Zpravodaj Klubu personalistů ČR, z.s. říjen/2016

Z NEJBLIŽŠÍCH AKCÍ
13.10. 10.00-15.00 Konference Quo vadis, Evropo, ČR a co na to HR? Výroční konference
k 25. výročí Klubu personalistů ČR s příspěvky významných osobností a odborníků jakými
jsou Tomáš Sedláček, Vladimír Synek, Vít Šubrt a Milan Novák.
18.10. 10.00-12.00
Zkoušky personální manažer.
stejnojmenného certifikátu Klubu personalistů ČR.

Písemné

zkoušky

k získání

19.10. 14.00-18.00 Společensko-vzdělávací akce v nedávno otevřeném bistru ROH21
v Karlíně. Program zahrnuje přednášku JUDr. Radovana Bernarda „Jak zacházet
s personálními daty“, prezentaci masážního studia Tecum na téma „Jak si udržet zdravá
počítačová záda“ včetně masáže pro zájemce a povídání majitele bistra, šéfkuchaře Filipa
Sajlera, o jeho zkušenostech z podnikání následované kuchařským workshopem.
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Rozhovor s andragogem, pedagogem a lektorem Tomášem Langerem o jeho nedávno vyšlé

knize Moderní lektor. Průvodce úspěšného vzdělavatele dospělých.
Kdy jste se rozhodl, že se chcete věnovat oblasti vzdělávání dospělých a co vás k tomu vedlo?
Šlo tak trochu o náhodu, chtěl jsem původně studovat sociologii a filozofii, ale na dnech otevřených
dveří olomoucké Univerzity Palackého mne informovali o andragogice. Do té doby jsem neměl tušení,
oč jde, ale náplň oboru a možnosti uplatnění mne okamžitě nadchly. Ale i
v průběhu studia jsem se viděl spíše v oblasti HR. Co to změnilo sám nevím,
nejspíš nabídka učit na univerzitě ještě při mém studiu a možnosti podílet
se na některých zajímavých projektech. A tak jsem u vzdělávání zůstal.
Letos vyšla vaše kniha Moderní lektor, praktická příručka určená jak
začínajícím lektorům, tak těm zkušenějším. Jedná se o vaši první
publikaci?
Jak se to vezme. Napsal jsem řadu samostatných publikací, ale vždy pro
konkrétní projekty či zadavatele. K tomu několik publikací jako editor, ale
za důležitou považuji knihu „Základy andragogiky“, kterou jsme napsali spolu se Zdeňkem Palánem,
největší osobností české andragogiky. Ale je pravdou, že jako veřejně dostupná publikace je Moderní
lektor má prvotina.
Jak dlouho jste knihu psal?
Myšlenku napsat příručku pro lektory jsem nosil v hlavě už delší dobu, strukturu a některé kapitoly
jsem měl již rozepsány, takže pak stačily necelé dva měsíce a kniha byla odevzdána. A díky perfektní
spolupráci s nakladatelem byla již za několik týdnů na pultech.
Kniha má název Moderní lektor. Jak byste moderního lektora charakterizoval a jakými vlastnostmi
se naopak vyznačuje lektor nemoderní?
Odpověď na tuto otázku by nejspíš zabrala mnoho stran, ale pokud mám vytáhnout to podstatné,
moderní lektor by podle mne měl mít mix několika základních kompetencí: odborné (aby perfektně
rozuměl tomu, co je jeho tématem), metodické (aby své téma dokázal naučit, předat, ověřit) a
osobnostní (aby dokázal své klienty nadchnout pro své téma a jeho studium). A jak tedy vypadá
lektor nemoderní? Charakterizoval bych jej jednoduše slovem NEZÁJEM. Konkrétně pak nezájem o
novinky v oboru, o své klienty a jejich potřeby, o zadavatele a smysl vzdělávání, o seberozvoj a
supervizi, o inovaci metod vzdělávání a řadu dalších.
Vyučujete na katedře andragogiky a personálního řízení FFUK v Praze, máte dojem, že se zájem o
tento obor v posledních letech zvyšuje? K jaké specializaci studenti nejčastěji inklinují?
Na katedře učím předměty spojené s didaktikou dospělých, moderními technologiemi ve vzdělávání a
poradenstvím. V rámci své specializace vidím zájem jak o klasickou „personalistiku“, tak i o moderní
technologie a jejich využití v práci s lidmi. Vždyť lidé, jak se často píše ve strategických dokumentech,
jsou již v podstatě jedinými klíčovými zdroji, které naše země má. I proto je evidentní, že zájem
absolventů středních škol o studium andragogiky nepolevuje.
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Dal by se podle vás nějak charakterizovat vývoj andragogiky v České republice před rokem ´89 a po
něm? Jaké jsou podle vás největší změny?
Andragogika (před rokem 1989 se však takto nejmenovala) je stále poměrně mladou vědní
disciplínou, která vždy vycházela z potřeb praxe a praxe naopak definovala její smysl a funkci. Proto
se andragogika mění neustále tak, jak se mění svět kolem ní a zejména svět vzdělávání a rozvoje lidí.
Osobně bych neviděl tak velký rozdíl „před“ a „po“ roce 1989, jako vnímám zásadnější změny
v posledních letech. Současná společnost se vlivem technologických změn neskutečně změnila a
nadále mění. A proměňují se i lidé a jejich přístup ke vzdělávání. A tak se, chtě nechtě, musí změnit i
oblast, na níž se andragogika zaměřuje. Vzdělávání prostřednictvím mobilních technologií,
microlearning, gamifikace, rozšířená či virtuální realita – to jsou aktuální témata pro andragogy.
Bohužel se jimi však reálně zabývá jen minimum z nich.
Sám se lektorské činnosti pravidelně věnujete, jaký typ vzdělávacích akcí máte nejraději? Je nějaký
kurz, na který vzpomínáte obzvlášť rád a proč?
Okruh témat, který učím, je poměrně úzký. Věnuji se v podstatě jen kurzům rozvoje lektorských
dovedností, a to i u interních lektorů/trenérů ve firmách. Druhým tématem jsou prezentační
dovednosti, vč. speciálních témat jako jsou finty v PowerPointu či Prezi, prezentace podle S. Jobse
nebo i kurzy pro moderátory akcí a tiskové mluvčí. Každý kurz je originál, protože účastníci jsou
pokaždé jiní. Mám to štěstí, že téměř všechny kurzy mám pro účastníky, kteří si o ně sami řekli, téma
je zajímá a někteří na zařazení do kurzu i mnoho měsíců čekají. Je úžasné, když učíte ty, co to chtějí, a
ve svém rozvoji vidí smysl a užitek. To mě baví.
Kolik času trvala vaše nejdelší příprava na kurz?
Zjistil jsem, že příprava na kurz odpovídá přibližně dvojnásobku jeho délky. Ale je to různé: obecné
prezentační dovednosti pro širší cílovou skupinu připravuji kratší čas, ale speciální kurz na míru pak
zabere i mnoho dní. Například když jsem chystal kurz pro tiskové mluvčí hasičů, byl jsem se na jednu
jejich tiskovou konferenci podívat, přehrával si záznamy z mnoha dalších konferencí, studoval reálné
podklady, komunikoval s jednotlivými účastníky a zjišťoval jejich konkrétní zkušenosti, úspěchy, ale i
obavy z práce s médii. Bylo to náročné, ale kurz se skvěle vydařil.
Z kolika procent může lektor ovlivnit úspěšnost kurzu? A co všechno je potřeba k tomu, aby byla
vzdělávací akce po všech stránkách úspěšná?
To nelze říct tak snadno. Lektor je bezesporu klíčovou součástí každého „tradičního“ kurzu, na něm
stojí a padá úspěch vzdělávací akce. Ale ani sebelepší lektor nepodá špičkový výkon, pokud nebude
mít třeba kvalitní materiály, dobře vybavenou učebnu, motivované účastníky a za svou práci
nedostane odpovídající honorář.
Zmínil jste „tradiční kurzy“, co tím myslíte?
Podle mého názoru bude klasických kurzů s živým lektorem postupně ubývat. Moderní technologie,
virtuální realita, umělá inteligence a řada dalších novinek způsobí, že lektora jako experta na
informace nahradí technologie. Lektoři však nezaniknou, jen jejich role se podstatně změní. Tím, kdo
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předává znalosti i dovednosti bude technologie (zařízení, software, robot), obsah naplní odborník na
dané téma (tedy opět nikoliv lektor). Jaké bude tedy jeho role? Právě v tom, jak transformovat obsah
(téma) do technologické podoby tak, aby se lidé téma naučili co nejefektivněji. To bude, podle mého
názoru, nová role lektorů budoucnosti.
V čem spatřujete největší přínos uplatňování moderních technologií ve vzdělávání dospělých?
Mezi přínosy bezesporu patří dostupnost (učit se můžete kdykoliv a kdekoliv, kde máte jakékoliv
zařízení připojené k internetu) – není už třeba chodit za vzděláváním, ale ono je již u vás – na vaší
obrazovce. Dále rychlost (chcete se něco dozvědět teď? Není problém: stáhnete si aplikaci a za pár
minut už se učíte), flexibilita (každý se učí právě to, co potřebuje a chce) či zvyšující se interaktivita
(pravda, interakce probíhá primárně mezi člověkem a zařízením, ale i tak je třeba zapojit zrak, sluch i
ruce). Díky moderním technologiím teprve nyní nabývá jasných kontur dříve jen ideál „celoživotního
učení“.
Domníváte se, že dobrý vyučující musí disponovat alespoň trochou vrozeného talentu nebo se dá
jeho nedostatek nahradit kvalitním vzděláním a praxí?
Nevím, zda bych hovořil přímo o talentu, ale osobnost lektora je pro úspěch lektorské práce klíčová.
Především je to zájem o druhé a chuť podílet se na jejich rozvoji, pak u lektorů tolik nutná trpělivost,
svědomitost a vytrvalost, sebejistota a pokora či spravedlnost a empatie. To jsou charakteristiky,
které klienti nejvíce oceňují.
Máte pocit, že být učitelem může být v dobrém i špatném smyslu diagnóza? Pokud ano, jak podle
vás vypadá ta dobrá varianta?
Každého člověka ovlivňuje to, co dělá, práce především. Profese vzdělavatele je náročná, protože se
v ní mísí práce s lidmi, která se často dotýká jejich osobnosti, odpovědnost vzdělavatele za proces i
jeho výsledek. Ten navíc nezáleží jen na jeho schopnostech. Na sobě tuhle „diagnózu“ pozoruji často.
Tendence vzdělávat druhé je mně asi vlastní – často se stává, že se snažím blízkým něco vysvětlit a
vyřešit jejich problém, než mi dojde, že si chtějí třeba jen popovídat.

Mgr. Tomáš Langer je absolventem sociologie a andragogiky na
Filozofické fakultě UP v Olomouci (2004), ředitelem vzdělávacího portálu
Edumenu.cz a ředitelem sekce školství Unie zaměstnavatelských svazů
ČR. Působí jako lektor na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, dále
lektoruje odborné kurzy (např. metodika, didaktika, interaktivní metody,
moderní technologie vzdělávání), kurzy prezentačních dovedností pro
různé cílové skupiny a kurzy v oblasti poradenství pro rozvoj lidských
zdrojů. Moderuje a přednáší na konferencích a publikuje odborné články
v časopisech. 9. listopadu bude mít v Klubu personalistů seminář na
téma Trendy v digitálním vzdělávání zaměstnanců.
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Talent versus věrnost zaměstnavateli. Přehodnocení hodnot
Gemma Dale

Kdysi dávno existovalo cosi jako práce na celý život. Nebylo nic neobvyklého, že někdo, kdo nastoupil
do firmy hned po škole, v ní zůstal až do penze. Když mu pak bylo nějakých 65 let, sbalil si ze stolu své
starodávné stojací hodiny, potřásl si rukou s ředitelem, odešel domů a podal žádost o důchod.
Tato tradice s sebou přinesla velmi specifický druh jakéhosi psychologického kontraktu, dohody, v níž
obě strany očekávají dlouhodobý vztah, v němž každý další rok služby a věrnosti bude nejen
zohledněn a oceněn, ale dokonce oslaven.
Ovšem svět práce se změnil a další změny neustále přibývají. Tradice jednoho typu zaměstnání na
celý život pomalu zaniká. A stejně tak i dlouhodobého zaměstnání u jedné společnosti.
Změněné podmínky
Již nějaký čas víme, že délka pracovního poměru zaměstnance u jedné společnosti se neustále
zkracuje. Podle nedávného průzkumu britské pracovní agentury Entelo opouští zaměstnání již po
prvním roce víc lidí, než kdykoli předtím. A zatímco dříve by tato skutečnost v pracovním životopise
zavdala důvod ke znepokojení a otázkám, dnešní otázka zní: jsou tyto obavy opravdu na místě?
Přestože pořád platí, že lidé, kteří oslavili pět let práce u jedné firmy, v ní pravděpodobně zůstanou i
nadále, stále více lidí nedosáhne tohoto čísla ani
vzdáleně. Jestliže dříve vystřídali lidé během své
kariéry tři až čtyři místa, v budoucnu už to budou
desítky. Personální manažeři mají přitom stále
tendenci pohlížet na uchazeče často měnícího
profesi či zaměstnavatele nepříznivě jako na
někoho, kdo nevydrží, a kdo má proto možná i
vážný důvod. Tyto obavy pak zvyšují tlak na to
vymyslet

způsob,

jak

talenty

ve

firmě

dlouhodobě udržet, čehož se organizace snaží
dosáhnout

programy

odměňování

za

několikaleté setrvání ve firmě, za úspěšné splnění projektů s delším časovým horizontem, nabídkou
práce na projektech, které jsou plánovány až v budoucnu a preferováním uchazečů s tzv. stabilním
pracovním životopisem. Přes veškerou snahu však již tento přístup nemá v současnosti zásadní vliv na
to, jakým způsobem a jak dlouho se lidé rozhodnou pro konkrétní firmu pracovat.
Co to pro organizace znamená?
Budeme zkrátka muset svůj postoj k hodnotám jako jsou talent a délka pracovního poměru, tedy
věrnost firmě, přehodnotit. Namísto dlouhodobých pracovních úvazků budeme muset počítat s
větším množstvím pracovních úvazků na dobu určitou uzavřených tak, aby to vyhovovalo oběma
stranám. Tato nová skutečnost pak vyžaduje zcela odlišný typ komunikace manažera a jeho týmu,
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neboť diskutujeme-li na projektech postupy a výsledky plánované v budoucnosti, je potřeba brát v
úvahu fakt, že někteří ze současných zaměstnanců budou v té době pracovat už někde jinde, a že
tento fakt není problém.
Z praktického hlediska to znamená ještě další věc. Novodobé krátkodobé úvazky zvyšují jak význam
uchazečových předchozích zkušeností, tak jeho úspěšného zapojení do týmu. Pokud tedy chcete
předejít přílišné fluktuaci svých zaměstnanců, pak klíčem je podpořit mezi spolupracovníky vytvoření
vztahů nejen na profesionální, ale i emocionální úrovni. Zároveň musí společnosti brát v potaz
možnost, že krátkodobé, tj. roční smlouvy, mohou vést spíše k tomu, že se zaměstnanec už nyní
poohlíží někde jinde, než že ve firmě setrvá. Zabránit jeho brzkému odchodu tudíž může jedině
efektivně zvolené odměňování, podpora jeho angažovanosti ve firmě a reálný příslib osobního
rozvoje.
V zásadě však musíme přestat považovat krátkodobé pracovní úvazky za něco nežádoucího, čemu je
potřeba za každou cenu zabránit, ale jednoduše je přijmout jako něco, co je normální.
Zdroj: glassdor.co.uk

7 otázek pro odházejícího zaměstnance
Navzdory výše řečenému však neznamená, že by důvody odchodu zaměstnanců měly personalisty a
manažery přestat zajímat. To jest zda odešli za lepším, nebo prostě jen za novým či organizaci
opustili z úplně jiného důvodu. Usilujeme-li o budování či udržení úspěšné firmy, měli bychom znát
příčinu výpovědí svých zaměstnanců, nejen abychom věděli, co do budoucna zlepšit, ale i proto
abychom se zbytečně nestresovali jejich úbytkem, který mnohdy nijak nesouvisí s kvalitou pracovních
podmínek, ale např. s jejich osobním životem – změnou bydliště, rodinnými či zdravotními důvody
apod. Pravděpodobnost, že od odcházejícího pracovníka získáme upřímné odpovědi, je vysoká mj. i
proto, že již není na organizaci existenčně závislý. Odpovědi lze přitom získat jak v osobním
rozhovoru, tak formou dotazníku. Uvádíme sedm základních otázek, které se vyplatí položit, další lze
doplnit dle vlastního uvážení.
1. Co vás přimělo začít si hledat nové místo?
Na tuto otázku můžete čekat celou škálu příčin, od banálních důvodů, jaké jsme uvedli výše, až po ty
závažnější, související přímo s vaší organizací.
2. Co vás přesvědčilo, abyste přijal nabídku té samé pozice v jiné společnosti?
V tomto případě Vám odpověď dává příležitost porovnat vaši firmu s firmou konkurenční z pohledu
vašeho zaměstnance.
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3. Domníváte se, že vám naše společnost poskytla pro vaši práci dobré podmínky včetně
odpovídajícího vybavení?
Jakkoli je třeba počítat s tím, že můžete být zavaleni báchorkami o strastech se špatnou technikou či
stížnostmi na neadekvátní zaškolení, přesto se i v tomto případě vyplatí brát odpovědi odcházejícího
pracovníka v potaz. Už jenom z toho důvodu, abychom věděli, jak upravit podmínky pro člověka
nastupujícího na jeho místo, u nějž bychom rádi, aby zůstal ve firmě déle.
4. Jak byste popsal naši firemní kulturu?
Tímto dotazem zatím ještě neusilujeme o to získat konkrétní příklady, ale spíše možnost rozpoznat,
zda si zaměstnanci tvoří úsudek na základě právě probíhajících trendů, své povahy, zejména jsou- li
náchylní k emocionálnímu hodnocení či zda firmu skutečně vnímají negativně a rozpoznat tak pravou
příčinu jejich odchodu.
5. Můžete být konkrétnější, uvést třeba nějaké příklady?
Na základě předchozí otázky se v tuto chvíli již tolik nezdráháme zeptat na konkrétní příklady.
Můžeme se z nich dozvědět např. užitečné informace o nefunkčních osobních vztazích ve firmě a
dalších nežádoucích jevech, kterým opět můžeme předejít ještě před nástupem zaměstnanců nových.
6. Co mohlo být uděláno pro to, abyste tu zůstal?
Žádná jiná otázka není tak přímá jako právě tato. Umožňuje zaměstnanci být upřímný tam, kde se
dříve neodvážil. Podstatou tohoto dotazu přitom není uspokojit jeho předtím nevyřčené požadavky a
přimět jej tak zůstat, ale opět možnost využít
jeho odpovědi v rámci snahy neustále věci
zlepšovat.
7. Pokud byste mohl cokoli změnit, ať už se to
týká vaší pracovní pozice nebo firmy jako
takové, co by to bylo?
Ačkoli během rozhovoru s odcházejícím
zaměstnancem

vyslechnete

mnoho

připomínek a podnětů, právě položením této
otázky se dozvíte hlavní příčinu jeho odchodu.
Jedná se o nekonfrontační způsob jak získat
upřímnou odpověď na otázku, proč organizaci opouští, aniž byste jej tím nutili vyjmenovávat špatné
věci a stavěli jej tak do negativní pozice někoho, kdo si stěžuje, nýbrž naopak do role toho, kdo
navrhuje zlepšení. Což je poloha, v níž se většina lidí cítí mnohem lépe, a která také z celého
rozhovoru činí pro obě strany prospěšnou a pozitivní zkušenost a nikoli nepříjemnou záležitost, a
která současně ovlivňuje i atmosféru odchodu zaměstnance.
Zdroj: glassdoor.co.uk
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Pracovní stres v ČR
Studii s názvem Stres, deprese a životní styl v České republice provedla Psychiatrická klinika
1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze ve spolupráci
s agenturou STEM/MARK. Výzkumu byla loni na podzim podrobena více než tisícovka pracujících
lidí z celé České republiky ve věku pětadvacet až šedesát pět let. Jedná se o první takový výzkum u
nás.
Mezi nejvýznamnější zdroje nespokojenosti
patří plat, pokud by se zvýšil, pro osmdesát
procent dotázaných by to znamenalo zlepšení
stresové zátěže. Podle PhDr. Radka Ptáčka,
jednoho z hlavních řešitelů projektu, je
nezbytné si položit otázky, zda děláme to, co
nás baví a zda se nám v práci daří. Pro mladší
ročníky to znamená dobrou volbu profese.
Třicet procent respondentů zvažuje změnu
zaměstnání.

PRACOVNÍ STRES







Se svojí prací je spokojeno více než 62 % respondentů
Mezi nejvýznamnější zdroj nespokojenosti patří plat, se kterým je spokojeno pouze 38 %
respondentů
Nejvíce pracovního stresu je spojeno s kontaktem s klienty/zákazníky, a to
v 63 %, a s platovým ohodnocením v 62 %
Naopak stresovou zátěž by pro 80 % respondentů zlepšilo zvýšení platu, ale též další benefity,
jako například delší dovolená a lepší motivace k práci ze strany zaměstnavatele
30 % respondentů uvažuje o odchodu ze svého současného pracoviště
Více než 30 % respondentů zažilo v práci šikanu, nejčastěji ze strany nadřízeného

SYNDROM VYHOŘENÍ





Syndromem vyhoření se cítí ohroženo cca 34 % respondentů, u 20 % z nich lze hodnotit
konkrétní projevy
Syndrom vyhoření je častější u žen a mladších osob
Syndrom vyhoření je vázán na profesi. Nejvyšší výskyt syndromu vyhoření je v profesích
s velkou odpovědností. Zde se vyskytuje až u 38 % respondentů.
V České republice je výskyt syndromu vyhoření poměrně výrazně vázán na kraj. Nejvyšší
výskyt syndromu vyhoření je v Moravskoslezském, Libereckém a Královéhradeckém kraji.
V Praze je vyhořelých osob méně, ale vyhoření je tu vyšší intenzity. Nejméně častý a nejméně
intenzivní je syndrom vyhoření na Vysočině.

Zdroj: www.vitalia.cz
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VRÁTILI JSTE SE PŘED NEDÁVNEM Z DOVOLENÉ?
Pak je na čase plánovat a těšit se na další. Prospívá to zdraví i pracovnímu výkonu.
Nejdelší placenou dovolenou mají v Evropě Finové a Francouzi, kteří mají ze zákona nárok na šest
týdnů, vyplývá z údajů Světové banky. Zaměstnancům v Česku se čtyřmi týdny zákonné dovolené
patří zadní příčky v rámci EU, ve srovnání s Čínou, Japonskem či Kanadou jsou na tom ale ještě dobře.
V USA nemají dovolenou uzákoněnou vůbec. Ve kterých zemích jsou na tom zaměstnanci lépe a hůře
ukazuje srovnání Světové banky, které vychází z údajů z poloviny roku 2015 a sleduje počet dní
placené dovolené stanovené ze zákona.
V čele žebříčku jsou Finové a Francouzi s 30 dny dovolené. Šesti týdnů volna si užívají zaměstnanci
ještě v několika zemích mimo Evropu, například v Bahrajnu,
Kuvajtu nebo Nikaragui.
Na druhém místě v Evropě jsou Britové s 28 dny, následují je
Italové s 26. V Rakousku, Dánsku, Lucembursku, Slovensku
a Švédsku je to ze zákona 25 dnů, v Německu 24 - stejně jako
v Estonsku, na Islandu či Maltě.
V některých zemích záleží na tom, jak dlouho člověk na pozici
pracuje - třeba v Řecku mají ze zákona nárok na čtyři týdny a po
deseti odpracovaných letech na pět.
V USA zákon dovolenou nenařizuje
V Česku jsou ze zákona čtyři týdny dovolené, což je také minimum požadované Evropskou unií. Ze
zákona mají pět týdnů dovolené v ČR jen státní zaměstnanci. Soukromé firmy dávají pátý týden jako
firemní benefit, podle odhadů odborů je to zhruba polovina podniků.
Čtyři týdny ze zákona mají i v Belgii, Holandsku či Irsku.
Mimo Evropu jsou na tom zaměstnanci hůř - mezi pěti až deseti dny zákonné dovolené mají v Číně,
Kanadě, Thajsku nebo v Nigérii.
Na samém konci žebříčku s počtem nula jsou Spojené státy americké. Zde totiž zákon povinnou délku
dovolené neupravuje. Z velkých zemí jsou USA v tomto ohledu výjimkou - nulu v tabulce mají už jen
některé ostrovní státy jako Tongo, Kiribati nebo Mikronésie.
Zdroj: novinky.cz
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Ochrana a bezpečnost v kyberprostoru

Backdoor - škodlivý kód umožňující převzít
přes počítačovou síť kontrolu nad infikovaným
počítačem a vykonávat v něm procesy
(ovládat) jej na dálku. V takto infikovaném
počítači se tak například může někdo na dálku
přehrabovat, ale třeba vám také otevřít CDROM.
Backup -záloha, zálohování. Důležitá data jsou
zkopírována
na
záložní
médium.
Blacklist - může to být seznam uživatelů, kteří
mají zakázaný přístup do systému. Blacklist
může být i seznam programů, které mají
omezná práva v určitém systému. Na
blacklistu nemusí být zadány údaje konkrétně,
ale lze zadat např. pouze jen rozsahy adres.
Brute Force - označení hackovací metody,
kterou útočník postupně zkouší vyplňovat
např. přihlašovací formulář k emailu, přičemž
vkládá emailovou adresu oběti a postupně
veškerá hesla ze slovníku. Tento slovník může
být pouhý textový soubor, ve kterém na
každém řádku je právě jedno heslo (jedna
fráze). Pokud útočník o oběti něco ví, může
například použít pouze slovník zaměřený na
určitá témata.
Cracker,hacker- člověk, který se nabourává do
cizích sítí a systémů za účelem uškodit.
Původně
označení
velmi
nadaných
počítačových specialistů či programátorů.
Crapware - nechtěný/nevyžádaný software,
někdy označovaný také jako Junkware, je
software, jehož instalaci uživatel primárně
nezamýšlel. Jedná se o doplňky, které se
instalují automaticky například s pořízením
nového počítače či se stažením nového
softwaru. Velmi často přichází crapware

společně s freeware, programy, staženými z
neoficiálních zdrojů. Crapware se vyznačuje
velmi malou uživatelskou použitelností a
mnohdy nelehkým způsobem odstranění.
Typicky se jedná o prohlížeče či neznámé
toolbary a vyhledávače v nich, které spíše
obtěžují, než by měly efektivní přínos.
Červ ( worm) - druh počítačových virů. Jeho
specifickým rysem je, že takové viry neinfikují
soubory, ale šíří se pomocí počítačových sítí,
např. jako příloha e-mailů. Ke svému spuštění
využívají neznalost uživatelů či chyby v rámci
aplikací - tím je třeba dvojitá přípona souboru
- uživatel chce otevřít soubor .(*.jpg), který mu
přišel v příloze, ale soubor má ještě druhou
*.exe příponu za ní, tu Windows zpravidla
nezobrazí a tak dojde ke spuštění škodlivého
kódu. Případně je červ v příloze spuštěn
automatickým skriptem v HTML, pokud jej emailový klient neblokuje. Obranou proti těmto
druhům virů je nastavení vyšší úrovně
bezpečnosti v používaném e-mailovém
klientovi.
Link viry - podskupina souborových virů. Link
viry se připojují k infikovaným souborům a
zachovávají jeho funkčnost (na rozdíl od
přepisujících a doprovodných virů). Link vir
tedy změní kód napadeného souboru tak, aby
se vykonal nejprve jeho kód a pak kód
původně spuštěného programu. Takový vir je
uživatelem hůře odhalitelný než jiné skupiny
souborových virů, proto má větší šanci na to,
šířit se bez povšimnutí.
Nod -místo, ve kterém se setkávají propojení.
Zařízení připojené k síti, které je schopno
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komunikovat s ostatními síťovými zařízeními,
např. uživatel v síti WiFi.
Pharming - nástroj internetových pirátů, který
jim sloužící k odcizení citlivých osobních údajů
spojených s bankovním účtem. Princip útoku
využívá speciální počítačové programy, které
umí napadnout DNS (doménový server),
přepsat IP adresu a tím přesměrovat svoji oběť
na falešné internetové stránky. Zde jej donutí
k zadání přihlašovacích údajů a hesla. Falešné
internetové stránky (internetové bankovnictví)
je takřka nerozeznatelné od těch pravých.
Poznat takový útok lze při zpozorování
nestandardního chování internetbankingu vyžadování nadbytečných údajů či jiná adresa
v adresním řádku.
Rootkit - program, skrývající škodlivé aplikace
v PC. Rootkit funguje buď jako samostatná
aplikace či jako skupina více aplikací a jeho
hlavním účelem je utajovat přítomnost jiných
programů v systému počítače. Existují
bezpečné rootkity, které jsou součástí běžných
aplikací, mnohem častěji se však lze setkat se
škodlivými. Sám o sobě rootkit škodlivý není,
nebezpečí přichází až s programy, které
maskuje. Typicky se jedná o viry či spyware.
Rootkit se do počítače dostává skrze přílohy emailů, instalace podezřelých zásuvných
modulů nebo například trojské koně. K jejich
odhalení slouží antivirové programy, jejichž
základní práci lze podpořit PC skenerem.
Lékem proti jejich přítomnosti je také
prevence
v
podobě
aktualizovaného
antivirového programu a vyhýbání se
pochybný místům na internetu. Případné
odstranění rootkitu je třeba realizovat ručně či
pomocí specializovaných programů.
Skimming - nelegální proces, během kterého
pachatel využije informace platební karty
pomocí zkopírování údajů, které se vyskytují v
magnetickém proužku karty, aniž by o tom
měl samotný držitel karty ponětí. Získané
údaje pachatel následně nahraje na
zfalšovanou platební kartu, kterou používá
coby
disponující
majitel
účtu.

Spoofing - označuje činnost v počítačové síti,
kdy se útočník vydává za někoho jiného.
Většinou za účelem dostat se do
zabezpečených systémů či předstírat jinou
identitu před adresátem. Příkladem je třeba:
email spoofing - pozměnění odesílatele
emailové zprávy, takže adresát se může
domnívat, že email pochází od jiné osoby. SMS
spoofing je pozměnění hlavičky SMS zprávy
tak, že příjemce SMS zprávy vidí jako
odesílatele někoho úplně jiného
TLS (Transport Layer Security) - protokol,
zabezpečující komunikaci na internetu
spadající do skupiny tzv. kryptografických
protokolů, které se zabývají šifrováním. TLS je
schopné zajistit bezpečnou komunikaci na
internetových sítích www, chrání informace
před třetí stranou zaslané elektronickou
poštou i internetovým faxem. Je nástupcem
SSL (secure sockets layer) protokolu. Díky TLS
mohou aplikace po dané síti spolehlivě
komunikovat bez rizika odposlechu, a vyvarují
se tím falzifikaci. Klient si tedy může být jistý,
že identita uživatele, se kterým komunikuje, je
správná. Práce TLS protokolu je založena na
výměně záznamů mezi oběma komunikujícími
stranami.
WPS (wi-fi protected setup) - technologie,
která umožňuje bezpečné připojování se a
nastavování domácí bezdrátové sítě. Hlavním
cílem tohoto standardu je ochrana
uživatelských dat v síti a zároveň velmi
jednoduché
nastavení
Wi-Fi
sítě.
Whitelist – seznam povolených položek (ip
adres, emailů, uživatelských jmen), které
nebudou automaticky blokovány jako spam,
nýbrž jim bude povolen přístup k určité akci
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PRIESSNITZ
Podzimní sezóna s sebou přináší různé změny, pro některé z nás pak i nástup viróz a nachlazení.
Zatímco Milan Beneš ve svém kulinářském okénku nabízí jako možné řešení zahřívací účinky
zázvoru, v seriálu slavné značky se tentokrát budeme věnovat osobnosti, která objevila léčebnou
sílu naopak ve studených obkladech.
Rodák z Jeseníku u Frývaldova (dříve Gräfenberk) Vinzenz Priessnitz
(1799-1852) není jen objevitelem slavného obkladu z látky namočené
ve studené vodě a přikryté pruhem látky suché, používané jako léčivý
zábal při horečkách a lokálních bolestech jak v domácím léčitelství, tak
v medicíně, ale rovněž také zakladatelem přírodního léčitelství a
empirické hydroterapie. Přestože jsou jeho jméno i lázně Jeseník, jež
založil, světově proslulé, neměl medicínské ani žádné jiné odborné
vzdělání. Původ i dětství léčitele, jehož dvousetleté výročí narození
vyhlásilo UNESCO v roce 1999 významným kulturním výročím, byly ovšem velmi skromné. Narodil se
do rodiny chudého chalupníka rakousko-německého původu a od dětství neznal než tvrdou dřinu a
rány osudu. Jeho starší bratr zemřel a otec oslepl, což bylo přičítáno špatné práci místního ranhojiče a
báby kořenářky, a stejně tak Vincenz (česky Vincenc) utrpěl v dětství vážné úrazy. Nejdříve si skřípl
ruku v koňských otěžích, později jej přejel plně naložený povoz se splašenými koňmi. Nehoda měla za
následek zlomená žebra a vyražené zuby, přičemž přivolaný venkovský lékař prohlásil zranění za
nevyléčitelná s tím, že se mu na každé zlomenině budou tvořit uzly a způsobovat mu až do konce
života při sebemenší námaze velkou bolest.

Nadaný pozorovatel
Jak již bylo řečeno, malému Vincenzovi mnoho vzdělání dopřáno nebylo, a tak se vzdělával sám.
Coby chlapec z chudé rodiny, který se již od svých 12 let musel postarat o matku, osleplého otce a
sestru, vstával denně ve čtyři hodiny ráno, aby vzal dobytek na pastvu. Dlouhé hodiny strávené
v přírodě pak využil k jejímu velmi důkladnému pozorování, pro nějž měl zřejmě zvláštní vlohy.
Zejména studoval, jak se daří rostlinám v okolí pramenů, legenda vypráví také o srně, chodící si
k léčivému pramenu omývat ránu až do úplného vyléčení, která jej později inspirovala při léčbě jeho
výše popsaných úrazů. Když tehdy nad jeho zraněným hrudníkem zlomil místní lékař hůl, začal si na
zlomená žebra přikládat obklady z lněné tkaniny se studenou vodou, čímž se mu podařilo zmírnit
strašné bolesti a upadnout do hlubokého spánku. Obklady pak přikládal i po několik následujících
týdnů, než začal opět chodit, a do roka se mohl pohybovat i pracovat bez jakékoli bolesti.

Lidový léčitel
Zprávy o jeho nečekaném vyléčení se rychle rozkřikly po kraji a začali k němu přicházet lidé, nejdřív
aby léčil jejich nemocná zvířata a potom i je samotné. Podle jeho vzpomínek se jednalo především o
pohmožděniny, vymknutí, podvrtnutí a podobně. Sám se však za lékaře ani za žádného kouzelníka
12

nepovažoval. Za skutečného lékaře považoval přírodu, práci a pohyb na čerstvém vzduchu,
pramenitou horskou vodu a studené obklady a koupele. Přesto za ním putovalo stále více pacientů,
nyní už i z řad vážených občanů Frývaldova i vídeňské honorace, takže bylo potřeba přestavět
skromnou dřevěnou chalupu jeho otce na větší kamenný domek, v jehož přízemí stály na podlaze
necky coby jedna z pomůcek Priessnitzovy vodoléčby a základ jeho stejnojmenných lázní. Když už ani
tyto prostory nestačily, nahradila je výstavba dřevěné budovy lázní ve stejném roce, v němž byl
sedmadvacetiletý mladík poprvé pozván do Vídně léčit jednoho z příslušníků habsburského rodu. Do
jesenických lázní proudilo stále více návštěvníků a koncem 30. let 19. století přivítal první
vodoléčebný ústav na světě již okolo 1400 pacientů ročně, mezi nimi např. také Nikolaje Vasilijeviče
Gogola a další významné osobnosti jako byli generálové a šlechticové z okolního Rakouska a Polska,
ale také z Francie a Itálie.

Úspěch se neodpouští
Stejně jako tolika jiným úspěšným osobnostem, ani Priessnitzovi se nepodařilo vyhnout následkům
lidské nepřejícnosti. Podobně jako někteří sousedé, kteří se nezvládli vyrovnat s jeho úspěchem a
šířili o něm škodlivé pomluvy, tak také někteří klasičtí lékaři jej obviňovali z šarlatánství, z nedostatku
důkazů svědčících o prospěšnosti jeho léčby, z její odborné nepodloženosti a neprůkaznosti. Celá
záležitost se dostala až ke krajskému soudu v Opavě, jehož císařská komise došla v roce 1838 po
deseti letech k závěru, že „vodoléčba je nový pozoruhodný jev v oblasti zdravotnictví“ a existenci
Priessnitzova léčebného ústavu schválila. Priessnitz přitom nikdy nepřeceňoval své zásluhy a
opakovaně prohlašoval: „Nejsem lékař a nemohu určit, jsou-li lidé, kteří se ke mně přišli koupat,
nemocní. Došel jsem ke své léčebné metodě ze zkušenosti, že rány u zvířat, které byly vyčištěny
čerstvou vodou, se brzy vyléčily. Pomáhám pouze lidem, kteří mne o to poprosí, a jen jim říkám, jak si
postupně zvyknout na studenou koupel“. Naštěstí se našlo více lékařů, kteří jeho metody ocenili a
kteří se do jesenického ústavu sjížděli inspirovat z celého světa. V roce 1846 bylo Priessnitzovo
léčebné zařízení vyznamenáno císařskou Velkou zlatou občanskou medailí I. třídy. Podle jeho vzoru
vznikaly vodoléčebné ústavy po celé Evropě a ještě za Priessnitzova života vyšlo na dvě stě knih
a brožur věnovaných jeho vodoléčebné metodě.

Lázně dnes
Nejen odborníci, ale především vděční pacienti, včetně těch zahraničních, se velkou měrou
zasloužili o podobu Priessnitzových lázní tak, jak je známe dnes. V okolí prvotního lázeňského domu
nechali v následujících sto letech léčiteli na své náklady postavit nejen četné pomníky, ale také
postupně vybudovat další prameny, kterých je v současnosti 88 a jedná se tak o světový unikát.
Mnohé z nich byly ve 2. světové válce poničeny, v 90. letech se pak započalo s jejich rekonstrukcí a
nyní je část z nich spojena tzv. naučnou stezkou Vicenze Priessnitze. Vývoj prodělala i nabídka
léčebné péče. Ta je v současnosti zaměřena na 28 léčebných indikací zahrnující ucelený komplex
léčebné rehabilitace zejména kloubního aparátu a páteře, ale také na léčbu štítné žlázy, horních cest
dýchacích, diabetu, kožních problémů, jako například lupénky a recidivujících ekzémů včetně
13

atopického. Dnešní Priessnitzovy léčebné lázně, a.s. jsou rovněž jedinými lázněmi v České republice
nabízející ucelený komplex léčebné rehabilitace se specializací na oblast psychosomatickou.
Samotný pojem „Priessnitz“ však zůstává především vynálezem a současně také značkou, u jejíhož
zrodu nestály žádné podnikatelské záměry, nýbrž snaha pomoci sobě a posléze i druhým.

Proměny podob Priessnitzova léčebného ústavu
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Rozhodování a intuice
Nina Schaut
176 stran, nakladatelství Portál, www.portal.cz
Rozhodování je klíčový psychologický proces, kterému se nikdo z nás
v životě nevyhne a přitom nás jej nikdo doopravdy neučí. Mnozí z nás se
navíc domnívají, že se dobře rozhodovat neumíme, že jsme nerozhodní
nebo při svém rozhodování příliš iracionální. Nemluvě o situacích, kdy naše
rozhodnutí vedou k zásadním pochybením či neetickému jednání.
Kniha americké psycholožky, psychoterapeutky a koučky podává vědecky
dobře ukotvený a současně čtivý přehled aktuálních psychologických poznatků o rozhodování.
Zpochybňuje některé mýty o lidské schopnosti nebo spíše neschopnosti se rozhodovat. Nabízí nový
pohled na smysl a cíle rozhodování jako na proces, který může vést k většímu životnímu štěstí, pokud
se jej naučíme dobře řídit. Revitalizuje intuici jako ve vědeckých kruzích dosud zapovězenou a přitom
v mnoha ohledech efektivní rozhodovací strategii.
Rozhovory s Carlem R. Rogersem
Kirschenbaum, Howard; Land Henderson, Valerie
232 stran, nakladatelství Portál
Jeden z nejslavnějších psychologů a psychoterapeutů 20. století, zakladatel
humanistické psychologie Carl R. Rogers absolvoval během svého života řadu
rozhovorů s významnými osobnostmi nejen psychologie, ale i dalších oborů.
Tyto rozhovory jsou vždy setkáním dvou hlubokých myslitelů, pro něž je dialog
cestou, jak znovu promýšlet vlastní postoje a názory. Rogers v této knize rozmlouvá s chasidským
filozofem M. Buberem, protestantským teologem P. Tillichem, behavioristickým psychologem B. F.
Skinnerem, vědci a filozofy M. Polayim a G. Batesonem. Jsme v ní mimo jiné svědky živých polemik,
hájení odlišných pozic a nesouhlasu, které dávají nahlédnout do bohatého myšlenkového a
duchovního světa všech zúčastněných. Kniha je nesmírně inspirující četbou pro všechny, které zajímá
nejen osobnost Carla R. Rogerse, ale i intelektuální atmosféra doby, v níž žil a s řadou dalších lidí
působil.
Nevím, co chci, ale rozhodně ne tohle
Julie Jansen
256 stran, nakladatelství Management Press
Něco není v pořádku. Nevíte přesně co, ale víte naprosto jasně, že to, co
děláte, vás neuspokojuje. Vaše práce vás nebaví, vyčerpává nebo je v příkrém
rozporu s vašimi zásadami a názory. O něčem sníte, ale neodvažujete se
zahodit všechny jistoty, které vám vaše zaměstnání dává, a vykročit na
nejistou půdu podnikání či života „na volné noze“. A třeba se pomalu blížíte
k věku odchodu do důchodu a přemýšlíte, jak to zařídit, abyste i tuto část
života prožili zajímavě a smysluplně.
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Nejedná se o žádnou další teoretickou úvahu o smyslu života a práce, ale o velmi praktickou příručku,
ve které najdete spoustu testů, které vám umožní poznat vaše skutečné hodnoty, preference a
dovednosti a pomůže vám identifikovat práci šitou na vaši míru. V knize najdete i řadu doporučení
pro ty, kdo chtějí zásadním způsobem změnit nejen práci, ale i styl života – co vše je třeba vzít
v úvahu, když opouštíte zaměstnání a začínáte podnikat, jak se připravit na aktivní život v důchodu a
třeba i to, jak to udělat, když nechcete nebo nemůžete riskovat úplně nový začátek, ale přesto se
nechcete vzdát svých snů.

Dva recepty se zázvorem
Zázvor patří mezi koření, které je získáváno z oddenků rostliny,
a to konkrétně z druhu, jehož biologické jméno zní zázvor
lékařský (lat. Zingiberofficinale). Předpokládá se, že tato rostlina
pochází z Dálného východu. V průběhu mnoha staletí se ovšem
rozšířila prakticky do celého světa. Hlavním důvodem „expanze“
zázvoru je přitom nejen zajímavá chuť, ale především jeho
léčivé účinky, pro které je velmi oblíbený i v našich končinách.
Zázvor obsahuje celou řadu látek. Z hlediska léčivých účinků
jsou ale nejzajímavější různé druhy vitamínů (A, B1, B2, B6, C či
E), stejně jako draslík, hořčík, sodík, fosfor, vápník, železo apod.
Všechny tyto látky totiž mají příznivé účinky při různých
obtížích, z nichž jako příklad uvádíme:








Působení při nachlazení a chřipce: rýma a kašel nejsou právě příjemné, ale právě zázvor
s nimi dokáže účinně bojovat. Prohřeje, uvolní ucpaný nos a celkově dokáže negativní účinky
nachlazení a chřipky potlačit
Podpora imunitního systému: zázvor při pravidelném užívání zvyšuje obranyschopnost
organismu, což je jednou z nejdůležitějších prevencí proti mnoha onemocněním
Protizánětlivé a analgetické účinky: další pozitivní vlastností je efektivní tišení svalových
bolestí či bolestí při zánětech kloubů. Takové uvolnění je jistě potřeba.
Pozitivní vliv při zažívacích potížích: pomocí zázvoru se je možné zbavit plynatosti, pálení
žáhy či říhání, ale jeho konzumace se často doporučuje i při zvracení
Pomoc na cestách: pokud se vám při lodní nebo automobilové dopravě dělá špatně, můžete
několik hodin před cestou po(u)žít zázvor. Opět by vám měl pomoc.i
Další pozitivní účinky: zázvor může také zpomalit některé druhy rakoviny, ženám pomáhá při
menstruaci či při těhotenských nevolnostech a má antioxidační i antibakteriální účinky. Navíc
podporuje kardiovaskulární systém a snižuje cholesterol.

A nyní tedy ty slíbené dva recepty. První – kandovaný zázvor – si „vyrábím“ vždy do zásoby na
podzim, kdy obvykle lze zázvor zakoupit v obchodech za rozumnou cenu a člověku poslouží i v zimě
nejen jako pochoutka, ale i jako „lék“ proti rýmě, nachlazení atp. Druhý recept – zázvorové muffiny –
se mohou stát vaším oblíbeným moučníkem pro jeho nevšední dobrou chuť a také pro celkem
snadnou a rychlou přípravu.

Kandovaný zázvor
Používání zázvoru je vhodné zejména v zimě, kdy se může využít jeho
schopnosti „rozehřát tělo“. Tento recept využívá čerstvý zázvor, který
jev našich obchodech k dostání téměř po celý rok. Kandovaný zázvor, dále
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popsaným způsobem zhotovený, chutí výrazně předčí kandovaný zázvor kupovaný v obchodech.
Potřebujete k tomu:

0,5 kg čerstvého zázvoru, 0,5 kg cukru krupice nebo písku, asi 1,5 l vody

Postup:
Čerstvý zázvor oškrábeme, opláchneme a nakrájíme na kolečka (cca 1,5 až 2 mm silná). Zalijeme
vodou a dáme vařit. Vaří se cca 20 minut.
Pak se voda slije do připraveného hrnce. Doporučuji uschovat ve sklenici (pozor: nedá se dlouho
skladovat, po určité době kysne) a přilévat ho do zeleného čaje - „zázvorový čaj“. Zázvor pak dáme do
hrnce, zasypeme cca 0,4 kg cukru a dáme znovu vařit. Pozor – zázvor pustí hodně vody, ve které se
přidaný cukr rozpustí. Vaří se za občasného míchání, dokud cukr nezačne vytvářet velké bubliny a při
skápnutí ze lžíce se táhne jako med. (Čím rychleji se voda vypařuje, tím více je třeba míchat.) Pak
odstavíme z ohně a zázvor vybereme do mísy vysypané zbytkem cukru a promícháme. Zázvor se obalí
cukrem a přestane „lepit“. Po vychladnutí ztuhne.

Zázvorové muffiny s pomerančem
Jedná se o lahůdku s asijskou příchutí, které hostům vždy velmi
chutnají.
Recept je pro cca 12 muffin (přesně tolik otvorů bývá v muffinové
formě/plechu).
Potřebujete k tomu: 50 g kandovaného zázvoru, 200 g polohrubé
mouky, 2 čajové lžičky prášku do pečivo, ½ čajové lžičky jedlé sody, sůl,
100 g rozpuštěného másla, 100 g cukru písku, 1 polévková lžíce strouhané pomerančové kůry
(chemicky neošetřované) – lze nahradit citronovou kůrou, 1 až 2 polévkové lžíce mletého zázvoru, 1
vejce, 4 až 5 lžic pomerančové šťávy (nejlépe přímo z pomeranče), 125 ml zakysané smetany (vhodná
pro zjemnění), 3 polévkové lžíce pomeranč. likéru (lze nahradit např. rumem), tuk k vymazání a
mouka k vysypání formy
na polevu:250 g moučkového cukru
Postup:
1. Troubu předehřát na 180 C. Důlky ve formě na muffiny vymazat tukem a posypat moukou,
nebo vložit košíčky. Kandovaný zázvor nasekat najemno.
2. V misce smícháme mouku se zázvorem, práškem do pečiva. Jedlou sodou a špetkou soli. Ve
druhé misce ušleháme máslo s cukrem do pěny, přimícháme pomerančovou kůru a 1 lžíci
mletého zázvoru. Dále zašleháme vejce, 2 lžíce pomerančové šťávy, 1 polévkovou lžíci
pomerančového likéru (rumu). Sypkou směs z prvé misky přidáme do misky s máslovou
hmotou, vařečkou nebo metlou lehce promícháme, až jsou všechny suroviny vlhké a zalijeme
zakysanou smetanou a vše pak ještě jednou lehce promícháme.
3. Do formy plníme těsto do ¾ a pečeme ve střední části trouby 15 až 25 minut (dle velikosti) do
zlatova. Muffiny vyjmeme z trouby a necháme cca 5 minut odpočinout, pak je vyjmeme
z formy a necháme vychladnout.
4. Vychladlé muffiny polijeme hustou cukrovou polevou: moučkový cukr utřeme se zbylou
pomerančovou šťávou s likérem (nebo se šťávou z jednoho citronu) do vzniku husté pěny.
Dobrou chuť!
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