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

AKCE V LISTOPADU:
9. 11. 2016 od 14.00 do 16.30: Trendy v digitálním vzdělávání zaměstnanců
Seminář Mgr. Tomáše Langera na téma aktuálních trendů v digitálním vzdělávání zaměstnanců, které
by měl každý personalista a lektor znát, nastíní také směr vývoje této oblasti v blízké i vzdálenější
budoucnosti.

23. 11. 2016 od14.00 do 16.30: Zaměstnávání cizinců
Praktický seminář JUDr. Radovana Bernarda se bude zabývat legislativními otázkami zaměstnávání
pracovníků jiné státní příslušnosti.
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TÉMA:
Vnitřní motivace
Kapitolu z nedávno vydané knihy britského autora politických projevů Simona Lancastera Na co
lidé slyší. Tajné tipy pro ty, kteří chtějí lépe komunikovat otiskujeme pro inspiraci, pro informaci či
k zamyšlení.
Kdykoli jsem na nějaké konferenci nebo jiné akci, vždycky mě zaráží, jak někteří lidé prostě vystupují
z davu: mají v sobě nějaké zvláštní kouzlo, jako by je obklopovala jakási aura, jejíž energie se přenáší i
na ostatní. Když promluví, všichni poslouchají. Když se pohnou, všichni se zvednou a jdou za nimi.
Víte, o jakém typu lidí mluvím: jsou to ti, o kterých víte, že jsou za vámi, aniž byste se museli
ohlédnout. Tito lidé jsou rození vůdci; je to znát z každého jejich slova, z každého činu. Markantní
kontrast oproti těm obyčejným klukům a holkám, kteří se krčí někde v koutku a křečovitě se drží
svého šálku s čajem a sušenkami. Vůdcové vědí, proč tam jsou, a vědí, co dělají. Znají svůj cíl.
Cílevědomost je pro jazyk vůdcovství nesmírně důležitá.
Instinktivní mozek je přirozeně přitahován k lidem, kteří
vědí, co dělat. Cílevědomost a vnitřní motivace je něco
neuvěřitelně přitažlivého. Vsadím se, že si vybavíte
situace, kdy se vaši přátelé nebo kolegové vrhli na něco
velkého – rozhodli se běhat maratón, založit firmu, lézt
po horách, postavit dům nebo něco podobného. A že
vám připadalo, jako by při tom vyzařovali nějakou
zvláštní energii? To, že jsme přitahováni k lidem, kteří
znají svůj cíl, má svůj důvod: právě oni s největší pravděpodobností dokážou zajistit kmenu bezpečí.
Jsou to oni, kdo se postarají o pokrok a změny. Jsou to oni, kdo nás povede vpřed. Takže náš
instinktivní mozek nás šikuje do jejich řad. Dělá to trojím způsobem. Za prvé, cílevědomí lidé aktivují
naše zrcadlové neurony. Za druhé, přenášejí na nás svojí vnitřní motivaci, která aktivuje náš systém
odměn, čímž se stimuluje uvolňování dopaminu*. Za třetí, cítíme se s nimi spojeni, čímž se začne
uvolňovat oxytocin**.
Nakonec to dopadá tak, že je napodobujeme. Pokud chcete vědět, jak k tomu dochází, zadejte si na
YouTube video Guy starts dance party at Sasquatch music festival. Uvidíte chlapíka, který zuřivě, se
stoprocentním nasazením tancuje, zatímco všichni ostatní se jen tak trochu omámeně plouží (jak už
to na podobných festivalech bývá). Pak se kolem něj shlukne pár lidí a nejdřív ho jen napodobují. Za
chvilku už jsou jich desítky. Než mu dojde, co se děje, celý festival napodobuje jeho poněkud šílené
taneční pohyby. Je to inspirující video, ať už máte tanec rádi nebo ne. Na YouTube mělo 12 milionů
zhlédnutí (http://www.youtube.com/watch?v=GA8z7f7a2Pk).
Tohle je síla vnitřní motivace. Cílevědomí lidé způsobují, že se věci dávají do pohybu. Když takoví lidé
nejsou, neděje se nic. Pak ale na scénu vstoupí vůdce a zaplní toto prázdno. Takže si položte otázku:
co je vaším cílem?
*Dopamin – chemická látka tvořící se v lidském mozku a nervové soustavě způsobující, že se člověk cítí skvěle poté, co
dostane nějakou odměnu. Vyvolává podobné pocity jako kokain, heroin nebo speed.
**Oxytocin – navozuje pocit pohody, bezpečí a lásky, když jsme v kontaktu s někým blízkým či nám sympatickým, hovoří se
o něm i jako o hormonu důvěry. Podobné pocity vyvolává rovněž droga extáze.
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Velcí vůdcové mají své mise
Velcí vůdcové mají vyšší cíle. Tyto cíle dodávají energii jim samotným i těm, kteří je obklopují.
Znamená to, že promlouvají s naprostou přesvědčivostí, jako přírodní síly. Vzpomeňte si na Mandelu,
Gándhího, Bransona, Jobse, Lennona, Geldolfa. Tohle byli lidé na křížové výpravě, na výpravě, která
vycházela odkudsi z hloubi, z jejich nitra, z toho, co se v asijských kulturách označuje jako hara nebo
čchi. V angličtině bychom mohli říct, že se nechali vést svým vnitřním pocitem, nebo že byli povoláni.
Výzkumy skutečně potvrzují, že neúměrně vysoký počet vůdců opravdu popisuje svoji práci jako
„poslání“. Je to víc, než jen zaměstnání.
Existuje spojitost mezi náboženstvím a vůdcovstvím. Často jsem pozoroval, že v popředí jak
obchodního, tak politického života je nepoměrně vysoký počet vůdců, kteří jsou nejen věřící, ale
aktivně chodí do kostela. Často jsem uvažoval proč. Možná jim jejich náboženství dodává větší víru a
optimismus pokud jde o vrozené kvality ostatních lidí, což jim pomáhá získávat druhé? Nebo snad
existuje nějaká geneticky daná schopnost věřit, a to jim pomáhá, aby víru také šířili: Pokud mohou
mít obrovskou víru v Boha, pak odtud možná není tak daleko k tomu, aby měli také důvěru v nějaký
strategický plán.
V jazyku vůdcovství jistě existují silné spodní náboženské proudy: velcí vůdcové často mluví o svém
„poslání“, své „misi“, „oddanosti“, „obrácení na víru“, „hlásání pravdy“ a o těch, které se jim podařilo
přivést mezi „pravověrné“. Jsou to nadšenci, entuziasté (etymologie tohoto slova má skutečně také
původ v náboženství: odvozuje se z řeckého en theo, což znamená „Bůh uvnitř“). Tento jazyk jako by
nějakým zvláštním způsobem ovlivňoval ty, kteří jej používají. Takto vzniká poslání. Takto se rodí
hnutí.
Ale jak najít ten vyšší smysl? Většinou je to prostá otázka prezentace. Jde o to, jak se na věci díváte.
Vytvořte si vizi
Existuje jedna historka. Jdete kolem staveniště. Pracují tam tři zedníci, kteří staví zeď. Ptáte se jich, co
dělají. První řekne, že pokládá cihly. Druhý řekne, že staví zeď. Třetí řekne, že staví katedrálu, která se
na dlouhá staletí stane krásným místem, kam se lidé budou přicházet poklonit Bohu. Kdo z nich
myslíte, že pracuje nejusilovněji? Koho si myslíte, že ta práce nejvíc baví? A který z nich se podle vás
po práci vrací domů nejspokojenější?
Tento příběh je starý, ale jeho pointa je důležitá: je na vás jakožto na vůdci, aby lidé měli z toho, co
dělají, dobrý pocit. Neděláte to z nějaké laskavosti nebo dobročinnosti vůči nim, ale proto, že jen tak
z nich dostanete to nejlepší, co v nich je. Když jsou lidé přesvědčeni, že se podílejí na něčem, co má
vyšší smysl, dají do toho tělo i duši. To je obrovská výhra. Právě v tom spočívá vůdcovství. Co ale je
onen vyšší smysl? Není to něco, co by v politice nebo podnikání bylo vždy na první pohled patrné.
Konec konců, smysl jakékoli korporace, jak je definován ve stanovách, je „maximalizovat návratnost
investice pro akcionáře“. Stejně tak převažující smysl většiny politických stran, pokud si to řekneme
na rovinu, je získat a udržet si moc. Nedaří se jim to, protože nepracují s emocemi. Velcí vůdcové mají
poslání, které je hluboké a smysluplné.
Vykládá se známá historka: když se v 60. letech připravoval první let na měsíc, John F. Kennedy
navštívil NASA, aby se podíval, jak práce pokračují. Při své obchůzce zahlédl muže v bílém plášti a
čepici. Kennedy se u něj zastavil a ptal se jej, co dělá. Muž odpověděl: „Pomáhám vyslat člověka na
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měsíc“. Kennedy se usmál: „To jistě, ale co přesně děláte?“ „No“, řekl ten muž, „jsem vrátný v bloku
D8. Právě jdu do služby“.
Vyslání člověka na měsíc je příkladem skutečně velké a inspirující vize: takové, která bude inspirovat
lidi napříč jakoukoli organizací a bude mít odezvu stejně tak u těch nejvyšších pracovníků jako mezi
uklízečkami a vrátnými někde dole. Funguje, protože je velká, ale funguje také, protože je živá. Nabízí
jasnou představu, která se zahnízdí v instinktivní mysli. Ne každá organizace si může za svůj cíl
vytknout „vyslání člověka na měsíc“, ale každá organizace může a měla by mít nějaké vyšší poslání.
Jde o to, najít dlouhodobou strategii, která působí na emoce a kterou lze provázat s krátkodobými
úkoly každodenního provozu. Jde o to propojit přízemní se vznešeným.
Pokud chcete vidět něco takového v praxi, podívejte se po společnostech jako GlaxoSmithKline nebo
Unilever. Zaměstnanci v obou těchto firmách mají zřetelné poslání. Glaxo zachraňuje životy – aby
vám bylo jasno. Když udeřila ebola a zoufale se hledal lék, tuto firmu spojil jeden velký cíl. Energie
proudila shora dolů a všichni pracovali ve dne v noci, aby lék našli.
Také Unilever je společnost, která je prodchnuta svým posláním. Věděli jste, že každý den umírá 5000
dětí mladších pěti let kvůli nemocem způsobeným nedostatkem hygieny? Zaměstnanci společnosti
Unilever toto číslo dobře znají, protože jejich posláním je snížit ho na polovinu. Pokud by se jim
podařilo přimět více dětí v rozvojových zemích, aby si myly ruce mýdlem, už tím by dokázali ušetřit
miliony životů. Čemu byste svůj čas raději věnovali vy? Zachraňování životů nebo prodávání mýdla?
Takto firmy nacházejí své poslání a takto velcí vůdcové dokážou přimět lidi, aby do toho dali všechno.
Existuje množství výzkumů, které ukazují, že lidé pracují více, když jsou přesvědčeni, že pracují pro
nějakou ušlechtilou věc. Svět dnes již poněkud pokročil od jednoho starého modelu „korporátní
společenské zodpovědnosti“ z 80. let, kdy firmy mohly jednat tak neeticky, jak jen chtěly, pokud
zároveň občas přihodily pár dolarů na nějaký ten místní projekt. Dnes jde v byznysu o to, jak jste
schopni propojit obchodní cíle s nějakým morálním imperativem a využít jej k dosažení vynikajících
výsledků: pro byznys i pro svět.
Velcí vůdci to vědí a věděli vždycky. Posláním Henryho Forda bylo „demokratizovat automobil“ –
zajistit, aby auto bylo dostupné pro každého pracujícího muže a ženu na planetě. První projev Boba
Shapira jako šéfa společnosti Monsanto byl voláním do zbraně vymýcení hladu na světě. Laura
Batesová, zakladatelka projektu Everyday Sexism, považuje za své poslání šířit skutečnou rovnost po
celém světě. To jsou velké, ušlechtilé, inspirující cíle: právě takové v jazyce vůdcovství chceme. Vtip je
v tom, najít co největší emoční cíl, který je spojen s vaším strategickým cílem. A nedržte se při zemi:
čím větší, tím lepší. Jim Collins říká, že cíle vůdcovství by měly být „velké, chlupaté a odvážné“.
Beatles nikdy neprohlašovali, že chtějí být největší skupinou v Liverpoolu. Hodlali být „ti největší
frajeři ze všech“.
Nalezení ušlechtilého poslání, které celou organizaci zaštítí, může mít naprosto úžasný efekt. Takže
najděte svůj smysl. Najděte propojení se svou organizací. A pak se postarejte o to, aby o tom všichni
věděli.
Lancaster, Simon: Na co lidé slyší. Tajné tipy pro ty, kdo chtějí lépe
komunikovat.
Management Press 2016, 248 stran.
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NĚCO STATISTIKY
Firmy nabírají cizince ve velkém. I když jsou dražší než Češi
Rumuni, Bulhaři a částečně Poláci se do České republiky začínají přesouvat za prací. Firmy totiž
potřebují nové lidi a na českém trhu v době minimální nezaměstnanosti už téměř nikdo nezůstal.
Poohlížejí se tak za hranicemi a lákají cizince na nejrůznější pozice.
Pokud se bude česká ekonomika nadále pozitivně rozvíjet, bude podle odborníků nábor pracovníků
ze zahraničí stále klíčovější součástí personální strategie firem.
Firmy si stěžují, že nemohou najít vhodné uchazeče na volná místa. Problém se netýká pouze
programátorů a strojních inženýrů, ale zahrnuje už i výrobní a skladnické práce, dále segment
podnikových služeb, zdravotnictví a řadu dalších oborů. Řešením je nábor cizinců. I přesto, že jsou pro
zaměstnavatele dražší kvůli nákladům navíc na ubytování,dopravu do Česka a dalším službám.
Dlouhodobě byla česká destinace zajímavá pro Slováky, kterých je u nás, ve srovnání s jinými
národnostmi, nejvíce. Ovšem poslední dobou už mohou na Slovensku, především vevýrobě, najít
lepší platy než v Česku, a tak se přesouvají zpět.
Zájem firem se tak nyní zaměřil na Rumuny, Bulhary a částečně Poláky. „Pokud firmy nemohou
přesvědčit slovenské uchazeče, aby se za prací přestěhovali, nebo za ní dojížděli, obrací se na země,
kde jsou nižší platy, aby bylo pro tyto pracovníky lákavé se přestěhovat. Důležité zároveň je, aby tyto
země byly součástí Evropské unie. To kvůli byrokracii,“ vysvětluje personalista Jiří Halbrštát, manažer
marketingu a náboru ManpowerGroup.
Dělají se také nábory na Ukrajině, ale tam je podle personalistů mnoho administrativních bariér a
proces je pracný a nákladný. Přesto se daří i z této země získat pracovníky. „V České republice chybí
necelá tisícovka všeobecných sester. Tento nedostatek se již delší dobu projevuje redukcí lůžek v
některých nemocnicích a v několika případech došlo dokonce i k uzavření celých oddělení. V
současné době 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy pracuje na projektu, který by měl zajistit
pracovní posily z Ukrajiny. V září přišlo prvních 25 sester,“ říká Martina Šochmanová, prezidentka
České asociace sester.




Zahraniční zaměstnanost
Na konci roku 2012 u nás pracovalo 217 tisíc cizinců
Na konci roku 2015 to bylo už téměř 325 tisíc cizinců
Letos číslo podle odhadů odborníků ještě významně poroste
Zdroj: Úřad práce ČR

Zjednodušte imigrační politiku, volají zaměstnavatelé
Pokud se bude evropská a česká ekonomika nadále pozitivně rozvíjet jako nyní, bude podle
odborníků nábor pracovníků ze zahraničí stále klíčovější součástí personální strategie firem. A pak
tedy bude rozumné agendu s přijímáním cizinců zjednodušit.
„V současnosti je proces imigrace a doba potřebná k získání pracovních povolení a povolení k
dlouhodobému pobytu výrazně delší, než by podnikový sektor potřeboval. Výsledkem toho je, že
Česká republika přichází o obchodní příležitosti za miliony dolarů ročně,“ říká Jonathan Appleton,
ředitel asociace ABSL, která sdružuje firmy působící v segmentu podnikových služeb. Podnikové
služby v
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dnešní době zaměstnávají asi 65 tisíc lidí, z toho zhruba 34 % jsou cizinci. S nedostatkem lidí se
potýkají dlouhodobě.
Průzkum
Jak se u nás žije expatům, tedy pracujícím cizincům, zjišťoval průzkum společnosti HSBC. Expati
hodnotili například ekonomickou stránku, výhody pro rodiny či osobní zkušenost v dané zemi.
 Česká republika se umístila jako 6. nejpřitažlivější země z deseti evropských zemí v celkovém
žebříčku. Cizinci pracující v České republice ocenili zejména nízké náklady na zabezpečení rodiny
(celkově 4. místo v žebříčku) a vynikající lékařskou péči (celkově 8. místo).
Jako nejlepších pět zemí označili expati Singapur, Nový Zéland, Švédsko, Bahrajn a Německo.


„Námětů na zlepšení celého procesu máme několik. Uvítali bychom například zrychlení registrace na
ministerstvu vnitra po příjezdu kandidátů do Česka a omezení pravidla 30 dní, po nichž je pozice
otevřena pro zahraniční nábor. Samozřejmě v případech, kdy je jasné, že je zde nulová nebo velmi
omezená možnost získat české kandidáty,“ říká Jonathan Appleton.
Podle něj je také nutné zjednodušit požadavek na potvrzení o ubytování. Na začátku je totiž pro
cizince i zaměstnavatele komplikované sjednat nájemní smlouvu. „Stát by měl také zaměstnávat ve
všech relevantních státních institucích, jako jsou finanční úřad či cizinecká policie, úředníky mluvící
cizími jazyky. Rádi bychom iniciovali rozvoj a financování center pro cizince, která zahraničním
zaměstnancům pomohou usadit se a začít produktivně pracovat u nás,“ dodává Jonathan Appleton.

Velké i malé firmy potřebují cizince
Problémy se zaplněním odborných pozic nemají jen velké firmy se spoustou zaměstnanců. I například
české klenotnictví ALO diamonds, které patří do kategorie malé a střední podniky, musí hledat lidi
„venku“.
„O naše výrobky je obrovský zájem. Nyní vyrábíme přibližně tisíc šperků měsíčně. Abychom uspokojili
poptávku, potřebujeme zaměstnat další zlatníky a fasery, kteří zasazují kameny do šperků. Najít
šikovného člověka je v Česku problematické, a proto máme náborové kampaně i v zahraničí. V našem
ateliéru v Holešovicích tak zaměstnáváme nyní specialisty ze Slovenska a naposledy jsme zaměstnali
belgického zlatníka, který se kvůli práci stěhuje do Prahy,“ říká majitel Alojz Ryšavý. S náborem za
hranicemi bude jeho firma pokračovat.

Stejný plat i podmínky k práci
Podle zákona musí mít cizinci „srovnatelné“ podmínky jako Češi na podobné pozici, takže zahraniční
pracovník neznamená pro zaměstnavatele úsporu. „Platové a pracovní podmínky mají srovnatelné s
podmínkami kmenových zaměstnanců,“ říká Adrian Suchánek, HR ředitel agentury WincottPeople.
Tato agentura musí mimo jiné pro cizince zajistit koordinátory, kteří jsou pracovníkům k dispozici a
pomáhají jim nejen v pracovních otázkách, ale řeší s nimi ubytování, jazykovou bariéru, seznamují je s
místními zvyky. To jsou všechno pro firmy náklady navíc. Přesto se jim cizinci v době ekonomického
růstu vyplatí.
„Samozřejmě víme i o nelegálních praktikách některých firem, které zneužívají lidi bez pracovního
povolení, ale naštěstí se tyto praktiky daří státu rychle eliminovat,“ dodává personalista Jiří Halbrštát.
Zdroj: idnes.cz
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Firmy loví manažery v cizích vodách
Stále více úspěšných firem se při obsazování vedoucích pozic poohlíží mimo své zaměstnanecké
řady. Dříve bylo takové hledání spíše projevem mimořádné situace, dnes naopak společnosti lákají
cizí talenty zcela záměrně. Vyplývá to z údajů společnosti Stanton Chase, která se věnuje
vyhledávání vrcholových manažerů.
„Staré jistoty se vytrácejí a firmy čím dál více hledají cesty, jak se přizpůsobit a profitovat. Pokud věří,
že konkurence má lepší lidi, snaží se je přetáhnout k sobě a nespoléhat se jen na růst vlastních
zaměstnanců,“ říká Jozef Papp, ředitel české pobočky společnosti Stanton Chase.
Podle průzkumu poradenské firmy PwC tvořili v letech 2012-2014 lidé zvenku 22 % nově
jmenovaných výkonných ředitelů. Přitom v období 2004-2007 to bylo jen 14 %. Téměř tři čtvrtiny
případů nově příchozích se v současné době týkají plánovaných změn na manažerských postech.
Pro srovnání, v letech 2004-2007 byli „outsideři“ ve dvou třetinách případů až poslední variantou
náboru, ke které se společnosti uchylovaly jen tehdy, když už vyčerpaly možnosti, jak dané místo
zaplnit z vlastních zdrojů.
Zdroj: novinky.cz

Pracovní morálku zaměstnanců si kontroluje každá druhá firma
Pracovní nasazení a morálku svých zaměstnanců se snaží v Česku monitorovat zhruba každá druhá
firma. Za největší problém zaměstnavatelé považují, že řada pracovníků si vyřizuje své soukromé
věci v pracovní době nebo že brouzdají po internetu na služebním počítači.
Z průzkumu ČSOB pro Právo také vyplynulo, že častěji ke kontrolám přistupují firmy s větším počtem
zaměstnanců.
Využívání pracovní doby k vyřizování soukromých věcí označila za problém třetina podnikatelů
a zástupců firem. Celkem 28 procentům podnikatelů vadí zneužívání výpočetní techniky ke stahování
nejrůznějšího softwaru, filmů nebo hudby, 22 procentům dotázaných se pak příčí, že zaměstnanci
zneužívají pro vlastní účely firemní vozy.
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Každá pátá malá nebo střední firma má také zkušenost s vyřizováním si soukromých hovorů přes
firemní telefony nebo zneužíváním tiskáren.

Pořád v práci, ale neefektivně
„Podnikatelé a firmy chtějí po svých zaměstnancích stále vyšší výkony,
zároveň si ale v době, kdy je hlad po kvalitní pracovní síle, uvědomují, že své
požadavky nemohou přehánět,“ sdělil Právu výkonný ředitel útvaru
Firemního bankovnictví ČSOB Petr Manda.
„Sice si své zaměstnance hlídají především prostřednictvím docházky
a softwarových programů, zároveň jsou dnes mnohem aktivnější, i co se týče
aktivní personalistiky a různých benefitů,“ uvedl Manda.Jak dodal, zkušenosti
firem ukazují, že čeští zaměstnanci sice tráví v práci hodně času, ne všechen ale využijí efektivně.
Podle průzkumu firmy TruconneXion Češi loni v práci denně prolelkovali či promrhali
mimopracovními aktivitami v průměru 58 minut, o šest minut více než v předchozím roce.

Chytré mobily rozmělní rytmus
Za dvanáctiprocentním nárůstem času vynaloženého na soukromé aktivity je podle odborníků
postupující rozvolňování tradičního rytmu pracovního dne a zejména chytré mobily, přes které lidé
nejčastěji surfují na internetu.
„Chytré mobilní telefony a tablety ve firmách na rozdíl od stolních počítačů a notebooků doposud
nepodléhají takové míře kontroly monitorovacích programů, takže se na nich zaměstnanci cítí
bezpečněji,“ konstatoval ČTK Martin Hnízdil z TruconneXion.
Zdroj: pravo.cz

Bez chytrých mobilů jsme v práci výkonnější
Bez svých mobilních zařízení jsme v práci o čtvrtinu (26 procent) výkonnější. Ačkoli jsme díky nim
v neustálém spojení s kolegy a máme přehled o došlých e-mailech, produktivita tím trpí. Dokazuje
to psychologický experiment provedený na univerzitách v německém Würzburgu a anglickém
Nottinghamu, který zadala společnost Kaspersky Lab.
Experiment, kterého se zúčastnilo 95 lidí ve věku mezi 19 a 56 lety, odhalil vzájemnou souvislost mezi
úrovní produktivity práce a vzdáleností jedince od jeho chytrého telefonu.
V situaci, kdy byl účastníkům experimentu telefon zcela odebrán, se jejich výkonnost zvýšila o 26
procent.
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Negativní vliv digitálních zařízení na soustředěnost ilustrovala společnost i příkladem psaní poznámek
během schůzky. Jejich záznam do počítače snižuje úroveň chápání toho, co se na schůzce skutečně
děje.
Vědci vyzvali účastníky, aby test koncentrace podstoupili za čtyř odlišných podmínek: se svými
telefony v kapse, na stole, zavřenými v zásuvce a zcela mimo místnost.
Výsledky hovoří samy za sebe – nejnižší výkonnost byla naměřena v případě, kdy telefon zůstal na
stole, přičemž s narůstající vzdáleností telefonu od jeho majitele se zvyšovala.

Narušují soustředěnost
„Předchozí studie prokázaly, že odloučení od mobilního telefonu může mít na jednu stranu negativní
emocionální efekt, jako například zvýšenou úzkost. Na druhou
stranu, máme-li jej po ruce, může působit rušivě,“ vysvětluje Jens
Binder z univerzity v Nottinghamu.
Výsledky uvedeného výzkumu souvisejí se závěry dříve
provedeného zkoumání nazvaného „Digitální amnézie v práci“,
v němž se Kaspersky Lab zabývala negativním vlivem digitálních
zařízení na soustředěnost.
Tento fakt společnost ilustrovala mimo jiné příkladem psaní
poznámek během schůzky, kdy jejich záznam do počítače snižuje úroveň chápání toho, co se na
schůzce skutečně děje.

Vyhradit čas bez telefonů
Ačkoli zákaz digitálních zařízení na pracovištích není podle odborníků realistický, mohou současná
zjištění společně s výzkumem „Digitální amnézie v práci“ poskytnout podnikům vodítko, jak zlepšit
produktivitu.
„Produktivitu zaměstnanců můžeme zvýšit například tím, že vyhradíme určitý čas bez smartphonů.
Takovým opatřením může být během běžného pracovního dne zavedení stejných pravidel, jaká bývají
na poradách – tedy žádné mobily, žádné počítače,“ zdůrazňuje Jan Sekera, regionální manažer
Kaspersky Lab pro střední a východní Evropu.

NEUROVĚDA V HR
V tomto čísle zahajujeme nový seriál na téma, jak mohou poznatky současné neurovědy přispět ke
zvýšení nejen pracovního výkonu, alei duševního, mentálního a fyzického zdraví obecně. První díl
série britské personalistky a koučky Jan Hillsové, který zde uvádíme, pak přináší nový pohled na tak
běžnou pracovní aktivitu, jakou je sezení na židli.
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Objevy, které vás mohou zvednout ze židle
Zřejmě podobně jako vy, i já trávím sezením u počítače příliš mnoho času. Stejně tak mé ostatní
pracovní aktivity, tedy porady a pracovní schůzky se odehrávají vsedě. Stručně řečeno, trávím vsedě
víc času, než je zdrávo.
Vzhledem k mým problémům se zády dobře vím, že to pro
ně není dobré, v poslední době však přibývá rovněž důkazů,
že příliš dlouhé sezení neprospívá ani naší mysli.
Zaměstnání se dnes stalo místem, v němž trávíme sezením
víc času než čímkoli jiným. Studie ukazují, že sedíme v
průměru 9,3 hodiny denně, zatímco vleže, tedy ve spánku,
7,7 hodin. Trávit hodiny vsedě se pak stalo natolik běžným
jevem, že už si ani neuvědomujeme, že se nejedná o
přirozenost, ale naopak problém.

Sezení v číslech
Ze zdravotnických studií vyplývá, že bychom rozhodně
měli sedět v kratších intervalech a v pravidelných
přestávkách mezi nimi se postavit a snažit se rozpohybovat. Již po jedné hodině sezení se totiž
produkce enzymů spalujících tuky snižuje o 90 %, stejně jako tzv. “dobrého cholesterolu” (HDL), jehož
nízká hladina poukazuje na vyšší riziko infarktů a mrtvic. Výzkum dále ukázal, že nedostatek fyzické
aktivity je zodpovědný z 6 % za srdeční choroby, ze 7 % za diabetes II.typu a z 10 % za rakovinu prsu a
tlustého střeva.
Loni zveřejnil časopis Circulation výsledky výzkumu, který na vzorku 9000 Australanů dokázal, že
každá hodina navíc strávená denně u televize zvýšila riziko jejich úmrtí o 11 %. Jeden ze spoluautorů
studie, lékař, pak označil nadměrný čas strávený vsedě, to znamená 9 hodin denně, za smrtící
aktivitu.
Rovněž studie americké Společnosti pro rakovinu zjistila, že ženy sedící denně víc než 6 hodin
podléhají o 10 % vyššímu riziku onemocnění jakýmkoli typem rakoviny než ženy, které sedí denně
méně než 3 hodiny. Riziko rakoviny vaječníků se v prvním případě zvyšuje o 43 %, rakovina kostní
dřeně, tedy leukémie, o 65 %.

Proč tomu tak je?
Příčinu odborníci dosud přesně neznají, možné vysvětlení by bylo, že sezením po příliš dlouhou dobu
tělo jednoduše vysílá do mozku zprávu, aby se tento efektivně připravil na svůj konec!
Podle epidemioložky rakoviny Dr. Bridget Lynchové spouští fyzická aktivita v těle tvorbu
protizánětlivých proteinů a peptidů, uvedení svalů v činnost pak zvyšuje činnost metabolismu a
spalování tuků. Stejně tak krevní cukr a hladina tuků jsou regulovány lépe, jsme-li zrovna v pohybu,
odtud tedy přímá spojitost mezi nadměrným časem stráveným vsedě a srdečními chorobami a
cukrovkou.
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Bolavá záda
Bolest zad je pak samozřejmě další problém. Ve Velké Británii se jedná o jednu z nejčastějších příčin
pracovní neschopnosti, jež měla v roce 2014 za následek 10 milionů dní absence v zaměstnání.
Já sama zůstávám pohyblivá pouze díky pravidelné údržbě svých zad u chiropraktika, který vždy říká,
že nejlepší pohyb je hned ten příští, to jest každý, který následuje po chvíli strávené v nehybnosti. A
že ideálně bychom se měli hýbat alespoň jednou za minutu.

Zdravý pracovník? Ten, co neposedí
Co to v praxi znamená? Přehodnotit styl vaší každodenní práce a stanovit činnosti, které vám vždy
připomenou, že je na čase dát se do pohybu. Takže já například všechny telefonáty vyřizuji buď
vestoje, nebo během chození sem a tam po kanceláři. Každou půlhodinu se snažím protáhnout, na
což mě upozorní na telefonu nařízený budík. Během sezení provádím pánevní a cviky a pohybuji
kotníky. Každé ráno chodím rovněž na procházku do parku, snažím se chodit po eskalátorech namísto
na nich jen stát, a stejně tak se snažím stát i při kratších jízdách hromadnou dopravou.

Vrtění jako efektivní metoda
Nicméně nejúčinnějším, byť možná trochu dětinsky vypadajícím způsobem, jak si zdravější styl
osvojit, je jednoduše se vrtět, zkrátka nezůstávat ve fyzickém klidu. To ostatně potvrzuje další
výzkum, tentokrát univerzity v Leedsu a londýnské University College, který došel k závěru, že ženy se
sedavým způsobem života, jež ale během sezení zůstávaly v pohybové činnosti, měly stejně nízké
riziko předčasného úmrtí jako fyzicky vysoce aktivní ženy. Výzkum trval 12 let a zúčastnilo se jej více
než 12 000 žen ve věku 37-78 let.

Pohyb a naše kognitivní schopnosti
Dalším důvodem, proč se hýbat místo dlouhodobého setrvávání v nehybné pozici, je výrazně lepší
výkon našeho mozku a rovněž naší nálady. Vědci Tina Payne Brysonová a Daniel Siegel vyvinuli na
toto téma program nazvaný „Move it or lose it“ a rovněž napsali knihu Dítě s kompletním mozkem
(The Whole-Brain Child), v níž uvádějí výsledky svého výzkumu, jenž prokázal, že tělesný stav, v němž
se právě nacházíme, ať už jsme nehybní, v pohybu nebo vědomě relaxujeme, různým způsobem
ovlivňuje chemické procesy v našem mozku a to, jak se právě cítíme, mentální výkon, srdeční funkci,
metabolismus a biochemickou regulaci v našem těle.

Nedaří se vám s něčím pohnout? Jděte ven
Mnozí jsou si výše uvedených faktů vědomi, takže
jsme v poslední době svědky nárůstu počtu
pracovních schůzek či koučovacích programů pro
manažery odehrávajících se za chůze. Lidé mohou
být za chůze, tedy v pohybu, více kreativní,
otevření novým nápadům a řešením, procházet se
s někým bok po boku pak prohlubuje vzájemnou
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spolupráci na řešení problému. Jít ven, ocitnout se v jiném prostředí místo být uzavřen mezi stěnami
kancelářské budovy či kavárny může nabídnout jinou perspektivu, jak věc nahlížet a řešit ji. Mj. i
proto, že lidé jsou venku více všímaví k tomu, co se kolem nich děje, což jejich mysl více aktivuje.

Naučte se něco nového
Nepřestávat se učit novým věcem a neustále se něčím zaměstnávat, ať už koníčky nebo setkáváním
s přáteli, je přesně tím, co odborníci považují za účinné udržování naší mysli v produktivním stavu.
Pěstováním zálib i společenských vztahů se chráníme přednarušením našich kognitivních funkcí,
k jakému vede např. ztráta sluchu, deprese či sociální izolace, jak upozorňuje neuropsycholožka
Kathryn Pappová z lékařské fakulty harvardské univerzity. Neurologové si nejsou zcela jisti, proč má
spokojený sociální život pozitivní vliv na udržení správné činnosti kognitivních funkcí, nicméně
nedávné objevy týkající se mozku mohou nabídnout logické vysvětlení.
Ještě v polovině 90. let se vědci domnívali, že se člověk rodí s určitým počtem mozkových buněk,
který je neměnný až do konce jeho života. Dnes však víme, že v mozku může docházet k tzv.
neurogenezi, tzn. k růstu nových buněk, a to v jakémkoli období života, včetně stáří.
Ukázalo se, že mozek disponuje schopností zvanou neuronální plasticita, díky níž může růst a měnit
se v případě, že věci provádíme vědomě, úmyslně a opakovaně. Jak prokázaly četné studie, učení se
novým věcem jako je např. nový cizí jazyk nebo hra na hudební nástroj, podněcuje mozek
k pozitivním změnám v jeho struktuře a k boji proti jeho ochabnutí.
Rovněž udržování sociálních vazeb a dobré mezilidské vztahy mozku svědčí, jelikož izolace, prožitý
stres a deprese se později mohou negativně projevit právě na našich mentálních schopnostech.

„Use it or lose it“
Bez ohledu na to, jaké měli vzdělání a profesi, bylo účastníkům australského výzkumu, tedy celkem
29 000 seniorům, kteří byli mentálně aktivní i po odchodu do penze, zjištěno nižší riziko vzniku
demence. „Nikdy tedy není pozdě změnit svou mysl“, shrnul výsledky studie její autor, neurolog Dr.
Valenzuela.
Důležité je pak vědět, že mentální činnost by měla být nejen pravidelná, ale rovněž komplexní,
neomezující se pouze na jednu činnost, např. pouze na luštění křížovek či sudoku. Mělo by jít o
kombinaci mentální, fyzické a sociální aktivity a neustálému učení se novým věcem. Např.:








Naučit se nový sport (tenis, ping pong, golf, lukostřelbu…)
Věnovat se čínským cvičením tai chi nebo čchi - kung, které prokazatelně zvyšují mentální
schopnosti
Učit se hrát na hudební nástroj
Psát si deník nebo blog
Přihlásit se do výletního knižního klubu, což je dobrý způsob jak spojit chůzi, kognitivní
stimulaci diskusí o literatuře a plánováním trasy, a rovněž jak získat nové známé – to vše
s návštěvou kavárny na konci vycházky samozřejmě!
Účastnit se jakýchkoli večerních nebo on-line kurzů, které vás budou bavit
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Vstoupit do klubu rukodělných prací, ať už se jedná o pletení nebo jakoukoli jinou výtvarnou
či řemeslnou činnost. Soustředěná práce rukama, kterou navíc promýšlíme, je pro mozek
výtečná.
Učit se novému cizímu jazyku. Zde se neustřeďte ani tak na dokonalost, jako na pravidelnost,
důslednost a snahu jej aktivně používat.
Stát se aktivním průzkumníkem, studovat mapy, naučit se používat kompas či navigaci,
objevovat nová místa - to vše ve velké míře podněcuje kognitivní schopnosti: vnímání,
orientaci, uvažování
Neodcházejte do důchodu! Pokračujte ve své práci alespoň na kratší úvazek nebo se věnujte
dobrovolnictví.
Zdroj: HRzone. Článek byl upraven.

SLOVNÍČEK (DO) NOVÉ DOBY
Listopadový díl slovníčku se zabývá zkratkami, z nichž mnohé sice zdaleka nejsou nové, ale
přestože je používáme v běžné řeči a víme, co znamenají, ne vždy známe či si pamatujeme jejich
plný název.
SMS – Short Message Service
VHS – Video Home System. Pojmenování videokazety.
CD – Compact Disc
USB - Universal Serial Bus - rozhraní pro připojení přídavného hardware. Umožňuje připojování za
chodu počítače (tedy bez nutného restartu).
NATO – North Atlantic Treaty Organization
MP3 - Music Protocol 3. Způsob uložení zvukových souborů. Výsledný formát má malou velikost při
relativně vysoké kvalitě.
URL –Uniform Resource Locator - řetězec znaků sloužící k přesné identifikaci umístění prostředku na
internetu
FBI – Federal Burreau of Investigation
CIA – Central Intelligence Agency
WHO – World Health Organization
SIM – Subscriber Identity Module
OK – dobře, platí. Verzí výkladu zkratky je cca šest. Mezi ty nejstarší patří a.) Z řeckého slova Ola Kala
(česky vše je dobré, vše je v pořádku) užívané řeckými učiteli ve Spojených státech. Je též možné, že
řečtí námořníci užívali tento výraz v amerických přístavech. Říká se, že na lodích byl nápis O.K. sloužící
jako označení, že loď je již v pořádku a připravena. Toto užívání sahá až do 80. let 18. století.
b.) Zkratka špatně resp. foneticky zapsaných anglických slov all correct (česky vše v pořádku) jako /oll
korrect/. První známka o tomto užití je z roku 1839.
GSM – Globální systém mobilní komunikace. Původně zkratka francouzského „Groupe Spécial
Mobile“.
CNN – Cable News Network
IBM – International Bussiness Machine Corporation
BBC – British Broadcasting Corporation
FM – Frekvenční modulace
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GPS – Global Positioning System
JPEG- Joint Photographic Experts Group. Grafický rastrový formát ideální pro fotografie.
UFO – Unidentified Flying Object
PIN - Personal Identification Number
LED – Light Emitting Diode
NASA – National Aeronautics and Space Administration
PPL – Professional Parcel Logistic

KNIŽNÍ TIPY
Grafologie pro personalisty a manažery
Fischerová – Katzerová Vlaďka, Češková – Lukášová Dana
152 s., Grada, 2007
Chcete se rychleji orientovat v myšlení a chování svých profesních partnerů?
Toužíte podpořit své sebepoznání, vlastní seberozvoj a zvýšit svou sociální
inteligenci? Autorky svou pozornost zaměřily tentokrát na manažery, personalisty
a odborníky z oblasti rozvoje lidských zdrojů. Srovnávají základní styly
manažerského vedení s jednotlivými styly písma, vše podtrhují názornými
příklady z praxe. Zabývají se i vlastnostmi, které jsou žádané u personalistů, a popisují, jakým
způsobem se projevují v písmu.

Výběr pracovníků do týmu
Luděk Vajner
112 s., Grada, 2016
Co je vlastně hlavním kritériem správného výběru? Je to lidská nebo odborná
stránka kandidáta? A v jaké míře? Jak určit, že je to ten správný člověk na dané
pracovní místo v daném „časoprostoru“? Vydrží tempo a zvládne nároky, které
na něj bude toto zaměstnání klást? Jak bude vycházet se spolupracovníky, se
zákazníky? Bude schopen dodržovat daná firemní pravidla? Jakou týmovou roli
bude zastávat? To je jen zlomek otázek, které si klademe a na něž bychom měli
znát odpověď, dříve než se rozhodneme o přijetí či nepřijetí kandidáta.

Neuroimunita. Jak udržovat mozek mladý a zdravý
Michal Schwartzová
224 s., BIZBOOKS, 2016
Jen pouhá myšlenka na stárnutí je pro mnoho lidí nesnesitelná a někteří jsou
ochotni zaplatit velké částky za pomyslný „elixír mládí“. Netrápí nás však jen
vrásky nebo snížení sexuální touhy, bojíme se nemohoucnosti a slabomyslnosti,
nemocí a ztráty schopnosti rozhodovat sami za sebe. A možná největší hrůzu
máme z depresí a onemocnění mozku – Alzheimerovy nebo Parkinsonovy choroby.
V minulosti byl mozek považován za samostatný a soběstačný orgán, zcela oddělený od imunitního
systému. Ale 20 let výzkumů neuroimunoložky Dr. Michal Schwartzové přináší do této oblasti
absolutně převratné objevy a představuje zcela nový pohled na zdraví mozku.
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