Zpravodaj Klubu personalistů ČR, z. s. červen/2017

AKCE V ČERVNU:
7. 6. Digitální HR: seminář Jany Benákové ze společnosti Human Garden o trendech ve
využití moderních technologií a mobilních aplikací v oblasti HR, včetně náboru a hodnocení
zaměstnanců, včetně náboru a hodnocení zaměstnanců, které jsou vhodné právě pro Vás a a
podrobně se seznámíte s mobilní aplikací na adaptaci nových zaměstnanců, s níž budete mít
adaptační proces doslova v kapse!
21. 5. Ve zdravém těle zdravý duch aneb trocha zdraví navíc nikoho nezabije: workshop
výživového specialisty a lektora Ing. Martina Škáby na téma:
 Eliminace negativních dopadů sedavé práce dle nejnovějších výzkumů
 Sport a pracovní vytížení - jde to dohromady? Aneb nutriční timing v pracovní době
 Podpora mozkové činnosti
 Práce se stresem v práci
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TÉMA
„5, 4, 3, 2, 1… start!“
Jan Března

…Raketa trhu práce v ČR se připravuje ke startu. Probíhá odpočítávání… cíl:
dostižení čelních výdělkových úrovní v EU…
Ano, sci-fi patří k mým oblíbeným literárním žánrům. Asi jako řada z vás, jsem
v mládí hltal verneovky. Kniha Ze Země na Měsíc patřila k mým oblíbeným,
poutavá pohádka o snech, které se však během let staly reálnými.
Nyní mi dovolte skok v čase, do období pár let po Sametové revoluci, kdy řady
prognostiků a politiků předpovídaly, že v krátké době doženeme životní úroveň
Německa a s ním i ostatní, více či méně rozvinuté, státy Evropy. Tehdy jsme jim
to moc nevěřili, obdobně, jako nevěřili současníci Julese Verna tomu, že se dá
letět na Měsíc. Jediní, kteří se s tímto tvrzením dokázali více méně identifikovat, byli skeptici a
pesimisté. Ti si ovšem vybrali jen tu „nákladově-výdajovou“ polovinu. Ano, ceny EU jsme dosáhli.
Mzdy nikoliv…. K tomu však dodávám: „Zatím…“.
Celá jedna generace čekala nebo spíše ani nečekala na to, až se zaměstnavatelé v ČR zblázní a mzdy
v naší kotlině naberou raketový růst. Donedávna bych nazval tuto skupinu lidí nezdolnými optimisty a
snílky. A pesimisté? Ti by se jim jen smáli. Dnes už si to ani zdaleka nedovolím. Podívejme se na tuto
situaci ve faktických souvislostech.
Po léta jsme „dílnou Evropy“. Vyrábíme a montujeme cokoli, co se dá vyrobit a smontovat. Proč? Ne,
ne, nejsou to ty naše „zlaté české ručičky“, nýbrž strašidelně nízká cena práce v ČR, co motivovalo
velké výrobní korporace k tomu, aby našly přístav u nás. Byť možná dočasný…
ČNB, déle než z počátku slibovala, držela fixovaný kurz koruny k euru a vytvořila tím téměř dokonalý
skleník pro všechny společnosti, které více či méně žijí z exportu. A co víc, tak při uvolnění kurzu
nedošlo k výrazným kolísavým vlivům, což zjevně překvapilo nejen širokou veřejnost, nýbrž i slovutné
bankéře. Já k tomu jen dodávám: „Díky za to!“
To, že nízká nezaměstnanost u nás trhá rekordy a prakticky každý měsíc proráží počet
nezaměstnaných „neprorazitelnou“ dolní hranicí, a počet volných pracovních nezadržitelně roste, to
jste si jistě všichni přečetli, nebo jste si to jistě všimnuli. Co však poněkud zůstává stranou pozornosti
je fakt, že v ČR je dle Eurostatu nejnižší míra nezaměstnanosti v EU. Naše 3,4% jsou až strašidelně
nízká hodnota. Ano, předstihli jsme všechny, včetně Německa, které nám se svými 3,9 % kouká na
záda. To se to „náboruje“, na Slovensku (8,6 %), nebo v Polsku (5,3 %) či Rakousku (5,7 %)…
Náboráři v ČR začínají připomínat prospektory po konci zlaté horečky v Americe. Najít vhodného
uchazeče je čím dám více složité. Předháníme se v nových trendech a nástrojích jak oslovit lidi na
trhu práce. Televizi plní reklamy společností, které se živí pracovní inzercí a zprostředkováním práce,
a brzy se vedle těchto reklam objeví i reklamy samotných zoufalých zaměstnavatelů, jejichž šéfové
zjistí, že se také může stát, že „nevyrobí, či neprodají“, protože nebude, kdo by „vyráběl, či prodával“.
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Jsme v situaci, která od roku 1989 nemá obdoby. Nazval jsem ji „válka o zaměstnance“. Můžeme se
přít o to, co všechno u člověka rozhoduje o tom, zda změní zaměstnavatele a ke komu půjde. Ano,
vše má svůj vliv. Všechny ty naše vábničky, jako je: “goodwill“, zaměstnanecké programy, rozvojové
programy a CSR, jsou důležité a krásné dortové ozdoby. Dort samotný pak má několik pater. Tím
nejzásadnějším a největším však je MZDA. Nazývejme věci pravými jmény. Šanci má pouze ta
společnost, která dokáže lépe zaplatit své zaměstnance. Mzda je klíčem k otevření dialogu
s uchazečem. Mzda je lékem na nežádoucí fluktuaci. Mzda zajistí, že bude kdo „vyrábět či prodávat“…
a v neposlední řadě, zajistí mzda i to, že bude, kdo by „kupoval“.
Zatím to vypadá tak, že naše vláda(y) příliš nehodlají otevřít brány trhu práce v ČR a masivně na něj
vpustit „výdělkuchtivé“ zahraniční zaměstnance. Ono, přiznejme si, ani není příliš kam a co otevírat...
Jsme na čele EU v nízké míře nezaměstnanosti, jsme na chvostu v EU, co se výdělkové úrovně týká.
Máme u nás koncetrovánu významnou výrobu z EU v řadě odvětví a ty naše „zlaté českém ručičky“
také mají svoji hodnotu. Jediný „lék“ na to, jak uchránit „lidský kapitál“ pro naše společnosti je, začít
vyplácet našim zaměstnancům mzdy, které by nás v nedávné minulosti ani nenapadly. Nebo
přesunout výroby na druhý konec světa.
Jako mnoho z vás i já jsem čekal na „spásnou“ novelu zákoníku práce, která konečně umožní nazývat
věci pravými jmény a například připustí to, že „v Praze je draze“ a za stejnou práci, nemusí být nutně
stejná mzda. Bohužel práce JUDr. Hůrky zatím přichází vniveč. Přiznám se, že tak trochu závidím
odvahu jistého nejmenovaného obchodního řetězce, který se jako jeden z prvních pustil do masivní
inzerce typu: „za poctivou práci, poctivá mzda“, a to, že ona „poctivá mzda“ se významně liší v Praze
a v Jaroměři, mu přijde natolik normální, že to dokonce vytapetuje na billboardy před svými
provozovnami. Držím palce!
Nyní zpět k Verneovi, pardon, k prognostikům. Domnívám se, že tolik slibovaná výdělková úroveň
Německa je pro nás podstatně snáze a reálně dosažitelná, než si řada z obyvatel ČR možná nyní myslí.
Už aby to bylo! Čekáme 25 let a teď se nám náš sen může rychle naplnit. Co vše to může způsobit? O
tom příště. Když to ale přeženeme, nic hezkého to nebude…
Věřím, že vás toto téma zaujalo, soudím tak i dle toho, že jste dočetli až sem. Budu rád, když se spolu
s námi k tématu „Válka o zaměstnance“ vrátíte a setkáme se na naší podzimní konferenci. Předběžní
hosté i témata slibují, že nic nezůstane nezodpovězeno.
Váš
Jan Března
prezident Klubu personalistů ČR
vicepresident České manažerské asociace
personální ředitel pojišťovny Kooperativa
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SVĚTEM HR
Pakty zaměstnanosti chtějí pomoci zaměstnavatelům i lidem, kteří
práci hledají
Česká republika má nejnižší míru nezaměstnanosti z celé Evropské unie. Setrvale klesá i
dlouhodobá nezaměstnanost, práci nyní snáze nacházejí i ti, kteří ji dříve sehnat nemohli.
Mezi jednotlivými regiony jsou samozřejmě rozdíly, některé kraje hlásí vyšší
nezaměstnanost než jiné. Teritoriální pakty zaměstnanosti mají pomoci situaci na
regionálních trzích práce zlepšit.
„Pakty zaměstnanosti vytvářejí podmínky pro to, aby se zlepšovala situace na t rhu práce v
jednotlivých regionech. Jde tedy o to, aby zaměstnavatelé
neměli problém s hledáním zaměstnanců a aby všichni ti, co
chtějí pracovat, měli tu možnost,“ uvedla ministryně
Marksová.
Pakt zaměstnanosti je strategické partnerství, které uzavírá
kraj, firmy, školy, zástupci zaměstnavatelů, Úřadu práce ČR, odborů a dalších institucí.
Složení je v každém regionu jiné. Zaměřují se zejména na skupiny ohrožené na trhu práce,
jako jsou mladí do 25 let, lidé starší 50 let, osoby se zdravotním postižením a lidé s nízkou
kvalifikací.
Pro MPSV jsou teritoriální pakty zaměstnanosti především komunikační platformou, jejímž
cílem je ovlivnit vývoj regionálních trhů práce a vzájemně sdílet informace a zkušenosti.
Rovněž jsou pro ministerstvo partnery zejména v rámci projektu Kompas, a to v roli
observatoří trhu práce a zdroje informací o očekávaném vývoji regionálních trhů práce.
Činnosti zajišťované prostřednictvím paktů zaměstnanosti jsou aktuálně podporovány z
Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) a v rámci projektu Kompas, který má za cíl zjistit
potřeby a očekávání relevantních aktérů trhu práce a zmapovat probíhající a nastupující
trendy, které souvisí zejména se 4. průmyslovou revolucí. MPSV si uvědomuje, že ta s sebou
přináší určité hrozby, ale též řadu pozitiv a výzev, na které je třeba rychle reagovat. Resort
proto zpracoval studii Iniciativa Práce 4.0 a Akční plán Práce 4.0, který navrhuje opatření
spojená s očekávanými dopady digitalizace na oblast zaměstnanosti, trhu práce a na vybrané
sociální aspekty.

Sněmovna schválila vyšší nemocenskou pro dlouhodobě nemocné
zaměstnance
Zaměstnanci, kteří jsou dlouhodobě v pracovní neschopnosti, budou mít nárok na vyšší
nemocenskou. Poslanecká sněmovna schválila novelu, podle které budou po 31. dni
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pracovní neschopnosti nemocní dostávat 66 procent redukovaného denního vyměřovacího
základu. Od 61. dne nemoci se dávka zvýší na 72 procent.
Novelu musí ještě projednat a schválit Senát a podepsat prezident, platit by mohla od
příštího roku.
„Jsem ráda, že poslankyně a poslanci novelu schválili. Dlouhodobě nemocní zaměstnanci si
pomoc určitě zaslouží. Jsou to pracující lidé, kteří si poctivě platili nemocenské pojištění,“
uvedla ministryně práce Michaela Marksová.
V současné době zaměstnanec v prvních třech dnech nemoci nedostává nic, od 4. do 14. dne
mu platí náhradu mzdy zaměstnavatel. Od 15. dne dostává nemocenskou ve výši 60 procent
redukovaného denního vyměřovacího základu, a to bez ohledu na délku trvání dočasné
pracovní neschopnosti. Není tedy rozdíl, jestli je pacient nemocný patnáct dní nebo trpí
závažnějším onemocněním, kde si léčení vyžádá často i několik měsíců.
Výše náhrady příjmu u nemocenského se měnila v posledních 20 letech poměrně často. V
období od roku 1993 do roku 2007 byla sice od 4. dne pracovní neschopnosti stále platná
jednotná sazba 69 procent, byl však zejména v počátku výrazně omezen příjem, ze kterého
se výpočet nemocenského odvozoval. Postupně se zvyšoval jak absolutně, tak zavedením
druhé a později i třetí redukční hranice. V letech 2008 až 2010 pak došlo k několika rychlým
změnám. Od roku 2010 poklesla sazba z důvodu škrtů tehdejší Nečasovy vlády na
současných 60 procent.
Ze státního rozpočtu by na tuto variantu pomoci dlouhodobě nemocným mělo jít 2,4
miliardy korun ročně.
Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz

NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE 2017
V novele zákoníku práce upraví MPSV diskutované body
Ministerstvo práce a sociálních věcí chce odblokovat projednávání novely zákoníku práce
v Poslanecké sněmovně. Proto připravilo pozměňovací návrhy, které by měly v
zásadních bodech sblížit postoje zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů.

„Jde o zásadní novelu, která zlepší postavení zaměstnanců a její schválení patří mezi naše
priority. Proto jsme se rozhodli vyjít vstříc požadavkům sociálních partnerů. Věřím, že
úpravou některých bodů se v Poslanecké sněmovně podaří usnadnit projednávání a schválení
návrhu,“ uvedla ministryně práce Michaela Marksová.
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Pozměňovací návrhy se týkají těchto oblastí:







Dovolená ze čtyř na pět týdnů se prodlouží pouze u zaměstnanců, jejichž pracovní
poměr trval k 1. lednu příslušného roku nepřetržitě alespoň dva roky.
Odborová organizace bude moci požadovat po zaměstnavateli, aby neprodleně přijal
opatření k odstranění závad v provozu. V případě, že tyto závady vážně ohrožují život
nebo zdraví zaměstnanců, odbory písemně upozorní zaměstnavatele a informují
zaměstnance o jejich právu odmítnout takovou práci. Pokud zaměstnanci v práci
pokračují, zaměstnavatel bude povinen písemně sdělit odborům i zaměstnancům, že
práce je bezpečná. Tímto řešením by byl nahrazen požadavek odborů směřující k
vydání pokynu zaměstnavateli k zastavení práce.
MPSV podpoří pozměňovací návrhy poslanců Kailové a Opálky, které upravují tzv.
home office. Zaměstnanec, který pracuje z domova, má právo na úhradu nákladů
spojených s komunikací a dalších nákladů, které mu vznikly při výkonu práce za
předpokladu, že je u zaměstnavatele uplatnil.
Zvýší se ochrana mzdy zaměstnanců poskytovatele zdravotních služeb tak, že se bude
porovnávat i s platovým tarifem zaměstnance, který vykonává práce stejné nebo
srovnatelné složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, dosáhl stejné doby praxe a
pobírá plat. Navrhovaná úprava by měla odstranit rozdíly ve výdělcích srovnatelných
zaměstnanců poskytovatelů zdravotních služeb bez ohledu na právní formu
zaměstnavatele, na jejichž odměňování jsou vynakládány prostředky ze stejného
zdroje (tj. veřejného zdravotního pojištění).

Zdroj: www.mpsv.cz

Pracovní místo máte, ale jen dočasně. Nový fenomén pro
padesátníky
Lidé po padesátce se na trhu práce potýkají s novodobým fenoménem, takzvanou
prekarizací. Jde o nahrazování trvalého pracovního poměru prací na dobu určitou. Proč
zaměstnavatelé starším kolegům nedůvěřují?
Na začátku 21. století byli nejpočetnější skupinou lidé ve věku mezi 30 až 40 lety. Populace
ale stárne, a tak bude za pár let na trhu práce nejvíce lidí ve věku mezi padesátkou a
šedesátkou. A firmy by se na ně měly připravit. Místo toho se lidé 50+ stále setkávají s
předsudky. Že se hůře učí novým věcem, těžko se adaptují na změny, že jsou pomalejší a
nezvládnou udržet krok s technologickým vývojem.
Díky rekordně nízké nezaměstnanosti se sice nabídka pracovních příležitostí pro 50+ nyní
zlepšila, ale posiluje zároveň jiný fenomén - prekarizace. Tedy výměna smluv na dobu
neurčitou za smlouvy na dobu určitou.
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Zaměstnavatelé
časově
omezené
smlouvy omlouvají výkyvy ve výrobě či
poklesem zakázek. Zajímavé ale je, že
nejvíce těchto smluv dostávají právě
lidé starší 50 let. Podle statistických dat
je ve věkové skupině zaměstnanců do
29 let 15 % smluv na dobu určitou, v
kategorii 60 let věku už 27 %.
Šedesátníci jsou tak zaměstnáváni skoro
dvakrát častěji na smlouvu určitou než
mladí lidé. Proč?
Jsou neperspektivní, méně flexibilní, říkají firmy
Starší kandidáti musejí zvládnout dnešní tempo firem a splnit zdravotní či kvalifikační limity.
Z toho mají běžně obavy zaměstnavatelé i sami žadatelé o práci, zejména ti starší. Navíc
třetina lidí nad 50 let se stará nejenom o děti, ale i o někoho blízkého mimo svou domácnost,
většinou o staré rodiče a je takzvanou sendvičovou generací. Všechny povinnosti skloubit s
pracovním úvazkem není jednoduchý úkol.
Trend prekarizace potvrzuje František Boudný z personální agentury Předvýběr: „Mladší
zaměstnance vidí firmy jako perspektivnější, proto se je snaží udržet i trvalým pracovním
poměrem, zatímco starší lidé jsou dlouhodoběji vnímaní jako neperspektivní, méně flexibilní,
se zastaralými znalostmi. Naštěstí se to trochu mění, jak je nyní akutní nedostatek uchazečů
o práci. Zaměstnavatelé začínají více slyšet na možnost dát příležitost i seniornějším
zaměstnancům.“ Ani to však podle něj nevylučuje u rizikové skupiny uzavírat smlouvy na
dobu určitou.
Podle Moniky Červíčkové ze Sdružení Plus 50 prekarizaci nahrávají také různé finanční
podpory na společensky účelná pracovní místa, které stát poskytuje. Jde o místa, která jsou
časově omezena, většinou na půl roku či na rok. Jenže lepší nějaká práce než žádná. A tak
jsou lidé, kteří si vyzkoušeli být nezaměstnaní, a ještě si vybavují rozesílání životopisů a
obcházení výběrových řízení, za smlouvu na dobu určitou často šťastní.
Jak jsou na tom v ostatních státech EU?
Velké rozdíly v tom, jak se využívají smlouvy na dobu určitou v jednotlivých členských státech
EU, ovlivňuje do určité míry vnitrostátní praxe, dále nabídka a poptávka v pracovní oblasti
nebo snadnost, s jakou mohou zaměstnavatelé přijímat a propouštět pracovníky.
Zdroj: Idnes.cz. Článek byl krácen.
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NĚCO STATISTIKY
Situace ve firemních benefitech
Zaměstnanci chtějí lepší pracovní prostředí a nefinanční benefity
Při poskytování zaměstnaneckých výhod by firmy měly zohledňovat nejen výši
poskytovaných benefitů, ale i preference svých zaměstnanců. Ty se diametrálně odlišují
segment od segmentu. Podle průzkumu personální agentury Grafton se zaměstnanci
napříč obory se však shodují v jednom – výše poskytovaných benefitů by měla být alespoň
o 100 % vyšší, než v tuto chvíli je.
Zatímco například dělnické profese jednoznačně preferují 13. plat a dovolenou navíc, pro
pracovníky z podnikových služeb je větším přínosem jazykový kurz nebo pružná pracovní
doba. Zaměstnanci v IT zase nejvíce ocení home office či možnost práce s nejmodernějšími
technologiemi a na zajímavých projektech.
Výše poskytovaných benefitů se rovněž liší. Ve výrobním segmentu se nejčastěji pohybují na
úrovni 1000 Kč měsíčně, v segmentu podnikových služeb činí hodnota benefitů průměrně
2000 Kč měsíčně. Dle představ zaměstnanců by to však mělo být zhruba 5 000 Kč.

Zaměstnavatelé z oboru podnikových služeb se však vedle standardních benefitů zaměřují i
na špičkové pracovní prostředí, což představuje výrazné investice.
„Z našich průzkumů vyplývá, že právě vybavenost kanceláří je důležitým argumentem pro
přijetí pracovní nabídky a že až 73 % zaměstnanců chce před podpisem pracovní smlouvy
vidět své pracovní místo,“ uvedl Jonathan Appleton, ředitel asociace ABSL, která zastupuje
firmy z oblasti podnikových služeb. „Platí to zejména u generace Y, která je pro náš sektor
velmi důležitá. Proto naši členové nabízejí řadu unikátních benefitů, aby se zde zaměstnanci
cítili skutečně příjemně a kromě práce zde mohli i zrelaxovat, což je v případě intelektuální a
kreativní činnosti důležité.“
Prostředí již ne pouze pro práci
K moderním vymoženostem pak patří například běžecké tratě na střeše budovy –
zaměstnanci se mohou proběhnout a vychutnat si při tom pohled na město, rockové
místnosti vybavené kytarami a bubny, relaxační prostory připomínající alpské chaty s krbem,
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tmavé místnosti pro meditaci či krátký ozdravný spánek, koktejlové bary či venkovní kuchyně
s grilem či možnost zapůjčit si elektrické auto a zajet si s ním na schůzku.

Nejen v podnikových službách, ale například i ve finanční sféře a obecně v administrativních
provozech se samozřejmostí stává i
„children friendly office“ neboli kancelář
přátelská k dětem, a některé firmy
experimentují i s „dog friendly office“
neboli kanceláří přátelskou ke psům. O
tento benefit však, dle průzkumu Grafton
Recruitment, není mezi kandidáty téměř
zájem.

Mezi aktuální novinky pak patří nabídka
masáží na pracovišti, kancelářská jóga, či kurzy zdravého sezení. V případě výrobního sektoru se
prosazují i další novinky, které mají nalákat nové pracovníky a případně udržet ty stávající.
„Nabídka dovolené navíc, dotované stravování či stravenky jsou již téměř všude standard. Časté jsou i
příspěvky na dojíždění či svozové autobusy zdarma. Právě v těchto benefitech vidíme meziročně
největší nárůst,“ říká Jitka Součková, marketingová manažerka Grafton Recruitment.
dodává: „Přidávají se však stále nové benefity a firmy se v nich předhánějí ve snaze přetáhnout
pracovníky konkurence.“
Vyzvedávání dítěte ze školky i úřední volno
Jedním z posledních výjimečných benefitů je například hlídání dětí. „Zaměstnavatel zajistí vyzvednutí
dítěte ze školky a jeho odvoz na určené místo, třeba na kroužek, domů či k příbuzným. Dělníkům může
být v této souvislosti hrazeno zaměstnavatelem až 70 procent souvisejících nákladů,“ komentuje Jitka
Součková. Novinkou je rovněž příspěvek na péči o dlouhodobě nemocného člena rodiny.
Běžné jsou v současné době i dotované stravování, nápoje na pracovišti zdarma a příspěvky na
očkování. Praktickou novinkou je pak zavádění úředního volna, aby zaměstnanci měli možnost vyřídit
si potřebné úřední formality v úředních hodinách.
Narazit se nově dá i na odměny za to, že člověk nemarodí anebo že si nevybírá dovolenou v hlavní
sezóně. „Takoví zaměstnanci mají pak nárok na finanční odměnu nebo mohou být zařazeni do
slosování o věcné ceny, třeba televizor,“ vysvětluje Jitka Součková.
Zdroj: Grafton
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Statistický kaleidoskop aneb kolik procent lidí má rádo svého
nadřízeného a jaké je podle Čechů nejhorší zaměstnání
Další důvod, proč povýšit
Podle průzkumu citovaného blogem The Wall Street Journal mají
manažeři o 27 % vět ší šanci, že se budou v práci cítit šťastní. Ten navíc
zjistil, že lidé po čtyřicítce se cítí v práci mnohem spokojeněji než
v mladším věku.
Peníze nejsou všechno
Podle článku na Recruiter.com se s motivací zaměstnanců v podstatě nedá hnout pouhým
zvýšením platu. Pokud jim přidáte třeba 10 % k platu, s jejich motivací to prý v podstatě nic
neudělá.
Lidé, kteří berou málo, středně a hodně, jsou podle citovaného průzkumu motivovaní tak
nějak stejně. Záleží totiž i na jiných věcech, například jestli svou práci mohou označit za
smysluplnou.
Láska na pracovišti
Průzkum britské společnosti The Society for Human
Resource Management odhalil, že 53 % párů, které se
daly dohromady v práci, tvoří kolegové ze dvou různých
oddělení. V rámci jednoho týmu jiskra přeskočila jen ve
32 % případů.
Láska mezi nadřízenými a podřízenými je prý naopak
vzácná: ze všech vztahů navázaných v práci představuje
pouze 8 %.
Hlavní důvod k výpovědi
Podle časopisu Forbes je jím pocit (ne)svobody v práci. Lidé, kterým šéfové příliš svazují ruce,
jsou prý o 28 % náchylnější k tomu poohlížet se po jiné práci. Stejnou tendenci v lidech
vzbuzuje i dojem, že je šéf přetěžuje.

Tři nejhorší zaměstnání podle Čechů
Sekretářka, poslanec, uklízečka. Tyto tři profese Češi v loňském průzkumu Centra pro výzkum
veřejného mínění označili za nejméně prestižní.
Nejvíc si Češi váží lékařů, vědců a zdravotních sester. Kolem zlatého středu se pohybují třeba
programátoři, účetní nebo truhláři.
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85 % lidí má rádo svého šéfa
Alespoň to tvrdí průzkum Americké psychologické asociace.
77 % lidí pak považuje za dobré i vztahy s ostatními kolegy.
Podle stejného šetření má však zároveň jen necelá
polovina lidí (46 %) dojem, že jim současná práce nabízí
dost příležitostí k růstu.
Další čísla pro home office
82 % lidí, kteří pracují z domova nebo jinak na dálku, se cítí méně ve stresu, než když sedí v
kanceláři. Číslo zveřejnil web Remote.co. A nabídl další: 80 % lidí pracujících na dálku hlásí
vyšší pracovní morálku.
Zdroj: Jobs.cz

ROZHOVOR
O koučování s MProf. Sandrou Wilson, MCC, TSTA-O
Sandra Wilson je Professional Master in Coaching a taktéž je držitelkou certifikace Master
Certified Coach (MCC) u International Coaching Federation (ICF). Ačkoliv stále koučuje,
zaměřuje se především na vzdělávání lidí, kteří se chtějí stát profesionálními kouči.
Co vás vedlo k tomu, že jste začala koučovat?
V polovině 90. let jsem pracovala jako HR Manager ve velké mezinárodní společnosti.
Dostala jsem nabídku účastnit se tréninku Inner Game Coach. V průběhu tréninku jsem se do
koučinku zamilovala, hlavně do jeho praktického přínosu a to jak v osobní, tak profesní
oblasti.
Jako člen týmu mezinárodních HR Managerů naší společnosti jsem pracovala na rozvoji
strategie v oblasti změny firemní kultury. Právě koučink se stal podstatou této změny. Má
práce na projektu spočívala v koučování manažerů,
trénování manažerů jak koučovat a učila jsem také
zaměstnance, jak mohou dosáhnout nejlepších
výsledků pomocí koučinku.
Od té doby jsem s koučinkem stále v kontaktu a má
vášeň pro něj stále roste. V současné době mám za
sebou více jak 7000 koučovacích hodin pro 500+
klientů. S každým koučinkem se naučím něco nového
nejen o klientovi, ale i sama o sobě.
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Při absolvování tréninku Inner Game Coach jsem si uvědomila, jak sami sebe limitujeme
skrze naše vlastní negativní myšlenky, které nám běží hlavou. Snažila jsem se k tomu získat
nějaké teoretické ukotvení. To mě přivedlo k psychologickému přístupu transakční analýza.
Spojujete koučink a transakční analýzu. Co to vlastně transakční analýza je a jaké jsou její
výhody v koučinku?
Transakční analýza je humanistický přístup, který napomáhá porozumět fungování lidí a vede
jedince k dosažení autonomie. Přístup byl založen v 60. letech 20. stolení Dr. Ericem Bernem.
Od té doby je neustále rozvíjen. Velmi málo profesionálních přístupů je tak precizních a
detailních jako transakční analýza. U studentů se předpokládá rozvoj sebeuvědomění, aby
pak nenastávaly přenosy vlastních představ a potřeb do koučovacího procesu.
Transakční analýza se soustředí na proces změny a růst na osobní, profesionální, skupinové a
organizační úrovni. Transakční analytici pracují v rámci koučování tak, že poskytují klientům
informace o jednotlivých konceptech, napomáhají tak k sebeuvědomění klientů a podporují
možnosti změny v oblasti chování. Klientům koncepty pomáhají i v uvědomění si struktur a
procesů skupin, týmů a organizací.
Co pro vás znamená „dobrý kouč“?
Raději používám termín „efektivní kouč“ než „dobrý kouč“. V profesionálním světě
koučování je řada klíčových kompetencí kouče. International Coaching Federation jich
specifikovalo 11. Úroveň těchto kompetencí pak rozdělila do tří úrovní certifikací. Být
„efektivním koučem“ je pro mě ovšem víc než jen dosažení kompetencí. Týká se to i
sebereflexe, permanentního zdokonalování, zvyšování sebeuvědomění a sebeřízení. Efektivní
kouč využívá supervize, aby zůstával nohama na zemi.
„Efektivní kouč“ rozvíjí svůj unikátní přístup koučinku a je srozumitelný v tom, co klientům
nabízí. Myslím si, že je velmi důležité, aby kouč definoval a přísně dodržoval svoji koučovací
filozofii. Měl by věřit vlastní identitě kouče a vyvážit empatické porozumění s robustními
výzvami.
Co vám osobně koučink přináší?
Jednoduše řečeno „radost“. Ovšem říci jenom tohle, tím bych znehodnotila všechny báječné
klienty a studenty, se kterými jsem měla tu čest pracovat. Právě díky práci s nimi jsem se
naučila mnohé. Jsem přesvědčena, že při každém koučinku se naučím něco nového – o sobě,
o klientovi nebo studentovi a o problémech, kterým klienti čelí.
Rozhovor vedl Mgr. David Kryštof Ph.D. ze společnosti ČATA
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INZERCE
Česká asociace transakční analýzy pro Vás připravila ve spolupráci s The International
Centre for Business Coaching komplexní rozvojový program v oblasti koučování, který
bude realizován od září 2017 v Praze.

Diploma in Business Coaching training programme
Proč si zvolit právě tento program?
-

-

-

je vyučován skvělou lektorkou a zkušenou koučkou MProf. Sandrou Wilson, MCC, TSTA-O
poskytuje ucelené vzdělání v oblasti koučování – celkem 21 tréninkových dnů
je vyučován v kontextu systémové psychodynamické perspektivy, má pevné základy
v psychologické teorii, využívá koncepty transakční analýzy a nabízí intenzivní trénink
praktických dovedností
je připraven tak, aby provedl účastníky skrze techniky a pomohl jim rozvinout jejich unikátní
koučovací styl
úspěšným absolvováním účastníci získají certifikaci „Business Coach“ u International Centre
for Business Coaching
je akreditován u International Coaching Federation (ICF) jako Accredited Coach Training
Programme. To znamená, že úspěšní absolventi celého programu mohou získat certifikaci
od ICF v úrovni ACC ACSTH nebo PCC ACTP
je prověřen praxí – program probíhá v rámci Evropy 6 let a úspěšně ho absolvovalo více než
100 profesionálů
je realizován v České republice (Praha od 9/2017 do 5/2018).

Cena celého vzdělávacího programu činí 139 000 Kč. Cena zahrnuje veškeré náklady tréninku,
supervizních hodin s kouči a taktéž zhodnocení závěrečné práce.
V České republice je dle odhadů cca 5 000 lidí, kteří o sobě tvrdí, že jsou koučové. Pouze přibližně
80 z nich má mezinárodní certifikaci. Ve které skupině chcete být vy?

Bližší informace naleznete na: www.ta-cata.cz
V případě zájmu či dalších dotazů kontaktujte: david.krystof@ta-cata.cz
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KNIŽNÍ TIPY
Ego je váš nepřítel
Jak zkrotit přebujelé já a prosadit se
Ryan Holiday
176 stran
Management Press 2017
Autor bestselleru Mastery Ryan Holiday, jeden z předních myslitelů své
generace, ve své zatím nejlepší knize rozebírá ego, které je, dle jeho názoru, nepřítelem
všeho, co opravdu chceme dokázat. Nicméně ego se o slovo přihlásí u každého, kdo má
nějaké ambice, schopnosti, motivaci, nějaký potenciál, který chce naplnit. Přesně to, co z nás
dělá slibné myslitele, manažery či podnikatele, co nás nutí dostat se v daném oboru na špici,
nás činí zranitelnými vůči temnější stránce naší psýché, vůči nezdravé víře ve vlastní
důležitost. Vůči aroganci. Sebestřednosti a vlastní nadřazenosti.
Kniha, jež se okamžitě po svém vydání stala bestsellerem, poskytuje návod, jak postupovat,
aby ego nebránilo člověku v jeho rozvoji a dovedlo ho na cestu pokory a vnitřní disciplíny.
Zvláště v období, které „glorifikuje“ internet, sociální sítě či jiné formy sebeprosazování, má
být boj proti přebujelým egům, slovy autora, veden na všech frontách. Tuto knihu plnou
nezapomenutelných příběhů ze současnosti i historie (Eleanor Rooseveltová, George
Marshall), strategií a životních lekcí by si měl přečíst každý, kdo chce něco opravdu dokázat.

Konkurenceschopnost zemí Visegrádské čtyřky v rámci EU
Jindřich Soukup
160 stran
Management Press 2017
Monografie ve své úvodní části analyzuje ekonomický růst a rozvoj z
hlediska endogenních modelů růstu. Ve druhé části autoři sledují, jak
technologický pokrok ovlivňuje hospodářský růst a jaký lze očekávat vliv
technologického pokroku na národní konkurenceschopnost. Třetí část
monografie obsahuje závěry analýz, které zkoumaly vliv lidského a fyzického kapitálu na
hospodářský růst a na národní konkurenceschopnost. Závěrečná část monografie se zabývá
vazbou mezi národní konkurenceschopností a ekonomickým růstem. Hlavní přidanou
hodnotou monografie je aplikace myšlenek modelů endogenního růstu na podmínky střední
a východní Evropy a jejich verifikace na datech zemí Visegrádské skupiny.
Členové Klubu personalistů ČR mají na knihy zakoupené v e-shopu nakladatelství
Mangement Press slevu 30 % a poštovné zdarma.
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KULINÁŘSKÉ OKÉNKO MILANA BENEŠE
Začátkem června přichází doba jahod, které se objevují na trzích, v prodejnách a i na našich
zahrádkách.
Proto jsme se rozhodli seznámit vás se dvěma osvědčenými recepty. První je trochu
složitější, ale velmi snadný pro zhotovení i pro nezkušeného „kuchaře“. Druhý je velice
rychlý a i proto u nás doma velmi oblíbený.

Jemné jahodové soufflé

Potřebujeme k tomu: šlehací
(keramické/porcelánové hrníčky)

mixér,

zapékací

mísu

nebo

zapékací

misky

Ingredience:
-

4 vejce
200 g jahod
180 ml mléka
1 vanilkový cukr
50 g kukuřičné moučky
40 g másla
50 g cukru moučka
1 lžíce hrubé mouky (na vysypání), 10 ml tuku na vymazání

Postup:
1. Mléko smícháme s kukuřičnou moučkou a s moučkovým cukrem. Za stálého míchání
převedeme do varu. Necháme vychladnout.
2. Do hmoty vmícháme máslo, žloutky, moučkový cukr. Umícháme dohladka. Z bílků ušleháme
tuhý sníh a zlehka vmícháme do hmoty.
3. Směs vlijeme do vymazané a moukou vysypané zapékací mísy, případně do několika menších
misek (hrníčků) a poklademe na plátky nakrájenými jahodami. Ještě než začneme jahody
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pokládat na těsto, můžeme je zespoda namáčet v mouce, aby se nepropadaly. Část jahod
ponecháme na ozdobení před servírováním.
4. Jemné jahodové soufflé pečeme v předehřáté troubě při 180 °C asi 30 minut.
Varianta: Jahody rozkrájíme na menší kousky, přidáme cca polovinu množství cukru moučky a
v hrníčku rozvaříme na omáčku, kterou po vychladnutí můžeme ještě rozmixovat, aby byla hladší. Po
vychladnutí vmícháme do směsi v rámci bodu 2. postupu, před vmícháváním sněhu z našlehaných
bílků. Odpadne pak vkládání nakrájených jahod do směsi v bodu 3. postupu.

Jednoduché jahodové palačinky
Ingredience:
- 1 vejce
- 30 gramů cukru
- 200 g hladké pšeničné mouky
- 1/2 litru mléka
- cca 250 gramů jahod
- 1 menší sklenice jahodové zavařeniny nebo džemu
- smetana na šlehání (podle chuti)
- 3 lžíce slunečnicového oleje (na vymaštění pánve)

Postup:
1. Z ingrediencí na těsto umíchejte řídké těsto, které nechte chvíli odstát. Pak nahřejte pánev,
přidejte trochu oleje a udělejte palačinky.
2.
2. Hotové placky potřete jahodovou marmeládou, naplňte jahodami nebo jahodovým pyré a srolujte.
Navrch, pokud chcete, můžete dát ještě trochu našlehané šlehačky a zbytky jahod.

Poznámka: Místo jahodové zavařeniny nebo džemu lze použít hustší jahodové pyré, které jsme si
předem udělali z čerstvých jahod, rozvařených s trochou cukru, a které jsme mírně zahustili (škrob,
odpaření vody).
Dobrou chuť!
MB

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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