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TÉMA– Age management
V červnu uspořádal Klub personalistů ve spolupráci se společností Age management, z.s. přínosný
a zajímavý seminář „Age management a podpora pracovní schopnosti ve firemní praxi“ na téma
jednotlivých generací zaměstnanců, od nejmladší po nejstarší, jejich specifik, postoje k práci a
individuálního přístupu k nim. Jednou z přednášejících pak byla PhDr. Milada Záborcová, která se
dlouhodobě věnuje tématu starších generací pracovníků a je rovněž autorkou následujícího článku.

Stárneme? Přizpůsobte firemní kulturu
Milada Záborcová
Nadcházející léto přímo vybízí k četbě, vzpomínkám na dětství, na lidi, které jsme mívali tak rádi, na
prázdniny strávené s babičkou, dědou, s našimi blízkými, od nichž nás možná dělily generace, nikoli však
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vzdálenost vztahů a citu. A kdo z nás by neznal a pod pojmem babičky si zároveň třeba nepředstavil vlídnou
postavu ze stejnojmenné knihy Boženy Němcové, která patřila na základní škole nás – pamětníků Generace
X – přece jen ke snesitelnějším titulům.
Asi nám ani nečiní problém svoji představu takovéto „stařenky“ přesněji popsat – zástěra, šátek na hlavě,
upracované ruce a možná i vrásčitá tvář. Víte, kolik bylo ale ve skutečnosti babičce slavné spisovatelky let,
když přijela na proslavené Staré Bělidlo? Správný odhad zní - kolem 55 let. Možná jste někteří trochu
překvapeni. Jak že dnes, po odstupu více než sto padesáti let, vypadají ženy kategorie 55+? Babičky na první
pohled v nich asi zrovna nehledáme.
Všichni máme šanci žít déle
Dnešní generace seniorů má i o deset let později, před svými pětašedesátými narozeninami vcelku dobré
vyhlídky. Naděje na další pokračování života tvoří v České republice u mužů 15,5 roku, u žen dokonce 19 let.
Tyto statistické údaje jsou jistě potěšitelné, otázka však zní: „Co se děje s naší populací, jak se vyvíjí
demografická křivka české společnosti?“
Dáváme kvantitě roků kvalitu?
Na úvod si dopřejme možná trochu odlehčené matematiky a ilustrujících čísel. Píše se rok 2016 a již třetím
rokem můžeme konstatovat, že počet seniorů ve skupině 65+ převýšil počet dětí, které máme v kategorii do
14 let. Poměr je aktuálně zhruba v řádu 18:15 %, prognostici však poukazují na fakt, že populace již započala
proces výrazných proměn, mezi něž patří i stárnutí. Odhady směřující k roku 2050 napovídají, že v naší zemi
bude v tomto čase zhruba 32% společnosti reprezentováno seniory, zatímco skupina zastoupená dětmi do
čtrnácti let se nijak významně nepromění, ani nerozšíří.
Jak je to s lidmi ekonomicky aktivními na trhu práce?
S těmi, kteří budou přispívat do státní pokladny a ovlivní tak nejen svoji životní úroveň, ale i úroveň života
zmíněných dvou skupin, které ještě nebo naopak už pracovně zapojené nejsou? Není třeba složitých
výpočtů k tomu, abychom viděli, že vzhledem k demografickému vývoji dojde zákonitě k poklesu skupin
ekonomicky aktivních občanů. Podle údajů společnosti Age Management, z.s. by mělo nynější zastoupení
pracujících v rozmezí věku 20 – 54 let klesnout v následujících desetiletích z nynějších 49% na 38%, přičemž
skupina lidí ve věku 55 – 64 let zůstane početně zhruba stejná a bude se držet na úrovni 13%. Co z toho pro
pracovní trh vyplývá?
Hlásí se Generace 55+, nebojme se přijmout její potenciál
Nejen česká populace, ale i nynější podmínky na pracovním trhu doznávají stále markantnějších proměn.
Pryč jsou časy, kdy nabídka „volných sil“ překrývala poptávku, a stále bylo kde vybírat z řady odborníků
v celé škále oborů i řemeslných profesí. Dnešní personalisté dobře znají nesnáze, které řeší společně
s manažery, zaměstnavateli, oddělením PR a marketingu atd. Firmy a instituce potřebují schopné
pracovníky. Kde je však vzít?
Hledá se zaměstnanec
Není třeba dodávat spousty příkladů, kdy současné firmy hledají zoufale pracovníky, vyrábějí letáky, lákají
reklamami v metru, v tisku i dalšími komunikačními cestami včetně sociálních sítí další pracovníky a tolik
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potřebnou „novou krev“. Té se ovšem, zdá se, české společnosti nějak přestalo dostávat, a firmy zoufale
bojují o vlastní provozy, konkurence schopnost, nebo možná rovnou udržitelnost. Firma se rozvíjí, obchody
se daří, provoz začíná stagnovat. „Nejsou lidi.“ A fluktuace jenom bují. Že vám tento scénář připadá
povědomý?
Podívejme se novými úhly pohledu
Stále se zaměstnavatelům nabízí jedna velká a obsáhlá skupina, jejíž potenciál, loajalita, ochota se učit i
pracovní nasazení není často ještě zaměstnavateli plně využita. Ano, jsme v české realitě a hovoříme stále o
kategorii 55+. Jako lektorka, mezi jejíž práci patří řešit mimo jiné i kvalitu komunikace na pracovišti, emoce,
které do vedení týmu dávají manažeři, i mezigenerační spolupráci a propojenost mezi zaměstnanci,
vnímám, že čeští zaměstnavatelé mají před sebou velký úkol i výzvu – ustoupit od předsudků, zbavit se
strachu ze zaměstnávání „starších“ pracovníků a vytěžit z nového přístupu k této výrazné skupině na trhu
práce maximum prospěchu pro jejich vlastní společnosti. Firmy, které zákonitosti vývoje české společnosti a
jejích proměn vnímají, již na změnách a začleňování age managementu – tedy přístupu, v němž se pozitivně
zohledňuje věk a individuální potenciál - pracují. Dobře vědí, že právě tímto přístupem jsou o krok napřed.
A firmy ostatní? Problém jak přitáhnout zaměstnance a udržet si zejména ty kvalitní stejně řešit v budoucnu
ve většině případů budou muset.
Mezigeneračně – mezi námi generacemi
Cest, jak dosáhnout zlepšení situace, je samozřejmě více. Jako lektorka, která pracuje s týmy, však
vnímám jako klíčové několik oblastí, nad nimiž je dobré se v dané firmě či instituci zamyslet. První z nich je
firemní kultura a její dopad na zaměstnance i působení směrem ven k zákazníkům a veřejnosti. Dobré
jméno firmy, brand, hodnoty, které s sebou nese. Věděli jste, že zatímco čeští muži na dotazy, co je vede
k odchodu z určitého zaměstnání, uvádějí zdravotní důvody, české ženy vedou ke změně pracovního místa
nejčastěji problémy ve vztazích s kolegy a špatné klima v rámci týmu? Komunikační problém se šéfem pak
uvádějí obě skupiny jako důvod k odchodu z daného prostředí ve více než 40%. Přidáme-li si k tomuto
výzkumy prezentované např. společností LMC s.r.o. a dalšími průzkumy trhu práce, v situaci, kdy je
předpoklad, že až každý čtvrtý Čech v letošním roce bude měnit práci – a hlavně má si z čeho vybírat, se
může tento ukazatel pro zaměstnavatele stát významným signálem k zamyšlení.
Co se děje na českých pracovištích špatně?
Nechci unavovat výčtem problémů, které při své práci na zlepšování komunikace, emocí a vztahů
v pracovních týmech potkávám, ale dovolím si snad zmínit v široké škále chyb a jednání ze strany manažerů
ty nejčastější. Co tedy nezvládají někteří manažeři zrovna nejlépe?
•
•
•
•
•
•
•
•

Nekomunikují
Neumějí ocenit práci a poděkovat za ni
Neznají své podřízené a nemají na ně čas
Nejdou příkladem
Plýtvají schopnostmi zaměstnanců
Šetří na výkonných lidech
Nechají vládnout rivalitu
Podléhají předsudkům a mýtům ve vztahu k věku
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První místo pomyslného řetězení omylů vedoucích ke ztrátě zaměstnanců pak zaujímá „nešikovná kritika“,
kdy nespokojení zaměstnanci uvádějí jako důvod rozhodnutí ke změně fakt, že byli kritizováni veřejně,
nevhodnou formulací kritizujících výroků apod.
Jak z bludného kruhu ven?
V první řadě je dobré uvědomit si, že nesmíme „zapomenout na člověka“. Pracoviště tvoří zcela konkrétní
lidé, potřebují navazovat vztahy, dobře komunikovat, cítit se bezpečně, přijímat za dobře odvedenou práci
uznání, vidět další příležitosti k růstu a rozvoji. Lhostejno, jsou-li právě v roli podřízených či jejich šéfů.
Potřebují vědět, že do firmy patří, že mohou svým kolegům i nadřízeným důvěřovat. Že díky jejich přístupu
se s firmou mohou ztotožnit, mohou vyřešit i sladění pracovního života se svými osobními povinnostmi,
jako jednotlivec jsou pro firmu důležití. Z hlediska zaměstnavatele je pak důležité zamyslet se nad
podmínkami, které zaměstnanci k práci mají, znát jejich potřeby, názory, podporovat jejich zdraví a
schopnost pracovat ve všech etapách profesního vývoje – tedy i v pozdějším věku. Pracovní trendy se silně
proměňují, stejně tak, jako se odlišují požadavky a cíle generací, které se v pracovním životě mohou
potkávat či potkávají. Synergický efekt dobře zvládnuté komunikace a nastolení spolupráce v rámci týmu,
složeného třeba i z více generací, je dostatečným profitem, který se bude zaměstnavateli v dobrém
opakovaně vracet. S prodlužováním života nastává potřeba setrvat déle aktivní. Dobré pracovní podmínky i
zodpovědné zacházení s vlastním zdravím i cíli dokážou významně přispět k prodloužení pracovní
schopnosti. Hranice odchodu do důchodu se stále posouvá, cílem je, aby lidé pracovali déle. Proč, to je
zřejmé i z údajů uvedených výše. Otázka zní – jak toho budou ale schopni?
Kde je klíč ke spokojenému zaměstnanci?
Nejspíše u dobrého lídra, vedoucího, který si uvědomuje, že zaměstnanec bude pracovat dobře tehdy,
bude-li na pracovišti bez strachu a bude-li chodit do práce rád. Jako lektorka vnímám důležitost podporovat
přístupem, vzděláváním a rozvojem zaměstnance v dovednostech, v nichž se naučí zacházet se svým
kariérním plánováním. Učit je, jak posílit schopnost zvládat změny v profesním i osobním životě, jak
předcházet riziku vyhoření. Posilovat dovednosti jak umět správně zacházet s emocemi u sebe i u druhých,
jak pracovat přínosně s kritikou, řešit konflikty, zvládat stres, jak podporovat vlastní duševní rovnováhu a
zdraví v práci. Výčet je omezen na faktory nejdůležitější, možností zůstává celá řada. Nepodceňování
zmíněného se však zaměstnavatelům i jejich zaměstnancům bohatě vrátí. Alespoň mě o tom přesvědčila
uplynulá léta mé vlastní lektorské a konzultační praxe. A protože v titulu mých úvah zaznívá přání či
nabádání ke změně, dovolím si nakonec přednést hypotézu, kterou mi snad dostatečně mohou potvrdit
zkušenosti minulé: „Doba upření zraku na výkon je za námi. Do budoucna vyhrají v pracovním světě ti,
kteří dobře vnímají, jak se s nimi na pracovišti jejich kolegové cítí.“

PhDr. Milada Záborcová, Ph.D. má těžiště lektorské a konzultační práce v oblasti zvládání
krizových situací a emocí při práci s lidmi. Zaměřuje se na řešení komunikace v týmech,
kromě firemního prostředí působí dlouhodobě i v neziskovém sektoru a v sociální sféře.
Spolupracuje úzce se společností Age Management, z.s., kde je certifikovanou lektorkou
programu Profesní seniority. Více informací naleznete na www.milada.zaborcova.cz
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NĚCO STATISTIKY
NA JAKÉ VYSOKÉ ŠKOLY MÍŘÍ LETOŠNÍ MATURANTI?
Ačkoli se v poslední době hovoří o poklesu prestiže a obliby manažerské profese, údaje o tom, na jaké
obory vysokoškolského studia si podali letošní maturanti nejvíce přihlášek, hovoří alespoň zatím jinak.
1.
2.
3.
4.
5.

Ekonomie a management 40%
Humanitní a společenské vědy 32%
Cizí jazyky a mezinárodní studia 29%
Technika a informatika 22%
Právo a veřejná správa 16%

PRACOVNÍ POZICE S NEJVYŠŠÍ POPTÁVKOU
1. Největšího uplatnění dosahují absolventi informatiky, každý šestý pracovní inzerát se týká tohoto
oboru, přičemž zájem je především o vývoj a aplikaci systémů. Studenti jsou firmami často najímáni
již během svého studia.
2. Technické obory náročné na odborné znalosti: konstruktér, průmyslový designér, elektroinženýr
v energetice, kterých je podobný nedostatek jako IT profesí, a to zejména ve Středočeském a
Plzeňském kraji.
3. 15% poptávek je z oblasti obchodu
4. Medicína, zejména stomatologie a farmacie jsou stále na vzestupu. Zejména po odchodu silné
generace zubařů do důchodu se uvolní větší počet pracovních míst.
Není dnes výjimkou, že člověk nakonec nepracuje v oboru, který vystudoval. Pro firmy je důležitý
mezioborový přesah, schopnost se učit, analytické myšlení, znalosti jazyků a tzv. měkké dovednosti.
Odkaz: http://www.vysokeskoly.cz/clanek/zebricek-o-jake-obory-je-nejvetsi-zajem-a-upatneni-absolventu

OHLÉDNUTÍ ANEB BYL JSEM U TOHO
JAK JSEM SE STAL PERSONÁLNÍM ŘEDITELEM A ČLENEM KPČR
Rozhovor s Ing. Milanem Benešem
Jak bylo avizováno v minulém čísle Zpravodaje, v tomto seriálu bychom rádi zprostředkovali vzpomínky
lidí na zajímavou, významnou etapu v jejich profesní kariéře, někdy rovněž provázenou a umocněnou
historicko-společenskými změnami, jimž byli osobně přítomni, a které dle našeho názoru stojí zato
zaznamenat právě z osobního pohledu pamětníků, neboť jak říká Miroslav Ivanov: „Minulost není třeba
milovat, stačí ji porozumět a nezapomenout, že končí v budoucnosti“. Tentokrát bude vzpomínat
dlouholetý člen Klubu personalistů ČR Ing. Milan Beneš na období, kdy se po listopadu ´89 stal vlivem
okolností z odborného pracovníka-specialisty ve výzkumném ústavu personálním ředitelem stoletého
molochu s několika divizemi a desítkami tisíc zaměstnanců.
Rozhovor vedla Adéla Vaňharová z KP ČR.
Pane inženýre, pokud vím, jste členem Klubu od jeho založení do dneška?
MB: Ano, do Klubu jsem vstoupil v roce 1991 jako reprezentant podniku ČKD Praha, kde jsem v tu dobu
vykonával funkci personálního ředitele.
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Jak jste se vlastně k této významné funkci dostal, vzhledem k tomu, že jste předtím působil ve zcela jiné
oblasti než personální?
MB: Na tuto otázku je poměrně složitá a dlouhá odpověď, ale vynasnažím se být pokud možno stručný. Do
ČKD jsem přišel hned po studiu na ČVUT. Má diplomová práce se týkala zvýšení životnosti jednoho typu
kompresoru a byla zpracována pro Výzkumný ústav ČKD. Tam jsem pak nastoupil a postupně vybudoval
laboratoř životnosti a provozní spolehlivosti. Velice brzo jsem totiž pracoval jako odborný pracovník v oboru
mezních stavů materiálů a konstrukcí, v němž jsem získal vědeckou atestaci. Nutno podotknout, že v tu
dobu bylo v ČR jen několik pracovišť, která se touto problematikou, jejíž důležitost nabývala na stále větším
významu, zabývala (např. Státní výzkumný ústav materiálu, ČVUT- fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
Státní výzkumný ústav pro stavbu strojů). Ve výzkumném ústavu ČKD jsem v tomto oboru pracoval v období
od r. 1961 do r. 1987, kdy jsem přešel na generální ředitelství ČKD Praha, do odboru automatizace a
robotizace, kde jsem měl na starosti zavádění robotů na pracoviště celého ČKD Praha. To by ale bylo veliké
a dlouhé povídání, pojďme raději jinam.
Dobře, k tomu se tedy můžeme vrátit eventuelně někdy jindy. Tak to byla jistě velice rozmanitá a zajímavá
práce, ale jak to bylo s tou změnou zaměření na personalistiku?
MB: Kdo zažil rok 1989 a několik následujících let někde v zaměstnání, ví, jaká byla atmosféra v podnicích,
zejména v těch větších, kde dosud veškeré řízení bylo pod „stranickým“ vlivem. A v ČKD, které v tu dobu
zaměstnávalo cca 35 tisíc osob, se to dělo ve zvýšené míře. Tehdejší generální ředitelství, v jehož čele byl
vždy dobře prověřený generální ředitel (např. Ing. Kapek, první tajemník MV KSČ, podobně Ing. Rudolf
Rychecký), řídilo 18 závodů v Praze i mimo ni (např. v Hradci Králové, Chocni, Kutné Hořen či Napajedlech).
Po listopadu 1989 ředitelé v jednotlivých závodech ČKD, ale i na jeho generálním ředitelství, nemohli,
zejména díky své dosavadní „řídící“ činnosti, dosavadní funkce vykonávat. Je nutno si také uvědomit, že
v počátku devadesátých let docházelo k přechodu na tržní ekonomiku, pro což bylo nutné najít nové
vedoucí pracovníky. Ale kde je u nás v tu dobu hledat? Proto ministr průmyslu ještě koncem roku 1989
odvolal dosavadního generálního ředitele a jmenoval novým generálním ředitelem JUDr. Otakara
Koutského, který byl značně orientován na Francii, kde po řadu let působil. Ten přišel na generální
ředitelství ČKD Praha velice razantně a první co si přál, byla výměna dosavadního personálního ředitele (ten
metodicky řídil vedoucí personálních útvarů ve všech závodech) a jeho prostřednictvím pak i výměna
ředitelů všech závodů. Vypsal proto výběrové řízení na obsazení místa personálního ředitele ČKD Praha,
který měl nastoupit k 1. 4. 1990. Tam jsem byl přihlášen.
Říkáte, že jste „byl přihlášen“, vy jste tedy původně o tuto funkci nestál, nepřihlásil jste se do konkursu sám?
MB: Vůbec jsem o tom neuvažoval, protože mé dosavadní zaměření bylo zcela jiné. JUDr. Koucký za mnou
někdy koncem ledna přišel a přesvědčoval mne, abych se do výběrového řízení přihlásil, protože prý nemá
v dosud přihlášených osobách vhodného kandidáta. Prý mám předpoklady, protože znám současnou
organizaci a poměry v ČKD, a že se přesvědčil v našich společných dosavadních jednáních (od prosince 1989
jsem vykonával funkci předsedy odborové organizace), že bych funkci dobře zastával. I když jsem stále jeho
přesvědčování odolával, postavil mne pak před hotovou věc – že mne tam přihlásí, ať chci nebo ne, že si to
ještě třeba rozmyslím. Nakonec jsem tedy přišel před výběrovou komisi a tam pak uspěl, takže k 1. 4. 1990
jsem nastoupil – vystřídal tehdy člena obvodního výboru KSČ, který se do výběrové akce sám také přihlásil.
Pochopil jsem, že asi nešlo vybrat nikoho z ostatních přihlášených. Pro mě ale nastalo velice náročné
období. Sice jsem dobře znal náplně výrob jednotlivých závodů ČKD, což bylo i při mé nové funkci výhodou
(a později se projevilo např. při konkurzech na místa ředitelů závodů), ale o personalistiku jsem se do té
doby zajímal velmi málo.
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Můžete alespoň krátce vyjmenovat to, co vás v prvém období čekalo a co jste tedy musel udělat jako nový
personální ředitel ČKD Praha?
MB: Tak jen stručně. Nejdříve bylo nutné provést určitou stabilizaci vedení v jednotlivých závodech ČKD
Praha, o. p. (oborový podnik). Jak jsem již řekl, jednalo se o 18 závodů, v jejichž čele byl vždy ředitel
s vedením (odborní ředitelé) a několik účelových zařízení („UZ“), zaměřených na provádění specializovaných
služeb pro celou VHJ ČKD Praha (výpočetní technika, bytová výstavba a s tím související služby, rekreační
zařízení, školící útvary aj.). Proto jsem pro všechny závody a ÚZ během přibližně 2,5 měsíců vypsal a
realizoval konkurzy nebo výběrová řízení na pozice ředitele. Další velice důležitou akcí v počátku mého
působení bylo zajištění a provedení manažerského kurzu, jehož cílem bylo nové manažery vybavit
potřebnými znalostmi pro řízení podniků, které přešly od dosavadního řízení prostřednictvím tzv.
„plánovaného hospodářství“ k řízení v tržním prostředí. Protože u nás v tu dobu nebyla vhodná instituce
pro takovéto vzdělávání, využil jsem vazby generálního ředitele JUDr. Kouckého na Francii a uspořádal kurz
pod vedením francouzských lektorů, při podpoře francouzského velvyslanectví v Praze (texty byly přeloženy
do češtiny, přednášky přítomných lektorů pak simultánně tlumočeny). Kurzy byly čtrnáctidenní a stejné pro
obě skupiny nových manažerů. Další akce, které bych měl v této souvislosti zmínit, byla přeměna VHJ ČKD
Praha na holding akciových společností, která probíhala na začátku devadesátých let, již za působení
nového generálního ředitele Ing. Jana Havelky (vítěze výběrového řízení vypsaného ministerstvem průmyslu
a obchodu). JUDr. Koucký se tehdy stal předsedou dozorčí rady ČKD Praha holding.
V roce 1991 se podnik ČKD Praha, a.s., spolu se všemi dceřinými akciovými společnostmi ČKD, stal jedním
z prvních členů Klubu personalistů ČR (tehdejší název však byl Klub personalistů českého průmyslu).
Nelze se nezeptat, jak jste to vše, coby specialista zaměřený dosud na jiné obory, zvládl?
MB: Jak jsem již nastínil, původně jsem takovou funkci dělat nechtěl, ovšem když jsem ji pak přijal,
znamenalo to i pro mě velmi intenzivní vzdělávání, zejména v počátku. Výhodou tehdy bylo, že postupně
vznikaly nové zákony a předpisy, kterým musely být přizpůsobeny i vnitřní firemní předpisy. Zdědil jsem
poměrně obsáhlý, dle mého názoru značně předimenzovaný personální úsek, který měl tehdy v pražských
Vysočanech pro svou činnost vyhrazenu celou jednu budovu. Samozřejmě jsem celý úsek velice rychle
přeorganizoval a „zeštíhlil“, což jsem postupně provedl i v ostatních dceřiných akciových společnostech.
Mnohdy k nelibosti těchto akciovek, ale byl to nutný krok.
Jak dlouho jste působil ve funkci personálního ředitele ČKD Praha holding?
MB: Ve funkci jsem byl až do konce roku 1994, tedy něco přes 4 roky. V roce 1994 totiž prodal stát majoritní
podíl (kontrolní balík akcií) společnosti INPRO (výběr této společnosti byl „politický krok“, jenž realizoval
tehdejší ministr průmyslu a obchodu Ing. Vladimír Dlouhý z ODA), která s provozováním a s řízením větších
strojírenských firem neměla žádné zkušenosti. Následně došlo u části akciových společností ke snížení
objemu výroby a některé společnosti zcela ukončily svou činnost. Nové vedení nebylo úspěšné a v roce
1998 stál holding ČKD Praha na pokraji bankrotu. To bych zde ale nechtěl rozebírat – to je už jiné téma.
Co následovalo poté, jaké bylo vaše další působení?
MB: V rámci své činnosti personálního ředitele jsem pak založil několik dalších firem (např. jednu
podnikovou zdravotní pojišťovnu, jeden oborově zaměřený penzijní fond), kde jsem pak našel své
působiště. Z ČKD Praha jsem totiž musel sám odejít, protože pod vedením nového generálního ředitele
z INPRO se nedalo pracovat podle mých představ. Ostatně tak učinil i bývalý generální ředitel Havelka ihned
po nástupu nového vedení holdingu. Současně jsem odešel i z dalších funkcí souvisejících s mou pozicí
personálního ředitele, tj. z funkce člena či předsedy představenstva v pěti dceřiných akciových
společnostech.
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Zde bych chtěl zmínit skutečnost, že ať už jako personální ředitel v ČKD anebo později jako řídící pracovník
v dalších firmách, vždy jsem danou firmu přivedl do Klubu, čehož využívali zejména personalisti těchto firem
vítající možnost zúčastňovat se nejrůznějších akcí, na nichž se mohli setkat s podobně zaměřenými kolegy a
specialisty, získat cennou příležitost vyměňovat si zkušenosti, navazovat kontakty a nacházet odbornou
pomoc při řešení svých problémů. Některé z těchto akcí byly i dvoudenní, výjezdní a pokaždé s vysokou
účastí. Lidé tehdy ještě neměli tak snadný přístup k informacím, měli však více času setkávat se na
odborných akcích osobně.
Tolik tedy k mým personalistickým začátkům.
Vaše pracovní zkušenosti jsou velmi bohaté a pestré, samostatnou kapitolou je potom vaše dlouholeté
působení v Klubu personalistů ČR, který letos slaví 25. výročí svého založení, stál u zrodu personalistiky v ČR
po roce ´89 a za svou historii prošel mnohými proměnami. A jelikož vy jste v něm téměř od samého začátku,
počítám, že se s vámi na toto téma v některém z dalších pokračování seriálu Ohlédnutí znovu setkáme.
MB: Souhlasím a budu se těšit. Klub je téma mému srdci blízké.

Ing. Milan Beneš, v současnosti v důchodu, je předsedou dozorčí rady KP ČR, z.s., jeho
čestným členem a předsedou výboru v několika dalších spolcích.

SLOVNÍČEK (DO) NOVÉ DOBY
Další díl seriálu, tentokrát na téma zkratky v psané elektronické konverzaci. Zda už stačily přejít i do té
mluvené, nám není známo.
FYI – For Your Information. Pro vaši informaci.
WYSIWYG- What You See Is What You Get. Co vidíš, to dostaneš. Označení pro editory zobrazující vše
v konečné podobě tak, jak je dostanete na tiskárně nebo v prohlížeči. V těchto typech html editorů
nepracujete přímo s html kódem, ale s objekty, obrázky a textem, přičemž funkční html kód za vás
vygeneruje editor.
BRB – Be Right Back. Přijdu hned. Jsem hned zpátky.
CU – See You. Na viděnou.
NTB – notebook nebo netbook
THX – Thanks. Díky.
NP – No problem.
NWM – Nevermind. Nevadí.
MMNT – Moment.
FYA – For Your Amusement. Pro tvé pobavení.
HAND – Have a Nice Day.
ICYMI – In Case You Missed It. V případě, že ti to uniklo.
TBH – To Be Honest. Abych byl upřímný.
LMK- Let Me Know. Dej mi vědět.
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NBD - No Big Deal. Nic extra, nic důležitého.
IC – I See. Aha
Dumao – I don´t know. Nevím.
NSFW – Not Safe for Work. Označení odkazu na webové stránky, které není radno prohlížet v práci či na
veřejnosti.
YAW – You Are Welcome. Není zač
FTW – For the Win! Nadšené zvolání pro vyjádření, že je něco lepší než to druhé.
A ta nejdůležitější nakonec: TL:DR – Too Long – Didn´t Read. Nečetl jsem – moc dlouhé.

JINÝ POHLED
Zbytečná práce?

Zbytečná práce?

V roce 2013 uveřejnil britský antropolog David Graeber pod názvem On the Phenomenon of Bullshit Jobs
esej o charakteru toho typu novodobých pracovních pozic, které se zdají být jaksi uměle vyrobené, po všech
stránkách neužitečné, a které lidi, kteří je vykonávají, navíc většinou ani nebaví. Graeber, profesor na
londýnské School of Economics, v něm píše:
V roce 1930 předpovídal John Maynard Keynes, že na konci století budou technologie v takové fázi vývoje,
že v zemích jako jsou Velká Británie a USA budou muset lidé pracovat pouhých 15 hodin týdně. Existují
všechny důvody pro to, aby měl pravdu, technicky vzato jsme toho zcela schopni. Přesto se tak dosud
nestalo. Místo toho nás technologie dovedly k tomu, že jsme si vymysleli způsob, jak pracovat ještě více. Aby
to bylo možné, byly vytvořeny pracovní pozice, které jsou z hlediska efektivnosti nesmyslné. Zástupy lidí,
zejména v severní Americe a Evropě, tak tráví celý svůj pracovní život v zaměstnáních, o kterých se v hloubi
duše domnívají, že jsou zcela zbytečná. Morální a duchovní škody provázející tuto situaci jsou potom značné.
Jde o jakýsi šrám na naší kolektivní duši. Přesto o tomto tématu nikdo nemluví.
Práce na houby
Důvodem, proč se Keynesova prognóza nesplnila, není podle Graebera fakt, že nevzal v potaz enormní
nárůst konzumu v průběhu posledních desetiletí, jelikož podle něj ti, kdo všechno to přebytečné zboží
vyrábějí, nepatří mezi ty desítky nových zbytečných odvětví a s nimi souvisejících profesí, které má autor na
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mysli. Zatímco od počátku století doteď dramaticky klesl počet obyvatel zaměstnaných v průmyslu, na
farmách či jako domácí služebnictvo, počet lidí zastávajících úřednické, manažerské či úzce specializované
profese, spolu s lidmi pracujícími ve službách, se od té doby ztrojnásobil a tvoří 1/3 - 3/4 všech zaměstnání.
Přestože, jak bylo předpovídáno, produktivní zaměstnání byla automatizována a počet dělníků pracujících
v průmyslu nadále klesá (a to i když sem započítáme masy dělníků vykořisťovaných v Číně a Indii), a my tak
získali čas ušetřením práce, kterou za nás vykonávají stroje, nevyužíváme jej k rozvíjení svých zájmů, radostí
či prací pro potřebné, a namísto toho jsme svědky vzniku zcela nových odvětví jako je telemarketing,
finanční služby a nebývalé expanze oborů jako je firemní právo, akademická a zdravotnická administrativa,
lidské zdroje či vztahy s veřejností (PR). S tím se pak přirozeně pojí nárůst doplňkových odvětví, která výše
uvedeným profesím zajišťují servisní, údržbářské, administrativní, technické a bezpečnostní služby a dále
pak nový typ služeb, které takto zaměstnaní lidé nestíhají (koupání psů, noční donáška pizzy apod.).
Kult práce?
To je tedy typ profesí, které Graeber nazývá „bullshit jobs“ (v mírnějším překladu „práce na houby“).
„Jako kdyby někdo schválně tato zbytečná zaměstnání vyráběl, aby nás všechny udržel v činnosti. A právě
v tom spočívá ta záhada, jelikož právě to je přesně ta věc, ke které by v kapitalismu přece docházet nemělo“
píše Graeber a připomíná kult práce a 100% zaměstnanosti v bývalém Sovětském svazu, který podobně
vyráběl často až absurdní profese, a kdy se o činnost zvládnutelnou jedním pracovníkem dělilo hned několik
lidí. Přitom poslední věc, kterou chtějí společnosti dělat, je vyhazovat peníze za nepotřebné zaměstnance,
obzvláště když ještě zaměstnávají všechny možné konzultanty, kteří mají ve firmě zvýšit produktivitu a
přinést jí větší zisk. „Přesto se tak z nějakého důvodu děje“ diví se autor a pokračuje „nemilosrdně se snižuje
počet profesí, které skutečně něco vyrábějí, převáží, opravují či udržují a namísto toho neustále přibývají
zaměstnanci, kteří sice oficiálně pracují 40-50 hodin týdně, ale ve skutečnosti jejich čistá práce opravdu
zabírá těch Keynesem předpokládaných 15 hodin, přičemž zbytek pracovní doby tráví surfováním na
internetu, oprašováním svého facebooku či návštěvami motivačních seminářů. Odpověď pak není
ekonomická, ale morální a politická“. Jednoduše řečeno, kdo nedisponuje příliš velkým objemem volného
času, kdo pracuje, nezlobí (na tomto místě připomíná antropolog hnutí hippies v 60. letech), a navíc je
v naší společnosti jaksi zakořeněno, že práce je morální hodnota sama o sobě, a každý, kdo není ochoten
věnovat většinu času, kdy je vzhůru, práci, si nezaslouží nic.
Jak určit, která práce je důležitá, a která ne?
Graeber přiznává, že je těžké stanovit nějaké objektivní měřítko, která práce je pro společnost užitečná, a
která už ne. Je si rovněž vědom, že zrovna jeho profese antropologa může mnohým připadat jako zcela
zbytečná. V této souvislosti potom uvádí příklad svého známého, původně talentovaného básníka a
hudebníka, který však nakonec z nutnosti zabezpečit rodinu vystudoval práva, nyní pracuje jako firemní
právník u prestižní newyorské firmy s pocitem, že jeho práce zcela postrádá smysl a autor se ptá: co to
vypovídá o společnosti, která se zdá mít tak extrémně malou poptávku po talentovaných básnících a
hudebnících, ale v podstatě nekonečnou poptávku po specialistech na firemní právo? A obratem si
odpovídá: jestliže jedno procento obyvatel ovládá většinu dostupného bohatství, pak takzvaný volný trh
odráží jen to, co považují za užitečné nebo důležité oni, nikoli zbývající procento populace. Absurditu pak
vidí v tom, že firmy pěstují zbytečné profese a zároveň zaměstnávají lidi, kteří mají za úkol vybírat pouze ty,
kteří se firmě vyplatí, a stejně tak skutečnost, že mnoho lidí se samo domnívá, že jejich práce je tzv. „pro
kočku“, neztotožňují se s ní, tím spíš, aby na ni byli hrdí. Ovšem jak pak můžeme hovořit o důstojné práci,
když se tolik lidí tajně domnívá, že mnoho současných profesí by správně vůbec nemělo existovat? A
naopak mnohé z těch, bez kterých by se svět byť jen na jediný týden těžko obešel, jako jsou mechanici,
pracovníci metra, popeláři, zdravotní sestry, učitelé a podobně, nejsou zdaleka tak placené jako kancelářské
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a administrativní profese, přičemž mnohé z nich ani nemají téměř žádnou společenskou prestiž. Zkusme si
však představit, co by se s naším světem během jediného týdne stalo, kdyby náhle zmizeli učitelé, popeláři
či přestalo jezdit metro. Rodiče by neměli kam dát děti, ulice by přetékaly odpadky, hromadná doprava
kolabovala. A co by se stalo, kdyby na týden, na měsíc či dokonce na dva zmizeli telefonní prodejci,
obchodní zástupci, pracovníci PR, lobbisté, pojistní matematici, soudní vykonavatelé, právní konzultanti či
armády administrativních pracovníků v soukromém sektoru? Pravděpodobně velmi málo, popřípadě vůbec
nic.
K zamyšlení potom je, že když se pak ty skutečně potřebné, avšak společensky přehlížené profese občas
vzbouří a vyžadují větší plat nebo lepší pracovní podmínky, shledává se jejich stávkování často
s rozhořčením politiků i společnosti. Něco ve smyslu jako: jak si dovolíte stávkovat? Taková
nezodpovědnost! Vy přece MUSÍTE učit (řídit vlaky, kasírovat v supermarketu, pracovat v čističkách vody,
péct pečivo, odklízet z ulic odpad atd.).
Graeber uzavírá: „Kdyby někdo chtěl vymyslet takový pracovní režim, který by dokonale vyhovoval cíli
zachování moci finančního kapitálu, těžko si představit lepší řešení. Skutečné, produktivní zaměstnance
ždímáme a vykořisťujeme. Zbytek je rozdělený na terorizovanou vrstvu těch, kterým se univerzálně spílá, tj.
nezaměstnané, a na početnější skupinu lidí, kteří jsou placeni v podstatě za to, že nedělají nic – jejich pozice
jsou vymyšleny tak, aby je nutily k identifikaci s perspektivou vládnoucí třídy (manažeři, administrativní
pracovníci apod.) a hlavně jejích finančních avatarů, ale zároveň aby si pěstovali doutnající hněv vůči těm,
kteří mají jasnou a nepopiratelnou společenskou hodnotu. Je zřejmé, že tento model nebyl záměrně
zkonstruovaný, nýbrž vznikal postupně během téměř sta let pokusů a omylů. Ale je jediným možným
vysvětlením, proč navzdory našim technologickým možnostem nepracujeme všichni tři až čtyři hodiny
denně“.
Esej On the Phenomenon of Bullshit Jobs byla publikována v magazínu Strike! www.strikemag.org/bullshitjobs/

KNIŽNÍ NOVINKY
Řízení lidských zdrojů. Nové trendy
Doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D., Prof. PhDr. Jiří Bláha, CSc.
a Ing. Andrea Čopíková, Ph.D
Management Press 2016, www.managementpress.cz
Publikace pedagogů Ekonomické fakulty VŠB-TU v Ostravě přináší přehled současných
trendů v personalistice, a to jak těch nových, tak i těch, které už tu nějakou dobu jsou,
ovšem i nadále patří mezi důležité oblasti, jimiž by se personalisté měli ve své práci pro firmu či jinou
organizaci zabývat. Je určena manažerům, podnikatelům, personalistům a dalším pracovníkům podílejících
se na řízení lidských zdrojů v organizaci, stejně jako studentům vysokých škol a účastníkům dalších kursů s
tématikou řízení lidských zdrojů.
Výběr trendů v této publikaci, s nímž se stále vyrovnává teorie i praxe, reflektuje potřeby organizací, ale
také výzkumné zaměření autorů a jejich zkušenosti s aplikací trendů v organizaci. V osmi kapitolách jsou pak
probírána následující témata: zaměstnávání generací Y a Z, etické principy v rámci řízení lidských zdrojů,
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controllingu či managementu diverzity, dále reporting, kompetenční modely a využití sociálních sítí. Knihu
uzavírá rozsáhlý seznam tematické literatury.

Průmysl 4.0 - Výzva pro Českou republiku
Prof. Vladimír Mařík a kolektiv.
Management Press, 2016, www.managementpress.cz
Průmysl 4.0 je označení koncepce podporující probíhající digitalizaci jako nezbytný
předpoklad zásadních změn, s ní související automatizaci výroby a změny na trhu práce.
Její základní vizí je vznik „chytrých továren“ s kyberneticko-fyzickými systémy, jež
převezmou stereotypní a jednoduché činnosti, ale i inteligentní rozhodovací procesy, které prozatím
vykonávají lidé. Jde o zcela novou filozofii přinášející celospolečenskou změnu a zasahující řadu oblastí od
průmyslu přes oblast technické standardizace, bezpečnosti, systému vzdělávání, právního rámce, vědy a
výzkumu až po trh práce nebo sociální systém. Prof. Vladimír Mařík a jeho kolegové z Českého institutu
informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT pak ve své monografii přinášejí základní informace o konceptu
Průmyslu 4.0 v ČR, možných směrech jeho vývoje a návrzích opatření, jež by mohly zkvalitnit ekonomiku i
průmyslovou základnu ČR. Čtvrtá průmyslová revoluce totiž přináší řadu výzev, ale zejména jedinečnou
příležitost k zajištění dlouhodobé konkurenceschopnosti ČR v globálním konkurenčním prostředí.

Osmý návyk. Od efektivnosti k výjimečnosti
Stephen M. R. Covey.
Management Press, 2016, www.managementpress.cz
Ochota hledat a schopnost najít výjimečnost, tedy osobní potenciál každého pracovníka,
týmu a potažmo celé firmy se zdá být jednou z výzev současných manažerů. Ostatně
rovněž Klub personalistů ČR uspořádal loni na podzim na téma Hledání výjimečnosti
samostatnou konferenci. Stejného názoru je i autor knihy Osmý návyk a bestselleru 7 návyků skutečně
efektivních lidí vydaného před 25 lety. Mezitím se ovšem mnohé změnilo a jak je sám Covey přesvědčen
„být efektivní již nestačí. Mají-li jedinec nebo organizace dnes, ve věku znalostí a informací, uspět, musí se
stát výjimečnými, musí podstatně změnit způsob myšlení, osvojit si nové dovednosti, nové postupy“. Autor,
světoznámý průkopník úspěšných technik uvolňování tvořivých a výkonových schopností každého

člověka, spolupracoval coby poradce s velkým množstvím předních světových firem, zejména
v otázkách rozvoje vůdčích dovedností, v oboru organizačního chování a rozvoje organizací. Jeho
radami se ovšem dodnes řídí i organizace nekomerčních sektorů – orgány veřejné správy,
neziskové organizace a školy, v neposlední řadě jeho metody slaví úspěch i v oblasti rodinných
vztahů.
O byznysu a kariéře a jak v nich zvítězit
Jack Welch, Suzy Welch
240s., Grada Publishing, a.s., www.grada.cz
Moderní průvodce pro každého, kdo chce uspět v podnikání dnes i v budoucnu
a vybudovat si úspěšnou kariéru. Světoznámí autoři a uznávaní podnikatelé vám prozradí, jak
posílit výkony, nastartovat růst, sestavovat úžasné týmy a budovat naplňující kariéru – a zároveň se při tom
všem skvěle bavit.
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Kniha obsahuje odpovědi na většinu otázek, které si klademe v současné době velkých ekonomických změn,
jako například: Proč některé společnosti rostou a prosperují i v období nejistoty, zatímco jiné stagnují?

Jak zažehnat krize na sociálních sítích a jak v podobných situacích komunikovat? Jak ochránit
organizaci před konkurencí a jak se rychle vrátit do hry, pokud vás konkurence srazí na kolena? Jak se
vyznat v „číslech“, jak je analyzovat a porozumět jim, i když nejste finanční ředitel? Jak vést technologické
„génie“, kteří mívají hlubší odborné znalosti než jejich nadřízení, klíčové „virtuální“ zaměstnance, s nimiž
můžete snadno ztratit potřebný kontakt, a ctižádostivé zaměstnance aspirující na vlastní podnikání, kteří
jsou stále jednou nohou na odchodu? A mnoho dalších užitečných postřehů.

Všímavost
Cesta ke zklidnění mysli pro ty, co nestíhají
Michael Sinclair, Josie Seydel
224 s., Grada Publishing, a.s., www.grada.cz
Všímavost neboli mindfulness je velice jednoduchá technika cvičení pro vaši mysl, jež nemusí zabrat více
než pár minut denně, přesto vás naučí dokončovat věci v klidu a s předstihem, být úspěšnější, vyrovnanější
a mít ze sebe lepší pocit.
V praktickém a přehledném textu naleznete příběhy ze života zasazené do kontextu moderní doby,
množství jednoduchých tipů a triků, například jak se vyrovnat s negativními emocemi, podrážděností,
nudou, nesoustředěností, ospalostí, ale i s bolestí či strachem a naopak jak zvýšit svou schopnost
soustředění, posílit odolnost a prohloubit kreativitu a tím pádem i efektivitu. Desítky jednoduchých cvičení
zvládnete začlenit do svého každodenního programu, aniž by vám zabraly čas navíc – naopak ho díky nim
získáte ještě více.
Moderní podání knihy s desítkami jednoduchých cvičení, odlehčené typickým britským humorem, zaručuje
příjemné a lehké čtení. Pusťte se tedy do toho a proměňte svůj hektický a stresující život na klidný a
spokojený!

Tajemství úspěšného vedení lidí
Bernd Geropp
208 stran, Grada Publishing, a.s., www.grada.cz
Mít vše neustále pod kontrolou, řešit provozní věci a snažit se předcházet všem chybám a
nezdarům vede k jedinému: vy, vaši lidé a celá firma zůstáváte daleko za svými možnostmi!
S touto knihou dokážete změnit své špatné pracovní návyky a úspěšně vést lidi k samostatné a zodpovědné
práci.
Naleznete v ní mj. odpovědi na otázky: Jak se vaši lidé stanou odvážnými a kreativními? Proč nejsou vaši
pracovníci aktivní? Proč se vám je nedaří motivovat? Jak budou vaši lidé konečně dělat to, co mají? Proč
můžete svým pracovníkům věřit?
Přestaňte pracovat za své podřízené a nechte je učit se chybami – dlouhodobě se vám to jednoznačně
vyplatí. Neobávejte se samostatnosti svých lidí. Když jim ji poskytnete za správných podmínek, budou
zodpovědní, kreativní, motivovaní a přinesou dobré výsledky.
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Inzerce

1. VOX a.s. – VZDĚLÁVÁNÍ OTEVÍRÁ X MOŽNOSTÍ
PERSONÁLNÍ AKADEMIE
22. 9. 2016 – 22. 2. 2017
Rozvojový cyklus„Personální akademie“ je určen pracovníkům HR útvarů, liniovým manažerům, ředitelům
menších společností i dalším zájemcům o komplexní znalosti z HR oblasti. Cyklus se skládá z šesti modulů,
které lze ale absolvovat i samostatně.
KÓD: 1622600 CENA: 31 450 Kč/ 38 055 Kč
CENAIES certifikátu:
3 000 Kč/
3 630 Kč
1. MODUL: PERSONÁLNÍ PRÁCE: PRAVIDLA, PRINCIPY A NOVÉ TRENDY
22. – 23. 9. 2016
Přednáší: Olga Franců (poradkyně HR, lektorka s praxí ve vrcholových HR pozicích)
CENA:6 590 Kč/7 974 Kč
KÓD:1622610
2. MODUL: PRACOVNÍ PRÁVO V PRAXI
19. – 20. 10. 2016
Přednáší: Mgr. Vladimír Černý (lektor a poradce v oblasti pracovněprávních vztahů)
CENA:6 590 Kč/7 974 Kč
KÓD:1622620
3. MODUL: EFEKTIVNÍ ZÍSKÁVÁNÍ A NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ, VEDENÍ VÝBĚROVÝCH POHOVORŮ
23. – 24. 11. 2016
Přednáší: PhDr. Zdeňka Brázdová (certifikovaná lektorka a konzultantka managementu a managementu
lidských zdrojů)
CENA:6 590 Kč/7 974 Kč
KÓD:1622630
4. MODUL: HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ A JEHO VAZBA NA OSTATNÍ PERSONÁLNÍ PROCESY
14. – 15. 12. 2016
Přednáší: PhDr. Zdeňka Brázdová (certifikovaná lektorka a konzultantka managementu a managementu
lidských zdrojů)
CENA:6 590 Kč/7 974 Kč
KÓD:1622640
5. MODUL: ŘÍZENÍ ROZVOJE ZAMĚSTNANCŮ, TALENT MANAGEMENT
25. – 26. 1. 2017
Přednáší: Mgr. Irena Pilařová, MBA (personální manažerka a konzultantka)
CENA:6 590 Kč/7 974 Kč
KÓD:1720050
6. MODUL: MOTIVACE ZAMĚSTNANCŮ, ODMĚŇOVÁNÍ A BENEFITY
21. – 22. 2. 2017
Přednáší:Olga Franců (poradkyně HR, lektorka s dlouholetou praxí ve vrcholových HR pozicích)
CENA:6 590 Kč/7 974 Kč
KÓD:1720060
*Ceny jsou vč. 21 % DPH.
POZNÁMKA:
Místo konání: 1. VOX a.s. (budova SMOSK), Senovážné náměstí 978/23, Praha 1
Přihlaste se na www.vox.cz nebo zašlete e-mail na adresu prihlaska@vox-kurzy.cz. V případě potřeby se
na nás neváhejte obrátit 777 741 777, 226 539 670, vox@vox-kurzy.cz
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SLAVNÉ ZNAČKY
Tomáš Baťa: Každý zaměstnanec by měl být podnikatelem
Jestliže výše uvedený článek Zbytečná práce? pojednával o současném fenoménu nepotřebné a
tudíž z dlouhodobého hlediska značně problematické práce, v níž tráví zaměstnanec většinu života
něčím, co se scvrkává na pouhou nutnost obstarat si obživu, z práce, z níž pak většinou profituje
pouze zaměstnavatel, s jehož hodnotami se navíc mnohdy ani neztotožňuje, pak tento článek
připomíná, že lze věci dělat i jinak.
Dokazuje, že řadový zaměstnanec pracující i na té nejnižší pozici v obrovském kolosu, jakým je
závod s desítkami tisíc zaměstnanců, může mít oprávněně pocit, že denně podniká, má příležitost
rozvíjet svůj finanční kapitál nejen z platu a odměn, ale i
díky možnosti investic a spoření v rámci firmy, a tím
budovat blahobyt nejen svůj, ale zároveň i celé společnosti,
a jehož výsledky denně vidí kolem sebe v podobě reálných
důkazů: na pracovišti, v místě, kde žije, v sociálním a
vzdělávacím systému, jenž má k dispozici, v rozšiřující se
nabídce možností, jak trávit volný čas, ale potažmo i
v ekonomice státu a jeho reputaci ve světě. Pracovat pro
společnost vyrábějící cenově dostupné, kvalitní a zároveň
skutečně potřebné produkty, z jejichž prodeje profituje
nejen zákazník, zaměstnavatel a zaměstnanci, ale bez
nadsázky celá společnost, pak znamená, že i práce
řadového zaměstnance v komerčním sektoru může mít
smysl a širší pozitivní dopad v případě, že všichni vědí, co
dělají, proč to dělají, a že tak činí s dobrým úmyslem.
Řeč v tomto případě není samozřejmě o nikom jiném než o Tomáši Baťovi, podnikatelském
fenoménu a výjimečné osobnosti první třetiny 20. století, který svým dílem nasadil laťku tak
vysoko, že je zřejmě velmi obtížné ji překonat. Přestože o něm bylo napsáno a natočeno mnoho, a
tento článek žádné nové informace nepřináší, evidentně není na školu si jeho odkaz pravidelně
připomenout.
Ze socialisty kapitalistou
Jak je obecně známo, Tomáš Baťa () byl nesmírně pracovitý člověk, nacházející v práci smysl
života a své štěstí. Práce mu byla vším, pracoval od útlého dětství a sám zastával názor, že každé
dítě by si na zbytné věci mělo vydělávat již od šesti let věku a odmala tak v rámci možností budovat
svou samostatnost. V těžkých dobách spatřoval spásu lidstva právě v práci.
Přestože pocházel ze skromných poměrů, zprvu rozhodně o dráze velkého podnikatele-továrníka,
nesnil, nechtěl totiž být podle svých slov „pánem“, vydřiduchem, naopak se cítil být socialistou.
Silně jej oslovily názory Tolstého, Zoly či básně Svatopluka Čecha. Po jejich vzoru plánoval skromný
život, chtěl mít svou živnost /první dílničku, která po roce zkrachovala, založil se sourozenci v 15
letech/ či malé hospodářství, neboť fabriky podle něj otročily dělníka a obchodníci žili z práce
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jiných. Důvodů, proč nakonec svůj postoj změnil, je několik. Jednak cítil zodpovědnost za ševce,
které zaměstnával ve své dílně, a kterým vyplácel mzdu každý týden a nikoli jednou měsíčně, jak
bylo tehdy obvyklé, čímž výrazně pozdvihl jejich životní úroveň a pocit finanční jistoty, jednak se ze
své vlastní zkušenosti podnikání s bratrem, i ve svém okolí přesvědčil, že družstevní podnikání
nefunguje. Při svých cestách do sousedních zemí a do zámoří také přišel na chuť strojům a tamní
organizaci práce. Dle jeho slov se mu v Americe líbil „mužnější poměr mezi dělníkem a
podnikatelem. Já pán, ty pán, já obchodník, ty obchodník“. Přál si, aby takový způsob života zavládl
i ve Zlíně, a aby si všichni byli nějak rovni. To bylo východisko, z nějž vycházel, jakkoli nebylo
snadné je realizovat. V Baťově životě však měly překážky vždy pozitivní, produktivní roli, v tom byla
jeho obrovská devíza. Snil o samosprávě práce, o systému, který by fungoval spolehlivě jako západ
a východ slunce, aniž by jej musel někdo řídit, a který by byl nezávislý na aktuální hospodářské a
politické situaci.
Každá pracovní pozice v podniku je důležitá
Baťa byl okouzlen pracovitostí Američanů, imponovala mu strategie začínat kariéru od píky, kdy i
milionářští synkové nejdříve zametali chodník jako každý jiný zaměstnanec a všichni si museli
v podniku projít nejrůznějšími pozicemi, aby poznali systém výroby a práci svých kolegů a
pochopili, že firma funguje jako organismus, kdy
špatná práce jednoho zaměstnance nebo jednoho
oddělení kazí výsledek všech. Běžně se tudíž stávalo,
jak vzpomínají pamětníci, že procházel-li ředitel
některé tovární budovy dílnou, kde zrovna došlo
k závadě, sundal si sako a osobně pomohl závadu
odstranit. Pracovníci nebyli na jedné pozici déle než tři
měsíce, pokud ji ovládli dřív, mohli postupovat na
vyšší místo. Před nástupem do závodu si však každý
nově přijatý zaměstnanec musel nejdříve odpracovat
několik měsíců na stavbě železnice z Vizovic do
Otrokovic, kterou Baťa nechal postavit, aby zlepšil
dojíždění dělníků do práce. Postupně tak vybudoval díky své vizi a lidem, kteří v jeho firmě
pracovali, z původně dvoutisícového Zlína město o 30 000 obyvatelích, s velkou tovární halou
s několika budovami, s vlastní školou, kulturními a sportovními zařízeními, slavnou čtvrtí s domky
pro zaměstnance, dálnicí či plavebním kanálem.
Role vzdělávání
V roce 1925 byla otevřena Baťova škola práce, kam byli přijímáni mladí lidé od 14 let věku (z
10 000 přihlášených bylo přijato 1500), kde se jim dostalo nejen odborného, ale také jazykového a
ekonomického vzdělání, učili se zahraničnímu obchodu a podnikání, jelikož jejím cílem bylo
vychovat ze studentů samostatné podnikatele, byť v rámci firmy, pěstovat v nich pracovitost,
zdatnost, věrnost podniku a zdravou soutěživost. Jejími absolventy byli budoucí dělníci ve výrobě,
obchodní zástupci i konstruktéři a inženýři. Studium probíhalo po pracovní době, bylo bezplatné,
jelikož studenti si na něj vydělávali právě prací pro firmu, která jim dále poskytovala také stravu,
ošacení a internátní ubytování. Denní režim práce i studia byl pevně daný, včetně povinné ranní
rozcvičky, času vyhrazeného na domácí studium a večerky. Vyšší příjmy získané kariérním
postupem měli mistři jednotlivých dílen investovat do svého dalšího vzdělávání, což se mělo
podniku vrátit ve zvýšených schopnostech zaměstnanců, ať už se tyto později projeví v závodu či
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ve veřejném životě státu. Baťa u svých zaměstnanců kariérní postup velmi podporoval, např. od
dělníků v konkrétních dílnách bylo přímo očekáváno, že se nejpozději do čtyř let všichni stanou
mistry. Touto strategií chtěl ještě více snížit výrobní náklady a tím pádem i ceny a naopak zvýšit
platy dělníků. O tom, že mu vycházela, svědčí fakt, že o práci v jeho závodě projevilo svého času
zájem 50 000 uchazečů z celé republiky.
Zámožnost všem
Další inspirací, kterou si ze Států přivezl, a na níž založil systém fungování svého impéria, byla
samospráva jednotlivých dílen, které byly natolik malé, aby každý pracovník mohl kvalitou své
práce a plnou zodpovědností za ni ovlivnit její
týdenní produkci a tím pádem i její, potažmo
své finanční prémie. Každý se tak snažil dělat
svoji část práce natolik dobře a efektivně, aby
na ní mohl kolega bez problému navázat a
dílna tak neustále zvyšovala týdenní počet
bezchybně vyrobené obuvi či jiných produktů.
Pokud zrovna některé oddělení vykázalo
ztrátu, nebyli tím dělníci postiženi.
Vyúčtování, které si každá dílna sama
počítala, se na konci týdne vyvěšovalo,
přičemž kalkulace byla natolik jednoduchá, že si každý dokázal vypočítat svou výši odměn, čímž se
neustále zvyšovala motivace pracovat ještě rychleji a lépe a zároveň pocit, že pracují na svém a
zároveň tak činí dobrovolně. Baťa byl totiž přesvědčen, že účast na zisku musí být dobrovolná, bez
zásahu zákona, neboť jenom tak se buduje důvěra mezi oběma stranami. Jeho snem bylo
vysvobození lidí z hospodářských zmatků a závislostí, přál si, aby si dělník podrobil kapitál a nikoli
kapitál dělníka, přičemž na toto téma vydal i brožurku „Zámožnost všem“. Časem získali
progresivní zaměstnanci možnost ukládat své peníze v rámci firmy, a to s 10% ročním úrokem, nad
10% pak podle dohody, přičemž oboustranná výpověď byla okamžitá. Dále měli vybraní pracovníci
příležitost koupit si akcie firmy a to až do výše 10 000 korun. Oběma systémy, tedy spořením i
investováním, podporoval Baťa u svých zaměstnanců podnikatelského ducha a finanční
samostatnost. Od mladých mužů navrátivších se z vojny se očekávalo, že budou mít v rámci tohoto
finančního programu naspořeno 100 000 korun, u mladých žen ve věku 24 let, tedy „na vdávání“,
se počítalo s 50 000 korunami. Pokud se takoví dva zaměstnanci vzali a jejich počáteční jmění se
ještě každý rok 10% úročilo, a vidinou bylo i získání vlastního domku, byli tito mladí lidé finančně
samostatní, nezávislí na podpoře rodičů či státu.
Socialistický kapitalista
Za svého předčasného života se Baťovi podařilo vytvořit to, co si přál, dát každému zaměstnanci
příležitost, aby v rámci svých schopností a dispozic vytěžil ze své píle a smyslu pro zodpovědnost
maximum. Baťovo dílo nemělo obohatit primárně jeho samého, ale společnost, práce neměla lidi
otročit, ať už fyzicky nebo duševně, měla je naopak rozvíjet, dávat jim finanční samostatnost,
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existenční jistotu, možnost vzdělání, a celkově kvalitní život. Měla v nich pěstovat samostatnost a
zároveň smysl pro kolegialitu, zodpovědnost ke své práci, k práci druhých i k zákazníkovi. Jakkoli
idealisticky to zní, nevšední úspěch Baťovy firmy tkví právě v těchto silných morálních principech,
na nichž byla firma postavena, v nichž všechny tři strany, majitel společnosti, zaměstnanci i
zákazník měli maximálně profitovat. Nic nemělo být na úkor něčeho, což se v tak velkém měřítku
zdá být jen těžko dosažitelné, Baťova výjimečnost však spočívala právě v tom, že měl jak ideály a
sociální cítění, tak geniální obchodní talent ještě podpořený zájmem o psychologii člověka.
Stejně jako si vážil každého zákazníka, stejně tak vždy stál na straně svých lidí, svých
spolupracovníků, neboť věřil v lidskou solidaritu, ve společnou práci, která může být spásou
v těžkých časech. Během nich se také pokaždé snažil najít takové řešení, aby se nemusela zastavit
či omezit výroba a nedocházelo k propouštění, známé je např. jeho opatření z krizového roku
1922, kdy kvůli všudypřítomné poválečné drahotě snížil ceny obuvi na polovinu za cenu snížení
platu dělníků o 40%, kteří tak ovšem byli uchráněni výpovědi a snížená mzda jim byla
kompenzována 50% slevou na nákup základních životních potřeb. Za války zase získáním velké
zakázky na výrobu vojenských holínek uchránil před odchodem na frontu 5000 zaměstnanců
včetně zaměstnanců a vedení firem, které se na zakázce spolupodílely. Jejich rodiny byly
zásobovány potravinami za ceny jen o něco málo vyšší než před válkou, přičemž rozdíl doplácela
Baťova firma, takže zhruba 35 000 lidí ze Zlínského kraje přežilo I. světovou válku bez větších
problémů.
Na druhou stranu existují i mnohá svědectví, že své dělníky občas přepínal, „sdíral z kůže“ a
pokud odvedli špatnou práci, museli chyby napracovávat ve svém volném čase, ve volném čase
také mohli být kdykoli kontrolováni, např. zda nekonzumují alkohol. Práce a život v jeho impériu
měla zkrátka pevně dané zákony a jak vidno mnohdy i velmi přísná pravidla a rozhodně tudíž
nebyla rájem pro individualisty.
Každopádně Baťova vize vždy byla, že práce, podnikání a rozvoj kapitálu mají dělat život
kvalitnějším, že práce musí být poctivá, důstojná a smysluplná a její výsledky přispívat k lepšímu
životu celé společnosti. A to se mu, byť po omezený čas, podařilo.
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