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HR TRENDY
Zaměstnanecké benefity
Prosinec, čas firemních vánočních večírků, rozdávání vánočních dárků zaměstnancům, ale rovněž
plánování benefitů, které byste svým pracovníkům rádi dopřáli v příštím roce. Přinášíme inspiraci
včetně pár tipů na závěr, jenž pochází od těch nejštědřejších zaměstnavatelů.
V oblasti zaměstnaneckých benefitů je stále patrnější trend většího využití služeb v oblasti péče o
zdraví, seniory či domácnost. Vyplývá to ze závěrů exkluzivního průzkumu PPM Factum pro Unii
zaměstnavatelských svazů České republiky (UZS) s názvem Zaměstnanecké benefity z pohledu
zaměstnavatelů.
Rozsáhlý průzkum, který probíhal v druhé polovině října
letošního roku, představila Alena Perušičová ze společnosti
PPM Factum na konferenci „Perspektiva zaměstnaneckých
benefitů“, která se konala 14. listopadu 2016 v prostorách
Poslanecké sněmovny.
Roste zájem o zdravotní a sociální služby
„Mezi volnočasovými benefity dominuje v současné době především dovolená navíc a stravenky,
nicméně sledujeme jasně viditelný trend přinášející téma zdraví, péče o seniory a také domácí služby.
Formy jsou různé, největší nárůst atraktivity se očekává u příspěvků na péči o zdraví a životní či penzijní
pojištění. Vysoce žádaná bude ale také pomoc s péčí o rodinné příslušníky, zejména seniory. Rovněž
benefity podporující volnočasové aktivity zaměstnanců mají perspektivu do budoucna,“ uvedla Alena
Perušičová.
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Z exkluzivního průzkumu pro UZS dále vyplývá, že zaměstnavatelé považují za důležité, aby
zaměstnanci měli možnost plnohodnotně poobědvat. Uvádí to plných 95 % z nich. Téměř všichni
oslovení zaměstnavatelé také souhlasí s tím, že by jejich zaměstnanci měli pravidelně obědvat, protože
to podporuje jejich zdraví i produktivitu práce. Pro tři čtvrtiny zaměstnavatelů je tak důležitou otázkou,
aby se hledaly prostředky, jak zamezit zneužívání stravenek například na nákup alkoholu nebo cigaret.
Fakt, že trendy v odměňování a motivaci zaměstnanců se postupně mění, potvrdili i zástupci
zaměstnavatelů. „Jasně vidíme zvyšující se poptávku po benefitech v oblasti zdraví a také péče o seniory
a další sociální služby, protože populace stárne,“ říká prezident UZS, Jiří Horecký.
Státní správa pokulhává
Z debaty v rámci odborných panelů také například vyplynulo, že by bylo vhodné hledat cesty, jak
zrovnoprávnit čerpání zaměstnaneckých benefitů. Zatímco přes osm set tisíc zaměstnanců státu má
dnes omezený přístup k čerpání volnočasových benefitů, zaměstnanci v soukromých firmách mají
daleko
širší
možnosti.
Systém
čerpání
zaměstnaneckých benefitů ve státní správě by se měl
podle přítomných politiků a daňových expertů
zjednodušit a v zájmu férovosti dostat na úroveň
soukromé sféry.
„V rámci našeho systému zaměstnaneckých výhod se
nám velmi osvědčilo využívat nad rámec klasických
benefitů, jako je pátý týden dovolené, podpora
stravování, příspěvek na volnočasové benefity a
penzijní připojištění, také naše produkty. Zaměstnanci tak mají možnost výběru a participace. Věřím,
že to zvyšuje jejich loajalitu, povědomí o naší společnosti a také hrdost na to, že jsou zaměstnanci
Plzeňského Prazdroje,“ přiblížil aktuální praxi v soukromém sektoru Milan Barták, manažer
odměňování Plzeňského Prazdroje.
Průzkum dále ukázal, že s rostoucím trendem atraktivity mezi benefity se u zaměstnavatelů setkávají
příspěvky na kulturu, sport, dovolenou či jiné mimopracovní aktivity. Například pro daňovou podporu
příspěvku na nákup knih se na konferenci vyslovili politici i zástupci firem.
Benefity s rostoucím trendem atraktivity dle zaměstnavatelů:

Příspěvek na kulturu/dovolenou
Příspěvěk na důchodové penzijní pojištění
Příspěvek na životní pojištění
Příspevěk na zdravotní péči
Příspěvek na obědy v závodní jídelně
Zajištění péče o rodinné seniory
Zajištění služeb v domácnosti

Zdroj: Ivitera
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6 firem, u nichž se můžete inspirovat

Drogistický gigant SC Johnson začal svým americkým zaměstnancům poskytovat
pomocníka v domácnosti už před lety. O úklid domácnosti, nákupy, praní, donášku
květin či servis auta se tak zdejší zaměstnanci již nemusejí starat.

V Deloitte mají pracovníci 4 týdny neplacené dovolené a mohou získat také 3-6 měsíců
částečného volna, pokud jej stráví dobrovolnictvím nebo jinou snahou o osobní rozvoj.

Filmová společnost Dreamworks Animation nabízí zaměstnancům vedle filmových
projekcí zdarma rovněž ordinaci lékaře přímo na pracovišti a snídaně a obědy zdarma.
To vše v rámci snahy redukovat stres a vytvářet přívětivé pracovní prostředí.

Aby měl předseda představenstva společnosti vyrábějící oblíbený plánovací software
Philip Libin jistotu, že jeho zaměstnancům nehrozí žádný stres, mají tito časově
neomezenou dovolenou a navrch ještě příspěvek 1000 USD na letenku. To jistě potěší.

Pokud nejsou zaměstnanci po zapracování v této firmě spokojeni, dostanou 2000 USD
a možnost najít si zaměstnání jinde. 97 % zaměstnanců však tuto nabídku nevyužilo.

FullContactSoftware. A to nejlepší na konec. Tato softwarová společnost platí svým
zaměstnancům každoroční dvoutýdenní dovolenou v ceně 7500 USD, podmínkou je
strávit ji mimo město a zcela bez počítače a dalších přístrojů informačních technologií.
Plus další plus – zaměstnanci nemusí chodit do práce v obleku.
Zdroj: smartrecruiters.com

HR TÉMA
Práce z domova
Obliba práce z domova, zdá se, nadále roste, jedná se o jeden z nejžádanějších benefitů. Podíl lidí,
kteří musí pracovat z kanceláře, klesl o třetinu. 82 % lidí, kteří pracují z domova nebo jinak na dálku,
uvádí, se cítí méně ve stresu, než když sedí v kanceláři. 80 % lidí pracujících na dálku hlásí rovněž
vyšší pracovní morálku.
Podíl Čechů, kteří musí být kvůli své práci v kanceláři, se proti loňsku snížil o třetinu. Zatímco loni
muselo z kanceláře pracovat 74 procent zaměstnanců, letos je to jen 54 procent. Vyplývá to
z průzkumu společnosti Microsoft.
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Zhruba osm z deseti šéfů malých a středních firem si myslí, že lidé, kteří mohou pracovat odkudkoli,
jsou výkonnější i spokojenější. Podobný názor mají zaměstnanci – 72 procent z nich souhlasilo s tím, že
možnost pracovat i mimo kancelář zvyšuje jejich produktivitu.
Den práce odkudkoli
Podle zkušeností Microsoftu vzrostla po zavedení možnosti pracovat mimo zaměstnání výkonnost
zaměstnanců o čtvrtinu, kreativita o třetinu a dostupnost a týmová práce o 40 procent. „Opustili jsme
tradiční přístup k práci i k pojetí kanceláře. Dnem práce odkudkoli chceme inspirovat ostatní, aby se
nebáli využít moderní formy spolupráce, které jim umožní být úspěšnější v byznyse a šťastnější
v životě,” uvedla generální ředitelka české pobočky Microsoftu Biljana Weberová. Dodala, že ani ona
sama nyní nemá vlastní kancelář ani židli.
Podle průzkumu musí být v kanceláři 46 procent pracovníků nejmenších firem do devíti lidí, 57 procent
zaměstnanců podniků do 50 zaměstnanců a 59 procent lidí ve firmách do 250 zaměstnanců.
Microsoft pořádal Den práce odkudkoli letos počtvrté. V rámci akce pořádají zapojené organizace
semináře, soutěže či happeningy související s flexibilitou práce. Událost proběhla 3. listopadu a zapojilo
se do ní přes 70 firem, například Sodexo, O2, Nadace O2, Innogy, CBRE, CPI, KPCS, ČSOB, Dell, Dopravní
podnik hl. m. Prahy, LMC, Nestlé nebo Xerox.
Chystané legislativní změny
Na jaro příštího roku se chystá novela zákoníku práce, která by pravidla pro tzv. homeoffice měla
upravovat. Dosud se z pohledu pracovního práva pohybuje v právním vakuu. Z respondentů ankety
pracovního portálu Profesia má 44 procent možnost pracovat z domova. Homeoffice by ocenilo dalších
49 procent respondentů, kteří tuto možnost nemají. Je mnoho profesí, které z domova jednoduše
vykonávat nelze, takže prostá statistická data v tomto případě nejsou tolik vypovídající.

Hrazení nákladů a vybavení

Jedním ze sporných bodů, o kterém se diskutuje, je hrazení nákladů souvisejících s „prací konanou
mimo pracoviště“.
Nedávná kompromisní dohoda určila, že tuto náhradu budou moci uplatňovat jenom ti lidé, kteří
z domova pracují trvale.
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Novela také upřesní podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci z domova a povinnost
zaměstnavatele poskytnout zaměstnanci dostatečné pracovní vybavení.
Rovněž umožní zaměstnanci rozvrhovat svou pracovní dobu. Ten ale v případě práce z domova nebude
moci nárokovat práci přesčas či některé osobní překážky v práci. Zaměstnanec bude mít také zákonně
danou povinnost chránit firemní data.
Zdroj: novinky.cz, Remote.co, jobs.cz

HR ADMINISTRATIVA
Elektronická neschopenka
Projekt ministerstva práce a sociálních věcí a sociální správy je opět aktuální. V minulých letech narazil
návrh elektronického podávání neschopenky, který by tuto proceduru zjednodušil zaměstnancům i
lékařům, na nedostatky v původním řešení elektronizace, na nějž upozornili jak lékaři, tak
zaměstnavatelé. Podle ministerstva však byly odstraněny a již zhruba za rok bude možné podávat
neschopenku prostřednictvím jeho elektronického portálu.

Jak bude eNeschopenka vypadat?
Nová neschopenka usnadní komunikaci mezi lékaři, zaměstnavateli a zaměstnanci. „Pro první fázi
novinky se zavede sice elektronická neschopenka se všemi
jejími výhodami, ale stále bude možnost v pozměněné a
zjednodušené formě vystavovat neschopenku i v papírové
podobě. V první fázi je výhradně volbou jednotlivých
lékařů, kterou formu zvolí. I když zvolí formu papírové
neschopenky, tak další procesy již budou elektronické,“
sdělil mluvčí ministerstva Petr Sulek.
Postup bude následující: lékař vystaví prostřednictvím
portálu eNeschopenku, ta se hned zapíše do evidence.
Zaměstnanec a pojištěnec obdrží papírový list průkazu práce neschopného pro účely zaměstnavatele
a kontrol, také si oba budou moci kdykoliv ověřit údaje z neschopenky.
Podpis pojištěnce žádajícího o nemocenskou bude nahrazen vyvratitelnou domněnkou jeho souhlasu.
Lékař bude neschopenku aktualizovat a ukončí jí opět prostřednictvím portálu.
V současnosti je možná jen elektronická komunikace mezi lékařem a sociální správou. Lékaři mohou
od roku 2010 elektronicky předávat údaje o vzniku dočasné pracovní neschopnosti, o jejím ukončení a
například o změně režimu vycházek či adresy stonání.
Realizace elektronické neschopenky si podle ministerstva vyžádá změny v legislativě, vyžádá si také
technické změny v IT aplikacích sociální správy. Systém by mohl začít fungovat na začátku roku 2018.
Zdroj: idnes.cz
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HR A NEUROVĚDY
Přestaňme bagatelizovat spánek
Další díl seriálu britské personalistky a koučky Jan Hillsové o poznatcích současné neurovědy a jejich
využití v oblasti HR se věnuje významu spánku nejen v souvislosti s pracovním výkonem.
Již roky jsem špatný spáč. S usínáním problémy nemám, zato se pravidelně kolem druhé ráno vzbudím
a několik hodin nemohu znovu usnout. Ležím a přitom si vybavuji všechny ty výzkumy o souvislostech
mezi nedostatkem spánku a Alzheimerovou
chorobou, což jednomu zrovna nepomůže.
Lidé mají obecně tendenci se domnívat, že spánek je
dobrovolná činnost. S výjimkou těch, kteří podávají
špičkové výkony. Ti naopak věnují spánku podstatně
více času než ostatní.
Švédský profesor psychologie K. Anders Ericsson,
působící na floridské univerzitě, již několik desetiletí
zkoumá potenciál lidského výkonu, včetně schopnosti
udržovat a rozvíjet paměť a schopnost koncentrace.
Jeho slavná studie o špičkových houslistech spících v noci 8 a ½ hodiny a ½ hodiny po obědě potvrzuje
spojitost mezi dostatkem spánku a nadstandardním výkonem. Sami hudebníci pak považovali spánek
vedle každodenního několikahodinového tréninku za druhý nejdůležitější faktor zlepšování jejich
výkonu.
Kdo spí málo, zahrává si
Nejnovější výzkumy osvětlují, proč je spánek tak důležitý. Neurovědci z kalifornské univerzity
zkoumající na skupině starších lidí význam spánku ve spojitosti s fungující pamětí, došli k závěru, že
právě spánek je tím článkem, který jim ve „skládačce“ příčin Alzheimerovy choroby dosud chyběl.
Domnívají se, že jeho nedostatek vytváří kanál, kterým beta-amyloid protein nacházející se v mozku
pacientů s Alzheimerem, útočí na dlouhodobou paměť, zatímco kvalitní spánek odstraňuje tento toxin
ještě před tím, než začne budovat v mozku svá paměť ničící ložiska.
Jiný výzkum zase poukazuje na skutečnost, že při dlouhodobém nedostatku spánku vzniká 2x vyšší
riziko infarktu a 4x vyšší hrozba mrtvice. Jeho autor, profesor Garafov, řadí nedostatek spánku do
kategorie život ohrožujících stavů spolu s kouřením, obezitou, špatnou imunitou, depresí a úzkostí.

Mozek nikdy nespí
A pochopitelně že nedostatek kvalitního spánku nebude prospěšný ani našemu pracovnímu výkonu,
jak dokazuje např. výzkum katedry psychologie harvardské univerzity zkoumající vliv spánku na naši
schopnost uvažovat v souvislostech. Mnoho lidí se domnívá, že náš mozek je něco jako počítač, který
je po zapnutí programu „režim spánku“ neaktivní. Harvardští vědci v čele s vedoucí projektu Jessikou
Paynovou však pomocí tzv.fMRI scanneru, přístroje magnetické rezonance měřícího aktivitu mozku na
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základě průtoku krve, zjistili, že je naopak velmi činný: reguluje a zpracovává emoce, vzpomínky,
získává skryté poznatky, činí rozhodnutí a učí se. Na okrajových částech mozku, kde tyto aktivity
probíhají, je scanner během spánku zaznamenal jako aktivní. Naopak větší plocha na předních bočních
stranách mozkové kůry odpovědná za činnosti jako jsou řízení, plánování, organizování a vymýšlení
strategií se ukázala jako dočasně nečinná, což podle vědců umožňuje pracovat
limbickému systému intenzivněji. Vyvozují z toho, že mozek chytře využívá spánku k tomu, aby třídil,
co je důležité si zapamatovat a co zapomenout a řadil emocionální informace podle jejich důležitosti.
Účastníkům studie pak byl předložen příběh obsahující jak neutrální, tak emocionálně významné
informace. Detaily pozadí příběhu si příliš dobře
nepamatovali, emocionální informace si však
pamatovali jednoznačně lépe po vyspání, přičemž
nejvíce si uchovali v paměti ty negativní. O
neutrální data tedy mozek zjevně příliš zájmu
nejeví, o to intenzivněji však třídí a uchovává
emocionální obsah a pamatuje si věci, které je
potřeba se naučit, včetně těch negativních. Viděno
v pracovním kontextu, pokud si můžete
pamatovat pouze negativní emocionální dopad
včerejších událostí, jak můžete dělat následující
den dobré úsudky a nepředpojatá rozhodnutí?
Scan mozku z přístroje fMRI. Žlutá místa značí mozkovou aktivitu

Spánek versus kognitivní schopnosti
Výzkum profesorky Paynové rovněž odhalil vliv spánku na naše kognitivní schopnosti. Čím méně si jej
dopřáváme, tím méně nervových spojení náš organismus vytváří, a tím méně jsme pak schopni věcem
porozumět. Jeden z výzkumníků proto nazývá spánek „kreativním poznáváním“ zlepšujícím naše
usuzování. Experiment týkající se schopnosti vytvářet asociace ukázal, že účastníci, kterým byla dána
možnost udělat si v bdělém stavu přestávku, po ní dosahovali lepších výsledků, avšak ti, kteří během
ní spali, dosáhli výsledků výborných. Spánek totiž pomáhá dělat v našem přemýšlení a úsudcích doslova
skoky. I další výzkumy dokazují, že dát si přes den „šlofíka“ nebo prospat celou noc tedy rozhodně není
ztracený čas.
Již zmíněný přístroj fMRI prokázal také pozitivní vliv dostatečného a kvalitního, tedy nepřerušovaného
spánku na regulaci našich emocionálních reakcí a redukci činnosti amygdaly umístěné ve střední části
spánkového laloku a odpovědné za naši emoční aktivitu. Při nedostatku spánku naopak dochází k její
hyperaktivitě a stejně tak se zvyšuje i hladina stresového hormonu kortizolu.
Nevyspalý = opilý?
Každý občas ztratíme pozornost, ovšem pokud jsme dobře vyspaní, náš mozek je schopný nám tento
výpadek kompenzovat a pozornost zase zvýšit, v případě nevyspalého člověka už ale tato vlastnost
mozku nefunguje.
Důležitým objevem je, že mozek oslabený nedostatkem spánku sice může fungovat normálně,
ale přerušovaně, přičemž přestávky v jeho činnosti lze přirovnat k výpadku elektrického proudu –
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prostě v tu chvíli nefunguje. Problém je, že ani po jeho „zpětném nahození“ není dotyčný schopen se
patřičně koncentrovat, a navíc ztrácí i schopnost si tento fakt uvědomit, což může vést k chybnému
způsobu uvažování.
Dalším výsledkem výzkumu vědců
z lékařské fakulty harvardské univerzity
je, že pracovní výkon člověka spícího
týden pouze 4 až 5 hodin denně je
stejný jako u člověka s 0,1 % alkoholu
v krvi (tedy 2x více než je povolené
množství v mnoha západních zemích).
Což je ironie vzhledem k tomu, jak
drasticky se během posledních 20 let
změnil přístup ke konzumaci alkoholu
v pracovní době, včetně konzumace
alkoholu během oběda a pátečního
drinku s kolegy, a kdy ocitnout se na
pracovišti opilý znamená okamžitou výpověď. Pracovní výkon člověka trpícího nedostatkem spánku se
však rovná výkonu člověka opilého, upozorňuje Paynová a dodává, že zatímco opilost je na pracovišti
nepřípustná, kratší doba spánku se nejen toleruje, ale občas i považuje za pozitivní vlastnost podobnou
schopnosti zvládat stres a vysoké nároky.
Kolik spánku je tedy potřeba?
Závěry většiny dosavadních výzkumů ukazují, že pro optimální pracovní výkon je třeba mírný stres,
dobrý spánek a dobrá nálada. Ale jaké množství spánku postačuje k tomu, abychom zvládali pracovat
za přiměřeného tlaku v klidu či dokonce s nadšením, připraveni využít to nejlepší z našich kognitivních
schopností?
Odpověď je, že to nikdo skutečně neví. Co je dobré pro jednoho, je nedostatečné nebo naopak
nadbytečné pro druhého. Lidé proto musí sami vysledovat svou potřebu spánku tak, aby fungovali a
cítili se po všech stránkách dobře. Pro ty, kteří vyžadují objektivní změření, je zde výsledek studie
Daniela Kripkeho z lékařské fakulty univerzity v San Diegu, že lidé spící 6,5 až 7,5 hodiny denně jsou
nejproduktivnější, nejšťastnější a dožívají se nejvyššího věku.

Spánek v oříšcích i ve spreji
Pokud potřebujete kvalitnější spánek, začněte tím, že po 14.00 již nebudete pít kávu, alkohol a omezíte
či zcela vynecháte těžká tučná jídla. Delší a intenzivnější cvičení, meditace nebo jóga by rovněž mohly
podstatně pomoci. Pokud by uvedené nezabralo, zamyslete se nad tím, co jídáte večer.
Především je vhodné jíst naposledy tři hodiny před usnutím a ideálně pak potraviny obsahující
melatonin, tedy hormon spánku. Melatonin pomáhají produkovat potraviny s obsahem vitamínu B6
jako jsou slunečnicová semínka, tuňák, losos, avokádo, kuřecí maso, tepelně upravený špenát, banány
a sušené švestky.
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Dalším látkou pomáhající usnout je tryptofan produkující serotonin, který následně vyrábí i melatonin,
a který najdeme v semínkách, ořeších, rybách, sojových bobech, vejcích a celozrnných a mléčných
výrobcích. Mimochodem nedostatek melatoninu bývá označován rovněž jako jedna z příčin určitých
druhů rakoviny a kratší délky života. Před několika lety se objevily zprávy o jeho regeneračních a
omlazujících účincích na buňky, když po jeho užívání lysým laboratorním myším opět začala růst srst.
Významnou roli hraje také dostatečný přísun hořčíku, ať už v podobě potravinových doplňků
konzumovaných před spaním, tak v listové zelenině, jogurtu a sýrech.
Potraviny, které je v případě večeře naopak lepší vynechat jsou lilky, rajčata, ananas, čokoláda, kvašené
potraviny a víno, jelikož obsahují tyramin, jenž stimuluje činnost mozku. Rovněž je dobré před spaním
zhasnout všechna světla a vypnout veškerou techniku, včetně mobilního telefonu, neboť bylo
dokázáno, že světlo, a to i v podobě podsvícených obrazovek a klávesnic brání tvorbě melatoninu, který
organismus produkuje pouze za tmy.
V České republice je od letošního roku melatonin volně prodejný v podobě potravinového doplňku, ve
formě spreje aplikovaného na pokožku hodinu před spaním byl pak uveden jako start-up na
standforské univerzitě. Spolu se sprejem, který naopak zvyšuje energii, je možné jej objednat na
www.sprayable.co
Další tipy
Sečteno a podtrženo, k lepšímu spánku vede kromě pravidelného cvičení, meditace, vhodných
potravin a tmy rovněž několik pevně ustálených zvyklostí:
-

Nedívat se na televizi až do okamžiku, než jdete spát, to samé platí i pro práci. Televizor i
počítač vypínejte dříve, než těsně před spaním. Na noc vypínejte rovněž mobilní telefon.
Choďte spát dřív a stanovte si pro to konkrétní hodinu. Pokud ji nebudete dodržovat, nestane
se z toho rituál a vy vždycky půjdete spát později.
Pokud nemůžete usnout, pište si poznámky: co jste nestihli, nedokončili, co je třeba udělat.
Tím, že přesunete povinnosti na papír, je odstraníte ze své mysli a ony přestanou bránit
vašemu spánku.

Průzkumy jasně prokázaly, že lidé, kteří ponocují, nejsou dobří pracovníci, natož dobří lídři. Dalo by se
tedy uzavřít, že snaha být dobře vyspalý je velký bonus nejen pro vaše zdraví, ale rovněž důkaz dobré
pracovní morálky a zodpovědného přístupu k práci.
Zdroj: hrzone.com. Článek byl upraven.
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KNIŽNÍ TIPY
70 tipů pro hodnocení pracovníků
Diane Arthur
168 stran, Grada 2010
Vedoucí pracovníci v příručce naleznou jasné a užitečné rady a návody, jak
hodnotit své podřízené pracovníky s potřebnou jistotou a obratností. Dozvíte se
jak připravit a vést hodnotící pohovory, jak posuzovat předchozí výkony
zaměstnanců všech výkonnostních úrovní, jak hodnotit jejich úspěšnost při plnění
dříve zadaných cílů, jak pomáhat při vytyčování úkolů nových či jak pomoci v úsilí o realizaci plánů
kariérního rozvoje. Pravidelné a dobře prováděné hodnocení je podmínkou dobrého výkonu, umožňuje
výkon podřízených sledovat a nalézat cesty k jeho zvyšování, pro pracovníky je pak pravidelné
hodnocení velmi motivující a představuje pro ně cennou zpětnou vazbu, díky níž zjistí, jak je hodnocen
jejich současný výkon a chování a co se od nich očekává. Knížka kromě mnoha užitečných tipů obsahuje
vzorové dialogy, fráze a dokumenty.
25 typů lidí – jak s nimi jednat a jak je motivovat
František Bělohlávek
176 stran, Grada 2016
Jak efektivně komunikovat s negativistou, popletou nebo arogantním člověkem?
Jak poznat intrikána, neschopného snaživce či fantastu? Jaké problémy způsobuje
perfekcionista a plachý člověk? Jak reagovat na jejich tvrzení a jaké jsou jejich silné
stránky? Publikace je určena zejména vedoucím pracovníkům, ale ocení ji všichni ti, kteří chtějí
úspěšněji zvládat komunikaci a jednání s jinými lidmi. Již třetí rozšířené vydání oblíbené knížky
přibližuje pět nových typů:člověka podezíravého, upovídaného, přecitlivělého, konzervativního a
příbuzného. Čtivý text doplňují fotografie zachycující jednotlivé typy.
Typologie osobnosti: přátelé, milenci, dospělí a děti
Michal Čakrt
364 stran, Management Press 2015
Nebylo by dobré, kdybychom byli schopni „vidět“ do druhých lidí a umět s nimi
jednat? Vědět, jak „fungují“, jak přemýšlejí, jak komunikují a jak se rozhodují? Co
mají či nemají rádi? Proč jsou nám někteří lidé od první chvíle sympatičtí a u jiných
je tomu naopak? Proč někteří jedinci opačného pohlaví jsou k sobě přitahováni a jiní nikoli? Proč se
některé partnerské či manželské svazky rozpadají? Proč někteří rodiče dobře vycházejí se svými dětmi
a jiní si s nimi nerozumějí? Jak si váš potomek vede ve škole a jak si osvojuje znalosti? Vědí učitelé, jaké
typy dětí mají ve své třídě a jak s nimi jednat? Podobně, jako se vyvinuly systémy pro zatřídění rostlin
či nerostů, vyvinul se i systém pro zatřídění lidských druhů, který umožňoval předvídat reakce ostatních
lidí a lépe je pochopit. Jedním z nich byla i typologie osobnosti Myers-Briggs Type Indicator (MBTI), z
níž vychází i tato kniha a jež je dnes úspěšně používána v personálním managementu, ve školství,
podnikání, profesním či partnerské poradenství. Autor předchozího bestselleru Typologie osobnosti
pro manažery Michal Čakrt je přední český kouč, lektor a trenér. V 60. letech studoval na Newyorské
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univerzitě v USA, je rovněž absolventem oboru sociologie a politické ekonomie na Filozofické fakultě
Univerzity Karlovy v Praze. Manažerské vzdělání získal na Harvard Business School v Bostonu a na
Graduate School of Management Kalifornské univerzity v Irvine, kde byl rovněž hostujícím profesorem.
Vlastivědná knížka pro vzpomínání a procvičování paměti
Klára Cingrošová a Klára Dvořáková
192 stran, Portál 2016
Praktická interaktivní kniha pro seniory navazuje na oblíbenou Knížku pro vzpomínání a
procvičování paměti, kterou vydal Portál v roce 2014. Propojuje tvořivou práci se
vzpomínkami s trénováním paměti a zábavným způsobem odráží důležité události z historie našich
krajů, slavné rodáky a občany, zeměpis, tradice a zvyky se správnými odpověďmi na konci každého
tématu. Kniha je podle nakladatelství určena především seniorům či dlouhodobě nemocným, jejich
příbuzným, pečovatelům a profesionálům ve zdravotnických a sociálních zařízeních a službách.
Nicméně se do ní s chutí může začíst prakticky celá rodina, jelikož informace o naší republice zde
obsažené jsou pestré a zajímavé a mnohé z nich pro čtenáře určitě i nové. Mnohé z kvízů jsou zábavné
jak pro děti, tak pro dospělé v ne-seniorním věku, přikládáme krátkou ukázku:
1.) Kolik krajů má dnes naše republika? a.) 10, b.) 14 c.) 13
2.) Nejstarší funkční stavba na našem území je rotunda sv. Petra a Pavla. Najdeme ji a.) na Budči
u Kladna b.) v Nižboru u Berouna c.) v Kolíně
3.) Kde stojí nejstarší zachovalý most na našem území? a.) v Praze b.) ve Stříbře c.) v Písku
4.) Největším rybníkem u nás je a.) Svět b.) Rožmberk c.) Staňkov
5.) Podle Guinessovy knihy rekordů je Pražský hrad největším souvislým hradním komplexem: a.)
České republiky b.) Evropy c.)světa
6.) Kladruby u Stříbra, Plasy, Teplá – co spojuje tato místa západních Čech? a.) minerální prameny
b.) kláštery c.) rozhledny
7.) Nejstarší kamenný hrad republiky byl postaven okolo roku 1121. Jmenuje se: a.) Přimda b.)
Loket c.) Švihov
8.) Z následující řady slov vyberte osm názvů automobilů Škoda: Regata, Sparta, Naděžda, Panda,
Popular, Octavia, Torino, Tudor, SuperNova, Embéčko, Sedan, dvanácetsetrojka, Lantra,
Favorit, Targa
9.) Lesy středních Čech jsou rájem houbařů. V každé z následujících vět je skrytý název houby:
a.) Někdy se zákon lehko poruší b.) Do nebe dlask nedoletí c.) Do lesa tančit nechoď d.)
Jakékoli škaredé sny mě neprobudí
10.) Jak se jmenuje největší vinařská obec v České republice s 800 ha vinic, v níž hospodaří přes
1000 vinařů : a.) Velké Pavlovice b.) Velké Bílovice c.) Kobylí
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KULINÁŘSKÉ OKÉNKO MILANA BENEŠE
Vánoční houba ( Flammulina velutipes)
Typicky zimním druhem houby je penízovka sametonohá. Někdy se jí
podle období výskytu říká vánoční houba. Najdeme ji na dřevě
listnatých stromů. Poznáme ji podle sametově černého třeně a kluzké
pokožky klobouku. V Japonsku se dokonce pěstuje.
Klobouk penízovky sametonohé je asi 2,5 cm široký, tvar má v mládí
polokulovitý, později sklenutý až plochý a na okraji slabě rýhovaný.
Povrch je žlutooranžový až kaštanově hnědý, ke středu většinou tmavší
a slabě lepkavý, za vlhkého počasí slizký. Lupeny jsou bílé, později
světle žluté a dosti řídké.
Třeň je dutý, nahoře světlý, dole červený až červenohnědý a jemně
sametový, bez prstenu. Dužina je žlutá a má příjemnou vůni.
Protože v zimě roste jen několik málo druhů, při jejím sběru se nemůžeme prakticky splést a zaměnit
ji za jinou houbu. Hodí se zejména do polévek, ale jsou známy i jiné úpravy, například její použití do
aspiků, kde malé kloboučky působí dekorativně.

Několik receptů pro vánoční čas:
Vánoční houbová polévka
300 g penízovky sametonohé, silný vývar z ½ kg kostí (hovězího masa, masoxu), 2 brambory, 200 g
kořenové zeleniny, 1 cibule, 20 g másla, 20 g hladké mouky,
stroužek česneku, kmín, zázvor, polévkové koření, petrželka, sůl
Do silného vařícího vývaru z kostí dáme očištěné pokrájené
houby, na kostičky pokrájenou kořenovou zeleninu, očištěné
překrojené brambory, celou cibuli, kmín a sůl. Vaříme do
změknutí brambor. Uvařené brambory se mimo polévku rozmělní
a opět vloží do polévky. Polévku zahustíme světlou jíškou z másla
a hladké mouky. Vaříme dalších patnáct minut a ochutíme
polévkovým kořením. Po uvaření odstraníme z polévky cibuli, přidáme utřený česnek se solí a
promícháme. Podáváme zdobené petrželkou, pažitkou nebo rozsekanou řeřichou potoční, smaženou
houstičkou.
Houbové lívanečky
300 g penízovky sametonohé, 50 g másla, 3 vejce, 1,5 dcl. mléka, sůl,
mletý černý pepř, špetka prášku do pečiva, hladká mouka na lívancové
těsto, tuk na smažení
Očistíme penízovky sametonohé a nakrájíme na drobné kousky,
podusíme je na másle. Dále si připravíme lívancové těsto. Do tohoto
těsta přidáme podušené a opepřené houby. Směs na lívance opečeme.
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Hotové lívanečky podáváme se zeleninovým salátem nebo s houbami naloženými v sladkokyselém
nálevu.
Rybí filé s vánoční houbou
500 g penízovky sametonohé, 50 g másla, 1 lžíce hrubé mouky, 4 porce zmrazeného filé (kapra), 1 šálek
smetany, petrželka, kopr, 1 žloutek, sůl, olej
Očištěné, nakrájené houby osmahneme na másle. Zasypeme hrubou moukou, zamícháme, přidáme
smetanu, sůl, petrželku a kopr, necháme tři minuty ustát. Porce rybího filé osolíme a opékáme po obou
stranách na horkém oleji. Je – li rybí filé (ryba), opečené do růžova, pokládáme je houbovou směsí,
zalijeme rozkvedlaným žloutkem a dáme do vyhřáté trouby na dvě minuty zapéci. Podáváme
s bramborovou kaší.
Hezké Vánoce a DOBROU CHUŤ!

Ing. Milan Beneš je předsedou dozorčí rady a čestným členem Klubu personalistů, ve
volném čase mj. také vynikajícím kuchařem, cukrářem a mykologem.
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