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16. 2. od 10.00 do 15. 00: seminář Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání po
novele Zákoníku práce. Budova Kooperativy a ČPP, Praha 8
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SVĚTEM HR

Novinky v pracovním právu pro rok 2017
Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo přehled legislativních změn, které do světa
práce přinese rok 2017. Čeká nás novelizace zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti i
zákona o sociálních službách.
Již od ledna se zvyšuje minimální mzda z 9 900 Kč na 11 000 Kč. Dojde také ke zvýšení důchodů.
Důchodci si v průměru polepší o 308 Kč měsíčně více.
Další změny proběhnou v oblasti rodičovství. Rodičovský příspěvek bude možné čerpat pružněji a v
průběhu roku začne platit nová dávka tzv. otcovská poporodní péče.

Minimální a zaručená mzda
Od ledna 2017 činí minimální měsíční mzda 11 000 Kč, minimální hodinová mzda vzrostla z 58,70 Kč
na 66 Kč.
V návaznosti na to se zvyšují i sazby nejnižších úrovní zaručené mzdy. Zároveň se ruší zvláštní sazba
minimální mzdy i zvláštní sazby nejnižších úrovní zaručené mzdy pro zaměstnance s invalidním
důchodem. Bude tak platit jedna sazba minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy pro
všechny zaměstnance. S tím souvisí také zvýšení příspěvku na zaměstnávání osob se zdravotním
postižením, a to o 700 Kč.
Zvýšení minimální mzdy má vliv také na výši slevy na dani za umístění dítěte v předškolním zařízení,
kterou je možno uplatnit právě ve výši maximálně minimální mzdy za rok.

Rodičovský příspěvek
V průběhu roku 2017 se zjednoduší pravidla pro vyplácení a čerpání rodičovského příspěvku. Přesný
datum ještě není znám s ohledem na průběh legislativního procesu.
Dojde ke zrušení současného omezení horní hranice měsíční výše rodičovského příspěvku a bude
umožněno čerpat dávku až do výše peněžité pomoci v mateřství (cca 32 000 Kč).
Celá částka rodičovského příspěvku ve výši 220 000 Kč bude moci být vyčerpána za kratší dobu než v
současnosti (za 6 měsíců u nejvyšší peněžité pomoci v mateřství).
Nově bude možné volit výši čerpání rodičovského příspěvku až do výše 7 600 Kč měsíčně a zkrátit si
tak dobu čerpání rodičovského příspěvku až na tři roky.

Otcovská poporodní péče
Tato nová dávka by mohla začít platit ke konci roku 2017 (s ohledem na průběh legislativního
procesu). Bude fungovat tak, že otec dítěte bude po jeden týden dostávat z nemocenského pojištění
70 % vyměřovacího základu svého výdělku.
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Podpora bude stejná jako výše peněžité pomoci v mateřství. Nástup bude možný v období šesti týdnů
ode dne narození dítěte. Týdenní otcovské volno nebude možné přerušit.

Nemocenské pojištění
Redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu, který slouží pro výpočet výše dávek
nemocenského pojištění, jsou pro rok 2017 následující:




první redukční hranice činí 942 Kč,
druhá redukční hranice činí 1 412 Kč,
třetí redukční hranice činí 2 824 Kč.

Částka rozhodného příjmu potřebná pro účast na nemocenském pojištění činí 2 500 Kč.

Pojistné na sociální zabezpečení
Sazby pojistného na sociální zabezpečení od 1. ledna 2017 činí:









u zaměstnavatele 25 % z vyměřovacího základu, z toho 2,3 % na nemocenské pojištění, 21,5
% na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti,
u zaměstnance 6,5 % z vyměřovacího základu,
u osoby samostatně výdělečně činné
a) 29,2 % z vyměřovacího základu, z toho 28 % na
důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku
zaměstnanosti, jde-li o osobu samostatně výdělečně
činnou účastnou důchodového pojištění
b) 2,3 % z vyměřovacího základu, jde-li o osobu
samostatně
výdělečně
činnou
účastnou
nemocenského pojištění,
u osoby dobrovolně účastné na důchodovém
pojištění 28 % z vyměřovacího základu.

Částka průměrné mzdy pro účely pojistného je 28 232 Kč, maximální vyměřovací základ pro placení
pojistného je 1 355 136 Kč.

Důchody
Výše základní výměry starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu od roku
2017 činí 2 550 Kč.
Důchody přiznané před 1. lednem 2017 se zvyšují od splátky důchodu splatné po 31. prosinci 2016
tak, že se



základní výměra zvyšuje o 110 Kč na 2 550 Kč,
procentní výměra zvyšuje o 2,2 %.

Příplatky k důchodu přiznané před 1. lednem 2017 se zvyšují o 2,2 %.
Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí - server MPSV ČR
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Česká ekonomika v ohrožení. Na trhu chybějí řemeslníci a technici
Na trhu práce je nedostatek lidí napříč obory. A po určitých profesích je přímo mimořádný hlad: po
řemeslnících, dělnících, mechanicích, řidičích i IT specialistech. Jejich nedostatek může podle
personalistů zbrzdit českou ekonomiku. Co musí zaměstnavatelé přehodnotit, aby uspěli v
konkurenci a získali pracovníky?
Třetina českých zaměstnavatelů má problém s obsazením volných pracovních míst. Na trhu práce
nejsou vhodní uchazeči. S oživující se ekonomikou prostě zmizeli. Nezaměstnaní zůstávají už převážně
jen ti, co pracovat nechtějí.
„Společnosti těžko hledají kandidáty pro celou řadu
pracovních pozic. Jejich požadavky se s technologickým
pokrokem a změnou struktury ekonomiky mění stále
rychleji. Mnohem rychlejším tempem, než se vyvíjí
kvalifikační struktura populace. Navíc demografický vývoj
vede k tomu, že se aktivní populace zmenšuje. Volných lidí
je stále méně a navíc nemají kvalifikaci, dovednosti, které
by firmy chtěly,“ vysvětluje Jaroslava Rezlerová, ředitelka
personální agentury ManpowerGroup.
Nejhůře obsaditelné pozice jsou dnes (v sestupném pořadí): řemeslníci, lékaři, řidiči, dělníci, vedoucí
pracovníci, technici, obchodníci, IT specialisté, účetní a administrativní pracovníci.

Chybí IT specialisté i skladníci
Na trhu chybějí především lidé s technickým vzděláním. Řemeslníci, technici, mechanici, obchodníci a
pracovníci v informačních technologiích. „Novým trendem na trhu práce je rostoucí nedostatek
vhodných pracovníků i na nekvalifikovaná pracovní místa, jako jsou například montážní dělníci nebo
skladníci,“ říká Rezlerová, podle níž nedostatek vhodných talentů snižuje schopnost firem vyhovět
zákazníkům a zároveň to snižuje jejich produktivitu a konkurenceschopnost.

Co dělat? Využít matky na mateřské a lidi nad 50 let
Meziročně se téměř zdvojnásobil počet firem, které čelí nedostatku talentů tím, že vzdělávají a
přeškolují své stávající zaměstnance. Rozšiřují též nabídku benefitů. Předpokládá se i růst mezd v
letošním roce o zhruba 5 procent. Některé aktivity, které firmy nejsou schopny zabezpečit kvůli
nedostatku lidí, svěřují pak specializovaným dodavatelům.
Pětina firem se zamýšlí nad tím, jaké schopnosti a dovednosti jsou pro ně u zaměstnanců opravdu
klíčové a jaké je možné získat jiným způsobem, například tréninkem.
„Je potřeba změnit přístup k náboru lidí. Zaměřit se na nové cílové skupiny a nevyužité zdroje,
protože používání stále stejných postupů nevede k úspěchu. Osvícené firmy spolupracují se školami,
otevírají si vlastní učiliště nebo zavádějí trainee programy, aby si vychovaly talentované absolventy.
Nabízejí částečné úvazky nebo práci z domova, aby využily kapacitu matek na rodičovské dovolené.
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Nebo zhodnotí zkušenosti lidí v předdůchodovém a důchodovém věku tak, že z nich udělají interní
trenéry, kouče nebo auditory,“ shrnuje Jaroslava Rezlerová.

Řemeslníci nejsou, ale možná budou
Nejvíce chybějí řemeslníci. Přitom šikovný řemeslník dosáhne i na velmi zajímavé platové
ohodnocení. Pokud je živnostník, může mít měsíčně i
přes 50 tisíc korun, v zaměstnaneckém poměru
dosahují odměny téměř průměrné mzdy, které se
přehoupla přes 27 tisíc korun hrubého. Podle údajů
Platy.cz například nástrojaři berou kolem 27 tisíc
korun, svářeči kolem 24 tisíc měsíčně.
Počty nabídek pro kvalifikované řemeslníky v
některých oborech narůstají meziročně o desítky
procent, ale počty reakcí na ně klesají. Podle Zuzany
Lincové ze společnosti Profesia se situace pomalu
mění. Signály z učňovského školství hlásí rostoucí
zájem o řemeslo. Zatím hlavně na venkově, kde
pomáhá i možnost prodávat výrobky na internetu a nesvazovat svou profesi s nutností dojíždět do
větších měst.

Role regionů i Prahy
Pozitivní dopad setrvání mladých lidí v rodném kraji zdůrazňuje i ministryně pro místní rozvoj Karla
Šlechtová. „Kdyby studenti vystudovali školu a zůstali v regionu, podpoří to regionální rozvoj

a konkurenceschopnost firem mezi sebou, což povede k tomu, že se zvýší
i konkurenceschopnost naší země v rámci EU, na našem kontinentě a nakonec i ve světě.
Pokud se domluví školy s firmami v kraji, studenti z kraje nemusejí odcházet. Chci, abychom
zajistili nižší úbytek žáků z jednotlivých krajů, kteří přecházejí do velkých měst. Podporujeme
vznik průmyslových zón. Bylo by vhodné, kdyby si firma, která v oblasti zaměstnává třeba 4,5
tisíce zaměstnanců, studenty i připravila,“ míní ministryně.
S tím, že spolupráce se zaměstnavateli je ve školství velmi důležitá, souhlasí i pražská radní
pro oblast školství a evropských fondů Irena Ropková. „Na druhou stranu se dnešní svět
velmi rychle proměňuje a je již v podstatě běžné, že člověk za život vystřídá hned několik
zaměstnání napříč různými obory dle aktuální poptávky,“ konstatuje. „Naším úkolem jakožto
zřizovatele středních škol je co nejvíce přiblížit nabízené obory potřebám konkrétních
odvětví. V tomto ohledu je ale nutná aktivita i ze strany zaměstnavatelů, a to například
umožněním odborných stáží pro pedagogy ve firmách, aktivním zapojením odborníků z praxe
do výuky či pomoci při nákupu drahých specializovaných strojů nutných pro odborný výcvik,“
vysvětluje radní, která se sama v současnosti snaží modernizovat vybavení, a to nejen
odborných škol, z evropských fondů i magistrátních prostředků. Pro příští rok se povedlo
vyjednat navýšení rozpočtu na tuto oblast o další tři milióny korun na 13 miliónů. Finance
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poputují především na zkvalitňování výuky, spolupráci středních a základních škol
a prezentaci řemeslného a technického vzdělávání.
Zdroj: Manpower Group, Právo, idnes.cz

V České republice přibývají zastřené agentury
Jak potvrdily nedávné kontroly inspektorů práce, roste u nás počet tzv. zastřených
pracovních agentur fungujících bez povolení a platících zaměstnancům méně, než by měly.
Za tři čtvrtletí loňského roku provedli inspektoři práce přes čtyři sta
kontrol. Zaměřili se na dodržování povinností při agenturním
zaměstnávání a na nezákonné zprostředkování práce. Výsledek?
Odhalili 142 nedostatků v oblasti agenturního zaměstnávání a 33
nelegálně zaměstnaných osob, z nichž část se dokonce skrývala v
miniaturním skladu jedné čokoládovny. Zároveň také našli 54 agentur,
které zprostředkovávaly zaměstnání bez povolení.

„Častěji než v minulých letech se objevují takzvané zastřené agentury
práce, které svou činnost vykonávají bez povolení vydaného
Generálním ředitelstvím Úřadu práce ČR a zastírají to obchodní
smlouvou s uživatelem, tedy firmou, která si zaměstnance najímá,“ říká Petr Sulek, vedoucí tiskového
oddělení ministerstva práce a sociálních věcí.
Zastřené agentury posílají ke klientům osoby najaté na dohodu o provedení práce. Jedná se oficiálně
o obchodní vztah, agentura ani klient tedy nemusí dodržovat srovnatelné pracovní podmínky, o
kterých mluví zákon. Ten agenturnímu zaměstnanci garantuje stejný výdělek, jako má kmenový
pracovník na dané pozici.

Minimální mzda, zbytek na ruku
Lidé zaměstnaní pseudoagenturou dostanou „jako“ minimální mzdu, skutečně domluvenou částku
jim pak agentura doplatí na ruku nebo ve formě cestovních náhrad. Zaměstnanci, kteří na tyto nekalé
praktiky kývnou, si neuvědomují, že minimální příjem se jim odrazí na výši případné nemocenské
nebo v budoucnu na výši důchodu. Legální agentury práce kvůli tomu přicházejí o zakázky, stát o
daně a pojistné. Odhaduje se, že z celkového počtu agentur je zhruba 30 % pochybných.
K dnešnímu dni má v České republice podle statistiky této asociace povolení zprostředkovávat
zaměstnávání 1 983 subjektů. „Nejsou to ale vždy jen agentury. Velká část jsou holdingy, které
sdružují více samostatných provozů a potřebují tuto licenci, aby mohly mezi jednotlivými podniky
přesouvat zaměstnance podle potřeby,“ vysvětluje Jaroslava Rezlerová, ředitelka ManpowerGroup a
prezidentka Asociace poskytovatelů personálních služeb.
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Firma, tedy konečný zaměstnavatel, pozná podvodné praktiky především podle nízké ceny, kdy je
fakturace od agentury nižší než hrubá mzda pracovníka vynásobená 1,35, což je sociální a zdravotní
pojištění.
Zdroj: novinky.cz

TÉMA
5 největších chyb, kterými personalisté kazí výsledky svého náboru
Dr. John Sullivan
Talent management má v rukou jednu z klíčových podmínek obchodního úspěchu firmy –výběr těch
správných zaměstnanců. Přesto většina náborářů i nadále uvažuje a používá ty same postupy jako v
dobách, kdy byli sami najímáni. Naopak personální manažeři, kteří již prošli moderním typem školení,
dají při výběru zaměstnanců daleko více na svou intuici než na na data z životopisu. Během své
kariéry jsem poskytoval poradenství doslova tisícům náborářů a opakovaně jsem byl ohromen jejich
ochotou stále používat překonané náborové
praktiky mající za následek neúspěch
pracovního týmu i obchodních výsledků.
Dokonce i ti nejlepší manařeři spolupracují s
náboráři, kteří svým přístupem ke kanditátům
úspěšný
výběr
pracovníků
doslova
znemožňují. To společnost Google, “velmoc”
mezi společnostmi co se výběru pracovníků
týče, se tomuto riziku pochybení vyhýbá
jednoduše tím, že z procesu náboru personální manažery zcela vyloučila a namísto nich používá výbor
špičkově vyškolených profesionálů vybírající kandidáty na základě dat.
Takže pokud jste personální ředitel nebo manažer, který chce své náboráře poučit o pěti největších
chybách, kterých se nejčastěji dopouštějí, zde jsou:

1. Pro příslušnou profesi požadují “nějaký” vysokoškolský titul.
Přestože vysokoškolský titul logicky ještě není zárukou, že uchazeč bude ve své práci dobrý, mnoho
personalistů vyžaduje “alespoň bakalářský” titul v případě všech otevřených pozic. Snaha mít v týmu
pouze vysokoškolsky vzdělané lidi má zřejmě zaručit jeho kvalitu, někdy však může nadělat víc škody
než užitku.Titul sám o sobě nemusí mít téměř hodnotu, byl – li např. získán na průměrné vysoké
škole, ale stejně tak tehdy, je-li třeba už 20 let starý a tudíž nezaručuje, že odborné znalosti jeho
nositele odpovídají dnešním požadavkům.

2. Požadují, aby charakter kandidáta odpovídal charakteru firmy
Mnozí personální manažeři se domnívají, že správně vybraný zaměstnanec je ten, který bez
problémů do firmy a kolektivu “zapadne” a hladce se ztotožní s firemní kulturou. V opačném případě
není důvod přijmout, byl by zdrojem možných komplikací a způsoboval by na pracovišti nežádoucí
disharmonii. Někteří personalisté jsou dokonce natolik okouzleni představou ideálního pracovníka
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coby “jednoho z nás”, že se sami stávají “jedním z nás” namísto, aby byli otevření diverzitě a
kreativně s ní pracovali. Absence různorodosti ve vlastnostech a názorech členů pracovního

týmu však jeho práci poškozuje, vede k intoleranci odlišných hledisek a snížené schopnosti
inovovat. Tým musí tvořit různé typy pracovníků stejně, jako tvoří klientskou základnu různé typy
zákazníků. Jednostranně zaměřený tým snadno riskuje jejich úbytek.
Další častou chybou je předsudek, že individualistický typ člověka není schopen efektivní spolupráce
a stejně tak je ošemetné hodnotit, kdo
je schopen do firmy zapadnout a kdo
ne, jelikož neexistuje žádné objektivní
hodnocení toho, jak má takové ideální
“zapadnutí” vlastně vypadat a co by
mělo ve výsledku pro firmu znamenat.
Navíc přílišná adorace stejnakosti ve
firmě může mít rovněž za následek, že
to, že všichni v týmu sdílejí stejné
názory a vize nemusí být nutně tím, že
jsou tak sehraní a na stejné vlně, nýbrž
proto, že se někteří z nich jednoduše
bojí říct svůj – jiný - názor. Kolik potenciálně přínosných pracovníků nebylo přijato proto, že
personalista nabyl dojmu, že se do firmy “nehodí”, se můžeme jen dohadovat.

3. Rutinní vyžadování přemrštěného počtu let pracovních zkušeností
Požadavek na zbytečně vysoký počet roků strávených na požadované pracovní pozici je mezi
náboráři tak častý, až to vypadá, že se jedná o geneticky zděděnou vlastnost. Tento nárok však
dramaticky zužuje pole kandidátů, neboť mu jen málokdo vyhovuje, a pro firmu to navíc znamená, že
takto zkušenému odborníku musí nabídnout i odpovídající plat, což ovšem personální manažeři často
odmítají nebo si nemohou dovolit akceptovat. Pro logiku tohoto typu požadavku nehovoří ani fakt,
že stávající pracovníci týmu, jehož má být úspěšný kandidát součastí, mnohdy sami ani tolik let praxe
nemají. V některých případech je ostatně nemá ani generální ředitel společnosti. Přesto na nich
mnoho personalistů tvrdošíjně trvá tak dlouho, dokud jim nedojde, že tato podmínka byla skutečně
přemrštěná, neopodstatněná a drahá a zbytečně celé přijímací řízení prodloužila.

4. Automatické zavrhnutí uchazečů - inovátorů kritizujících současný stav věcí
Nejvýznamnější světové společnosti jako Apple, Microsoft, Facebook či Amazon vděčí za svůj úspěch
a prosperitu strategii nepřestávat inovovat. Přesto je má osobní zkušenost bohužel taková, že mnoho
manažerů odmítá přijmout kandidáty, kteří již během přijímacího pohovoru
navrhují možné změny, jelikož tím vlastně kritizují jejich dosavadní dílo.
Inovátorští uchazeči navíc mohou působit arogantně a někteří z nich i
nedůvěryhodně – tetování, piercingy, nestandardní oblečení i vystupování
jim v očích mnoha zaměstnavatelů zpravidla body nepřidá. A když už je
zaměstnají, tak raději jen na krátkodobý úvazek, zatímco na stálou pozici
vyberou raději někoho sobě podobného. Což jsou právě důvody, proč
zmíněný Google nechce zaměstnávat individuální personální manažery.
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Realita je totiž taková, že pokud máte zájem najít inovátory, pak jedním z jejich poznávacích znamení
je, že jsou vysoce kritičtí a druhým, že se chovají I vypadají odlišně.

5. Neuvědomujete si, že uchazeči často znají otázky pracovního pohovoru dopředu
Mnozí personalisté začali pracovat v náboru ještě v době, kdy mohli kandidáta překvapit svými
tajnými otázkami. Ovšem dnes, v době internetu a nejrůznějších pracovních webů a poraden, si lze
pravděpodobné dotazy i vhodné odpovědi na ně snadno vyhledat a na pohovor se důkladně
připravit. Personalisté, kteří si jsou tohoto faktu vědomi, se proto snaží vymyslet takové dotazy, u
nichž uchazeč dopředu neví, jaká odpověď mu zajistí místo.

Závěrem
Chcete-li dramaticky zlepšit výsledky svého náboru, začněte u svých náborářů. Ti nem usí být vždy
ochotni ke změně přístupu a ty kandidáty, kteří jim
připadají příliš nároční na spolupráci či se jimi dokonce
cítí ohroženi, prostě budou nadále odmítat. Pokud
narazíte na typ personalisty, který je ochoten přijímat
pouze tzv. “první ligu” tak, jak ji stereotypně pojímá
on, ukažte mu tento článek a k tomu přijdejte i
statistiky, na kolik firmu neefektivní a rigidně
pojímaný nábor ve výsledku, tedy finančním zisku,
stojí.
Pokud při výběru váhá, může zkusit osvědčenou metodu, jak zjistit, zda se kandidát na danou práci
skutečně hodí a zvládne ji jednoduše tím, že mu zadá k řešení nějaký konkrétní problém. To, jak si s
ním dotyčný poradí, o něm vypoví daleko víc než to, kolik má vysokoškolských titulů, let praxe, jak
působí, jak se vyjadřuje či dokonce jak vypadá. Výsledky týmu vás pak určitě mile překvapí.

Dr. John Sullivan je mezinárodně známý HR lídr ze Silicon Valley
specializující se na poskytování odvážných, ale ekonomicky vysoce
efektivních řešení v oblasti talent managementu v tamních IT
společnostech. Je autorem více než 900 článků publikovaných v
periodikách jako jsou NY Times, Business Week, Wall Street Journal,
FinancialTimes apod. a 10 knih z tého oblasti. Zrealizoval 50 webinářů a
tisíce workshopů, vystupuje v rozhlase i televizi. Je nazýván “Michaelem
Jordanem náboru”, “otcem HR pozic” a “jedním z nejrespektovanějších
stratégů ve svém oboru”. Již přes 30 let vyučuje management na státní univerzitě v San Francisku.
Zdroj: ERE.net
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HR A NEUROVĚDY
Chcete zvýšit kvalitu svého spánku a celkového zdraví?
Eliminujte modré světlo!
Další díl seriálu britské koučky Jan Hillsové tentokrát o tom, že není světlo jako světlo.
Za normálních okolností produje náš mozek hormon spánku melatonin okolo 21.00 nebo 22.00, což
bývá doba, kdy se můžeme začít cítit ospalí.
Melatonin je ukazatelem fází dne a našich biologických
hodin a ovlivňuje, kolik se naše tělo domnívá, že je
právě hodin nehledě na skutečný čas.
Kromě regulace spánkového cyklu má i další příznivé
účinky na naše zdraví, přisuzuje se mu omlazující
účinky, regenerace buněk a prevence rakoviny.
Vlnová délka elektronických přístrojů však může tvorbu
melatoninu potlačovat. Červené a žluté světlo neškodí,
avšak bílé, modré a zelené ano, jelikož právě ta se
vyskytují během dne. Ze zdravotního hlediska je proto vhodné vyhýbat se po západu slunce
modrému světlu, jehož zdrojem je umělé osvětlení a obrazovky telefonů, počítačů, televizorů a
dalších elektronických přístrojů. V zimě samozřejmě není nutné vypínat veškerou elektroniku hned
po západu slunce, stačí pár hodin před spaním.

Několik způsobů, jak se vyhnout modrému světlu v závislosti na vašich preferencích a typu
životního stylu:
Zhasněte nebo alespoň ztlumte po západu všechna světla a alespoň hodinu (ideálně dvě hodiny) před
usnutím už nesledujte televizi, nepracujte na počítači a vypněte svůj chytrý telefon. Výzkumy
prokázaly, že používání elektroniky hodinu před spaním může oddálit usnutí až o hodinu, zejména u
adolescentů.
Jiná studie zjistila, že doba zvýšené hladiny melatoninu u lidí trávících většinu dne a poslední hodiny
před spaním při umělém světle, se zkracuje až o 90 minut. Výsledkem může být nejen pozdější
usnutí, ale i nekvalitní, přerušovaný spánek.

Software i speciální brýle
Dalším řešením je instalovat do počítače či telefonu
software typu f.lux blokující modré světlo. Ten
automaticky upravuje teplotu světla v závislosti na
probíhající denní době, přičemž ve večerních hodinách
modré světlo stahuje. Lze si také pořídit brýle se
žlutohnědými skly, které rovněž modré světlo blokují.
Bylo vysledováno, že pokud se používají po půl deváté večer, zvyšuje se nejen produkce
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melatoninu a tím délka a kvalita spánku, ale následně i nálada, a to dokonce i v případě, že se
jejich nositelé nacházejí v místnosti s rozsvíceným světlem. Tento typ “blue light blocking”
brýlí je pak pod různými značkami k dostání např. na Amazonu.
Zdroj: hrzone.co.uk

KNIŽNÍ TIPY
Nekomplikujte to!
Jednoduchý princip, který stojí za úspěchem Applu, Googlu i IKEA
Koch, Richard, Lockwood, Greg
280 s., Management Press 2016
Richard Koch, autor knihy The 80/20 Principle, jedné z nejúspěšnějších knih o
podnikání vůbec, přichází s dalším geniálním konceptem, který zásadním
způsobem ovlivní úspěšnost jakékoli firmy. Jedná se o princip zjednodušování.
Téměř všechny velké příběhy úspěšných firem dvacátého i současného století
jsou totiž příběhy zjednodušování. Podnikatelé, kteří dokázali změnit nejen tvář byznysu, ale i způsob,
jak pracujeme a žijeme – ať už je to steve Jobs, Henry Ford nebo Ivar Kamprad – byli v drtivé většině
především velkými zjednodušovateli.
Richard Koch a Greg Lockwood vám v této knize nabízejí návod, jak najít to správné zjednodušení
právě pro vaši firmu.

Nevěřte tvořivým
Nikitin, Jana, Hannecke, Marie a kol.
249 s., Portál 2017
Proč mají hurikány s ženskými jmény na svědomí více obětí? Zvyšuje
nakupování biopotravin riziko neetického chování? Jak je možné, že
fotbalové týmy v červených dresech častěji vyhrávají? Prosazují se
empatičtí lidé více než neempatičtí? A co ten, kdo vidí v životě jen to
dobré – je opravdu šťastnější? Kniha, na níž se podílela skupina osmnácti
odborníků, kteří pracují v různých oblastech psychologie, má základ v blogu Curyšské
univerzity, kam tito psychologové přispívali informacemi o vědeckých experimentech
posledních let. Editorky vybrali sto nejzajímavějších příspěvků, jež vysvětlují různé nečekané
souvislosti a mnohdy vyvracejí naše očekávání. Ke každému článku je přiřazena ikona, která
naznačuje, jestli daný příklad pochází z oblasti myšlení, cítění, mezilidských vztahů, zdraví,
motivace, osobnostního rozvoje, nebo technologie a sociálních médií.
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Jakou barvu má medvěd?
Nejlepší matematické a logické hádanky
Gardner, Martin
176 s., Portál 2017
Matematik Martin Gardner psal přes 25 let sloupky matematických her
do prestižního časopisu Scientific American – vždy se snažil ukázat nový
a neokoukaný problém a jeho řešení. Kniha, která patří k
nejoceňovanějším ve svém oboru, obsahuje výběr 65 nejlepších matematických hádanek a
logických úkolů, které potrápí mozkové závity, rozšíří možnosti uvažování a poučí o
matematických a logických postupech. Součástí knihy jsou komentovaná řešení.
Martin Gardner (1914–2010) byl americký matematik a popularizátor vědy. Je známý
především pro své matematické sloupky, ve kterých popularizoval nové matematické
koncepty. Napsal nebo editoval přes 100 knih. Zajímal se o mikromagii, iluzionismus,
literaturu (zvláště o díla Lewise Carrolla), filozofii, vědecký skepticismus a náboženství. Říká
se o něm, že „přinesl matematiky více milionům lidí než kdokoli jiný“.
Ukázka:
Rozcestí
Tato hádanka je novější variací starého typu logických hlavolamů. Logik, který je na dovolené
v Oceánii, natrefí na ostrov obývaný dvěma příslovečnými kmeny poctivců a padouchů.
Členové jednoho kmene vždy mluví pravdu a členové druhého vždy lžou. Logik přijde na
místo, kde se cesta rozdvojuje, a musí se zeptat jednoho domorodce stojícího opodál, kterou
cestou má pokračovat do vesnice. Nemůže nijak zjistit, do kterého kmene domorodec patří,
tak se na chvíli zamyslí a pak položí jedinou otázku. Odpověď mu prozradí, kudy se má vydat.
Jakou otázku položil?

KULINÁŘSKÉ OKÉNKO MILANA BENEŠE
Do únorového čísla Zpravodaje jsme zařadili
dva moučníky, jejichž podstatnou složkou je
citron. Proto přijdou vhod i v tomto (snad již
končícím)
chřipkovém
období,
kdy
neuškodí, když dodáme tělu C vitamin
z citronů, kterých je vždy na trhu dost.
Příprava obou moučníků je poměrně
jednoduchá a rychlá.
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V prvém případě se jedná o osvěžující citronový puding, který, kdo ochutnal, byl nadšen. Ve
druhém případě uvádíme muffiny, vhodné pro pohoštění ne dlouho předem sjednaných
návštěv.

Citronový puding
Recept je od mé maminky. Všechny potřebné ingredience obvykle doma máme a nic se na
něm nedá zkazit!
Ingredience: 20 dkg cukru, 3 žloutky
(stačí i dva), 1 citron, 50 g škrobové
moučky (bramborové, kukuřičné,
pšeničné….), 0,5 l vody
Postup:
Z citronu
vymačkanou
všechnu šťávu, kterou i s dužinou
třeme s cukrem a se žloutky. Do
zpěněné hmoty se pečlivě vmíchá
škrobová moučka. Vše se zalije vodou
a opět promíchá. Hrníček s touto
směsí se vnoří do vodní lázně a stále
se míchá, dokud puding nezhoustne (houstne pak poměrně rychle).
Hotový puding se lije do připravených misek (na obrázku jsou v miskách piškoty) nebo na
moučník či piškotové řezy apod.

Rozinkové muffiny s jogurtem a citronem
Recept je pro cca 12 muffinů
Ingredience: 1 citron, chemicky neošetřený, nebo řádně „vydrbaný“, 250 g polohrubé
mouky, 1 sáček vanilkového cukru, 2 čajové lžičky prášku do pečiva, ½ čajové lžičky jedlé
sody, sůl, 125 g rozpuštěného másla, 200 g cukru, 3 vejce, 200 až 250 g bílého jogurtu, 40 g
rozinek, moučkový cukr k posypání, tuk k vymazání a
mouka k vysypání formy
Postup:
1. Troubu předehřejeme na 180 C. Důlky ve formě na
muffiny vymazat tukem a posypat moukou, nebo
vložit košíčky. Citrony omyjeme v horké vodě,
osušíme, kůru najemno nastrouháme a celý citron
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(možno zvýšit množství šťávy – až ze 2 citronů) vymačkáme do skleničky.
2. V misce smícháme mouku, vanilkový cukr, citronovou kůru, prášek do pečiva, jedlou
sodu a špetku soli. Ve druhé misce ušleháme do pěny máslo s cukrem a do vzniklé
hmoty zašleháme vejce a vmícháme jogurt s citronovou šťávou.
3. Sypkou směs z prvé misky lehce vmícháme do máslové hmoty v druhé misce, až jsou
všechny suroviny vlhké. Nakonec do těsta vmícháme rozinky.
4. Do formy plníme těsto do ¾ a pečeme ve střední části trouby asi 20 až 25 minut (dle
velikosti) do zlatova. Muffiny vyjmeme z trouby a necháme cca 5 minut odpočinout,
pak muffiny vyjmeme z formy, necháme vychladnout a posypeme moučkovým
cukrem.

Varianta: V kroku 2 možno do suché
směsi přidat 6 dkg nasekaných lískových
nebo vlašských ořechů a na povrch před
pečením dát půlku jádra no ozdobu (viz 2.
obrázek).

Dobrou chuť!

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