli oblast rekultivací na Mostecku.

V OSTRAVĚ SLAVILI

Získejte dotaci pro své podnikání!
Dne 22. 5.2014 proběhl v hotelu Vista v Ostravě Informativní seminář s názvem „Získejte dotaci pro své
podnikání!“. Seminář probíhal formou přednášek, zároveň měli účastníci možnost využít osobních konzultací
v rámci informačních kiosků.
Mezi významné hosty, kteří prezentovali možnosti
Závěrem vystoupil Václav Horský, který shrnul nejdůlezískání dotací, patřili náměstek hejtmana Moravskožitější změny, které přináší novela Občanského zákoníku
slezského kraje Martin Sikora, starosta obce Bolatice a
do pracovně právní oblasti. Byla to vlastně ochutnávka
poslanec Herbert Pavera, ředitelka Úřadu práce v Ostrapracovně právní poradny, kterou chceme nabízet členům
vě Yvona Jungová.
Klubu personalistů ČR, region Morava a Slezsko.
Účastníci měli možnost poslechnout si velmi zajímavou
Tento seminář se uskutečnil jako pilotní a zájem byl
a inspirativní prezentaci Jany Chvalkovské, personální
veliký, v sále bylo více než 40 posluchačů z malých i
ředitelky a. s. Vítkovice, která představila Psychologicstředních firem. Během setkání se několikrát rozpoutaly
kou laboratoř, ojedinělou svého druhu.
zajímavé diskuze a vzniklo nemálo podnětů a nápadů.
Posluchači se dále dozvěděli, jak jim může Krajská hosPokud jste tam nemohli být s námi, zde je odkaz na
podářská komora pomoci v rámci projektu Enterprise,
vystoupení v regionální televizi, kde můžete alespoň část
který prezentovala Eva Šimečková. Velký zájem také
atmosféry zažít: http://www.ltv-plus.cz/index.php/roz
Ing. Jana Křenová
vzbudilo vystoupení Evy Beránkové a Jitky Fojtíkové
vedoucí
regionu
Morava a Slezsko
z Fondu dalšího vzdělávání, které společně představily
Klub personalistů ČR
projekt „Stáže pro mladé“.
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Atmosféru pracovního semináře přibližují i tyto fotografie.

JAKÉ BYLO KLUBOVÉ SETKÁNÍ?

Psychologické aspekty personální práce
Účastníci klubového setkání měli možnost se ve čtvrtek seznámit s dvěma zajímavými příspěvky. Luděk Stehlík ze
společnosti Assessment systems věnoval své vystoupení prevenci rizikového chování zaměstnanců.

Tereza Jungwirhová z AON Hewitt hovořila o motivovanosti zaměnanců a přiblížila výsledky průzkumu, kterým
společnost AON HEwitt pravidelně sleduje celosvětové trendy a motivovanosti vedoucích i řadových pracovníků.

Během pátečního programu se seznámili s programem a
výsledky rekultivací těžebního prostředí na Mostecku.
Věřili byste, že v místech, kde je dnes mostecký
hippodrom se těžilo?
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PŘIPRAVUJEME

Jsme na jedné lodi
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Ve čtvrtek 25. září se uskuteční další ročník odborné konference Klubu personalistů ČR. Konference bude tentokrát
věnována problematice zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Dozvíte se, jak připravit stávající pracovníky
na příchod nového zaměstnance se zdravotním postižením, zda je výhodné nechat si udělat audit pracovišť, část
programu bude věnována současné legislativě i možným změnám náhradního plnění. Setkáte se s lidmi, kteří se přes své
zdravotní potíže úspěšně zapojili do pracovního procesu a jsou v něm úspěšní. Konference bude jistě zajímavá nejen
po obsahové stránce, nýbrž i co do místa konání, kterým je budova „Main Point Karlín“, která byla v prestižní realitní
soutěži MIPIM Awards vyhodnocena jako nejlepší kancelářská budova světa 2012. V programu počítáme i s návštěvou
galerie uměleckých děl ze sbírky pojišťovny Kooperativa.
Program
8:30 – 9:00 prezence, ranní káva
9:00 – 9:20 Zahájení konference - Jan Března, prezident KPČR, z.s.
9:20 – 10:00 Základní legislativní rámec zaměstnávání OZP. Nábor OZP - Hana Potměšilová, Nadační fond pro podporu
zaměstnávání osob se zdravotním postižením
10:00 – 10:30 Pracovní rehabilitace jako nástroj integrace osob s disabilitou na volný trh práce - Patrik Rücker, Petr
Džambasov, Vzdělávací společnost Edost
10:30 – 11:00 Káva
11:00 - 11:40 Top manažer a závažná diagnóza. Jde to dohromady? - Martin Illner (diagnóza roztrouš. skleróza)
11:45 – 12:05 Personalistka se ztrátou zraku? Proč ne! - Tereza Moravová (80% ztráta zraku), Komerční banka
12:05 – 12:30 Proč si nechat udělat audit a analýzy pracovních pozic pro OZ - Martin Stolín, AV Institut
12:30 – 12:50 Proškolený přepážkový/klientský pracovník, základ úspěchu komunikace s OZP - Lucie Kožnarová,
NFOZP
12:50 – 13:00 Co vám mohou a umí nabídnout zaměstnavatelé OZP - Martin Štěpánek, Tecum (90% zaměstnavatel
OZP)
13:00 – 14:00 Oběd
14:00 – 14:25 Jak to (ne)funguje u nás - Jan Března, Kooperativa Pojišťovna, a.s. VIG
14:25 – 14: 35 V čem je pro nás zaměstnávání OZP strategické. Stáže ZP studentů a absolventů - Zdeněk Šimek, VZP
Losování o knižní a další hodnotné ceny
Prohlídka Galerie výtvarných děl z fondů Kooperativy
Vložné:
Pro členy Klubu personalistů ČR, z.s. ....……….. 2 500 Kč
Pro ostatní ……...........................………....….. 3 500 Kč
Druhá a další osoba z jedné firmy …................. 2 000 Kč
PODROBNOSTI A PŘIHLÁŠKY NA WWW.KLUBPERSONALISTU.CZ

Z PRŮZKUMŮ
Etické chování není ve vední firem samozřejmostí
Až 18 procent finančních profesionálů se setkalo s neetickým jednáním vedení firmy v oblasti financí, přibližně každý
desátý z nich řešil tuto situaci výpovědí.
Se zásadním rozporem mezi veřejným zájmem, zájmem zaměstnavatele a osobním zájmem se podle průzkumu ACCA ve své praxi
setkalo osmnáct procent finančních profesionálů. Ve 12 % byl morální
rozpor natolik vážný, že došlo k ukončení pracovního poměru.
Přibližně polovina ukončených pracovních poměrů byla nedobrovolná. V 61 % došlo po vzájemné diskuzi a pochopení rizik k přehodnocení stanoviska firmy. Ve více než 15 % případů však finanční
manažer nebyl schopen uhájit svůj názor a firma prosadila své stanovisko v rozporu s profesní etikou. To jsou hlavní zjištění druhého
ročníku průzkumu, který zkoumal stav reputace, společenské hodnoty
a odpovědnost účetní profese v České republice a na Slovensku.
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NÁZOR ODBORNÍKA

Umíte vybírat vedoucího nákupu?
Úkolem personalistů je mimo jiné i nábor nových pracovníků. Spolu s interním žadatelem
jsou tedy těmi, kdo definují požadavky na pozici vedoucího nákupu. Když se však začtete do
aktuálních inzerátů hledajících vedoucí či ředitele nákupu, najednou zjistíte, že vám stačí
dvou až tříletá praxe v nákupu (a to u nás není žádná specializovaná škola pro nákupčí jako
např. v zahraničí). Měli byste stejné požadavky na vedoucího prodeje nebo konstrukce? To
by asi udělal jen snílek či blázen. Co tedy vede společnosti k tomu, že nákup tak podceňují?
V čem tkví fakt, že nákup je tak „ jednoduchý“, že jeho řízení zvládne i „neodborník“?.
Pokud na vedoucí pozici stačí dva až tři praxe, jak nízké jsou tedy požadavky na liniového
nákupčího? Není to dáno skutečností, že nákupčí, vedoucí nákupu a jejich útvary neumí
vysvětlit svoji odbornost a práci dovnitř firmy?
Na seminářích a přednáškách o nákupu je často slyšet,
že nákup si musí neustále obhajovat svoji pozici a potřebnost ve firmě. Je to docela zvláštní, protože většina
výrobních podniků musí nakupovat šedesát až osmdesát
procent potřeb svých finálních výrobků z externích
zdrojů, tedy od dodavatelů. Nákupní útvar, ať je jakékoliv velikosti, je dnes nedílnou součástí organizace firem. Nicméně jeho role má takové zvláštní poslán, a tím
je poměrně silná interakce a komunikace uvnitř firmy a
následná interpretace této komunikace vnějšímu světu potenciálním dodavatelům.
Moje krátké zamyšlení se pokusí tedy, co by měl nákup
udělat proto, aby, tj. komunikaci dovnitř společnosti.
Protože pokud do firmy proudí dodávky, tak komunikaci vůči vnějšímu světu nákupní útvar zvládá a dodavatelé jejich komunikaci rozumí. Komunikace dovnitř
společnosti není úplně jednoduchá, a to z dvou důvodů.
Za prvé: většina pracovníků se domnívá, že nakupovat
je lehké, vždyť oni „domů taky nakupují“. V tom je
právě ono jádro nepochopení. Domů si každý nakupuje
dle svých pocitů a potřeb a rozhoduje o svých penězích,
ale ve firemním nákupu nákupčí nakupuje dle definice
potřeb žadatele a ještě to musí provést transparentně,
z velké většiny dle nějakého definovaného procesu.
Druhým důvodem je to, že nákupčí musí přesně pochopit, co má nakoupit.
Zkuste si představit zadání typu „ Nákup datové kvality
dle Solvency II“ (evropská regulace v pojišťovnictví).
V tomto případě nezbývá než vytvořit a řídit tým, který
se skládá z IT, financí, nákupu, právníků a pojistných
matematiků. A nákup musí v této roli fungovat jako
hnací motor, organizátor a komunikátor směrem k vnějšímu světu, potenciálním dodavatelům, aby obdržel
relevantní kvalitní nabídky.

Co tedy musí vedoucí nákupu a nákupní útvar dělat
proto, aby byl jeho útvar vnímán jako rovnocenný? Měl
by předně umět vysvětlit svoje poslání ve společnosti
jako je např. nákupní strategie či dosažené výsledky
(úspory neboli pověstné výkonnostní ukazatele KPI).
Nákupní útvar by si měl u svého nadřízeného orgánu
(statutárního zástupce, první řídící linie) prosadit podporu a šíření nákupní strategie do firmy, neboť bez této
podpory se stane skutečně pouhým útvarem bojujícím o
svoje místo na slunci. Musí najít správnou úroveň komunikace se správci rozpočtů či přímo finančním
útvarem, protože nákupními procesy vznikají firmě závazky a ovlivňuje to cash flow.
Obdobné je to s právním útvarem, se kterým pracuje na
smlouvách. Ale to skutečně nejdůležitější je umět
naslouchat a aktivně komunikovat s interním klientem,
žadatelem. Nákupní útvar by tedy měl umět firemní
strategii přeložit do své komunikační strategie vůči
žadatelům, aby tito rozuměli, co nákup umí udělat, co
umí nakoupit, jak to umí nakoupit a co se povedlo
ušetřit.
Zdá se vám, že to není jednoduché? Pak jste moji úvahu
pochopili správně. Věřím, že po tomto krátkém zamyšlení budete hledat na pozice vedoucích a ředitelů
nákupu nejen odborníky s víceletou praxí a znalostmi,
ale i se silným důrazem na umění komunikace a prezentace. Komunikace nákupu dovnitř společnosti totiž
považuji za to nejtěžší v nákupních procesech.
Ing. Ctirad Fischer

Autor Ing Ctirad Fischer je zkušený manažer v oblasti operativního a strategického nákupu. Absolvoval studium na VUT. Logistikou
a nákupem spolu s doprovodnými službami, jako je Facility či Fleet Management, se zabývá téměř celou svou kariéru. Pracoval na různých
manažerských postech, jak ve společnostech výrobního charakteru, například Celestica, tak utilitárního charakteru, jako je RWE, případně
ryze obchodního charakteru ve společnostech Makro nebo Rexel. Posledním působením byla pozice Purchasing Director v Kooperativě, kde
zajišťoval nákup, nákupní procesy, facility management a řízení projektů.
Kontakt: cfischer@seznam.cz
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VZDĚLÁVÁNÍ
České školy neprodukují absolventy podle potřeb firem
Firmy mají stále větší problémy sehnat kvalifikované zaměstnance z řad absolventů. „Hlavní příčinou není nedostatek
kandidátů, ale jejich nekomplexní výbava a nízká použitelnost pro praxi. V obecném smyslu jsou nejproblematičtější
obory, které se velmi rychle rozvíjejí a ty, které vyžadují kombinaci takzvaných tvrdých a měkkých dovedností,“ míní
Šárka Vránová, HR ředitelka z poradenské společnosti Accenture v České republice.
Školy nereagují na technologický vývoj
Absolventi firmám často nevyhovují mírou odborných
technických znalostí získaných během studia jejich hlavního oboru, o mezioborových přesazích ani nemluvě. Za
požadavky firem nejvíce zaostávají kandidáti z rychle se
vyvíjejících segmentů, jako je například automobilový
průmysl, telekomunikace nebo energetika. Školy totiž
z různých důvodů neumí nebo nemohou pružně zareagovat na technologický vývoj přiměřenou úpravou studijních programů.
Komplexně vybavených absolventů je málo
„Mezi absolventy se velmi často setkáváme s technickými experty, kterým chybí dobré schopnosti komunikace
s klienty a kolegy v týmu nebo naopak dobře komunikačně vybavenými jedinci, kteří ale nemají dostatečné
odborné vzdělání. Rozvoj měkkých dovedností v podniku může být velkým problémem. Zatímco u technic-

kých dovedností se člověk na potřebnou úroveň dostane
cca po šesti měsících praxe, u měkkých dovedností je to
značně individuální a může to trvat mnohem déle. Délka
a pravidelný rozvoj zaměstnance se samozřejmě liší
podle pozice,“ vysvětluje Šárka Vránová z Accenture.
U manažerských funkcí je vyšší potřeba některých
měkkých dovedností, zejména v komunikaci a řízení lidí,
a zaškolování je tudíž častější.
Spolupráce firem a škol nemá systémovou podobu
I přes slabiny dosavadního vzdělávacího systému mají
podniky logicky zájem na tom, aby ze škol vycházeli absolventi, kteří lépe odpovídají reálným potřebám zaměstnavatelů. Firmy by měly systematicky podporovat
vzdělávací aktivity univerzit formou školení nebo stáží a
mnohé z nich to také dělají. Problém je, že spolupráce
mezi soukromým sektorem a akademickou obcí často
nemá ucelenou systémovou podobu.

Hodnocení univerzit
V Bruselu bylo začátkem května zveřejněno nové hodnocení univerzit U-Multirank, které je financováno ze zdrojů EU.
Hodnocení zahrnuje více než 850 institucí terciárního vzdělávání v 70 zemích po celém světě, data pocházejí od
samotných institucí, z mezinárodních databází publikací a patentů či z výsledků šetření mezi více než 60 000 studenty.
Hodnocení se liší od klasických žebříčků tím, že hodnotí univerzity a vysoké školy v různých oblastech aktivit
označením od A (velmi dobré) po E (slabé). Každý uživatel si tedy může sestavit vlastní žebříček podle požadovaných
priorit. V letošním hodnocení více než 95 % institucí dosáhlo alespoň jednoho A, ale pouze 12 % získalo více než 10 A.
Hodnocení sleduje nejen kvality instituce jako celku, ale zaměřuje se i na posouzení jednotlivých oborů a studijních
programů. U-Multirank nabízí příklady žebříčků: Oblast výzkumu – posuzuje se počet citací a publikací, předávání
poznatků do průmyslové sféry, spolupráce na mezinárodní a regionální úrovni. Oblast ekonomického zapojení –
spolupráce s partnery z průmyslu, uznané patenty, příjem ze soukromých zdrojů a odborných kurzů, počet spin-offů,
počet zaměstnaných absolventů.

Jaký by měl být absolvent?
V Londýně se konala konference IREG-7 na téma zaměstnatelnost a akademické žebříčky zaměřená na to, co zaměstnavatelé
hledají u čerstvých absolventů vysokých škol a jak mohou přispět k překlenutí propasti mezi školou a zaměstnáním. Zástupci
zaměstnavatelů potvrdili, že obtížně hledají nové zaměstnance, ačkoliv počet absolventů přesahuje počet poptávaných míst.
Představitelé zaměstnavatelů zdůraznili, že absolventi by si měli ze školy přinést bohatě rozvinuté měkké dovednosti,
mezinárodní zkušenost a praktické zkušenosti. Školy by se podle jejich představ měly zaměřit hlavně na měkké dovednosti a
pěstovat u studentů následující:
1. dovednost spolupráce v týmech složených z lidí z různých zemí a s různým zázemím,
2. komunikační dovednost (mluvení, psaní a naslouchání),
3. vysoký stupeň zaujetí, odolnosti a entusiasmu,
4. vůdcovské kvality,
5. dovednost ovlivňovat ostatní a řešit konflikty,
6. schopnost rozvíjet nové dovednosti a postoje podle požadavků nových pozic,
7. flexibilní proměna podle potřeb rychle se rozvíjejícího trhu a globální ekonomiky,
8. dovednost rychle přijmout komplexní informace,
9. vysoký stupeň sebeuvědomění a sebeřízení,
10. otevřenost a respekt vůči široké škále postojů z celého světa,
11. otevřenost multikulturnímu učení, schopnost přizpůsobit se kultuře a prostředí,
12. interdisciplinární poznatky.
Zaměstnavatelé uvedli, že žebříčky univerzit jsou pro ně důležité při posuzování kvality uchazečů o práci.
Zdroj: Scio
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KULINÁŘSKÉ OKÉNKO

PŘIPRAVIL MILAN BENEŠ

Broskvový koláč se zakysanou smetanou
Přichází období, kdy na trhu je k vidění již značné množství dobrých broskví,
které lze koupit za rozumnou cenu. Také na zahrádkách za krátkou dobu
začnou dozrávat broskve. Připravili jsme proto pro vás netradiční, velice
chutný a jemný moučník, který si snadno dokáže každý upéci. Zkuste
zajímavou kombinaci chuti broskví se zakysanou smetanou!
Potřebujeme k tomu:
Těsto: 400 g hladké mouky , 4 žloutky, 1 balíček kypřícího prášku do pečiva,
200 g moučkového cukru, 250 gramů rostlinného tuku (Hera apod.), 1 citron
(šťáva + nastrouhaná kůra po dobrém omytí), tuk na vymazání formy, mouka
na vysypání válu
Náplň: 2 balení vanilkový pudinku, 600 ml mléka, 6 lž. krystalového cukru,
400 g zakysané smetany, bílek ze 4 vajec, 500-600 gramů broskví (nebo cca
400 g broskvového kompotu). Na zdobení: 1 vejce + směs vanilkového a
moučkového cukru.
Postup:

Tuk utřeme se směsí mouky, prášku do pečiva a moučkového cukru. Citron opláchneme horkou vodou a nastrouháme
kůru. Do směsi vmícháme nastrouhanou citronovou kůru, 1–2 lžičky čerstvě vymačkané citronové šťávy a žloutky.
Uhněteme těsto. Těsto rozdělíme na 2 stejně velké části, které zabalíme do potravinové fólie a necháme uležet v lednici
alespoň 30 minut.
Mezitím připravíme náplň: pudinkový prášek smícháme s mlékem, přidáme cukr a na mírném ohni uvaříme hustý
pudink. Po vychladnutí smícháme se zakysanou smetanou. Broskve omyjeme, oloupeme, rozpůlíme a vypeckujeme.
Dužinu nakrájíme na kousky (2 × 2 cm) a vmícháme do pudinkového krému. Pokud moučník připravujeme z kompotu,
broskve necháme okapat. Ušleháme tuhý sníh z bílků a vmícháme ho do broskvovo-pudinkové směsi. Z jedné poloviny
těsta vyválíme plát a položíme ho na plech vymazaný tukem. Těsto rovnoměrně potřeme broskvovo-pudinkovým
krémem. Poté vyválíme plát z druhé poloviny těsta a tím přikryjeme krémovou vrstvu. Povrch koláče potřeme
našlehaným vajíčkem, propícháme vidličkou a pečeme v předehřáté troubě při střední teplotě 180 °C (v horkovzdušné
troubě 165 °C) přibližně po dobu 40 minut.
Necháme vychladnout na pekáči, poté dáme uležet do lednice. Koláč musí být úplně vychladlý, abychom ho mohli
nakrájet. Před servírováním nakrájíme na kostky a posypeme směsí vanilkového a moučkového cukru.
Poznámka: Těsto je velmi křehké. K usnadnění práce s těstem proto doporučujeme začátečníkům, aby těsto vyváleli
mezi dvěma vrstvami pečicího papíru a pak ho vyklopili přímo na pekáč.
DOBROU CHUŤ! MB

DO KNIHOVNY
Mentorink – forma podpory nové generace
Autoři: Marta Anna Petrášová, Zdeněk Štěpánek, Ilona Prausová
Vydavatel: Portál, 160 stran, ISBN: 978-80-262-0625-5
Autoři se snaží se odpovědět, kdy je vhodné mentorink použít. Definují role a zodpovědnosti při
procesu mentorování. Radí s výběrem vhodného mentora i juniora (menteeho). Zabývají se etikou
této profese. Popisují různé typy mentorinku i jednotlivé fáze mentorovacího procesu.
Uvažují také o tom, jaké nároky tato práce klade na osobnost mentora, jak se stát skutečně dobrým
mentorem a jak být dobře připraveným juniorem. Čtenáři mají dále možnost seznámit se se
zkušenostmi českých mentorů z různých odvětví podnikání i z různých věkových skupin.

Rok za 12 týdnů: zvládněte za 12 týdnů více než jiní za 12 měsíců
Autoři: Brian P. Moran, Michael Lennington
Vydavatel: Management Press, 220 str., ISBN 978-80-7261-271-0
Američtí autoři, specialisté v oboru tvorby strategií a zavádění změn, předkládají jedinečný,
ucelený systém umožňující na základě správného plánování a přehodnocování cílů během 12 týdnů
dosáhnout více, než většina lidí dokáže za 12 měsíců. Tento praktický průvodce přináší
organizacím, týmům i jednotlivcům strukturovaný návod, jak se naučit lépe, rychleji a kvalitněji
realizovat své plány a záměry, a tak získat jedinečnou konkurenční výhodu. Překlad z angličtiny
Aleš Lisa.
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