Zpravodaj Klubu personalistů ČR, z.s Květen/2016
NA ÚVOD

Duben, měsíc, v němž se všichni milovníci jara konečně dočkají hřejivých slunečních
paprsků, kdy vše kolem začne za celodenního ptačího cvrlikání rašit, kvést a zelenat se, zkrátka
dokazovat, že se příroda definitivně probudila. Všudypřítomná obroda, svěžest a optimismus
pak pro mnohé znamenají ještě větší symbol nového začátku, než Nový rok.
Navzdory výše vyřčenému jsme si však v dubnovém Zpravodaji dovolili vrátit se částečně do
minulosti. Čekají Vás první díly seriálů Slavné značky, jejichž zakladatelé si uvědomovali nejen
důležitost originality, kvality a dobrého marketingu, ale také zaměstnanecké politiky, a
Ohlédnutí aneb byl jsem u toho, vzpomínky lidí na zásadní období v jejich kariéře, které bylo
zároveň ovlivněné historickým vývojem, připravované k letošnímu 25. výročí založení Klubu
personalistů ČR. Návraty do minulosti pak vyvažujeme článkem na aktuální téma
Šestihodinová pracovní doba a Slovníčkem novodobých termínů z IT, manažerského či
technického jazyka. Tradiční kulinářské okénko, tentokrát na téma Jak chutnaly staré časy,
pak představuje recepty české kuchyně našich předků.
Přejeme Vám krásný začátek jara a prožití prvních jarních týdnů podle Vašich představ.
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AKCE DUBEN/KVĚTEN

Z MINULÝCH AKCÍ
16. března se v budově Kooperativy a ČPP v pražském Karlíně uskutečnil seminář Pod
pokličku novely zákoníku práce, který vedl spoluautor novely, odborník na pracovní právo,
vysokoškolský pedagog a spoluautor několika právních publikací doc. Petr Hůrka.
Zcela naplněný konferenční sál informoval o zásadních oblastech připravované novely, jako
jsou např. flexikurita v HR, pluralita odborových organizací, možnost přizpůsobení pracovní
doby, minimální mzda, konto pracovní doby, tzv. sick days, práce z domova, dodatkové
dovolené v těžkém provozu, zákaz směnek, rozhodčí doložky, rozdíly mezi platem mužů a žen
a další. Vzhledem k tomu, že se v tuto chvíli jedná o první verzi návrhu novely, která se teprve
bude schvalovat a může ještě projít změnami, nemá v tuto chvíli význam uvádět podrobnější
informace, nicméně pan doc. Hůrka přislíbil uspořádat v případě zájmu za několik měsíců další
přednášku ohledně aktuální situace zákoníku. Budeme tudíž rádi, pokud nám o svém
případném zájmu dáte vědět.
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TÉMA
Šestihodinová pracovní doba. Ano či ne?
Britská kuchařská hvězda Jamie Oliver se nedávno nechal slyšet, že zaplaťpánbůh za
přistěhovalce z Východu, protože jinak by neměl nikoho, kdo by byl v jeho restauracích
ochoten vykonávat pomocné práce a pracovat 9,5 hodiny denně. Připočítáme-li cestu do
Oliverových restaurací, tráví takový zaměstnanec snahou o obživu zhruba 11, ale
pravděpodobně ještě více hodin denně. Oliver, jinak otec pěti dětí a autor chvályhodných
projektů jako zdravé stravování ve školních jídelnách či nabídka pracovních příležitostí pro
nezaměstnanou mládež z ulice, se tak pozastavuje nad tím, že ne všem se chce trávit v metru
a v začouzené dusné kuchyni škrábáním mrkve a drhnutím hrnců v podstatě většinu jejich dne.
A podivoval se tak nikoli za časů Charlese Dickense, nýbrž v roce 2015. Samozřejmě není sám,
komu připadá normální pracovat osm a více hodin denně. V souvislosti s nezaměstnaností či
naopak nedostatkem pracovníků občas v médiích zase naopak slýcháme skrytou výtku, že Češi
nejsou ochotni cestovat denně za prací či se za ní stěhovat, jinými slovy, co si tedy potom
dovolují stěžovat.
Kult práce?
Má však být práce skutečně alfou a omegou života, kvůli které je třeba trávit na pracovišti a
popř. ještě v dopravních prostředcích většinu života, anebo opouštět místa, ke kterým máme
vztah a stěhovat se někam jen proto, že tam zrovna postavili nový závod? Ano, z něčeho člověk
musí být živ, ovšem pokud vyznáváme oblíbené krédo, žij tak, jako by každý den byl tvůj
poslední, chceme všichni svůj poslední den strávit celý v práci? Neměla by být osmi a více
hodinová pracovní doba namísto běžného standardu pouze volbou pro ty, kteří to tak opravdu
chtějí a vyhovuje jim to? Je pro světovou ekonomiku a potažmo blaho lidstva i této planety
skutečně nezbytné, aby většina lidí většinu dne pracovala? Dosud to vypadalo, že nejen
Japonci, kteří už mají pro smrt z přepracování konkrétní název, haróši, si myslí, že ano. Ve
Spojených státech pracuje 11% obyvatelstva více než 50 hodin týdně. V České republice je pak
doba vynaložená na dosažení minimální mzdy nejvyšší v Evropě. Naopak v Holandsku pracuje
na poloviční úvazek téměř 50% lidí a v dalším podobně sociálně vyspělém státě, Švédsku, se
již mnohde zavádí šestihodinová pracovní doba. Také ve Velké Británii se na toto téma aktivně
diskutuje a provádějí se četné výzkumy. Cary Cooper, profesor ekonomie na Univerzitě
v Manchesteru, shrnuje výsledky tamní studie, že tradiční osmihodinová pracovní doba má za
následek nejen nižší výkonnost, ale také riziko nemocí způsobených stresem a syndromem
vyhoření. V současnosti je 17% britských personalistů jednoznačně pro šestihodinovou
pracovní dobu, 83% by ji pak zvažovalo. 80% Britů je pak jednoznačně pro, 28% z nich by podle
průzkumu pomohla zlepšit vztahy v rodině, 16% si myslí, že by si pak vybíralo méně sick days
a pouze 12% se domnívá, že by byli méně produktivní.
První vlaštovky
Co se zmíněného Švédska týče, „Jak je to ale ve skutečnosti a co znamená vývoj v této bohaté
zemi pro státy střední a východní Evropy?“ ptá se ve svém článku Bude šestihodinová
pracovní doba výsadou privilegovaných? v týdeníku A2 David Svoboda, student práv na
univerzitě v Essexu, a pokračuje: „Zprávy o zkráceném pracovním dnu se začaly šířit poté, co
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řada švédských společností skutečně začala experimentovat s krácením pracovní doby. Vedle
řady menších podniků a start-upů to bylo také například i servisové centrum Toyota, které
přešlo u svých mechaniků na šestihodinový den. Jak ale později vysvětlila i švédská pobočka
zpravodajství Vice: o žádné úřední nařízení (bohužel) nešlo. Švédové v současné chvíli ale
opravdu obecně méně pracují. Asi jen jedno procento pracuje déle než padesát hodin týdně,
na rozdíl od takových Spojených Států, kde je to více než jedenáct procent. (Mezi státy
Organizace pro Hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD je průměr třináct procent, v ČR sedm.)
Ono šokující zjištění, že v některých firmách zaměstnanci pracují pouze šest hodin denně, není
pro Švédy samotné nejspíš vůbec novinkou. Současný trend v zemi můžeme vysvětlit také jako
součást „národní posedlosti o dosažení dokonalé rovnováhy mezi prací a volnočasovou
aktivitou“, jak to nazvala britská BBC. Nutno dodat, že ony výborné pracovní podmínky jsou
také výsledkem velmi rovnoměrného rozvrstvení bohatství napříč všemi regiony, které je
nejlepší v celé Evropské unii.

Švédové jsou úspěšní svou exportní ekonomikou s velice otevřenou liberální obchodní
politikou. Jejich obchodní přebytek není samozřejmě založen na snaze konkurovat masové
industriální produkci, která se přesunula do rozvojových zemí. Naopak: švédská
konkurenceschopnost je zajištěna právě velkými investicemi do rozvoje a vzdělání. Pozitivní
důsledky této politiky pak můžeme vidět na poli IT technologií, v celosvětově úspěšné
technologii Skype či při pohledu na streamovací hudební software Spotify. Právě v kontextu
velmi dobré pracovní konkurenceschopnosti je zajímavé, že jsou to právě manažeři švédských
firem, kteří nadšeně obhajují zkrácení pracovního dne. Podle nich jsou jejich zaměstnanci
šťastnější a ve výsledku produktivnější. Ona zmíněná posedlost rovnováhou mezi prací
a (aktivním) odpočinkem se manifestuje také v celé řadě švédských univerzitních studií, které
detailně dokumentují problémy spojené se sedavou prací, při níž hrozí nemoci krční páteře či
srdce a infarkt. Dalším argumentem pro proměnu práce je samotná snaha přizpůsobit délku
pracovního dne požadavkům moderních profesí. Osmihodinová směna je podle mnohých
překonaným kostlivcem industriálních společností, kdy rytmus práce vycházel z potřeb strojů.
Současná povolání určité části švédské populace (především té vzdělané) se často ze své
podstaty nebrání flexibilní a zkrácené pracovní době.
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Pokud se podíváme na situaci ve střední a východní Evropě, zdá se, že je nám švédský model
s trochou nadsázky asi stejně tak vzdálený je uprchlíkům zaslíbené Norsko. Podle alarmující
studie OECD z minulého roku, mapující vliv minimální mzdy na chudobu, je doba vynaložená
na její překročení při pobírání minimálního výdělku v České Republice vůbec nejvyšší. Pokud
by se pak na ni snažil dosáhnout samoživitel, je podle OECD nereálná: trvalo by mu to šílených
sedmdesát devět hodin týdně. Naopak na Novém Zélandu člověk dosáhne potřebného
životního minima jen za šest hodin práce a ve Velké Británii za pětadvacet. Dodejme, že
extrémně nízkou minimální mzdu v České Republice pobírá stále asi sto tisíc obyvatel a také,
že jsme (z vybraných zemí OECD) spolu s Estonci zemí s nejhorším poměrem minimální mzdy
k té průměrné. V tom předčíme i tradičně antirovnostářské Spojené státy.“
Výhledy do budoucnosti
Jakkoli v České republice přibývá na pracovním trhu více možností práce z domova, jsou
počet pracovních pozic na poloviční úvazek či šestihodinová pracovní doba ještě stále
spojovány především se zaměstnankyněmi na či po mateřské a s místy pro OZP a důchodce, a
v pracovních nabídkách jsou i nadále v menšině. Na otázku, jaký bude další vývoj, zatím nelze
jednoznačně odpovědět.
David Svoboda každopádně ve svém článku uzavírá, že oproti Švédům a Finům objevujícím
budoucnost, v níž „díky automatizaci nejrůznějších prací bude nejvíce požadovaná kreativita
a vzdělanost, produkce špatných pracovních pozic v České republice (mezi které můžeme
zařadit například různé pozice v obchodních řetězcích, od práce za pokladnou supermarketu
až po ostrahu) téměř nijak nepřidají zaměstnanci na hodnotě a jsou z hlediska dlouhodobého
rozvoje obyvatel možná škodlivější než nezaměstnanost. Díky rozvoji technologie se zdá, že
bychom se mohli posunout ke společnosti dostatku, a tím předefinovat tradiční pohled na
práci. Taková změna ale předpokládá alespoň částečnou difuzi technologie. Jak píše slavný
francouzský ekonom Thomas Picketty ve své knize Kapitál ve 21. století: „vzdělání a rozšíření
vědomostí je klíčové k celkovému růstu produktivity stejně jako ke snížení nerovností uvnitř
států, ale i mezi nimi.“ Picketty přitom zdůrazňuje, že neexistuje žádný přirozený zákon, který
by podmiňoval ono šíření technologie a vědomostí, naopak tato tendence může být zcela
ochromena mocnými vlivy jdoucími opačným směrem.
Onen opačný trend tlačící proti šíření technologií a vzdělanosti můžeme snad nejlépe
pozorovat v oblasti mezinárodního obchodu, konkrétně v rámci ochrany patentů v dohodě
TRIPS, která byla součástí ustanovení Mezinárodní obchodní organizace (WTO). Rozšíření
důsledné ochrany patentů i do (zprvu vzdorujících) rozvojových zemích prosazovaly především
Spojené státy.
Současným trendem je také uzavírání regionálních obchodních dohod (jakou je například
kritizované Transatlantické obchodní a investiční partnerství – TTIP), které s sebou nesou
často ještě více agresivní požadavky ochrany duševního vlastnictví. Ty jsou přitom podle
mnohých komentátorů z tradičního ekonomického hlediska naprosto iracionální, vedou
k zablokování šíření nových technologií a ku prospěchu jsou jen farmaceutickým korporacím
a držitelům současných patentů. Status quo je tedy do značné míry definován intenzivní
snahou blokovat rozšíření vědomostí a technologie. Bez výrazné změny v tomto ohledu hrozí,
že skandinávské společenské experimenty nebudou mít potřebný emancipační dopad i na
zbytek Evropy a mimo ni, čímž zůstanou pouze výsadou těch privilegovaných“.
Zdroje použité v článku: HR magazíne, www.hrmagazine.co.uk
Svoboda, David: Bude šestihodinová pracovní doba výsadou privilegovaných?, Týdeník A2, leden 2016
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SLOVNÍČEK POJMŮ (DO) NOVÉ DOBY
Skutečnost, že jazyky procházejí nezadržitelným vývojem, je přirozený jev, jemuž nelze
zabránit. Jinak se hovořilo ve století předminulém, jinak na začátku století minulého a jinak na
jeho konci. Jazyky se mísí, vznikají nová slova, nové lidové výrazy a floskule.
Stejně jako do ostatních jazyků i do češtiny pak dlouhodobě pronikají slova anglická, a to jak
do běžné řeči, tak do jazyka firemního či počítačového. Již roky tak vesele googlujeme,
chatujeme, likujeme, upgradujeme, changujeme, píšeme sívíčka, děláme byznys, nestíháme
deadliny, plníme tasky, nedodržujeme budgety, žádáme o feedbacky, odkazujeme na linky,
promítáme slidy, pořádáme workshopy, účastníme se conference callů, jezdíme na
teambuildingy, vybíráme si sick days, bookujeme first minute nebo last minute zájezdy,
nejlépe s all inclusive, nakupujeme v e-shopech, jsme buď busy nebo free, loseři nebo cool,
trendy nebo out, online nebo offline.
Kromě anglicismů pak do psaného jazyka, zejména toho internetového, proniká rovněž velké
množství zkratek. Rychlost doby a omezený prostor SMS zpráv to často doslova vyžadují. Na
druhou stranu nejen že často nevíme, co vlastně znamenají, ale i v případě, že to víme a roky
je používáme, netušíme, jakého názvu jsou vlastně zkratkou. Pro ty z nás, kteří nezvládají
udržovat s rychlým vývojem tempo, ale zároveň si občas potřebují koupit nějakou elektroniku,
rozluštit něčí email, SMS či pracovní inzerát, je tu pak první díl slovníčku pro českého občana
roku 2016. Uvedený letopočet bychom rádi zdůraznili. Nepochybujeme totiž, že jeho verze pro
rok 2017 již bude vyžadovat nové, značně rozšířené vydání.
Dnešní první díl bude jakýsi malý průvodce pro nakupující v obchodě s elektronikou
vzhledem k tomu, že současné popisy vlastností a výbavy televizorů, počítačů, fotoaparátů či
telefonů mnohdy připomínají spíše popis palubní desky vesmírného korábu, popřípadě
pololetní test pro studenty posledního ročníku kryptografie. Takže směle do toho aneb here
we go!
Tentokrát se bude jednat o výklad pojmů vybavení tzv. Smart televize, a to jednoho
z nejprodávanějších modelů na trhu. Co Vám takový typ televizoru může nabídnout?

Smart LED: chytrá televize s podsvícením
Full HD: pokročilý algoritmus technologie Wide Colour Enhancer vykresluje maximálně
realistické barvy, dramaticky zlepšuje kvalitu obrazu a odhaluje skryté detaily každého snímku
DVB-T/C: klasické pozemní vysílání (kabelový tunel)
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HDMI: High Definition Multimedia interface – nekomprimovaný zvukový a obrazový signál
v digitálním formátu. Může propojovat zařízení jako např. satelitní televizní přijímač, DVD
recordér s kompatibilním výstupním zařízením, např. s plazmovou obrazovkou
SCART: druh připojení, podobné jako bylo kdysi u video přehrávačů
CI+: modul pro kabelovou televizi nebo satelit
LAN: připojení na internet
HBBTV: Hybrid Broadcast Broadband, hybridní televize slučující na obrazovce výhody
standardního televizního vysílání s možnostmi příjmu jakéhokoli obsahu šiřitelného po
internetu včetně fotografií, textu, audio a video
USB HDD: podpora čtení externího harddisku
MHL: podpora tabletu a mobilu
DLNA: propojení televize s počítačem, může být i wireless (bezdrátové)
Tizen OS: tento operační systém je první platformou s otevřeným kódem použitou
v televizorech nabízející takřka nekonečnou nabídku zábavného obsahu a aplikací
BD Wise: technologie vylepšující přehrávání videí na velkých širokoúhlých televizích
POP: obraz v obraze
BT HID: Blue tooth sluchátka bez připojení kabelem
EPG: Electronic Program Guide (Elektronický programový průvodce) označující standardní
doplňkovou službu digitálního televizního vysílání. Jde o televizní program vysílaný v rámci
každého digitálního multiplexu doplněný o podrobné informace o pořadech.
V příštím dílu: Do vlastních řad aneb jazyk personalistů.

OHLÉDNUTÍ ANEB BYL JSEM U TOHO
Jak a proč vznikl Klub personalistů České republiky?
Jaroslav Berka
Jak vůbec vznikl nápad založit Klub personalistů?
Bylo to v roce 1990. Pracoval jsem v té době v personálním odboru tehdejšího Ministerstva
strojírenství a elektrotechniky České republiky. Rok 1990 byl poznamenán doslova bouřlivými,
často až překotnými změnami personálními, ale i v řízení ekonomiky a také v legislativě.
Zejména do personálních útvarů přicházeli noví lidé, dá se říci, že zpravidla bez předchozích
znalostí i praxe v této oblasti. To platilo především o vedoucích pracovnících, tj. personálních
náměstcích ředitelů podniků, ale z velké části i vedoucích jimi řízených odborných útvarů. Měl
jsem možnost se ve své práci s mnoha z nich osobně velmi dobře seznámit, navázat s nimi
osobní kontakt. Z rozhovorů s nimi nebylo těžké uhodnout, co je jedním z velkých problémů,
který je tíži: Byla to potřeba informací z oblastí personálního řízení, nově vznikající a často
velmi narychlo zaváděné legislativy, která ve snaze k co nejrychlejšímu přechodu k tržnímu
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řízení a k tržní ekonomice většině oblastí radikálně měnila legislativu dosavadní. V nových
podmínkách a v nové legislativě se nejen noví personalisté, ale i staří praktici v této oblasti jen
velmi těžko orientovali. Tehdejší hospodářská ministerstva, která byla základní složkou
tehdejšího přímého centrálního řízení podniků, tuto potřebu podniků nebyla schopna zajistit.
Odtud byl už jen krůček k myšlence, že by si personalisté mohli pomoci sami. Nabídl jsem tuto
myšlenku několika svým nebližším přátelům – personalistům z významných ostravských, ale i
dalších podniků. Jim se zalíbila a slíbili, že pokud ji rozpracuji do konkrétního postupu, oni její
realizaci podpoří i ve svých podnicích. Mohu říci, že se mi bez velkého přesvědčování podařilo
sestavit pětičlenný přípravný výbor a s jeho účinnou podporou a pomocí připravit potřebnou
dokumentaci, tj. zejména stanovy Klubu, podrobně rozpracovat jeho zaměření a cíle, ale také
náměty na hlavní formy aktivit, které by umožnily těchto cílů dosahovat. Nezanedbatelná byla
rovněž organizační příprava, jejíž součástí bylo i informování personalistů v podnicích o
záměru založit Klub personalistů a získat je pro členství v něm. Jakousi „ochutnávkou“ aktivit
Klubu byly tři semináře, jejichž obsahem byl výklad a beseda k novelizaci zákoníku práce a
k zákonu o kolektivním vyjednávání a stávce, konané koncem listopadu 1990. Na semináře byli
pozváni personalisté podniků, které předběžně projevily zájem o členství v Klubu. V závěru
seminářů obdrželi účastníci podrobné informace o přípravách na založení Klubu personalistů.
Za datum vzniku Klubu personalistů lze považovat 13. únor 1991, den konání tzv. ustavující
valné hromady, tedy shromáždění zástupců průmyslových podniků, které se k myšlence
založení Klubu přihlásili, a tím také projevili zájem stát se jeho členy. Toto shromáždění se
konalo v Raisově sále tehdejšího Ústředního kulturního domu železničářů na Náměstí Míru
v Praze, v dnešním Národním domě. Zúčastnili se ho zástupci 108 nejvýznamnějších
průmyslových podniků. Shromáždění rozhodlo o založení Klubu personalistů jako nezávislého,
nepolitického zájmového sdružení, které si klade za cíl „napomáhat dynamickému rozvoji
českého průmyslu především rozvíjením a zvyšováním úrovně a účinnosti personálního a
sociálního řízení zaměřeného na vysokou výkonnost, adaptabilitu a saturaci pracovních
kolektivů i každého jedince“. Těmito slovy bylo definováno poslání Klubu v prvním odstavci
jeho Stanov, které byly rovněž na tomto shromáždění schváleny. K 20. únoru 1991 měl Klub
personalistů českého průmyslu již 121 kolektivních členů – významných průmyslových podniků
z celé České republiky. O této skutečnosti svědčí i složení zvoleného výboru Klubu: Ing.
Miloslav Habán, personální ředitel Škoda Plzeň, předseda, Dr. Jiři Branda, personální ředitel,
GLAVUNION Teplice, , místopředseda, Ing. Jaroslav Berka, t.č. vedoucí oddělení statistiky
práce a mezd, Federální statistický úřad, tajemník Klubu. Dalšími členy výboru byli zvoleni: Ing.
Jiří Adámek, Výzkumný ústav hutnictví železa, ředitel pobočky Ostrava, Ing. Jiří Durčok,
personální náměstek s.p. VÍTKOVICE, Ostrava, PhDr. Vladimír Sedlák, personální náměstek ZPA
Čakovice, a Ing. Rudolf Salzbrunn, personální náměstek Moravské chemické závody Ostrava.
Členy dozorčí byli zvoleni zástupci Nové huti Ostrava – Ing. Viktor Cigánek, ekonomický
náměstek ředitele závodu sociálních služeb, Zbrojovka Brno – Jiří Grund, personální náměstek
a SPOLANA Neratovice – Ing. Jiřina Prášilová – personální náměstkyně.
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Dopis ministru Grégrovi ze dne 26. 10. 1990

Jak se Klubu dařilo realizovat zamýšlené aktivity?
Hlavní formou odborných aktivit, které Klub organizoval pro své členy, se vzápětí stala tzv.
klubová setkání. Jednalo se převážně o dvoudenní akce pořádané zpravidla v některém z tzv.
rekreačních zařízení, jimiž v té době ještě disponovala převážná část podniků. Tato zařízení
umožňovala vytvořit vysoce pracovní, ale přitom i příjemnou a neformální atmosféru pro
setkání profesně blízkých kolegů, včetně navázání velmi užitečných nejen osobních, ale i
pracovních kontaktů. Klubová setkání bývala zaměřena na aktuální problémy, které v té době
řešila většina podniků, zpravidla souvisejících se seznámením a s praktickou aplikací nové
legislativy, ale i řady závažných praktických postupů z personální práce, ale i z oblasti sociální,
bezpečnosti a ochrany zdraví, kolektivního vyjednávání atd. První den setkání býval věnován
výkladu problematiky, který podávali špičkoví odborníci, druhý den zpravidla prezentovali své
zkušenosti s praktickou aplikací dané problematiky představitelé vybraných podniků. Diskuse
a případné dotazy ke všem tématům byly samozřejmostí. Večery pak byly věnovány
společenské zábavě, někdy i s hudbou a s tancem. V průběhu roku bylo takových setkání
průměrně okolo šesti, k některým tématům se konala i dvě setkání – jedno v Čechách, jedno
na Moravě. To souviselo i s vývojem členské základny – počet kolektivních členů Klubu se
postupně zvyšoval a po několik let se pohyboval kolem 230.
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Významnými aktivitami, které nelze nezmínit, byly každoročně pořádané konference
k různým klíčovým otázkám nejen personalistiky. Na těchto konferencích vystupovali špičkoví
představitelé a odborníci. Např. v r. 1997 na konferenci zaměřené na téma “Člověk rozhodující faktor prosperity” v Kongresovém centru, bývalém Paláci kultury, které se
zúčastnilo přes 100 účastníků, hovořil na téma “Význam a úloha lidského kapitálu pro rozvoj
firem a společností v ČR” Prof. Jan Švejnar, tehdejší ředitel Národohospodářského ústavu AV
ČR a Davidsonova institutu v Michiganu. Na konferenci v r. 1998 vystoupili mimo jiné Ing. Jan
Mládek, tehdejší náměstek místopředsedy vlády ČR pro hospodářskou politiku, dnes ministr
průmyslu a obchodu, a Ing. Miroslav Singer, tehdejší ředitel investiční společnosti EXPANDIA
a.s., dnes guvernér ČNB. Nejednou na konferencích Klubu vystoupila i ředitelka NVF PhDr.
Miroslava Kopicová. Na těchto konferencích byla přijímána i doporučení a náměty na opatření
v oblasti personálního řízení.
Odborné a regionální sekce. Zvýšený počet členů klubu, ale i zájem o řešení aktuálních
problémů a postupů vyvolal potřebu hlubšího pohledu do některých klíčových oblastí
personálního řízení. Výbor na tyto potřeby reagoval vytvořením odborných sekcí. Nejaktivnější
přitom byly dvě sekce, a to sekce sociální vedená členem výboru Ing. Milanem Benešem a
sekce pro oblast vzdělávání. Vznikly i dvě sekce regionální, z nichž dvě jsou aktivní dosud, a to
v Severomoravském kraji a v kraji Severočeském.
Vnější vztahy Klubu. Od samého začátku se Klub snažil dát vědět o své existenci dalším
orgánům a institucím, navázat s nimi kontakty s cílem rozvinout možnou spolupráci. Velmi
brzy byly navázány úzké kontakty se Svazem průmyslu ČR, který vznikl prakticky ve stejné době
jako Klub personalistů. Těsné spolupráci přispěla i skutečnost, že Klub se stal členem
Svazu průmyslu a předseda Klubu se stal členem jeho představenstva a tajemník Klubu byl
pravidelně zván a účastnil se jednání tajemníků podnikatelských svazů v rámci SP. Dalším
významným partnerem Klubu se stal Národní vzdělávací fond. Od druhé poloviny
devadesátých let se Klub stal velmi významným partnerem NVF při práci na projektech EU,
zejména například na programu PHARE ve fázi přípravy ČR na vstup do EU. K nejvýznamnějším
z těchto projektů patřil projekt systému vzdělávání pro personální manažery, včetně jeho
obsahu. Jeho autory byly významné univerzity z Velké Británie. Klub personalistů se pak stal
v součinnosti s Národním vzdělávacím fondem hlavním realizátorem tohoto programu v ČR.
Klub spolupracoval i s některými státními orgány, zejména např. s Ministerstvem práce a
sociálních věcí, a to zejména s útvary řídícími oblast zaměstnanosti. V oblasti péče o zdraví
spolupracoval zejména prostřednictvím své sociální sekce s Centrem hygieny práce a nemocí
z povolání Státního zdravotního ústavu v Praze.
Klub personalistů a vznik České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů
Nedlouho po vzniku Klubu se stalo aktuálním zastoupení České republiky v Evropské asociaci
pro personální řízení – EAPM. Překážkou toho, aby se zástupcem ČR v EAPM stal Klub
personalistů, který byl v té době prakticky jedinou nevládní organizací v této oblasti
působnosti, byl zejména odvětvový charakter Klubu, tj. jeho orientace prakticky výhradně na
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průmyslové podniky a organizace. Tento postoj zaujímalo zejména Ministerstvo práce a
sociálních věcí podporované zejména Českou manažerskou asociací, která se v té době rovněž
konstituovala a personální řízení považovala jako jednu z klíčových oblastí svých aktivit. Svou
roli sehrál i postoj rakouského Institutu produktivity práce, který jako dlouholetý člen EAPM
vzal na sebe roli garanta za přípravu ČR na vstup do EAPM. Výsledkem složitých a náročných
jednání bylo společné rozhodnutí, že Klub personalistů českého průmyslu, Česká manažerská
asociace a rakouská společnost Helmuth Neumann Int. (poradenská společnost v oblasti
personalistiky působící v ČR) jako tři rovnocenní zakladatelé společně založí novou organizaci,
a to Českou společnost pro rozvoj lidských zdrojů. Zároveň bylo dohodnuto, že všichni tři
zakladatelé budou rovnocenní ve svých právech a budou se střídat v jejím řízení. V souladu
s tím, a to zejména s ohledem na úspěšné aktivity Klubu, byl prvním prezidentem společnosti
jmenován Ing. Rudolf Salzbrunn, tehdejší předseda Klubu personalistů a výkonným ředitelem
Klubu se stal Ing. Jaroslav Berka, tajemník Klubu. V tomto organizačním formátu se mohla
Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů r. 1993 ucházet o členství v EAPM. V nadcházejícím
dvouletém zkušebním období musela tato společnost prokázat svou akceschopnost a
kompetence v oblasti personálního managementu. To se nakonec podařilo především díky
aktivitám Klubu personalistů, který kromě „svých vlastních“ aktivit zorganizoval i některé další
odborné akce pod hlavičkou České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů. Veškeré tyto aktivity
– z nichž aktivity Klubu byly jednoznačně klíčové – mohla pak delegace ČSRLZ ve složení Ing.
Salzbrunnn, Ing. Berka a Ing. Tesař (za ČMA) prezentovat v r. 1995 na zasedání exekutivy EAPM
v Hamburku. Tam také padlo rozhodnutí o přijetí ČSRLZ a jejím prostřednictvím České
republiky za člena EAPM.
Toto moje krátké a stručné zavzpomínání, které se vztahuje prakticky jen k prvnímu
desetiletí existence Klubu, kdy jsem v něm aktivně působil, nemůže, samozřejmě, postihnout
celý rozsah aktivit. V každém případě bych však chtěl toto zavzpomínání uzavřít
konstatováním, že zásadní změna v ekonomice země i celé naší společnosti, ke které došlo
během prvního desetiletí důsledným přechodem od centrálního řízení k tržní ekonomice,
změnila i podmínky pro fungování Klubu personalistů a nastolila nové problémy, se kterými se
musel Klub vyrovnávat.

SLAVNÉ ZNAČKY
HENRY FORD
Henry Martin Ford (1863-1947), o němž se říká, že
postavil Ameriku na kola, měl všechny předpoklady pro
to, aby uspěl. Odjakživa byl pracovitý, cílevědomý a
vnímavý k aktuálním potřebám doby. Byl velmi
inteligentní a zároveň dal i na svůj instinkt. Cílil na
masový trh a jeho krédem bylo „Překážky jsou ony
obávané věci, které spatříte, když odvrátíte pohled od
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svého cíle“. Měl jasnou vizi, tedy prodávat co nejvíce aut za co nejnižší cenu, a té se nevzdal
ani v časech, kdy čelil neúspěchům či kritice.
Syn farmáře z Michiganu, vyučený zámečník a opravář parních strojů, se později stal hlavním
inženýrem ve firmě T.A.Edisona. Na základě experimentů s benzínovými motory, které
prováděl ve svém volném čase doma v kuchyňském dřezu, pak v roce 1896 vyrobil první
automobil a pár let poté založil svou první firmu, která ovšem zanedlouho zkrachovala. Nedal
se odradit, jelikož věřil v potenciál benzínových motorů a nikoli těch tehdejších na elektrický
pohon, a v roce 1903 založil společnost novou s počátečním kapitálem pouhých 28000 dolarů.
Jeho detroitská Motor Ford Company přesto dokázala již během prvního roku vyrobit 1700
automobilů a několik prototypů, které přinesly jeho firmě mnoho vítězství v automobilových
závodech a několik rychlostních rekordů. V té samé době u nás mimochodem vyhrávali se
svými motocykly závody také Laurin a Klement.
Propracovaný management
To byl však skutečně pouze začátek. Jak již bylo řečeno, Ford od počátku usiloval o to, aby
jeho „vozidla bez koňského motoru“ byla zbožím, které si může dovolit každý. Své legendární
modely T a N tudíž prodával jen za 825 dolarů, což dramaticky zvýšilo poptávku, kterou bylo
třeba rychle uspokojit. Postavil tedy nový závod, v němž propojil patra vyčleněná pro
jednotlivé etapy výroby tak, že ve čtvrtém se začalo a z prvního již vyjíždělo hotové auto.
Produkce narůstala každý rok o 100%, takže v roce 1912 činila již 78 400 modelů ročně a cena
se dostala na 575 dolarů, tedy poprvé pod hranici ročního průměrného příjmu. Při neustálém
zdokonalování montážního pásu se spolu se svými zaměstnanci inspiroval linkou na jatkách,
takže jeho pohyblivá montážní linka poháněná magnetickým setrvačníkem snížila výrobní
proces jednoho vozu z 12,5 hodiny na necelých 6, a stejně tak snížil i počet dělníků. Měl
dokonce propočítáno, kolika silných mužů je potřeba k sestavení jednoho modelu T, kolika
normálních mužů a kolik starců a dětí. Zatímco jiné značky musely pro výrobu 250 000 aut
zaměstnávat 66 000 dělníků, Fordovi jich na stejný počet stačilo pouhých 13 000. Kritice, že
tak připravuje lidi o práci, čelil argumentem, že „není pravda, že vytěsnil z práce kvalitu a
zručnost lidí, neboť přenesl vyšší dovednost do dalších velmi důležitých oblastí jako
management, plánování a koncepce nástrojů, přičemž toto zdokonalení nejvíce oceňují právě
dělníci“. Těm mimochodem zdvojnásobil mzdu, takže si mohli postupně dovolit koupit vlastní
automobil a zároveň tím zabraňoval fluktuaci, takže měl k dispozici odborně vzdělané
pracovníky a nemusel každou chvíli zaučovat nové a nové nádeníky, a místo toho neustále
vzdělával ty stávající. Byl vášnivým zastáncem celoživotního vzdělávání, v němž spatřoval
způsob, jak zůstat mladý. „Kdokoli se přestane učit, je starý, ať je mu 20 nebo 80“ zní další
z jeho známých citátů. Ford je jedním z představitelů první etapy vědeckého managementu,
který se začínal rodit v posledních letech 19. století. Tehdejší organizační management, tzv.
taylorismus, nazvaný podle jeho zakladatele F.W.Taylora, byl reakcí na příliv nekvalifikované
pracovní síly ze zámoří a spočíval především v organizaci práce a motivaci zaměstnanců
finanční odměnou za splnění či nesplnění zadaného denního úkolu.
Sociální politika
Ford sice nebyl žádný přemrštěný altruista, když už, tak spíše autokrat, nicméně jeho
zaměstnanecká politika byla chytře koncipována tak, aby z ní maximálně profitovaly obě
strany, tedy jak zaměstnavatel, tak zaměstnanci. Věděl, že se jeden bez druhého neobejde a
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již v době nástupu mechanizace si nepřestával být vědom důležitosti a tehdejší
nenahraditelnosti lidského prvku v automatické výrobě. Od zaměstnanců, kteří byli zároveň i
jeho zákazníky, se pak očekávala nejen pracovitost a disciplína, ale také morální bezúhonnost,
takže zavedl sociologické oddělení, které dohlíželo, zda se zaměstnanci neoddávají alkoholu
nebo hazardu. Slušným stálým zaměstnancům pak nabízel speciální prémie, zdravotní péči a
sportovní a kulturní vyžití v pro tento účel postavených zábavních parcích nejen pro ně, ale i
pro jejich rodiny. To bylo ve své době unikum.
Ford byl natolik skálopevně přesvědčený o správnosti své strategie prodávat co nejlevnější
auta, že ve 20. a 30. letech, kdy již ve firmě pracoval i jeho kreativní syn Edsel, nechtěl o jeho
návrzích modernizace a většího komfortu na úkor nízké ceny ani slyšet. Ještě v roce 1927
ovládal se svými 15 miliony vozů 50% trhu a tento rekord mu zůstal příštích 45 let. Ve 30. a 40.
letech však automobilka přežila především díky výrobě slavných džípů a bombardérů B-24 pro
II. světovou válku. Tehdy již ve firmě pracoval také Fordův vnuk Henry II., který ji pak vedl až
do roku 1980. Nastupoval v době, kdy podnik čelil velkému konkurentovi, firmě General
Motors, a předešlou krizi se mu sice podařilo překonat, bylo to však na úkor kvality
mezilidských vztahů, jelikož vládl Ford Motor Company stejně pevnou rukou jako jeho
dědeček. Ve vztahu k vyššímu vedení učinil jak dobrá rozhodnutí, když najal zastánce
moderního managementu Roberta McNamaru, pozdějšího ministra obrany ve vládě J. F.
Kennedyho, tak špatná, když na konci 70. let naopak přiměl k odchodu ke konkurenčnímu
Chrysleru vynikajícího manažera Leea Iacoccu, který se pak zasloužil o jeho ještě větší rozmach.
Dobře nevycházel ani se svým bratrem Williamem, který se v rodinném podniku musel
spokojit s funkcí pouhého finančního ředitele.

Budoucnost značky
V současnosti vede firmu Williamův syn Bill, který coby ekologický zastánce věří
v budoucnost automobilů na elektrický pohon, tedy těch, kterým se jeho dědeček před více
než 100 lety rozhodl úspěšně konkurovat. Stejně jako on totiž správně pochopil, co si doba
žádá. Zatímco v době Henryho se ropné zásoby zdály bezedné, současné snahy spočívají
v udržení zdrojů stávajících a v jejich vhodném nahrazení. Ať už si o přínosu Henryho Forda
z ekologického hlediska myslíme cokoli, je jedním z těch, který výrazně ovlivnil novodobé
dějiny Spojených států i jejich kulturu, a který je odbornou veřejností považován za
nejvýznamnější osobnost automobilového průmyslu uplynulého století.

KULINÁŘSKÉ OKÉNKO
Jak chutnaly staré časy
Všechno se mění, vše podléhá vývoji a ani gastronomie není výjimkou. Mění se ingredience,
postupy, přístroje, národní kuchyně přijímají vlivy kuchyní jiných států a kultur, objevují se
různé přístupy k výživě, některé pokrmy zanikají, jiné přetrvávají ve své původní podobě nebo
procházejí více či méně podstatnými změnami. Když potom čteme, co všechno bylo
v dřívějších kuchyních jinak, a nemusíme chodit nijak hluboko do minulosti, vždyť ještě ve
druhé polovině 20. století se běžně vařilo na kamnech, chodilo pro vodu na náves a ani byty
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v domech ve větších městech nemusely mít zavedenou teplou vodu, uvědomíme si, jak
náročná byla příprava jídla jak na čas, tak na fyzickou energii. A to, i když se jednalo o ty
nejprostší pokrmy. Na ohni v krbu či na otevřeném ohništi v kuchyni se pak vařilo ještě
v průběhu celého 19. století, takže dým a kousíčky dřevěných uhlíků, stejně jako poškozená
cínová či jílová glazura hliněných hrnců mohly dodávat tehdejším pokrmům specifickou
příchuť a vůni.
Vývoj české kuchyně ovlivňoval dovoz nových potravin z
rozličných koutů světa, aktuální politická a ekonomická
situace, dobová morálka a mravy a změny místní vegetace
a fauny /ještě v 19. stol. se u nás běžně jedlo drobné volně
poletující ptactvo, raci a žáby, v 17. století pak i veverky,
bobři, vydry, medvědi a sladkovodní želvy/ Jídla, která se
dnes považují za naše národní pokrmy jako knedlíky,
vepřo zelo, pečená kachna, guláš či kynuté plněné buchty
však většinou vznikala až v průběhu 19. století a mnohdy
vypadaly jejich původní receptury jinak, než jak je známe
dnes. Obecně lze říci, že kuchyně staletí předcházejících
století 19. byla daleko výživnější, lehčí a chudší na moučná
jídla a cukr. To se změnilo s objevením řepného cukru a zařazením velkého počtu sladkých
pokrmů spojených také s větší spotřebou másla. Maso se většinou jedlo bez příloh, pouze se
zeleninou. Brambory, tzv. zemčata, u nás zdomácněly až ve 30. letech 18. století, káva a čaj až
v 19. Od jednoho až dvou jídel denně ve středověku se postupně přešlo ke třem denním jídlům
a v 19. stol. v měšťanských rodinách až k šestichodovým obědům. První tištěná kuchařka u nás
vyšla v 16. stol., za vrchol kuchařské literatury je pak považována kuchařka M.D.Rettigové
poprvé vydaná v r. 1823 a poté pravidelně doplňovaná jinými autory.
Následující recepty neboli po staru „předpisy“ pocházejí z období 16. až konce 19.století a
jsou přepsány v originálním znění.
Jarní tmavá polévka s nadívanými okurkami
Vezme se polévka Ží /silný hovězí vývar s mrkví a petrželí/. Kořínky se na tenko nakrájejí,
v másle podusí, polévkou dolejí a do měkka se vařit nechají. Záhodno také šťovík, třebuli
(kerblík) a celer přiložiti. Zatím se okurky oloupají, v půli rozříznou, vnitřek se vyškrábe, drobet
posolí a ještě jednou varem přejít nechají. Potom se vyjmou, v sítu procedí a sekaninou
z telecího masa nadějí. Potřou se rozpuštěným máslem a žloutkem, rozstrouhanou houskou
se posypou a v pekáčku na másle aneb v mastnotě z polévky se upečou. Když je vše hotovo,
dají se do polévky.
Polévka z čerstvých bylin
Vezme se hrstka kerblíku, špenátu, opence, krapet sedmikrásy a co se komu líbí, např.
řebříček, jahodové a fialkové lístky, mladé zelené cibulky, kmínové lístky a cikorku. Připravuje
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se jako hovězí polévky, případně se žloutky a smetanou, koření se muškátovým květem.
Mohou se dávat různé zavářky, nejenom osmažené žemličky.
Pivní polévka s chlebem, gramatika zvaná (častý pokrm studentů)
Pokrájej do hrnce chléb, aby ho bylo něco přes
polovinu, pak na něj nalej studené pivo, něco kmínu,
osol a nech vařit, než se chléb rozvaří. Pak dej do
jiného hrnce 3 vejce, 5 dkg másla, 3 dkg cukru a 0,25
husté kyselé smetany. Dobře rozmíchej a vlej do
polévky. Nech to ještě za ustavičného míchání
chvilinku vařit. Kdo chce mít polévku nakyslou, může
do ní vmíchat několik lžic vinného octa a trochu cukru.
Hovězí maso na český způsob
Vezmi kus tenkého hrudí, rozsekej je kusy asi půl druhého prstu tlusté, dobře je naklepej,
posol a peč maličko na roštu. Pak je slož do nádoby, nalej na ně pivo, víno, hovězí polévku a
trošku octa, přikryj a hodnou chvíli dus. Potom přidej nakrájené mandle, rozinky, hřebíčky,
zázvor, pepř, strouhaný perník, cukr a pár bobkových listů. Potom s tím často potřásej, aby se
to dobře vsáklo, a dus to tak dlouho, až je maso křehké. Nakonec posyp citronovou kůrou.
Takzvaný guláš na jiný způsob
Pokrájej pro 6 osob nejméně 0,75 až 1 kg masa ze svíčkové nebo z kýty na malé kostky. Na
rendlík dej pokrájený ledvinový lůj nebo slaninu, 2 pokrájené cibule, trochu tymiánu, vlož
maso do toho, osol, opepři, nech to dusit a podlévej polévkou. Když je maso dost měkké, dej
to ve vlastní šťávě na mísu a oblož věncem smažených brambor.
Bramborový pudink se šunkou
Uvař dobré brambory, oloupej je a utři. Potom rozpusť 12-15 dkg másla a nech zpěnit, přidej
4 žloutky a 6 celých vajec, jedno po druhém, potom ty třené uvařené brambory a 0,5 kg
posekané šunky. Popraš moukou a dej do ubrousku. Ten zavaž a vař v páře jako každý jiný
pudink. Potom posyp parmazánským sýrem a omasti máslem.
Dušená pitomá kachna
Očistí se kachna, uvážou se jí nožičky nazpátek, dá se do kastrolu, přileje se drobet pivního
octa a dusí se v troubě, až zajde šťáva hodně do červena. Pak se kachna přendá do jiného
kastrolu, šťáva se rozředí a povaří, procedí se na kachnu, přileje se kyselá smetana a trochu
vinného octa a dusí se do měkka.
Omáčka ze zeleného angreštu
Vezme se tolik zeleného angreštu, kolik je zapotřebí. Pak se osmaží na másle a propasíruje
řídkým sítkem. Nyní se dá na kastrolek, naleje se na něj trochu bílého vína a páleného cukru,
nechá se to svařit, pak se osolí a dává se k hovězímu masu.
V octu marinované a pečené brambory
Brambory se uvaří, oloupají a nakrájí na kolečka. Každé kolečko se obalí ve strouhance a ve
vejcích a usmaží do červena. Nechají se vystydnout, naleje se na ně ocet a olej, nakrájí se na
ně na drobno cibule, osolí, opepří a nechají přes noc stát. Dávají se k pečeni a hovězímu masu.
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Švestkové knedlíky
Uvař švestky nebo použij kompot a nasekej je. Potom rozmáčej ve vodě žemli, rozmíchej, vraz
mezi to vejce a švestky a vše rozmíchej. Dělej knedlíky, obaluj je v housce a smaž na másle,
případně na oleji.

Makový koláč z rýže
Uvař 12 dkg máku a 12 dkg rýže, každé zvlášť v mléce. Pak dej obojí dohromady a přidej ještě
25 dkg přepuštěného másla. Když je to studené, přidej trochu šafránu namočeného ve
smetaně, 25 dkg cukru, na drobno pokrájenou citronovou kůru, drobet soli a muškátového
květu. Pak přidej 12 žloutků. Všechno dobře promíchej a propracuj. Těsto dávej do papírových,
máslem vymazaných formiček do výše prstu a peč půl hodiny. Pak vezmi koláčky z papíru, silně
posyp cukrem a skořicí a nad nimi přetáhni rozpálenou lopatku.
Šišky ze smržů, hřibů či špiček
Houby posekej, dej do bílé mouky. Přidej vejce a okořeň zelenou petrželkou nebo šalvějí
s pepřem a se šafránem. Dělej z toho mezi rukama šišky, smaž je v másle a na míse polévej
žlutou omáčkou ze smetany a šafránu.
Dobrá varmuže z bezového květu (recept z doby Rudolfa II.)
Udělej kaši z bezového květu a mléka, mléko proceď, vyhoď květ pryč a zavař pšeničnou
mouku nebo krupici. Pak přidej jádra lískových oříšků, omasti a okořeň šafránem a hřebíčky.
Maz (marmeláda) z mrkve (recept z doby Rudolfa II.)
Syrovou mrkev nakrájej a uvař. Dej ji na síto, aby voda vykapala a pak ji ještě velmi dobře
posekej. Přidej dobře usušené krajíčky bílého chleba namočené ve víně, bezový a růžový květ
a vše dej do nádoby s rozehřátým medem. Přidej koření: pepř, zázvor, skořici a hřebíčky a
dobře povař.
Víno šampaňské
Chceš-li obyčejné bílé víno rychle přeměnit v šampaňské, použij k tomu „šampaňského
prášku“. Pro každou lahev si uchystej 4,5 g dvojuhličitanu sodného/soda/, 2,6 g kyseliny vinné
a 5 dkg tlučeného cukru. Z láhve ulej sklenici bílého vína, načež rychle do lahve vsyp sodu a
cukr s kyselinou vinnou, spěšně zazátkuj a zadrátuj. Poté lahví řádně zatřep. Láhev postav do
sklepa do písku dnem vzhůru.
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Limonáda octová
Dej do láhve 3 hrsti rybízu, malin nebo třešní bez pecek, případně modrých fialek. Láhev naplň
dobrým vinným octem a postav na 2-3 dny na slunce nebo na teplá kamna. Potom ocet sceď
a uchovávej v řádně uzavřené lahvi. Při přípravě dej do sklenice čerstvé vody půl kávové lžičky
octa a slaď podle chuti. Chladivý tento nápoj je obzvláště příjemný pro nervově nemocné.
Čerpáno z knih Magdaleny Beranové Jídlo a pití za Rudolfa II. (Maxdorf, 1997) a Tradiční české kuchařky. Jak se
vařilo před M.D.Rettigovou (Libri, 2001)
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