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SVĚTEM HR
HR očima marketingu
Personalisté a marketéři dnes mají společné bitevní pole, jímž je internet a sociální sítě. Mnohem
více než dosud je proto personalistům doporučováno, aby se naučili uvažovat jako specialisté
marketingu. Co to ale přesně znamená?
V první řadě je to přístup k talentům jako k zákazníkům. Stejně jako firmy bojují s konkurencí o
zákazníky, by měly bojovat i o talenty. HR však ve srovnání s marketingem v tomto směru stále
zaostává. Získat ty nejlepší zaměstnance může přitom být pro firmu stejně zásadní jako získat ty
nejlepší zákazníky.
Podle serveru Harvard Business Review by si personalisté měli osvojit následující marketingové
techniky a způsoby uvažování.

Živá komunikace
Zkuste se zamyslet nad tím, jak snadné a příjemné je pro zájemce o práci ve vaší společnosti vyplnit
potřebné online formuláře. Tento proces bývá často velmi dlouhý a uchazečům chybí podpora živé
osoby v případě nejasností.
Tato podpora může mít podobu chatu nebo videohovoru, jak je dnes již běžné v zákaznickém servisu.
Pokud se chcete opravdu pozitivně odlišit od konkurence, měl by každý zájemce o práci u vás snadno
najít kontakt na živého člověka, kterého může kontaktovat s dotazy.

Sdílení dobrého jména firmy
Učte zaměstnance pracovat s obsahem, který bude popisovat firemní kulturu. Mohou to být odborné
články, ale i fotografie z firemních akcí či krátké glosy k aktuálnímu dění ve firmě. V první řadě však
vytvářejte takovou kulturu, kterou budou sami chtít sdílet na svých sociálních sítích a komentovat ji s
nadšením.

Podchycení příležitostí k oslovení
Marketéři strategicky pracují s informacemi tak, aby byly dostupné potenciálním zákazníkům ve
všech jednotlivých fázích rozhodování o nákupu – od zhlédnutí reklamy přes vyhledávání na internetu
až po povídání si s přáteli. Zkuste v HR zajistit totéž. Potenciální zaměstnanec by měl také v průběhu
rozhodování nalézt na různých místech a v různé formě informace o vaší firemní kultuře, platu,
benefitech apod.

Vlivné osobnosti
Reklamy se dnes na internetu dají snadno blokovat a i když blokované nejsou, řada lidí je cíleně
ignoruje. Mnohem efektivnější než tradiční reklama je proto zapojení důvěryhodných osobností,
které budou reprezentovat vaši společnost v online světě. Proč by někdo z vašich řad nemohl psát
články nebo točit videa o tom, jak vidí práci ve vaší firmě svýma očima?
Zdroj: Harvard Business Review - zpravodajský portál vydavatelství přední americké obchodní školy Harvard Business
School
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Francouzi získali právo na nerušené volno
Moderní technologie dnes umožňují nepřetržitý přístup k internetu a e-mailu, což však vede ke
stírání rozdílů mezi prací a volnem.
Pracovní věci tak stále častěji řešíme po večerech, o víkendu nebo dokonce na dovolené. Zvykli jsme
si pracovat flexibilněji, mnohdy však také déle, než nám ukládá pracovní smlouva.
Je namístě regulace, která jasně definuje, kdy se odpojit od firemních telefonů a e-mailových
schránek? Ve Francii jsou o tom přesvědčeni a rozhodli se to řešit novelou zákoníku práce.
Odpojte se, prosím
S příchodem roku 2017 získali francouzští zaměstnanci tzv. „právo
na odpojení“. Mimo pracovní dobu již nemusejí sledovat pracovní
e-maily a reagovat na ně.
Začalo platit legislativní opatření, které prosadila ministryně práce
Myriam El Khomriová ve snaze omezit vyčerpání zaměstnanců a
neplacené přesčasy. Týká se společností zaměstnávajících více než
50 lidí.
Zákon nyní těmto firmám ukládá povinnost zahájit vyjednávání se
zaměstnanci o tom, jaké konkrétní povinnosti mají mimo pracovní
dobu, a jasně tyto povinnosti vymezit. Na druhou stranu však
zatím nebyly stanoveny žádné konkrétní postihy za nedodržení
této povinnosti.
Odbory, které mají ve Francii tradičně velmi silné postavení a dokázaly prosadit i 35hodinový
pracovní týden, opatření uvítaly. Na rozdíl od mnoha dalších změn proti této neprotestovaly.
Zavedení regulace za účelem jasného oddělení pracovní doby a volna podporovalo 60 %
zaměstnanců.

„Jsem na dovolené, váš e-mail bude smazán.“
Velké firmy, které mají ve Francii své sídlo či pobočky, jako je například Volkswagen, Areva nebo Axa,
již opatření na omezení pracovní elektronické pošty v době volna zavedly dříve. Nepotřebovaly k
tomu žádný zákon.
V praxi tato opatření vypadají tak, že zaměstnanci jsou mimo pracovní dobu odpojeni od e-mailu.
Jednoduše se nemohou přihlásit do firemní pošty. V některých případech jsou e-maily, které
zaměstnanci dostanou během dovolené, dokonce automaticky mazány.
Na druhou stranu se ozývají hlasy, které upozorňují, že tato forma ochrany zaměstnanců před
možným vyhořením znemožňuje flexibilní výkon práce. Někdo zkrátka může sám chtít pracovat večer
nebo brzy ráno během dojíždění do práce. Je zde také otázka spolupráce s kolegy z jiných zemí a
časových pásem.
Očekává se, že společnosti přijmou toto nové opatření jako příležitost diskutovat se svými lidmi o
jejich očekáváních, ujasnit si povinnosti a přispět k ochraně jejich zdraví.
Zdroj: FRANCE 24 - web francouzské mezinárodní zpravodajství
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Více než polovina absolventů ekonomických SŠ pracuje mimo obor
Více než polovina absolventů ekonomických středních škol, kteří po maturitě nastoupili do
zaměstnání, nepracuje ve vystudovaném oboru. Mezi maturanty od 20 do 24 let tito lidé změnili
zaměření častěji, než je průměr. Nejčastěji proto, že v oboru nemohou najít uplatnění. Uvádí to
analýza Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV).
V oboru by chtěly pracovat přibližně dvě třetiny absolventů ekonomických středních škol, ale řadě
z nich se to nepodaří.
„Ukazuje to určitou přeplněnost trhu práce absolventy ekonomických oborů,” uvádí analýza.

Absolventi obchodních akademií jsou na tom lépe
Ve srovnání s jinými obory mají absolventi ekonomických škol také mírně nadprůměrnou
nezaměstnanost, kterou NÚV zjišťuje přibližně rok po maturitě. Mezi maturanty ze čtyřletých
odborných škol, které jsou v tomto odborném zaměření nejčastější, byla loni nezaměstnanost 9,6
procenta. Vzhledem k ekonomickému vývoji ale postupně klesá, v roce 2013 to bylo téměř 15
procent.
Ve srovnání různých ekonomických oborů jsou na tom lépe absolventi obchodních akademií než
maturanti ze škol zaměřených na ekonomiku a podnikání. Obor podnikání se zaměřením na různá
odvětví se vyučuje na nástavbách, které ale vyhledává čím dál méně lidí. Práci hledají hůře než
maturanti ze středních škol. V roce 2015 bylo nezaměstnaných 15,5 procenta absolventů
ekonomických nástaveb.
Ekonomické obory jsou po gymnáziích nejvíce zastoupenou skupinou oborů vzdělání. Loni na takto
zaměřených středních školách maturovalo zhruba 5800 lidí, což bylo přibližně 7,5 procenta všech
absolventů středních škol.

Polovina studovala při práci
Počet i podíl absolventů ekonomických škol klesá. Například v roce 2010 bylo 12 tisíc absolventů,
tehdy 11,6 procenta maturantů. Dalších zhruba 2500 lidí ukončilo v roce 2015 studium na
nástavbách. Přibližně polovina z nich zvolila jinou než denní formu vzdělávání, tedy studovala hlavně
při zaměstnání.
Většina maturantů ze středních škol nemíří rovnou do zaměstnání. Podle údajů z roku 2013 bylo 63
procent z nich přijato na vysoké nebo vyšší odborné školy. Vedle ekonomických se hlásí také na různé
společenskovědní obory nebo učitelství.

Ne všichni VŠ dodělají
Přibližně pětina maturantů z ekonomických škol ukončí VŠ nebo VOŠ předčasně, tedy do dvou let od
maturity. Ve srovnání s ostatními maturanty je to podprůměrné číslo.
Absolventi nástaveb nemají o další studium takový zájem, na vyšším stupni jich pokračuje přibližně
třetina. Téměř 40 procent z přijatých ukončuje studium na VŠ nebo VOŠ předčasně.
Zdroj: ČTK
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NĚCO STATISTIKY
Ženy v České republice jsou vzdělanější, ale pobírají nižší plat než muži

České ženy jsou placené hůře než muži. Rozdíl mezi jejich příjmy patří
k největším v Evropě. I když jsou mladé Češky vzdělanější než jejich
vrstevníci, jsou více ohrožené nezaměstnaností.
Rozdíl v odměňování mužů a žen v České republice je druhý nejvyšší v
Evropské unii, hned po Estonsku.
Ze statistik vyplývá, že ženy ve věku 35 až 39 let vydělávaly v roce 2015
průměrně 24 tisíc korun měsíčně, o 10 tisíc méně než muži.

Ženy a muži podle úrovně dosaženého vzdělání, vybrané věkové kategorie (2015)
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Gender pay gap* v Evropské unii (2014)

*Gender Pay Gap – relativní rozdíl mediánu mzdy mužů a žen (vztažený k mediánu mzdy mužů)

Nejde jen o vliv diskriminace, ale i o odlišnou strukturu na trhu práce. Ženy totiž častěji
vykonávají hůře placené profese.
Nezaměstnanost hrozí více ženám

6

Stavebnictví je doménou mužů

Po návratu z mateřské
„Největší rozdíl mezi příjmy obou pohlaví vzniká v momentě, kdy se ženy vracejí do zaměstnání po
mateřské. Obtížně pak konkurují mužům, kteří svou kariéru nepřerušili,“ upřesňuje předsedkyně
Českého statistického úřadu Iva Ritschelová.
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Průměrné mzdy podle věkových kategorií (2015)

Ženy jsou vzdělanější, ale berou méně

Zdroj: ČSÚ a MPSV
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INZERCE
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TÉMA

Trestní odpovědnost právnických osob od 1. prosince 2016
Po prosincové novele došlo k úpravě trestní odpovědnosti právnických osob, což dopadne mimo
jiné i na činnost jednatelů nebo finančních ředitelů společností.
Právnické osoby se tak mohou na základě svého aktivního přístupu a včasné prevence zprostit své
trestní odpovědnosti.

Odpovědnost zaměstnance podle zákoníku práce
Je-li finanční ředitel v postavení zaměstnance, je povinen nahradit zaměstnavateli škodu, kterou mu
způsobil zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s tím.
Výše požadované náhrady škody způsobené z nedbalosti nesmí však přesáhnout částku rovnající se
čtyř a půlnásobku jeho průměrného hrubého měsíčního výdělku.
Toto omezení naopak neplatí, byla-li škoda způsobena úmyslně, v opilosti nebo po požití návykových
látek. Zaměstnanec dále odpovídá za škodu způsobenou ztrátou svěřených věcí a má-li uzavřenou
dohodu o odpovědnosti za svěřené hodnoty, je povinen nahradit zaměstnavateli schodek vzniklý na
těchto hodnotách.

Povinnosti a odpovědnost člena orgánu obchodní korporace
Jinak však vypadá odpovědnost finančního ředitele jako statutárního orgánu
obchodní korporace, protože výkon funkce statutárního orgánu obchodní
korporace je spjat s větším rozsahem povinností, než jaké plynou
zaměstnancům ze zákoníku práce.
Jde především o povinnost člena orgánu vykonávat svou funkci s péčí
řádného hospodáře, neporušit zákaz konkurence, povinnost jednat v souladu
se zájmy společnosti apod.
Standard péče řádného hospodáře vychází z požadavku potřebné odbornosti
statutárního orgánu, která spočívá ve znalostech, zkušenostech a
dovednostech. K tomu přistupuje požadavek loajality vyjadřující
jednoznačnou preferenci zájmů korporace před vlastními osobními zájmy.
Poruší-li člen statutárního orgánu při výkonu funkce výše uvedené povinnosti, je povinen společnosti
nahradit způsobenou škodu. V doktríně zatím převažuje názor, že se jedná o povinnost smluvní a její
porušení vede k objektivní odpovědnosti s možností liberace, tedy zbavení odpovědnosti.
Tento druh odpovědnosti lze přirovnat odpovědnostnímu konceptu nazývanému v Rakousku
„Gefährdungshaftung“ (odpovědnost za ohrožení), jelikož liberační důvody jsou aplikovatelné jen
zřídka (je-li škoda způsobená zvnějšku vyšší mocí, vlastním jednáním poškozeného nebo
neodvratitelným jednáním třetí osoby).
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Nenahradí-li člen statutárního orgánu korporaci škodu a třetí osoba se nedomůže plnění závazku na
společnosti, bude člen tohoto orgánu ručit věřitelům společnosti za splnění závazků celým svým
majetkem.

Povinnosti v souvislosti s vedením účetnictví
Finanční ředitel mimo jiné odpovídá za vedení účetnictví společnosti. V této souvislosti je nutno
upozornit na okruh listin povinně zakládaných do sbírky listin rejstříkového soudu. Jedná se o
dokumenty ekonomické povahy jako např. výroční zprávy, řádné, mimořádné a konsolidované účetní
závěrky, zprávy auditora o ověření účetních závěrek a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.
Při nedodržení této povinnosti hrozí společnosti pokuta ze strany rejstříkového soudu až do výše 100
000 Kč. Při opakovaném porušení této povinnosti může rejstříkový soud teoreticky zahájit řízení o
zrušení zapsané osoby s likvidací.
Podle zákona o účetnictví hrozí společnosti také sankce ze strany finančního úřadu. Jedná-li se o
přestupek nezveřejnění účetní závěrky nebo výroční zprávy či neuschování účetních záznamů, hrozí
sankce do výše celkem tří procent hodnoty aktiv.
Jde-li o přestupek nesestavení účetní závěrky, nevyhotovení výroční zprávy v zákonem požadovaných
případech či nevedení účetnictví, lze uložit pokutu až celkem do výše šesti procent hodnoty aktiv.

Insolvence a odpovědnost za úpadek korporace
Nachází-li se společnost v úpadku, odpovídá její management za podání insolvenčního návrhu.
Manažeři jsou povinni podat insolvenční návrh nejen při platební neschopnosti, ale i v případě
předlužení (společnost je schopna plnit své splatné závazky, ale souhrn jejích závazků převyšuje
hodnotu jejího majetku a nelze předpokládat, že bude schopna pokračovat v podnikání).
Při nepodání nebo opožděném podání insolvenčního návrhu odpovídají členové statutárních orgánů
za způsobenou škodu přímo věřitelům. Škoda nebo jiná újma spočívá v rozdílu mezi zjištěnou výší
přihlášené pohledávky a částkou, kterou věřitel v insolvenčním řízení na uspokojení této pohledávky
skutečně obdržel.
Soud může na návrh insolvenčního správce nebo věřitele obchodní korporace rozhodnout, že člen
nebo bývalý člen statutárního orgánu ručí za splnění povinností společnosti v úpadku, pokud věděl
(měl a mohl vědět), že obchodní korporaci hrozí úpadek a neučinil vše potřebné a rozumně
předpokládatelné za účelem odvrácení úpadku.
Stejně tak je v takových případech povinen vydat, na výzvu insolvenčního správce, veškerý prospěch,
který získal v souvislosti s výkonem funkce, a to za období dvou let zpětně od právní moci rozhodnutí
o úpadku korporace.

Trestní odpovědnost fyzických osob
Za spáchaný trestný čin jsou odpovědné primárně jednotlivé fyzické osoby, které svým jednáním
naplnily skutkovou podstatu trestného činu. V českém právním řádu ovšem platí zásada souběžné
nezávislé trestní odpovědnosti fyzických a právnických osob, tedy za konkrétní trestný čin může být
odsouzena fyzická a současně i právnická osoba, které se toto jednání přičítá.
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V konkrétní souvislosti se bude zpravidla jednat o trestné činy hospodářské a proti majetku, jejichž
skutkové podstaty úzce souvisejí s činností člena orgánu nebo zaměstnance právnické osoby.
Typicky půjde o trestné činy jako porušení povinnosti při správě cizího majetku, poškození věřitele,
zvýhodnění věřitele, způsobení úpadku, zpronevěra, neoprávněné užívání cizí věci, podvod,
legalizace výnosů z trestné činnosti nebo přijetí úplatku, podplacení a nepřímé úplatkářství.

Trestní odpovědnost právnických osob
Od roku 2012 je v českém právním řádu zakotven institut trestní odpovědnosti právnických osob.
Právnická osoba podle právní nauky nedisponuje vůlí ani schopností právně jednat, zákon proto
zavedl tzv. přičitatelnost, na jejímž základě lze jednání
fyzické osoby přičítat určité právnické osobě a tím dovodit
její trestní odpovědnost.
Trestným činem spáchaným právnickou osobou je tak
protiprávní čin spáchaný v jejím zájmu nebo v rámci její
činnosti, pokud tak jednal její statutární orgán, člen
statutárního orgánu, osoba ve vedoucím postavení,
zaměstnanec nebo osoba v obdobném postavení, a to při
plnění pracovních úkolů.
Po novele účinné od 1. prosince 2016 platí, že právnická osoba se trestní odpovědnosti zprostí, pokud
vynaložila veškeré úsilí, které na ní bylo možno spravedlivě požadovat, aby spáchání protiprávního
činu zabránila. Právnické osoby se tak mohou na základě svého aktivního přístupu a včasné prevence
zprostit své trestní odpovědnosti.
Zdroj: Infoservis, Educity

HR A NEUROVĚDY
Po čtyřicítce podle vědců příliš práce škodí. Vede ke snížení duševní kapacity
Je sice pravda, že práce člověka zušlechťuje, ale pokud je jí příliš, platíme za to určitou cenu,
výrazně klesne náš kognitivní výkon. Slábne paměť, duševní činnost a schopnost uvažovat, a to s
sebou nese i nižší produktivitu práce.

12

Po čtyřicítce to postihuje každého, kdo pracuje více než 25 hodin týdně. Vyplývá to ze studie, na které
pracoval tým australských a japonských vědců a jejíž výsledky publikoval Institut aplikovaného
ekonomického a sociálního výzkumu v Melbourne.
Vědci zkoumali kognitivní schopnosti více než 6500 Australanů ve věku nad čtyřicet let a srovnávali
výsledky těchto testů s počtem hodin, který tito lidé za týden odpracovali. Z jejich analýzy vyplynulo,
že existuje komplexní vztah mezi prací a inteligencí: jestliže účastníci výzkumu pracovali méně než 25
hodin týdně, pak zřejmě jejich práce vedla ke zvyšování duševní kapacity, ale jakmile pracovali více
než 25 hodin týdně, nastala rychle opačná situace.
„Práce zřejmě zpočátku mozkové buňky stimuluje. Na určitém stupni ale vstupuje do hry stres
spojený s fyzickou a duševní prací a příznivý vliv práce začíná potírat. Příliš mnoho práce z hlediska
kognitivních funkcí je horší, než když nepracujeme vůbec,“ citoval italský deník Corriere della Sera
Colina McKenzieho z japonské Univerzity Keio.
Vědci zatím analyzovali jen souvislost, která existuje mezi počtem týdně odpracovaných hodin a
kognitivním výkonem, a nezjišťovali, jaká je příčina pozorovaných výsledků. Autoři studie však
předložili dvě hypotézy: je to stres a nedostatek spánku. Tito činitelé mohou hluboce ovlivňovat
strukturu a kapacitu našeho mozku.
Účinky práce u osob mladších čtyřiceti let mohou být méně zjevné. „Usuzuji, že schopnost obnovy
mozku u mladších osob je různá,“ uvádí McKenzie. „Mladí lidé bývají odolnější proti účinkům
dlouhých pracovních směn,“ dodává. Lidé starší čtyřiceti let jsou v takové fázi života, kdy se často
musejí starat o malé děti nebo o staré rodiče. To jim dodává sociální roli zásadního významu a účinky
intenzivní práce na jejich mozek jsou komplexnější.
V souvislosti se zvyšujícím se důchodovým věkem v celém světě výsledky studie naznačují, že
pracujeme-li více a déle, nezvyšuje to naši produktivitu. Právě naopak: tři dny práce do týdne (25
hodin), čili částečný pracovní úvazek, se zdá být produktivnější volbou pro ty, kdo překročili čtyřicítku.
Zatímco v Itálii to zní jako kacířství, pro Švédy to je spíše potvrzením nového trendu: různé podniky a
instituce této skandinávské země experimentují se zavedením šestihodinové pracovní směny jako
standardu. Vyšší produktivita práce zaměstnanců by mohla ospravedlňovat zachování stejné mzdy za
situace, kdy se pracuje týdně o deset hodin méně. Dosavadní výsledky tuto hypotézu zřejmě
potvrzují.
V ČR tráví v práci nejvíce času podnikatelé a z nich úplně nejvíc ti, kteří mají zaměstnance. V práci
stráví každý týden průměrně 47,7 hodiny. Podnikatelé bez vlastních zaměstnanců pak pracují týdně
44,1 hodiny. Klasičtí zaměstnanci pracují méně než 40 hodin, konkrétně 39,5 hodiny. Naopak
nejméně času tráví v zaměstnání lidé se základním vzděláním, a to jen 38,5 hod. týdně. Středoškoláci
bez maturity odpracují v průměru týdně 40,7 hodiny a vysokoškoláci 40,3 hodiny Víc pracují muži (v
průměru 41,8 hodiny) než ženy (38,6 hodiny).
Na celkových statistikách se výrazně podepisuje fakt, že v České republice je ve srovnání se zbytkem
Evropy jen minimální počet částečných pracovních úvazků. Zatímco v EU pracuje na kratší úvazek 20
% všech pracujících, u nás je to jen 5,5 %.
Zdroj: ČTK, ČSÚ, www.rerum.cz
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KNIŽNÍ TIPY

Jak se loví hlupáci
Ekonomie manipulace a klamu
George Akerlof, Robert Shiler
Management Press 2017
Ve své provokativní a v mnoha směrech radikální, jasně, srozumitelně a čtivě
napsané publikaci, plné přesvědčivých a výstižných příkladů ze života, její
autoři, nositelé Nobelovy ceny za ekonomii, zpochybňují klasickou tezi moderní
ekonomie, tradovanou již od dob Adama Smithe, že neviditelná ruka trhu vždy
přináší materiální blahobyt. Autoři na mnoha příkladech dokládají, že trh může
být jak prospěšný, tak může člověku škodit, protože není imunní vůči využívání triků a pastí, jež z lidí
dělají „dojné krávy“. Soustřeďují se na moderní způsoby podvodného jednání a psychologického
nátlaku – nejen na internetové útoky a podvody – a na mnoha příkladech ilustrují svoji výchozí tezi o
tom, že trh může jak prospívat, tak škodit. Jejich publikace je detailní studií o manipulaci, podvádění,
vlivu peněz, roli politiky a mnoha dalších oblastech našeho života, a o tom, jak se těmto nekalým
praktikám postavit a bránit. Větší znalosti, reformy a regulace jsou podle autorů tím, co potřebujeme
ze všeho nejvíce, máme-li čelit potenciálně neblahým důsledkům působení trhu.

Naučte se číst myšlenky!
Umění prokouknout a ovlivnit druhé lidi
Henrik Fexeus
192 s.
Grada, 2016
V této knize najdete vše, co potřebujete znát, aby se z vás stal odborník na
čtení myšlenek. Je to umění, které uplatníte jak v osobním, tak i pracovním
životě – při pohovorech, na prvním rande, při prezentaci návrhů vašemu
nadřízenému i ve společenských situacích, kdy potřebujete prosadit své názory a získat druhé na svou
stranu. Na rozdíl od jiných publikací se tato nezaměřuje pouze na řeč těla, ale prozradí vám i to, co
můžete vyčíst z hlasu, použití konkrétních slov či slangu. Naučíte se odhalit, když vám někdo lže nebo
s vámi vědomě či nevědomě flirtuje. Zjistíte, jak s druhými lidmi hladce navázat vztah, nenápadně jim
vnuknout svůj názor i jak ovlivňovat jejich emoce. Jako bonus vám autor prozradí několik zábavných
triků, které budou na neznalé diváky působit jako skutečné a efektní „čtení mysli“ a s nimiž
bezpochyby zazáříte na večírcích. Dozvíte se například, jak poznat, na co druhý člověk myslí, nebo jak
uhádnout, ve které ruce drží nějaký předmět.
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Jak se úspěšně učit
Nejlepší strategie a techniky
Eberhardt Hofmann, Monika Löhle
192 s.
Grada 2017
Nezáleží na tom, jestli studujete nebo se učíte sami třeba jazyky či se
soustavně vzděláváte kvůli náročnému povolání. Díky této knížce se vše
naučíte mnohem snadněji a efektivněji! Navíc si nové poznatky lépe
zapamatujete a u zkoušek či v práci se vám bude dařit. Kniha plná
praktických tipů, návodů, cvičení a testů vám s učením zaručeně pomůže!
DOZVÍTE SE:
Jak se rychle naučit velké množství slovíček nebo dat?
Jak na to, když je důležité látku pochopit?
Jak obelstít paměť, abyste nezapomínali?
Proč je dobré psát si taháky?
V jaký moment přináší učení více škody než užitku?
Jaký jste učební typ a co to pro vás znamená?
Jak zvýšit potenciál svého mozku pomocí strukturování a myšlenkových map?
Proč si vizualizovanou informaci pamatujeme lépe?
Jak nakládat s časem a plánovat učení?
K čemu je dobré mít týdenní a denní plán učení?
Proč jsou přestávky a relaxace přínosné pro učení?
Proč si myslíme, že nemáme talent na matematiku?
Proč je tak důležitá motivace a jak ji zvýšit?
Jak překonat překážky v učení a nenechat se odradit?
Jak bez problémů zvládnout zkoušku nebo prezentaci?
Kniha plná praktických tipů, návodů, cvičení a testů vám s učením zaručeně pomůže!

Řekni to jinak
Carl Alasko
200 s.
Portál, 2017
Kolikrát se vám stalo, že jste v nějaké situaci nějak zareagovali, a později jste
si říkali: „Měl jsem to říct jinak, takhle.“ To už ale často bývá pozdě. Je ale
možné se dovednosti říkat ta správná slova ve správný čas naučit? Carl Alasko
je o tom přesvědčen a na základě své dlouholeté terapeutické praxe vytvořil
60 modelových scén z několika oblastí, ať již jde o navazování vztahů, budování dlouhodobých
vztahů, vztahy mezi rodiči a dětmi, kolegy na pracovišti anebo každodenním životě.
Autor je americký psychoterapeut s dvacetiletou praxí. V Portále již vyšla jeho kniha Emoční balast.
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KULINÁŘSKÉ OKÉNKO MILANA BENEŠE
Mrkvová bábovka
Sice zima již pomalu ustupuje, ale stále ještě není takové teplo, které by nás příliš lákalo do přírody,
ven z domovů. Často raději zůstaneme doma, pozveme třeba i návštěvu a chceme si ke kávě nebo
čaji něco dobrého zakousnout. A právě k tomu je vhodná bábovka, která je velice snadná na
zhotovení, a proto se vždy podaří!
Potřebujeme k tomu:











Postup:

350 – 400 g polohrubé mouky
350 g cukru krupice
½ lžičky prášku do pečiva
3 vejce (oddělit žloutky a bílky)
200 g másla + 100 ml oleje (možno použít jen olej
– 350 ml)
3 středně velké nastrouhané mrkve
200 až 250 g mletých vlašských ořechů
250 ml jablečného džusu, není-li, lze nahradit
pomerančovým (současně ale snížit množství
cukru na 300 g)
1 lžíce mleté skořice
150 g moučkového cukru (na polevu)

- troubu předehřát na 1700 C
- bábovkovou formu vymastit máslem a vysypat hrubou moukou
- ve velké míse promíchat krupicový cukr, mouku, prášek do pečiva a skořici
- v menší míse našlehat žloutky s tukem a olejem; přidat nastrouhanou mrkev, ořechy a
jablečný džus; toto vše přidat do velké mísy, pořádně promíchat
- našlehat bílky na tuhý sníh a vmíchat ho opatrně, ale pečlivě, do hmoty v míse
- vylít do vymaštěné formy a povrch uhladit
Peče se cca 1 hodinu 15 minut – zkusit špejlí propečení
Poleva: moučkový cukr pečlivě rozetřít s vodou (lépe se šťávou z citronu, max. 5 lžic) do hladka –
poleva má být hustší, ale aby ji šlo lehce rozetřít a bábovku polít (viz foto)
Dobrou chuť!

Ing. Milan Beneš je předsedou dozorčí rady a čestným členem Klubu
personalistů ČR, z. s. Ve volném čase se věnuje vaření, pečení a
houbaření. Je členem České mykologické společnosti.
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