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Z NEJBLIŽŠÍCH AKCÍ:
26. 4. Trestní odpovědnost firem – seminář Mgr. Eriky Vejmelkové z AK Dostál & Sorokáč
zaměřený na poslední novelizaci zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a soudní
praxi v této oblasti a na compliance program.
1

SVĚTEM HR
Průměrné mzdy v Česku – 4. čtvrtletí 2016
Růst zaměstnanosti a průměrné mzdy v České republice stále pokračuje. Potvrzují to čísla
Českého statistického úřadu.
Míra zaměstnanosti 15-64letých dosáhla v prosinci loňského roku rekordních 72,9 %. Obecná
míra nezaměstnanosti klesla na hodnotu 3,6 %.
Po celé čtvrtletí byla nezaměstnanost v Česku nejnižší ze všech států Evropské unie.
Průměrná mzda vzrostla v průběhu 4. čtvrtletí 2016 proti 4. čtvrtletí 2015 o 4,2 %, reálně se
zvýšila o 2,8 %.
„Ve 4. čtvrtletí 2016 činila průměrná hrubá měsíční nominální
mzd a na přepočtené počty zaměstnanců v národním
hospodářství celkem 29 320 Kč, což je o 1 178 Kč (4,2 %) více než
ve stejném období roku 2015,“ uvedl ČSÚ v tiskové zprávě.
Spotřebitelské ceny se zvýšily o 1,4 %, reálně se tak mzda zvýšila
o 2,8 %. Objem mezd vzrostl o 5,8 %, počet zaměstnanců o 1,6 %.
V podnikatelské sféře se průměrná mzda zvýšila nominálně o 3,7
%, reálně o 2,3 %, v nepodnikatelské sféře vzrostla nominálně o 6,1 %, reálně o 4,6 %.
Proti předchozímu čtvrtletí vzrostla průměrná mzda ve 4. čtvrtletí 2016 po očištění od
sezónních vlivů 0,9 %.
Medián mezd (25 061 Kč) vzrostl proti stejnému období roku 2015 o 6,0 %. U mužů dosáhl 27
372 Kč, u žen byl 22 426 Kč. Osmdesát procent zaměstnanců pobíralo mzdu mezi 11 657 Kč
a 47 545 Kč.
V celém roce 2016 dosáhla průměrná mzda výše 27 589 Kč, v meziročním srovnání činil
přírůstek 1 122 Kč (4,2 %). Spotřebitelské ceny se zvýšily o 0,7 %, reálně se mzda zvýšila
o 3,5 %.
Zdroj: Český statistický úřad

Převálcuje mikroučení tradiční firemní vzdělávání?
Ve firemním vzdělávání se objevuje celá řada novinek, z nichž mnohé nemají dlouhého
trvání. Je zde však jeden trend s potenciálem výrazně změnit tradiční modely firemního
vzdělávání, které fungují už dlouhá léta.
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Zatímco tradiční firemní vzdělávání probíhalo formou jednorázových nebo dlouhodobých
akcí, dnes se stále více prosazuje trend nepřetržitého učení pomocí moderních technologií,
jako je internet a mobilní zařízení.
Tím trendem je tzv. mikroučení (microlearning) založené na principu rozdělování širších
témat do dílčích lekcí o délce 1-5 minut.
Tyto krátké lekce mohou mít formu textu, videí, prezentací, kvízů nebo různých
interaktivních formátů včetně hraní her.
Na rozdíl od klasického e-learningu je však podstatou mikroučení také vysoká míra
přizpůsobivosti individuálním potřebám a znalostem zaměstnanců.
Mikroučení pomáhá s řešením okamžitých vzdělávacích potřeb a zvyšováním výkonnosti.
Zároveň však přináší i zásadní výhody do světa dlouhodobých vzdělávacích programů.
Podle Britského serveru Trainng Zone je velkou výhodou mikroučení to, že odpovídá stylu
vzdělávání generace mileniálů, která bude brzy tvořit většinu pracujících. Dokáže také udržet
krok s neustálými změnami, které probíhají ve světě byznysu. Především však přináší
hmatatelné výsledky, aniž by zaměstnanci museli trávit dlouhou dobu mimo pracoviště.
Výhody mikroučení pro firmu


nižší náklady na vytváření vzdělávacích programů



rychlejší aplikace nových poznatků v praxi



snadná a rychlá aktualizace obsahu



možnost využití ve formálních programech i neformálním vzdělávání



styl vzdělávání nové generace zaměstnanců



zvýšení produktivity, efektivity a výkonnosti

Výhody mikroučení pro jednotlivce


atraktivnější než tradiční e-learning



vyšší dobrovolná účast především v souvislosti s herními prvky



přístup kdykoli na všech zařízeních
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menší časová náročnost



dostupnost v případě aktuální potřeby



vyšší míra zapamatování díky multimediálnímu obsahu



vzdělávací obsah připravený na míru potřebám a úrovni znalostí jednotlivce

Máte osobní zkušenosti s mikroučením? Myslíte si, že mikroučení dokáže vytlačit tradiční
firemní vzdělávací programy?
Zdroj: Trainingzone.com

Požadavky počítačových dovedností na současném českém trhu
práce
Plných čtyřiaosmdesát procent nabízených pracovních pozic obsahuje požadavek na
alespoň základní úroveň počítačových dovedností. Na trhu práce v ČR je v současnosti
pouze 16 % povolání, u kterých není uveden požadavek na počítačovou způsobilost, a to
z celkového počtu téměř 2000 povolání, u nichž jsou v Národní soustavě povolání (NSP)
obecné dovednosti stanoveny.
Tři úrovně počítačové způsobilosti
Základní úroveň počítačových dovedností,
tzn. ovládání základních funkcí počítače
a jednoduchých programů typu pokladna,
příjem zboží na sklad apod., je vyžadována
u 15 % povolání.
Druhou úroveň, zahrnující běžné ovládání
kancelářských programů, zejména práci
s texty, tabulkami, elektronickou poštou, internet či manipulaci se soubory, vyžaduje již 32
% povolání.
Nejvyšší úroveň, což je pokročilejší ovládání počítače, jako práce s databázemi, převod mezi
kancelářskými aplikacemi, využívání funkcí jednotlivých aplikací (vzorce, grafická animace), je
pak podle zaměstnavatelů potřebná u 37 % povolání.
Požadavky na jednotlivá povolání vzešly z řad zaměstnavatelů, vzdělavatelů a dalších
odborníků z trhu práce. Správcem NSP (dostupné na www.nsp.cz) je ministerstvo práce
a sociálních věcí, administrátorem pak Fond dalšího vzdělávání.
Zdroj: Národní soustava vzfělávání
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Co současní a budoucí zaměstnanci očekávají od technologií?
Goldman Sachs odhaduje, že virtuální a rozšířená realita vytvoří trh, který do roku 2025
vyroste až do hodnoty 80 miliard amerických dolarů v příjmech. Souviset to bude
především s tím, jak se tyto technologie rozšíří mimo zábavu. Co to bude znamenat pro
zaměstnance a zaměstnavatele?
Podle studie mezinárodní obchodní školy INSEAD a společnosti Universum s
názvem Generations series 2017 využívají virtuální realitu ve své práci zatím jen 3 %
z celkové pracovní síly. Celá jedna třetina lidí v produktivním věku nicméně očekává, že
virtuální realita bude mít během 10 let na jejich práci přímo revoluční dopad.
Dotázáno bylo víc než 18 000 studentů a pracovníků zastupujících
generace X, Y a Z. Představitelé generace Z (což v tomto případě
byli lidé narození v letech 1997 až 2002) jsou fascinováni
možnostmi, které virtuální realita přináší, a očekávají, že v době,
kdy začnou pracovat, už bude mít značný dopad na to, jak práce
vypadá.
Pracujte, kdy chcete: Technologie přinášejí flexibilitu
Zaměstnanci a budoucí zaměstnanci chtějí, aby jim technologické
inovace umožnily pracovat v pružnějším prostředí. Více než 70 % respondentů vidí flexibilní
pracoviště jako důležitou příležitost příštího desetiletí. To platí pro všechny 3 generace.
Generace Z bere flexibilitu jako integrální součást své budoucí práce. Jsou si velmi jisti, že
nástroje umožňující spolupráci budou používat doslova každý den nebo klidně každou
hodinu.
Online školení a virtuální HR
Online kurzy by uvítalo celých 80 % respondentů napříč generacemi. Nejmladší generace by
nicméně stále ještě upřednostnila proškolení vedené živými lektory. Společnosti tak budou
potřebovat dobře zvážit, komu takové školení
poskytnout, protože školení se skutečnými
živými lektory jsou nákladná.
Nové technologie pro back office pomohou lépe
hodnotit zaměstnance a účinněji nabírat nové
talenty. Virtuální procházky po kanceláři budou díky
virtuální realitě jednou z věcí, které mohou
přesvědčit talentované pracovníky, aby se přidali
právě k vám.
Zdroj: knowledge.insead.edu/
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NĚCO STATISTIKY
Padl mýtus, že mzdy jsou v Čechách rovnostářské
Podíl zaměstnanců, kteří vydělávají méně než dvě třetiny mediánové mzdy, je v ČR vyšší,
než tvoří celoevropský průměr. Také odstup manažerských platů od průměru je
nadstandardní. Decilovým poměrem se pak ČR dostává až za Francii či Itálii.
Eurostat na konci roku 2016 zveřejnil údaje z celoevropského strukturálního šetření výdělků,
které sebraly evropské země za referenční rok 2014. Výsledky ukazují nejen úrovně
v jednotlivých státech, ale také jejich vnitřní rozložení. Umožňují třídění podle pohlaví,
odvětví či vzdělání. Jak je na tom ČR v tomto srovnání?
Češi jako levná, ale kvalitní síla
Výsledky strukturální mzdové statistiky ukazují, že v Evropě – i v rámci EU – jsou neobyčejně
vysoké rozdíly mezi mzdovými úrovněmi jednotlivých států. Bulharská průměrná roční mzda
je pouhou desetinou lucemburské. Vůbec nejvyšší mzdovou úroveň lze nalézt mimo EU – ve
Švýcarsku. ČR patří mezi státy, kde jsou mzdy velmi nízké – vůči průměru EU je na 37 %. Při
porovnání s vybranými státy jsou české výdělky jen na úrovni 17 % švýcarských, 28 %
švédských nebo 31 % německých mezd. Dokonce i v Estonsku měli v roce 2014 mzdy vyšší
než v ČR. Na druhou stranu jsou v České republice mzdy zhruba dvojnásobné než
v Bulharsku. V žebříčku výdělků je těsně za námi Slovensko, Polsko, Lotyšsko, Turecko
a Maďarsko.
Metodická poznámka
Pro srovnání výdělků v zemích EU využívá Eurostat primárně hodinové mzdy. Ty jsou ale
ovlivněné velkými rozdíly v objemu placených hodin. V Dánsku je to v průměru jen 150 hodin
za měsíc, v ČR 172 a v Turecku dokonce 200 hodin. Tak hluboké rozdíly neumožňují korektní
srovnání mezd v Evropě. Proto jsme použili celoroční hodnoty průměrných mezd.

Srovnání mezd podle parity kupní síly
Ve výsledcích je možné také zohlednit odlišnou úroveň cen v různých státech. Česká
průměrná mzda se v paritě kupní síly sice dostane na 59 % průměru EU, to ale není mnoho
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s ohledem na kvalitní práci Čechů a výši hrubého domácího produktu (HDP) v paritě kupní
síly, který tvoří na osobu 86 % průměru EU. Přestože má ČR vysoký ekonomický potenciál,
takřka na úrovni Španělska a Itálie, výdělky tomu zdaleka neodpovídají. Zvyšovat české mzdy
a dohánět západní ekonomiky by mělo být českým národním zájmem. Mzdy totiž mohou růst
výrazněji, aniž by země ztrácela konkurenceschopnost. Při růstu mezd se zvyšuje kupní síla
obyvatel, a když lidé více utrácí, podniky mají vyšší zisky a mohou si dovolit dále zvyšovat
mzdy a vzniká pozitivní zpětná vazba.
Celoroční průměrné mzdy ve společné měně (v eurech) a v paritě kupní síly (PPS) v roce 2014:

Zdroj: Eurostat, strukturální mzdová statistika 2014

Pracující chudoba
Výsledky šetření za rok 2014 ukázaly, že podíl tzv. nízkovýdělkových
zaměstnanců, tj. těch, kteří nedosáhli ani na prahovou hodnotu dvou
třetin mzdového mediánu, což je asi 83 Kč/h, je v ČR 18,7 %. A to je
více, než je hodnota za celou EU (17,2 %). Rakousko má například tento
podíl pouze 14,8 %, přestože jejich prahová hodnota je třikrát vyšší (9,4 eur/h, tj. 259 Kč),
neboť jejich národní medián je vyšší. Pod rakouskou prahovou hodnotou je ve skutečnosti
většina českých zaměstnanců.
Oproti stále tradovaným mýtům čísla ukazují, že ČR není nijak rovnostářská země. Nejen že
podíl pracující chudoby je tu nad průměrem EU, což jistě souvisí s dlouhodobě zmraženou
minimální mzdou, ale také další ukazatele různorodosti jsou tu spíše nadstandardní. Decilový
poměr, který ukazuje rozsah mezd u 80 % zaměstnanců uprostřed rozdělení, je tu vyšší než
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ve Francii, Nizozemsku či Itálii a je na úrovni Španělska. Největší výdělkovou rovnost v EU
mají Švédsko a Belgie.
U pracující chudoby navíc neplatí to, co by laik očekával na „jednotném pracovním trhu“ EU,
tedy že čím níže nasadíme národní práh chudoby, tím méně lidí se pod něj dostane. Naopak
vyšší podíly jsou spíše u těch s velmi nízkou úrovní mediánu v eurech za hodinu. To vede
k závěrům, že tzv. jednotný pracovní trh EU ve skutečnosti moc nefunguje. A také je
pravděpodobné, že kauzalita může být opačná: čím vyšší je nerovnost ve výdělcích a podíl
pracujících chudých, tím nižší jsou výdělky všeobecně, protože chudé platy působí
v ekonomice jako kotva, která ji táhne ke dnu.
Vyšší ohrožení mzdovou chudobou je u žen, u nejmladších zaměstnanců, těch s nejnižším
vzděláním a pak také u těch, se smlouvou na dobu určitou.
V platech už Východ dohání Západ. Bohužel, zatím jen pomalu
Pokud se budeme věnovat otázce, zda se platové úrovně v EU k sobě přibližují, nenajdeme
snadnou odpověď. Faktem je, že v bohatých státech vzrostly mzdy za poslední léta zpravidla
relativně méně než v chudých východních. Rozdíly to nejsou veliké, ale lze říct, že dochází
k pomalé konvergenci. Mezi dvěma celoevropskými šetřeními (2006 a 2014) nejvíce
poskočily mzdy (v eurech) v Bulharsku, a to o 123 %. V Lotyšsku a na Slovensku se zvýšily
o 82 %. Přitom u našich sousedů hraje důležitou roli fakt, že v roce 2006 měla slovenská
koruna (Sk) kurz k euru 37,23, při vstupu do eurozóny (v roce 2009) pak 30,13 Sk za euro.
V Estonsku mzdy poskočily o 69 %, přičemž kurz estonské koruny (kroon, EEK) byl stabilní –
15,65 EEK za euro. V ČR vzrostly za toto osmileté období
mzdy o 29 %. Kurz koruny vůči euru se změnit jen
nepatrně – z 28,34 na 27,53. V sousedním Německu
platícím eurem se mzdy zvýšily o 9 %. Jediný pokles
najdeme ve Spojeném království, kde je ovšem vliv
přepočítacího kurzu nejvýraznější: v roce 2006 byl kurz
libry šterlinků vůči euru ještě 0,68 a v roce 2014 již 0,81.
Pro ČR je důležité, že v roce 2006 byly mzdy na úrovni necelých 26 % německého průměru,
v roce 2014 to bylo již 30,6 %. Podobně je tomu i ve srovnání českých mezd k průměru EU:
v roce 2006 byly na úrovni necelých 33 %, v roce 2014 to bylo již 37,1 %.

Nejvíce se bere v bankách
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Takřka po celé Evropě dostanou nejvyšší průměrné mzdy zaměstnanci v bankách
a pojišťovnách anebo v informačních technologiích a telekomunikacích (ICT). Ovšem
v každém státě to není ve stejném pořadí ani v proporci. Odstup těchto odvětví od celkového
průměru je značně odlišný v různých zemích a platí, že v chudších zemích je zpravidla vyšší
než v bohatých. V celé EU jsou mzdy v bankách vyšší o 62 % a v ICT o 40 % vůči celku; naproti
tomu v ČR je to 76 a 79 %. V nejchudším Bulharsku potom 71 a 128 %. Je tu zřejmý vliv
mezinárodních korporací, které platí lépe než menší národní subjekty. Ve Švýcarsku
a Lucembursku, zemích proslulých bankovnictvím, jsou platy bankéřů na velmi vysoké
úrovni. V průměru berou přes 200 tis. Kč měsíčně. Navíc v lucemburském vzorku byl každý
osmý
zaměstnanec
zaměstnán
právě
v bance
nebo
pojišťovně.
Jistou „perličkou“ v datech je první místo v žebříčku nejvyšších mezd u dobývání nerostných
surovin v některých státech, především v Norsku. Jde o efekt ropných plošin v blízkém moři.
Aby do krajně nehostinného prostředí těžařské firmy nalákaly dělníky, nabízí jim extrémně
vysoké výdělky, které pak vytáhnou průměr za celé odvětví.
Podíl nízkovýdělkových zaměstnanců (v %) a práh pracující chudoby (v eurech) v roce 2014

Zdroj: Eurostat, strukturální mzdová statistika 2014

V celé Evropě jsou nejvyšší mzdy u manažerských pozic, a naopak nejhůře placení jsou
pomocní dělníci. I zde najdeme výrazné rozdíly v proporcích. Zatímco v Itálii je průměrný
manažerský plat vyšší o 214 % celkového průměru (asi 250 tis. Kč měsíčně), v Irsku je to jen
o 33 %, v Norsku o 54 % a ve Švýcarsku o 56 %. Vůbec nejvyšší platy mají v průměru
manažeři v Lucembursku – po přepočtu asi 300 tis. Kč hrubého měsíčně. Pro srovnání: v ČR
to
bylo
okolo
65
tis.
Kč,
odstup
o
128%
byl
nadprůměrný.
Mzdy pomocných dělníků se v zemích EU pohybují mezi 54–77 % celostátního průměru.
Nejméně si vydělají relativně v Rumunsku a v Lucembursku; nejvíce na Islandu. V ČR jsou
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podhodnocené více než průměr EU. Opět jsou to výrazně odlišné absolutní částky: měsíčně si
bulharský dělník vydělá asi 7 tis. Kč, švýcarský zhruba 122 tis. Kč. Jen mírně vyšší mzdy než
u pomocných dělníků jsou u prodavačů a podobných zaměstnání ve službách.
V České republice jsou celoevropsky jedny z nejvyšších rozdílů ve mzdách mužů a žen, ty
pobíraly jen tři čtvrtiny celoroční mzdy mužů. Nadstandardní jsou tu také rozdíly ve výdělcích
podle stupně dosaženého vzdělání. V EU jsou průměrné mzdy zaměstnanců se základním
vzděláním zhruba poloviční než mzdy vysokoškoláků, v ČR jsou jen na úrovni 40 %.
Zdroj: Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí, Český statistický úřad, www.csu.cz

Ukažte mi, jak se vaši pracovníci chovají, a já vám řeknu, jak je
motivujete
Rozhovor s Doc. Ing. Janem Urbanem, CSc. o jeho nové knize Motivace a odměňování
pracovníků. Co musíte vědět, abyste ze svých pracovníků dostali to nejlepší, která vyšla
začátkem roku v nakladatelství Grada.

Jak dlouho se tématu motivace a odměňování pracovníků věnujete a z jakých podkladů
jste při psaní své poslední knihy vycházel?
Tématu se věnuji průběžně od počátku svého poradenského a lektorského působení, protože
je považuji za velmi podstatné a důležité. Vycházím jak z manažerské a psychologické teorie,
tak i firemní a řídící praxe včetně zkušeností z manažerských kurzů, které vedu. V tom se,
troufám si tvrdit, má publikace poněkud liší od jiných knih či učebnic, které se motivaci
věnují a které občas trpí přílišnou obecností. Někdy natolik, že jejich teorie, obrazně řečeno,
ztrácejí platnost, jakmile opustí posluchárnu.
Ve snaze přilákat uchazeče a udržet zaměstnance přicházejí firmy s novými, někdy
záměrně originálními odměnami a zaměstnaneckými výhodami. Příjemnému pracovnímu
prostředí a atmosféře na pracovišti, flexibilní pracovní době a celkově spokojenému
pracovníkovi je přikládán stále větší význam. Ukazuje se však, že vyšší pracovní výkon
zaměstnanců ani jejich setrvání ve firmě tím automaticky zaručen není. Proč?
V té knížce jsem se snažil ukázat, že hovoříme-li o „motivaci“, nemusí být vždy zcela jasné, o
ja kou motivaci se jedná. Mezi motivací přijmout zaměstnání v určité organizaci či setrvat v ní
a motivací pracovat s plným nasazením či odpovědností, a dosáhnout i očekávaných
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výsledků, existuje totiž podstatný rozdíl. Odlišné jsou proto i nástroje, jak příslušnou motivaci
podpořit.
Příjemné pracovní prostředí, široké spektrum zaměstnaneckých výhod a pochopitelně i vyšší
základní mzda mohou zaměstnance přilákat i udržet. Sami o sobě však většinou nevedou
k vyšší výkonnosti pracovníků, nebo ne dlouhodobě. V praxi je proto vždy třeba rozlišovat
mezi motivačními nástroji, jež vedou k získání a stabilizaci zaměstnanců, a nástroji jejich
výkonové motivace.

Shrňme si tedy základní principy a pravidla úspěšné
výkonové motivace pracovníků.
Nástrojů výkonové motivace, finanční i nefinanční,
pozitivní i negativní, existuje téměř nepřeberné
množství. Bez ohledu na to, čím motivujeme, je však
základní princip pracovní motivace prostý: odpovídá
pravidlu „něco za něco“. Vyjádřeno jinak, lidé v každé
organizaci pracují či chovají se podle toho, jak je jejich
organizace „odměňuje“ nebo naopak „trestá“.
Odměnou či sankcí je přitom cokoli, co je pro
zaměstnance příjemné, nebo naopak nepříjemné, ať již
jde o peníze a další hmotné statky či pochvalu, uznání,
možnost povýšení, vykoná vání samostatnější práce
apod. Jsou-li lidé za dobrý výkon či žádoucí jednání
odměňováni, pak v něm pokračují nebo jej dokonce zvyšují, nejsou-li za ně odměňováni,
nebo jsou-li za ně dokonce trestáni, pak se nelze divit, že nevěnují velkou pozornost. Mezi
požadovaným výkonem na straně jedné a odměnou na straně druhé však musí být jasný
vztah. Zaměstnanec musí odměnu očekávat a organizace ji musí dodržet.
Zmínil jste odměny a sankce coby hlavní motivační nástroje. Jak a kdy je používat tak, aby
přinášely kýžený výsledek?
Odměny, a to v širším slova smyslu, jsou jako motivační nástroj důležitější než sankce,
organizace se však ani bez sankcí zcela neobejde. Důležité je, aby vztah mezi žádoucím
jednáním a odměnou i nežádoucím jednáním a sankcí nebyl porušován a aby odměna i
sankce přicházely co nejdříve. Z psychologického hlediska je totiž jejich motivační působení
tím silnější, čím dříve po určitém výkonu, nebo naopak určitém nedostatku přicházejí.
Vyjádřeno jinak, finanční odměna vyplacená na konci měsíce nebo čtvrtletí, ve kterém
zaměstnanec podal požadovaný výkon, působí silněji než tatáž a možná i vyšší odměna na
konci roku. Odměna by však měla být vyplácena jen tehdy a teprve poté, co pracovník
očekávaného výkonu dosáhl, nikoli „zálohově“.
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Co znamená termín „obrácená motivace“, který v knížce používáte?
Základní pravidlo motivace, které říká, že chceme-li v organizaci určité jednání podpořit nebo
naopak omezit, je třeba je „odměnit“ či sankcionovat, bývá občas v praxi porušováno. Někdy
i natolik, že činností, které by organizace či nadřízení měli podporovat, ve skutečnosti
trestají, a jednání, za které by měla hrozit sankce, naopak přímo či nepřímo odměňují.
Základní pravidlo motivace funguje však i v těchto v případech. Jeho výsledkem je, že žádoucí
jednání, za které jsou lidé trestání, již neprovádějí, a nežádoucí jednání, za které jsou
odměněni, provádějí o to více.
Do prvé situace se dostává například zaměstnanec, který poukázal na určitý organizační
nedostatek a byl požádán, aby jej vyřešil, aniž by mu byly odebrány jiné úkoly. Příště již
s podnětem velmi pravděpodobně nepřijde. Druhou možnost ilustruje například situace, kdy
zaměstnanec vykonávající tutéž práci jako ostatní, si na ni trvale stěžuje, a jeho vedoucí mu
proto dá práci méně náročnou. Ve svém postupu, který se mu osvědčil, bude i nadále
pokračovat a po čase ho napodobí i ostatní.
Není motivace „něco za něco“ spíše manipulací?
Motivace pracovníků může být vnitřní i vnější. Vnitřní souvisí s možností vykonávat práci,
která je zajímavá, dává příležitost uplatnit své schopnosti, rozhodovat o některých věcech
samostatně, získat nové zkušenosti a naučit se něco nového, vidět výsledky své práce či její
společenský přínos apod. Vnější a především finanční motivace, která se opírá o vztah mezi
výsledkem práce a předem stanovenou odměnou, je důležitá především tam, kde vnitřní
motivační faktory nepůsobí, ať již v důsledku povahy práce nebo její organizace.
Manipulací je proto spíše situace, kdy organizace zaměstnanci odměnu slíbí, ale neposkytne,
nebo kdy pravidla pro poskytnutí odměny, ať již finanční nebo nefinanční, mění či
nedodržuje. Příkladem je situace, kdy zaměstnanci slíbí kariérový postup, ke kterému
nedojde. Nedodržování pravidel poskytování odměn je i jedním z důvodů, proč motivace
v organizacích občas přestává působit. Odměna totiž motivuje jen tehdy, pokud
zaměstnanec jejímu získání věří. Je-li přesvědčen, že ji dosáhnout nemůže, například proto,
že očekávané výsledkové práce považuje za nedosažitelné, že nevěří, že je má plně pod
kontrolou, nebo že organizace svůj příslib nedodrží, jeho motivace klesá.
V knížce uvádíte, že pracovní motivace souvisí s úspěšností. Je možné docílit, aby se každý
pracovník cítil úspěšný?
Úspěšnost vede ke spokojenosti či hrdosti na svou práci, a je proto motivující. Chce-li
organizace motivaci svých zaměstnanců posílit, měla by se snažit jejich pracovní úspěšnost
zvýšit. Například tím, že usnadní vykonávání jejich práce, zlepší její organizaci, posílí jejich
pravomoci nebo jim poskytne lepší zaškolení či trénink.
Spokojenost, která plyne z pracovní úspěšnosti, lze vytvořit prakticky u jakékoli práce, kde
má zaměstnanec možnost vidět své výsledky nebo ho vedoucí na ně upozorní. Je však
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odlišná od spokojenosti, která vyplývá z příjemného pracovního prostřední, výše základní
mzdy či zaměstnaneckých výhod. Tato spokojenost, jak jsem již uvedl, většinou k vyšší
motivaci ani výkonnosti nevede.
Jakými znalostmi a schopnostmi disponuje vedoucí, který dokáže své podřízené úspěšně
motivovat?
Měl by vědět jak motivovat i čím motivovat. Tedy chápat, co může být pro motivace
odměnou i jak s odměnami či případnými sankcemi zacházet. Měl by i rozumět rozdílu mezi
motivací a finančním odměňováním. Nefinanční motivační nástroje by přitom měl být
schopen uplatnit při provádění všech svých základních a každodenních činností, tj. při
zadávání a kontrole pracovních úkolů, hodnocení zaměstnanců či průběžném poskytování
zpětné vazby, delegování pravomocí apod. Měl by dokázat vyslovit pochvalu a uznání,
vytvořit či stmelit tým, ale i být přesvědčivý a neztrácet osobní důvěryhodnost. Měl by umět
podpořit i motivaci zaměstnanců k dalšímu rozvoji a případně, je-li to na místě, je i sám
koučovat, a překonat tak jejich pokles motivace či sebedůvěry.
Podobně jako ve své předchozí publikaci Přestaňte se v práci stresovat uvádíte v
souvislosti s motivací pozitiva, která přináší schopnost delegovat některé úkoly na své
kolegy. Jaký je její přínos v případě jejich pracovní motivace a v čem spočívá rozdíl mezi
zadáním úkolu a jeho delegováním?
Delegování je pro řadu zaměstnanců důležitý nástroj motivace. Jeho podstatou je možnost
vykonávat některé úkoly samostatněji, nejčastěji v důsledku vyšší pravomoci provádět určitá
rozhodnutí týkající se jejich postupu. Delegování však často motivuje i tím, že práci
zaměstnanců urychluje a nenutí je čekat, až jejich vedoucí o určité věci rozhodne.
Mezi zadáním a delegováním úkolu je proto podstatný rozdíl. Předpokladem úspěšného
delegování je však jasné stanovení, o čem zaměstnanec může rozhodnout sám a o čem
nikoli, nebo o čem by měl vedoucího informovat. Delegovat je pochopitelně třeba postupně,
tak jak rostou schopnosti i zkušenosti zaměstnanců. Manažeři, kteří delegování brání, však
často motivaci svých zaměstnanců zbytečně ničí.
Jak zabránit tomu, aby pracovník během dlouhodobější práce na projektu nepolevil a
neztratil motivaci?
Motivace zaměstnanců je úkolem a odpovědností jejich vedoucího. Pokud polevuje, měl by jí
vedoucí věnovat pozornost, a to tím spíše, že nejčastější příčinou demotivace na pracovišti je
právě jednání nadřízeného, případně způsob, kterým je práce organizována. Příčinou může
být, že zaměstnanci pochybují o smyslu či významu své práce, který jim nikdo nevysvětlil, že
ztrácejí sebedůvěru a nevěří, že svou práci dokážou vykonat, nebo se naopak domnívají, že
organizace jejich schopnosti nedoceňuje, hodnotí je nespravedlivě apod. Častou příčinou
demotivace je i pocit, že vedoucí není ochoten zaměstnancům naslouchat, reagovat na jejich
doporučení apod.
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Na signály naznačující pokles motivace by proto měl vedoucí bezprostředně reagovat,
například povzbuzením zaměstnance, upozorněním na zlepšení, kterého ve své práci dosáhl,
na nové schopnosti, které se mu podařilo získat, jakou odbornou prestiž mu jeho práce
přináší apod. Měl by přitom respektovat, že příčiny demotivace mohou být velmi individuální
a na tytéž okolnosti může každý zaměstnanec reagovat trochu jinak.
V úvodu knihy píšete, že až na výjimky lze motivovat k vyššímu výkonu většinu pracovníků,
včetně líných a tzv. „průměrných“ zaměstnanců. Jak byste však přistupoval k pracovníkovi,
který o rozvoj kariéry v rámci organizace nemá zájem a jeho spokojenost se současnou
pozicí a vědomá rezignace na pracovní ambice není výsledkem jeho nízkého sebevědomí
ani lenosti, nýbrž je podstatnou součástí jeho životní filosofie a má pro něj hlubší smysl?
Součástí manažerských schopností je i schopnost motivovat osoby líné, pomalé či nepříliš
výkonné. Jsou však i osoby, které motivovat nelze. Možná jich není tolik, jak se vedoucí či
organizace občas domnívají, ale existují. Dílem jde o osoby, které jejich práce nebaví a chtěly
by pracovat jinde, dílem o osoby, kterým jejich nízká výkonnost dlouhodobě prochází, a stala
se tak zvykem, a dílem i o osoby, které si vypěstovaly jiný „životní model“. Práce není
středobodem ani jinou podstatnější náplní jejich života, a někdy nejsou schopny ani žádné
jiné aktivity. Někdy je bohužel k tomuto modelu vede stát, a to nabídkou nejrůznějších
podpor vyvolávajících závislost.
O tom, že jde o osobu, kterou motivovat nelze, bychom se však měli vždy přesvědčit.
Promluvit s ní a ověřit, že skutečně nereaguje na žádné z vnějších ani vnitřních motivačních
stimulů včetně vyšší pozornosti věnované její práci či pochvaly nebo odměny i za drobná
pracovní zlepšení. Dojdeme-li k závěru, že osobu motivovat nelze, je třeba se s ní v zájmu
organizace rychle rozejít.
Opakovaně zmiňujete význam vzájemné otevřenosti, respektu a důvěry mezi pracovníky a
jejich nadřízenými, včetně důvěry v nejvyšší vedení. Na čem je tato důvěra založena a jak
přispívá k motivaci pracovníků a požadovaným výsledkům?
Důvěra je důležitým nástrojem motivace, a to v obou směrech. Chceme-li, aby pracovníci
jednali odpovědněji, je třeba, aby své organizaci, jejímu vedení i svým nadřízeným
důvěřovali. Tedy aby věřili, že i oni věnují zájmům organizace své plné úsilí. Stejně důležitá je
i důvěra organizace a nadřízených v zaměstnance. Dáváme-li zaměstnanci najevo důvěru,
jeho motivaci zvyšujeme, mimo jiné i proto, že bude více důvěřovat i sám sobě. To
pochopitelně neznamená, že jeho práci nebudeme kontrolovat. Neměli bychom ho však
kontrolovat tak, aby naše kontrola vyznívala jako nedůvěra.
Předposlední otázka: co motivuje k práci vás?
Nechci, aby to vyznělo jako fráze, nejvíc mě motivuje vědomí, že má doporučení občas padají
na úrodnou půdu, tedy že jich někdo využije.
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Knihu jste psal v létě. Co vás zaměstnává nyní?
Již delší dobu se zabývám snahou shromáždit a utřídit různé mýty či iluze, které občas
přežívají v řídící praxi. Mám tím na mysli názory či recepty, které firmy či jednotliví manažeři
považují za správné, přestože ve skutečnosti nepůsobí nebo dokonce škodí.
V oblasti motivace je takovým mýtem například představa, že ji lze podpořit vyhlašováním
zaměstnance „měsíce“ či „roku“, přestože jde o nástroj, která je v rozporu se základním
principem motivace. Tedy pravidlem, že odměněn by měl být každý, kdo dosáhne určitého
dobrého či žádoucího výsledku, nejen ten, kdo je nejlepší. V opačném případě totiž řadu
dobrých pracovníků ve skutečnosti neodměňujeme či dokonce trestáme.
Mým cílem je tyto mýty shromáždit a věnovat jim knížku. Ne proto, abych na ně upozornil,
ale abych před nimi varoval.
Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc. je absolventem VŠE v Praze a Filosofické
fakulty UK, obor psychologie práce a řízení. Působil jako šéfredaktor
časopisu Ekonom, poradce v několika firmách, přednášel na Univerzitě
Karlově a VŠE. Více než 15 let je ředitelem poradenské a vzdělávací
společnosti Consilium Group, Management Consultants. Mezi jeho knižní
publikace patří Byznys je o lidech, Jak zvládnout deset nejobtížnějších situací
manažera, 10 nejdražších manažerských chyb, 10 kroků k vyššímu výkonu
zaměstnanců, Řízení lidí v organizaci, Ekonomie bez mýtů a iluzí, Jak lépe naložit s časem,
Přestaňte se v práci stresovat ad.

HR A NEUROVĚDY
Nová studie zjistila, že náš mozek automaticky upřednostňuje
názory lidí, kteří jsou sebevědomí.
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Vědci objevili v mozku oblast reagující na názory sebevědomých jedinců pozitivně do té
miry, že se jimi nechá ovlivnit.
Výzkum publikovaný v magazínu Journal of Neuroscience, jehož se zúčastnilo 23 lidí, ukázal,
že očekávání úspěchu ovliňují tři faktory:




osobní zkušenosti
to, v co věří většina lidí
a především to, v co věří lidé sebevědomí

První dva aktivují v mozku systém odměn, předvídající při aktu rozhodování míru naší
pravděpodobné spokojenosti.
Vystupuje ten člověk sebevědomě? Pak má pravdu
Názory sebevědomých lidí pak mají v tomto systému za následek ještě další
efekt, a to utvrzení, že jsme právě učinili správné rozhodnutí, přičemž tato
akce probíhá pouze v té oblasti mozku, která se vytvořila až v pozdější fázi
našeho vývoje. Dokazuje, že automaticky nenapodobujeme a nepřebíráme
preference a víru od těch, jimiž jsme obklopeni odmala, jak by někteří
očekávali. Vědci si od tohoto objevu této vlastnosti mozku slibují nalézt
rovněž oblast zodpovědnou za náš odhad toho, co si myslí druzí. To je
důležité pro další krok jejich výzkumu, a sice odhalení toho, co se v mozku
děje, když pozorujeme sebevědomé lidi.
Potřebujete více sebevědomí? Zkuste dát ruce v bok nebo nohy na stůl
Jak může tento objev ovlivnit naše pracovní uspěchy? Jak víme, sebevědomí je důležité,
obzvláště chceme - li druhé ovlivnit.

Sebevědomí však lze i úspěšně předstírat. Sociální psycholožka Amy Cuddyová zjistila, že
sebevědomé vystupování a řeč těla ovlivňuje nejen to, jak nás lidé vnímají, ale může změnit
také to, jak vnímáme sami sebe. Zaujmutí postojů vyjadřujících sebevědomí dokáže v mozku
zvýšit hladinu testosteronu až o 20 % a naopak snížit stresový hormon kortizol o 25 %, a to i
když se sebevědomě vůbec necítíme.
Takže až zase příště uvidíte někoho sedíc s nohama široce rozkročenýma, s rukama za
hlavou, zbystřete, tato osoba na vás může mít větší vliv, než si myslíte.
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KNIŽNÍ TIPY
Lži století, které znají jen zasvěcení
Heiko Schrang
208. s, Grada 2017
Kteří světoví politici a podnikatelé tahají za nitky v pozadí? Co se stalo s těmi,
jež se pokusili postavit nově zaváděným pořádkům? Co skutečně vedlo k
válkám v Afghánistánu, Iráku a Libyi? Kam až vede vliv Goldman Sachs a kdo
financoval nacisty? Euro – spiknutí proti demokracii. Budou eurobankovky (Y) brzy
bezcenné? ES, EU a tajemná síla za nimi. Londýnská City – stát ve státě.
Tato a další témata, která nahánějí hrůzu, ale měli bychom je znát, najdete v knize
německého spisovatele Heiko Schranga. Autor v ní ukazuje, jak současní „vůdci světa“ za
přispění médií ovládají běžného člověka pomocí strachu, pocitů viny či závislosti na majetku.
Mimo to ale také ukazuje cesty, jak se z této pasti mocných vymanit.
Kvalitativní diagnostika v oblasti lidských zdrojů
Jan Gruber, Hana Kyrianová
329 s., Grada 2017
Publikace určená personalistům a manažerům přibližuje srozumitelnou
formou metody, jak u lidí nacházet a odhadovat jejich schopnosti (například
jak se pozná, že je někdo „rozený obchodník“) a také jak s těmito metodami
pracovat, aby poskytly věrohodné výsledky. Seznámíte se s tím, jaké jsou hodnotitelské
dovednosti, proč jsou často protikladné „zdravému rozumu“ a co se s tím dá dělat. Budete
umět předcházet chybám při hodnocení a využívat vlastní síť postojů, přesvědčení i
předsudků tak, aby sloužila kvalitnímu a přesvědčivému odhadu lidské povahy.
Dozvíte se:
- co se děje při sdělení zpětné vazby posuzovanému a jakým způsobem to
ovlivňuje jeho další pracovní růst
- jak ovlivňuje výběr zaměstnanců atmosféru a výkonnost pracovního týmu
- jak použití moderních metod (development centrum, asessment centrum,
výběrový pohovor, individuální diagnostické vyšetření aj.) ovlivňuje prestiž
oddělení lidských zdrojů
Hlubší informace o problematice posuzování zaměstnanců ocení i studenti ekonomických,
manažerských a humanitních oborů, které se zabývají studiem lidské psychiky.

Nové trendy v leadershipu. Koncepce, výzkumy, aplikace
Daniela Pauknerová, Eva Jarošová, Hana Lorencová
Management Press 2017
Publikace autorů, pedagogů VŠE v Praze mapuje aktuální trendy leadershipu
v nových, globálních podmínkách ekonomického prostředí.
Jejím cílem je představit základní přístupy, modely a koncepce v leadershipu
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a v šesti studiích vybraných konceptů jednak poukázat na specifika leadershipu
uplatňovaného v českých kulturních podmínkách, jednak představit ty trendy leadershipu,
které se stávají aktuálními v nových, globálních podmínkách ekonomického prostředí. Autoři
se zaměřují především na ty přístupy a aspekty leadershipu, které vedou k podněcování
iniciativy vedených pracovníků, rozvíjení jejich potenciálu a k podpoře týmové práce a
spolupráce.
Inspirovali se globálními celospolečenskými trendy a zároveň v praxi ověřovali, jak se tyto
trendy promítají do práce lídrů v našich podmínkách. V monografii lze proto najít důležité
principy, z nichž by měl moderní přístup k leadershipu vycházet. Jde jednak o koncepty, které
jsou již prověřeny dlouholetou praxí, ale i o koncepty, jež jsou u nás prozatím ne příliš známé
(například participativní leadership, servant leadership, autentický leadership). Publikace
zahrnuje šest výzkumných studií týkajících se – jak již bylo uvedeno - nových koncepcí
leadershipu a jejich aplikace v organizačních podmínkách, dále problematiky genderových
vztahů a v neposlední řadě rozvoje lídrů, jako je například osobní účinnost (self-efficacy),
skupinových programů, koučování apod. Její závěr je pak věnován aktuálním tématům
leadershipu, která souvisejí s rozvojem potenciálu lídrů a jejich dalším směřováním. Patří
sem kreativita a její uplatnění v leadershipu, vývojový náhled na život lídra a jeho rozvoj a
konečně téma zabývající se jevy, které mohou výkon činnosti lídrů limitovat, a jejich možným
řešením.

KULINÁŘSKÉ OKÉNKO MILANA BENEŠE
Jaro a houby v kuchyni + výborný moučník na konec
V současné jarní době se na neobdělané půdě na zahradách, v křovinách, na krajích lesů,
v příkopech u cest a nepoužívaných železničních tratích, začíná
nacházet smrž obecný (Morchela esculenta), který roste spíše
nehojně na jaře (březen – květen). Pro šíření výtrusů této houby je
velmi důležitý vítr, takže naleznete-li pěknou plodnici, jděte po
převažujícím směru větru a pak můžete najít další plodnice. Smrže
rostou obvykle po krátkou dobu, cca 7 až 10 dnů.
Smrž je jedlý. Tuto houbu je vhodné usušit. Vždy ale před
zpracováním nezapomeňte plodnice řádně pročistit – v prohlubních a důlkách
bývá často písek, hmyz nebo jiní drobní živočichové. Nejsnazší je rozkrojit
plodnici napůl, vypláchnout ji čistou vodou a pak zpracovat. Jeden z nejlepších
způsobů úpravy čerstvých smržů je nadívat velké plodnice. Hodí se také k
masitým jídlům a omáčkám. Sušením se zintenzivní jeho vůně, což zlepší
většinu jídel.
Trochu později se na podobných místech jako jsme uvedli u smrže, se může objevit další
výtečná jedlá houba, kterou houbaři většinou dobře znají, totiž čirůvka májovka (Calocybe
gambosa), jejíž plodnice rostou obvykle blízko sebe nebo „v kruzích“.
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Zapečené plněné smrže
Tento recept je velmi jednoduchý. Plodnice naplňte libovolnou
náplní a dejte zapéct do trouby.
Klasikou je plnit houby něčím, co se podobá směsi na sekanou
(mleté maso, houska, vejce, koření). Rovněž lze určitě použít
také náplň pro nadívané paprikové lusky, tedy mleté maso bez
housky.
Nedoporučuji dávat do směsi příliš česneku a majoránky, které
ve větším množství „přebijí“ jemnou chuť smržů.
Náplň v dále uvedené verzi je již pro plnění uvařená. Nemusí se
tedy doba pečení hlídat, aby maso nezůstalo v houbách syrové, pouze jen to, aby se vše
krásně dozlatova zapeklo.
Ingredience:
- olej
- 1 cibule
- 500g mletého masa (třeba kořeněná směs vepřové+hovězí)
- 100g levného sýra camembert
- několik větších plodnic smržů
- 1 lžíce hladké mouky
- voda na podlití, sůl, pepř, mletý římský kmín
Postup:
Na oleji osmahnout cibulku, přidat mleté maso a smažit pár minut. Okořenit a trošičku podlít
vodou, přidat na kostičky nakrájený sýr a míchat až se rozpustí. Zaprášit moukou a chvilku
dusit, až se voda odpaří. Vše nechat chvilku vychladnout a pak směsí naplnit plodnice.
Směs by měla být poměrně tuhá.
Naplněné smrže vyskládat do pekáčku, mezi smrže nacpat zbylou směs a zapéct v rozpálené
troubě (180°C) asi 30-40 minut. Vše je možno před pečením trochu podlít.
K tomu se mohou podávat vařené brambory nebo dobrý čerstvý chléb.

Polévka ze smržů
Ingredience:
- smrže
- cibule šalotka
- máslo nebo olej
- ocet, nejlépe z bílého vína
- hladká mouka
- kuřecí (nebo jiný) vývar
- smetana (velmi vhodná je zakysaná)
- čerstvý tymián, petrželová nať, římský kmín, šafrán, bílý pepř
Postup:
Rozpustit máslo a na něm osmahnout cibuli. Přidat smrže, nakrájené na kolečka, kmín a
orestovat (viz foto). Osolit, opepřit, zakapat octem a lehce zaprášit moukou. Chvilku ještě
restovat a pak přilít vývar. Rozmíchat a vařit asi 20 minut, potom rozmixovat. Přidat tymián,
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šafrán a ještě přihodit nějaké celé malé smrže. Vařit dalších 15 minut. Před koncem přilít
smetanu a vložit nasekanou petrželku. Poznámka: Smetana může být zakysaná. Dost efektní
je smetanu opatrně vložit až do talíře s polévkou a jemně jí rozprostřít vařečkou do
zajímavých obrazců na hladině. Přikyselit lze i citronem, místo octa můžete použít 2dcl bílého
vína. Bylinky mohou být podle chuti. Možno přidat i čerstvý koriandr.

Májovky nadivoko
Ingredience:
- 250g čirůvek májovek
- 120g cibule
- 100g mrkve
- 50g petržele
- 50g celeru
- 30g tuku, asi 10g hladké mouky, 2 lžíce octa, sůl, tymián, nové koření, cukr
Postup:
Cibuli nasekáme nadrobno a zpěníme na tuku. Přidáme nadrobno nakrájené májovky,
osolíme a podusíme. Přidáme očištěnou a nakrájenou zeleninu, tymián a nové koření,
podlijeme vodou a dusíme doměkka. Po odpaření vody zaprášíme vše moukou, dochutíme
cukrem, octem a solí a prohřejeme. Podáváme s houskovým knedlíkem.

Svíčková z májovek
Ingredience:
- 500g májovek
- 300g kořenové zeleniny (mrkev, celer, petržel)
- kelímek zakysané smetany
- lžíce másla
- vývar
- lžíce hladké mouky
- bobkový list, několik kuliček celého pepře, nového koření a jalovce, špetka tymiánu, lžička
cukru, sůl
Postup:
Cibuli nadrobno nasekáme a podusíme na másle. Kořenovou zeleninu očistíme, nakrájíme na
kostičky, přidáme k cibuli a vše orestujeme. Přidáme nakrájené májovky, koření, osolíme,
podlijeme vývarem a dusíme doměkka. Cukr rozpustíme na karamel, přidáme ho do houbové
směsi, kterou zahustíme hladkou moukou rozmíchanou ve vodě a vše krátce povaříme. Na
závěr vmícháme smetanu. Podáváme s houskovým knedlíkem.
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Jemná májová polévka
Ingredience:
-50g másla
- asi 300g májovek
-20g hladké mouky
40g kořenové zeleniny
-1 žloutek
- 1/8 l mléka
- 1/2 l vývaru (nejlépe z kostí, masa)
- mletý pepř, sůl, kmín a sekaná pažitka
Postup:
Malé plodničky hub necháme celé, větší rozkrojíme. Dusíme několik minut na polovině
množství másla. Ze zbývajícího másla a hladké mouky uděláme světlou jíšku, kterou zalijeme
vývarem a přidáme na kostky nakrájenou zeleninu. Vložíme opražené kloboučky hub,
dochutíme solí, pepřem, kmínem. Vaříme až do změknutí zeleniny. Žloutek dobře
rozšleháme v mléce a vlijeme za stálého míchání do vařící polévky; ozdobíme sekanou
zelenou pažitkou. Podáváme s pečivem.

Májovková kulajda
Ingredience:
- 300 g čirůvek májovek
- 1 cibule
- 0,25 l zakysané smetany
- 1 l zeleninového vývaru
- 50 g hladké mouky
- 4 brambory
- sůl, kmín, kopr

Postup:
Brambory, májovky a cibuli nakrájíme a přidáme k zeleninovému
vývaru. Okořeníme kmínem a vaříme, dokud nejsou brambory
měkké. Přilijeme kyselou smetanu, ve které jsme rozkvedlali mouku.
Krátce povaříme. Přidáme čerstvý nasekaný kopr a polévku
dochutíme solí. Jednotlivé porce polévky je možné ozdobit
rozkrojeným vařeným vejcem.
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Jelikož se blíží doba velikonoční, kdy obvykle chceme přijmout a něčím dobrým pohostit
návštěvy, přikládáme ještě jeden recept, právě velice vhodný pro pohoštění návštěvníků.
Mně tento recept a ukázku moučníku přivezl syn z Francie. Hned nám všem zachutnal a je
proto u nás častým.

Moelleux au chocolat – výborné čokoládové řezy z Francie
Ingredience:
- 200 g hořké čokolády (55 až 65 %)
- 100 až 120 g cukru (moučka)
- 175 g másla (+ na vymazání)
- 1 lžičku drceného zázvoru
- 1 lžičku mleté skořice
- 1 lžičku škrobu (bramborového, kukuřičného atp.)
- na špičku nože muškátového oříšku
- špetku soli
Postup:
1) Ve vodní lázni rozehřejeme nalámanou čokoládu, máslo a cukr a dobře rozmícháme
2) Vzniklou směs dobře vychladíme, přidáme koření a škrob a vše dobře promícháme
3) Oddělíme žloutky od bílků, které vyšleháme do hustého sněhu
4) Do vychlazené směsi postupně vmícháváme žloutky (po jednom)
5) Do sněhu z bílků přidáváme po lžících čokoládovou směs
6) Dobře vymažeme formu (obdélníkovou cca 15 x 30 cm nebo malou dortovou cca 20
cm) a nalijeme do ní finální směs
7) Směs pečeme při 200° C, přibližně 25 minut
8) Po vychladnutí rozkrájíme na řezy.
Po upečení se na horní vrstvě vytvoří pevnější vrstva, která může trochu popraskat, vnitřek
má zůstat přiměřeně vláčný.

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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