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

Z PŘIPRAVOVANÝCH AKCÍ:
Po prázdninách se můžete těšit na:
25. 9. Konferenci Klubu personalistů Válka o zaměstnance ve spolupráci s MPSV
25. 10. Konferenci Klubu personalistů a České manažerské asociace Hledání výjimečnosti III
- semináře jako např. Digitální trendy ve vzdělávání dospělých, Přišla kontrola, Trestní
odpovědnost firem, GDPR – nová ochrana osobních dat, Nové standardy v hodnocení
zaměstnanců a další
- diskusní stůl na téma Home office
- nový formát akce HR po setmění – každoměsíční večerní „diskuze u piva“ nad aktuálními či
ožehavými tématy z oblasti HR konaná pokaždé v jiné pražské restauraci

Těšíme se na viděnou a přejeme krásný měsíc červenec!
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NA ÚVOD
Úvaha postaršího personalisty
Pavel Škorpil
Evropou obchází strašidlo rostoucí a nezřídka neuspokojené poptávky po zaměstnancích.
Pro zaměstnavatele noční můra, pocit, že se stali rukojmími svých pracovníků. Tento pocit
před letošními podzimními volbami prohlubují sílící populistické výroky nemalé části
uchazečů o poslanecká křesla, které jdou takřka napříč politickým spektrem a snaží se
dotahovat na sliby modrého z nebe dávané odborářskými bossy. Zaměstnavatelské svazy
jsou ukřičeny, paradoxně díky tomu, že se vytvořily předpoklady pro větší prosperitu jejich
„klientů“.
Nic nového pod sluncem, i když pro dnešní situaci stěží najdeme analogii, kam až paměť
dnešní společnosti sahá. Bráno historickými zkušenostmi, zvýšená poptávka po zboží a
službách prospívala podnikatelské straně, kdy zvýšená koupěschopnost jejich zaměstnanců
posilovala tendenci k nastolení sociálního smíru. Teď to ale tak docela neplatí, viz stávka
v bratislavském závodu koncernu VW. Více peněz v peněženkách po výplatách logicky
zvyšuje chuť dopřávat si, obraty podniků také rostou, ale i ti, kteří jsou relativně dobře
zaplaceni, požadují více. V tomto směru pohlížejí na západní vzory, bohužel ale ne ve všem.
Růst celkového objemu hrubého domácího produktu po řadu kvartálů za sebou nepochybně
je pozitivním jevem, ale HDP vytváří stále vyšší počet pracovníků a spočítáme-li hodnotu
vytvořenou na hlavu, je zjevné, že růst produktivity práce na osobu již tak optimistický není.
Ostatně personalisté vědí své…
S jídlem roste chuť a zaměstnanecká strana stupňuje své požadavky. Naše legislativa i
exekutiva jí dodávají odvahu, firmám radí, aby na nedostatek vhodné pracovní síly reagovaly
neustálým zvyšováním mezd, tedy přeplácením, a ve svém důsledku podporuje válku mezi
zaměstnavateli, kteří si přetahují dušičky.
Náplň práce v útvarech, které mají řídit lidské zdroje, se omezuje hlavně na denní
náborářskou činnost. Úporné hledání chybějících „kusů“ odsunulo do pozadí mnohé ze
„zušlechťovacích“ činností, nemluvě o tom, že zaměstnavatelé v drtivé většině musili snížit
požadavky co do kvality adeptů. Vzdělávání se redukuje na zaškolování nových nástupů,
nemálo nově nastoupených odchází záhy, jakmile zjistí, že zaměstnavatel požaduje patřičný
výkon a řádnou docházku do práce, případně někdo o pár kilometrů dál nabídne více peněz.
Teze Karla Marxe „dělník nemá vlast“, kterou jsem kdysi jako student bral s pobavením, se
naplňuje. Mizí pocit sounáležitosti, „oddanost“ jako by neměla žádnou hodnotu.
Sílí tlak živený médii i úřady práce, aby zaměstnavatelé ve svých nabídkách vypisovali výši
mzdy. V této souvislosti mě napadá: Jako zaměstnavatel musíte žádat o souhlas
zaměstnance při zpracování jeho osobních dat, ale žádá se po vás, abyste prozrazovali výše
mezd, kdy na veřejně přístupném portálu musíte uveřejňovat data, ze kterých se dá odvodit
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mnohé, co patří do citlivých údajů. Jestliže existuje zákon o ochraně osobních údajů, nemělo
by to platit také o datech zaměstnavatele?
„Otevřenost“ mzdové nabídky má i další účinky, které poškozují pracovní trh jako takový:
Nabízející subjekty v zájmu dosáhnout vítězství v bratrovražedném souboji píší sumy se
spojkou „až“, případně s dodatkem jako „po dvou letech“ apod., což mnozí uchazeči snadno
přehlédnou. Pak jsou zklamaní, že to maximum, v jejich uvažování „zaručený příjem“,
nedostali. Pracovní trh se čím dál tím více podobá (orientálnímu) tržišti, kdy ale kupující
strana, rozumějme zaměstnavatelé prostřednictvím svých náborářů, je v roli
nerovnoprávného zákazníka, který nemá jinou možnost než za zboží nabídnout co nejvyšší
cenu, nezřídka bez ohledu na jeho kvalitu a spolehlivost.
Nasměrujeme-li naši úvahu k budoucnosti, napadne nás otázka: Co se stane, až jednou
poptávka začne klesat? A to se stát musí, přece nelze trvale zvyšovat objem prodeje. Česká
domácí spotřeba i zahraniční poptávka – a nyní blahořečme přes všechny kritické hlasy
především naší integraci do Evropské unie - po produktech relativně kvalitních, opět
relativně snadno vyrobitelných, a díky nedávné kurzové politice naší centrální banky stále
prodávaných za dobré ceny jsou zatím schopny podporovat tendenci k růstu výroby a
prodeje. Co ale nastane na trhu práce, až dojde k nasycení, které způsobí nadvýroba,
nemluvě o dalším faktoru, jakým je nahrazování lidské práce stroji? Demografická křivka je
neúprosná, pracovní síla v průměru stárne rychleji, než bychom potřebovali. Tenčící se vrstvu
mladší mladších věkových skupin ve struktuře ekonomicky aktivního obyvatelstva zatím –
neumím posoudit, zda zcela nebo jen částečně - vyrovnává zvyšující se věk pro odchod do
důchodu, a také fakt, že mnozí lidé v důchodovém věku upřednostňují souběh dvou příjmů.
Bude úbytek mladých pracovních sil tak velký, že i nadále budou pracující důchodci vítáni ve
velkém množství? Přesluhující však z velké části pracují v kancelářích, kam robotizace asi
tolik nezasáhne, naopak bude přibývat profesí v kategorii „bílých límečků“.
Ožehavým problémem se již nyní stává problematická struktura naší ekonomiky, jmenovitě
skladba průmyslu, ve srovnání s vyspělými ekonomikami stále dosti náročného na podíl
zaměstnanců konajících manuální činnosti. V ideálním případě by se při zvýšené robotizaci a
„přirozeném“ snížení počtů lidí konajících manuální profese mohlo dosáhnout vyrovnání
mezi pracovními nabídkami a počty vhodných adeptů. Bohužel se realizuje pesimističtější
scénář, kdy stále více budeme postrádat vhodné pracovníky nejen z důvodu nedostatečného
přirozeného přírůstku, ale i z důvodu neodpovídající kvalifikace či ochoty konat práci typu
obsluha strojů a zařízení (operátor výroby). Roste nechuť konat manuální činnosti, přestože
vyloženě „špinavé“ práce ubývá vlivem nasazení sofistikovanějších a z hlediska požadavků na
podíl duševní práce na obsluhu náročnějších pracovních prostředků.
Studie či prognózy se shodují v názoru, že již v relativně blízké budoucnosti budeme
konfrontováni s nedostatkem pracovní síly u všech skupin činností. Ve svém důsledku tento
fakt ohrožuje hospodaření státu, kdy nedostatek „příjmů z příjmů“ do státní pokladny
postihne generace připravující se na výkon práce na straně jedné a starší a nemocné, kteří již
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nemohou vydělávat peníze, na straně druhé. Jediným „příspěvkem“ stávající politické
garnitury se stalo zrušení druhého pilíře, rozumějme možnosti aspoň z malé části ovlivnit výši
důchodu. K tomu připočtěme chování státu vůči zaměstnavatelům, který vyzývá lid k akcím
připomínajícím selské bouře éry druhého nevolnictví. Minusový přirozený přírůstek „domácí“
populace asi příliš nezmírní – také díky xenofobii živené médii a částí státní reprezentace –
ani přistěhovalectví vhodných pracovních sil ze zahraničí.
Dojde-li dříve či později ke vzniku klasické hospodářské krize z nadvýroby, nebude to
znamenat pouhé snížení objemu výroby, a logicky i snížení potřeby co do počtu pracovníků.
Daleko větším nebezpečím je strukturální krize, která vyplývá z již zmíněného nevhodného
složení jednotlivých hospodářských sektorů, a zvláště ze skladby našeho průmyslu s malým
podílem subjektů vytvářejících vyšší přidanou hodnotu a s jednostrannou orientací na roli
velkosériového dodavatele komponentů.
Ale život je hlavně o vytváření šancí, věřme, že stále je ve hře lepší varianta, i když ne
bezbolestná: Hospodářská krize ozdraví ekonomiku, „narovná“ ji, přesněji řečeno „donutí“ ji
k možné další prosperitě. Nahrazování lidské práce stroji/roboty dosáhne tak vysokého
stupně, že se celková potřeba pracovníků výrazně sníží a s tím i přizpůsobí demografickému
vývoji a nabídce volných či disponibilních lidských zdrojů. Robotizace přispěje ke zkrácení
pracovní doby. To na jedné straně bude vnímáno pozitivně: už jen krásná představa:
pracovat pár hodin týdně, do práce nastoupíme, až se nám zachce ukončit školní vzdělání při
prodlouženém mládí, důchod zase budeme dostávat dříve…. I kdyby tomu tak bylo, v což
nevěřím, položme si otázku morálního dopadu. Kutit nebo pracovat na zahrádce není
koníčkem většiny lidí, nemluvě o tom, že význam takové práce již při dnešním dostatku
potřebných statků se zmenšuje. Nebudeme si namlouvat, že jen tak z potěšení budeme
všichni radostně hýkat při rytí svého políčka. Spíše lze předpokládat, že si člověk, kterého
nikdo nehoní do pracovního procesu, nevytvoří sám od sebe potřebný denní režim, který
hlavně bude i dodržovat. Na příkladech jedinců vyhýbajících se v dnešní době práci (a takové
už najdeme i mezi svými spolupracovníky!) je zřejmé, že nečinnost vede k celkovému úpadku
jedinců i celých společenských skupin. A obava z růstu počtu lidí stojících „mimo“ proces je
na místě.

PhDr. Pavel Škorpil je viceprezident Klubu personalistů a HR a General
Affairs Manager společnosti Fujikoki Czech, s. r. o.
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SVĚTEM HR
Ministryně Marksová: Nástup 4. průmyslové revoluce berme jako výzvu,
nikoliv jako hrozbu
Změny v oblasti trhu práce spojené se čtvrtou průmyslovou revolucí s sebou přináší určité
hrozby, ale též řadu pozitiv a výzev, na které je třeba rychle reagovat. O tom, jak se v
budoucnu změní pracovní trh, se diskutovalo na mezinárodní konferenci Směrem k Práci
4.0 – česko-německý dialog, kterou pořádalo Ministerstvo práce a sociálních věcí.

„V horizontu 10 až 20 let dojde k zániku určitých profesí, ale i k rozšíření zaměstnanosti
zejména ve službách a ke vzniku zcela nových profesí,“ uvedla ministryně práce a sociálních
věcí Michaela Marksová.
Odborníci na konferenci diskutovali o Akčním plánu Práce 4.0 a hovořilo se o Práci 4.0 v
evropském kontextu. S nástupem 4. průmyslové revoluce se často hovoří o nových
možnostech, které bude možné v oblasti zaměstnávání častěji využívat. Na druhou stranu z
výzkumů vyplývá, že mnoho pracovních míst bude ohroženo robotizací a automatizací. Roste
tedy obava, že řada pracovních míst může v budoucnosti zaniknout, protože práci lidí
zastanou v plné míře počítači řízené stroje.
„Nástup 4. průmyslové revoluce proto není nutné chápat jen jako možnou hrozbu, ale naopak
jako výzvu, která bude přinášet trhu práce také nové příležitosti. Naším záměrem je využít
procesy digitalizace a kybernetizace jako příležitost k rozvoji společnosti, nikoli jako její
ohrožení,“ dodala ministryně.
Na důležitosti bude v důsledku digitalizace a rostoucích požadavků na flexibilitu pracovní síly
dále nabývat schopnost celoživotního učení. Digitální gramotnost, na jejíž rozvoj jsou
specificky zaměřena opatření Akčního plánu Strategie digitální gramotnosti ČR na období
2015 až 2020, bude do budoucna stejně důležitá jako čtení, psaní a počítání.
Rozvoj digitalizace a robotizace povede k dalšímu snižování fyzické namáhavosti práce, ke
zlepšování hygienických parametrů pracovního prostředí a tím ke snižování úrazovosti a
nemocí z povolání. V souvislosti s digitalizací a nástupem konceptu Práce 4.0 bude třeba
přehodnotit současné nastavení podmínek práce a vztahu mezi zaměstnavateli a
zaměstnanci.
http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/digitalni_gramotnost/akcni-plan-strategie-digitalnigramotnosti-cr.pdf
Zdroj: www.mpsv.cz
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Zaměstnavatelé neradi uznávají úrazy
Státnímu úřadu inspekce práce bylo za první čtvrtletí letošního roku hlášeno 7413
pracovních úrazů, z nichž bylo 15 smrtelných a 268 vážných. Na dodržování bezpečnosti
práce se letos doposud zaměřilo 2267 kontrol, zjištěno bylo 4346 nedostatků.
Zaměstnavatelé navíc pracovní úrazy často neuznávají.

Nejrizikovější povolání podle pojišťoven jsou popeláři a pracovníci v zemědělství
Prvním, kdo letos zemřel v práci, byl popelář, který stál na stupačce vozu komunálního
odpadu. Ten dostal smyk a pracovníka přimáčkl ke kontejneru.
V rámci životního pojištění je toto povolání zařazeno do druhé skupiny se zvýšeným
nebezpečím naopak zcela bezpečné z pohledu pracovních úrazů je být poslancem či
senátorem.
Riziková je i práce se zvířaty. Podle Státního úřadu inspekce práce se plná třetina pracovních
úrazů v zemědělství stala v loňském roce právě při práci
se zvířaty, přičemž jako nejvíce nebezpeční se ukázali
koně. Žokej se řadí do nejrizikovější skupiny, ošetřovatel
koní do třetí skupiny s vysokým rizikem. Jako rizikové
povolání jsou hodnoceni i včelaři.
Proto chce letos inspekce cíleně kontrolovat
zaměstnavatele, kteří se chovem zvířat zabývají.

Riziková práce ve výškách, v podzemí i ve věznicích
Jako vysoce riziková jsou hodnocena povolání ve výškách nebo naopak v podzemí. Profese
jako piloti, lešenáři, pokrývači nebo specializovaní výškaři, stejně tak horníci či záchranáři
v hlubinných dolech si za pojištění připlatí. Speleologové nebo potápěči pak běžné pojištění
již nepořídí a musí si ho sjednat individuálně dle konkrétních podmínek práce.
Nejvyšší míru ohrožení vykazují například pyrotechnici, střelmistři, tělesná stráž, pracovníci
ve vězeňské službě nebo profesionální vojáci. Dalšími problematickými profesemi jsou pro
pojišťovny zátěžová povolání, například lakýrník, hutník, pracovníci v těžkém průmyslu,
stěhováci, svářeči nebo třeba tovární testovací jezdci. Nebezpečná je i práce lodníka.

Nevděčná práce revizora
Nebezpečí přichází nejen od zvířat a techniky, ale i od lidí. Důkazem jsou revizoři. Jenom
v Praze jich bylo v minulém roce napadeno třiašedesát, což je o 18 méně než v roce 2015.
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Firmy se brání
Ze statistik společnosti Vaše nároky, která se zabývá odškodněním za pracovní úrazy,
vyplývá, že problémů s neuznanými pracovními úrazy v poslední době přibývá.
„První věc, kterou bude při evidenci úrazu zaměstnavatel řešit, je, zda měl zaměstnanec při
práci předepsané rukavice, brýle, helmu či další povinné ochranné pomůcky a jestli byl
střízlivý,“ vysvětluje právník Petr Novák ze společnosti Vaše nároky s tím, že podstatné je,
zda nedošlo k porušení předpisů a zaměstnanec se nevystavil zbytečně riziku.
Dalším případem, kdy zaměstnavatelé pracovní úrazy často neuznávají, je situace, kdy se
zaměstnanec zraní při činnosti, která nesouvisí s jeho pracovní pozicí. Tyto případy však
bývají podle Nováka velmi sporné a záleží na tom, co má zaměstnanec přesně v popisu práce
uvedeno.
Výmluvy zaměstnavatelů
Zaměstnavatelé se často vymlouvají na to, že pracovní úraz se stal před začátkem pracovní
doby.
„Nedávno jsme například řešili případ, kdy se zaměstnankyně zranila na schodech, když pět
minut před začátkem směny přecházela z šatny na pracoviště. Jelikož se však jednalo
o činnost, která byla v přímé souvislosti s prací, a navíc ke zranění došlo v budově
zaměstnavatele, její nárok na odškodnění byl uznán jako oprávněný,“ vysvětluje Novák.
Pokud zaměstnavatel odmítá pracovní úraz uznat nebo nechce vyplatit odškodnění, může se
poškozený obrátit na právníka, případně na soud. Množí se i případy, kdy se lidé obracejí na
úřad ombudsmana.
Zdroj: Právo

Nedostatek schopných manažerů postihuje už i banky
Tuzemské firmy mají stále větší problémy při obsazování vedoucích pozic. Nabídka míst ve
vyšším i středním managementu aktuálně převyšuje počet zájemců o plných 37 procent.
Největší problémy s hledáním kvalifikovaných zaměstnanců mají společnosti, kde by se to
nečekalo, tedy z oblasti bankovnictví a financí. Přidává se výroba a doprava.
Problém nedostatku pracovníků se podle údajů společnosti
Profesia týká jak vrcholových pozic, tak oblasti středního
managementu. V případě nabídek zaměstnání ve vyšším
managementu zaznamenal profesní portál v loňském roce
téměř tisícovku inzerátů, počet podaných životopisů, tedy
uchazečů o místo, v této oblasti však nedosáhl ani osmi set
kusů.
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Problémy i ve středním managementu
Ještě větší problémy pak zaměstnavatelé řeší v oblasti středního managementu. Zde počet
životopisů odpovídá pouze zhruba 60 procentům nabídek práce.
Odborníci se shodují, že problém není nedostatek uchazečů o místo, ale jejich nedostatečná
kvalifikace pro vedoucí post. „I na manažerské pozice se nám zpravidla hlásí stovky uchazečů.
Kombinaci schopností vést, umět svůj obor, myslet v číslech, rychle se učit a měnit ovšem
mnoho kandidátů i na vysoké pozice nemá. I z tohoto důvodu vybereme z přihlášených
uchazečů jenom dvě procenta nejlepších,“ vysvětluje Iveta Volfová, ředitelka HR společnosti
Alza.cz.
Zásadní problém pak experti na vzdělávání manažerů vidí v nedostatku znalostí potřebných k
řízení týmu. „Vrcholový manažer musí být nejen profesionálem ve svém oboru, ale také
odborníkem na mezilidské vztahy a vedení lidí. Zatímco odborné znalosti získali uchazeči o
zaměstnání na vysokých školách, dovednosti nutné pro vedení týmu jim často chybí,“ míní
Martin Novák, ředitel BIBS – vysoké školy.
Největší nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců je ve výrobě
Největší problémy s nedostatkem zaměstnanců řeší podle statistiky zaměstnavatelé z oblasti
výroby. Počet nabídek zaměstnání v loňském roce zde byl dokonce čtyřikrát vyšší než počet
podaných životopisů. Problematická je též situace v logistice a dopravě nebo v oblasti
obchodu. Zde Profesia v uplynulém roce registrovala o 20 tisíc nabídek více než životopisů.
Největší meziroční nárůst poptávky analytici portálu zaznamenali v oblasti bankovnictví. V
roce 2016 se počet nabídek zaměstnání v tomto oboru zvýšil o 58 %. Více než třetinový
meziroční nárůst experti společnosti registrují u pozic z oblasti financí, ekonomiky a
účetnictví.
Cestou, jak efektivně skloubit odborné znalosti s dovednostmi, které manažer potřebuje při
práci s podřízenými, je dle odborníků především vzdělávání. Některé firmy vsázejí kvůli
nedostatku kvalitních externích uchazečů na interní vzdělávání.
K dispozici jsou rovněž dálkové studijní programy, které vzdělávají manažery například v
oblasti strategického řízení. Vzdělávání se přitom netýká pouze zaměstnanců soukromých
firem.
„Také státní zaměstnanci musejí mít potřebné znalosti a dovednosti pro vedení týmu. Po
loňských změnách zákona o veřejných zakázkách tak například roste zájem o Institut
veřejného investování, jenž je určen pro řídící pracovníky z veřejné správy,“ dodal Novák.
Zdroj: Euro. Článek byl zkrácen.
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NĚCO STATISTIKY
Třetina mladých je v práci nespokojená, stěhovat se nechce téměř
nikdo
Třetina mladých lidí ve věku 20 až 34 let si myslí, že v práci nedostatečně využívá získanou
kvalifikaci nebo své schopnosti. Vyplývá to ze šetření Českého statistického úřadu.
Míra nespokojenosti ubývá s rostoucím vzděláním.
Nejvíce zklamáni jsou ti, kteří jsou vyučeni, mají základní
školu či nedokončili další stupeň vzdělání (polovina
dotázaných). Mezi středoškoláky je nespokojených 40 %
mezi vysokoškoláky už jen 13 %.
Před nástupem do svého prvního zaměstnání jsou mladí
lidé ochotní se za prací stěhovat. Po prvních pracovních
zkušenostech ale tato ochota výrazně klesá. Změnit
bydliště kvůli práci by bylo ochotno v rámci Česka pouze 13 % mladých lidí, většinou
vysokoškoláků a středoškoláků.
Nejvíce jsou mladí lidé zklamáni ve svém zaměstnání v technických a výrobních oborech a ve
stavebnictví.
Absolventů ubývá
Podle dat z ministerstva školství je počet studentů prvních ročníků na vysokých školách
nejnižší za posledních 12 let a ubývá také absolventů. U mladých lidí se zároveň výrazně mění
kariérní cíle.
Podle letošního průzkumu společnosti Universum mezi 14 tisíci českými studenty je na
prvním místě (60 % dotázaných) při hledání práce takzvaná work-life balance, tedy možnost
skloubení rodinného života s prací.
Na druhém (54 %) je pocit, že dotyčný slouží dobré věci, a na třetím místě (47 %) stabilita
firmy.
Šok po nástupu
Ve službách zažívají největší zklamání v pohostinství,
kadeřnictví
a holičství.
Mladé
nespokojence
s uplatněním jejich kvalifikace a schopností najdeme
i v uměleckých a humanitních oborech.
Mezi důvody střetů a zklamání patří často nedostatek
praxe během studia, příliš velká, nerealistická očekávání
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včetně platu a velké sebevědomí. Problém je ale podle expertů i stav školství, příprava na
budoucí povolání a zmíněná malá odborná praxe během studia, včetně nabídky studijních
oborů, které neodpovídají potřebám firem.
„Stát nemůže připouštět situaci, kdy české školy chrlí absolventy, které na trhu práce nikdo
nechce. Pro motivaci budoucích zaměstnanců je důležité, aby viděli perspektivu a podle ní se
orientovali. Je také nutné udělat reformu středního školství,“ uvedl nedávno místopředseda
vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL).
Podle viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Jana Rafaje statistika potvrzuje, že je pro
mladé obtížné najít práci, ve které by svou kvalifikaci uplatnili.
„Jako zaměstnavatelé tuto zkušenost známe z praxe, snažíme se ji řešit. Jsme například
průkopníky v duálním vzdělávání. Letos zahajujeme pilotní projekt v Moravskoslezském kraji,
kde propojujeme firmy se školami. Naším společným cílem je přenést do školství potřebné
znalosti a dovednosti, které žáci později zužitkují v praxi,“ řekl Rafaj.
Práce musí bavit
„Dlouhodobě prosazujeme podporu technického vzdělávání a jeho popularizaci včetně
přípravy na uplatnění v digitální ekonomice, protože se ukazuje, že právě takto vzdělaným
uchazečům umíme nabídnout zajímavou práci,“ doplnila Milena Jabůrková, členka
představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR.
„Přemýšlel jsem, jak dosáhnout, aby zaměstnance práce ve firmě bavila, aby druhým poradili
a přicházeli se zlepšovacími návrhy. A všiml si, že lidské konání řídí emoce,“ prohlásil Zbyněk
Frolík, generální ředitel společnosti Linet, na nedávné konferenci Business Navigation Days.
Ve své firmě, která vyrábí nemocniční lůžka, proto Frolík vytváří z náhodně vybraných
zaměstnanců ze všech oddělení týmy, které motivuje k soutěživosti a novým myšlenkám.
„Když někdo po něčem touží, překonává překážky, aby to získal. Důležité je dovést lidi
k tomu, aby pracovali s vášní,“ uvedl Frolík. Díky tomu se jeho podniku daří nejen snižovat
náklady, ale také neustále zlepšovat nemocniční lůžka podle potřeb těch, kteří s jejich
pomocí poskytují zdravotnické služby.
Zdroj: novinky.cz, Právo

TÉMA
Emoční inteligence
Emoční inteligence je obecně chápána jako schopnost zvládání svých emocí a umění vcítit se
do emocí ostatních jedinců. Tento pojem poprvé v roce 1990 P. Salovey a J. D. Mayer a poté
jej rozšířil americký psycholog Daniel Goleman. Kromě psychologie je využívána zejména
v personalistice a managementu, které používají například i „emoční kvocient“ jako číselný
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ukazatel hodnotící schopnost zacházet s vlastními emocemi a také schopnost spolupráce se
svým sociálním okolím.
Podle Golemana jsou všechny emoce ve své podstatě popudy k jednání, a proto je nutné,
chceme-li být úspěšní v interpersonálních vztazích, abychom rozpoznávali spolehlivě své
vlastní emoce i emoce druhých lidí. Tak si uvědomujeme, co sami činíme nebo chceme
učinit, a co činí nebo chtějí učinit druzí. V podstatě tedy jde o dvě základní složky
emocionální inteligence, o složku percepční a konativní. Rozpoznat správně své i cizí emoce a
na základě toho psychologicky vhodně jednat.
Pět složek emoční inteligence
Emoční inteligenci pak rozděluje do pěti složek, které se vzájemně ovlivňují. Jedná se o:
1. Znalost vlastních emocí: „vědomé rozpoznání citu v okamžiku jeho vzniku“, neboť
uvědomování si svých citů je „nezbytné pro sebeporozumění a hlubší pochopení
psychologie“. To umožňuje lepší rozhodování, např. koho si vzít za manžela nebo
manželku.
2. Zvládání emocí: jedná se o schopnost „nakládat se svými city tak, aby odpovídaly
situaci“, např. „zklidnit vlastní rozčilení, setřást ze sebe dnes tak běžné pocity úzkosti,
sklíčenosti či podráždění“; je to schopnost vyvíjející se ze sebeuvědomování.
3. Schopnost sám sebe motivovat: je schopností zapojovat city do našich snah tak, aby
vedly k získávání vědění, k tvořivosti a k úspěšné činnosti vůbec, což je spojeno se
schopností odkládat uspokojení, ale také s potlačováním zbrklosti a dalšími
schopnostmi.
4. Vnímavost k emocím jiných lidí: tato schopnost bývá také označována jako empatie
(vcítění). Rozvíjí se s rostoucím „emočním sebeuvědoměním“, umožňuje poznávat to,
co si druzí přejí.
5. Umění mezilidských vztahů: jde vlastně o rozvíjení a uplatňování empatie, neboť
uspokojivé mezilidské vztahy závisí do značné míry na tom, zda je člověk „schopen
vcítit se do emocí ostatních a přizpůsobit tomu svoje jednání“.
Využití emoční inteligence v pracovním životě
Emočně inteligentní lidé jsou si vědomi svých slabin,
umí usměrňovat svoje reakce, dokážou se sami
motivovat, berou v úvahu pocity ostatních a dokážou je
nasměrovat k požadovanému výsledku.
Emočně inteligentní manažeři dokážou řídit nejen sebe,
ale také ostatní, mnohem efektivněji. Silné emoční
propojení manažerů a ostatních lidí v organizaci
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zapříčiňuje lepší povědomí podřízených o tom, co je po nich požadováno a tím zvyšuje
výkonnost organizace
Testy emoční inteligence k vyzkoušení
Ať již máte k teorii emoční inteligence přístup kladný či skeptický, můžete vyzkoušet
následující testy, potvrdit si tak oprávněnost svého postoje, a dozvědět se, jak si na tom
v této oblasti stojíte. Výsledky najdete na konci článku.
Test č. 1:
1. Mluvíte s někým, kdo se vám snaží něco vysvětlit, ale trvá mu to strašně dlouho a

vy máte něco důležitého na práci. Co uděláte?
a.) Vymluvíte se na cokoli, co vás napadne a ukončí to váš rozhovor.
b.) Vysvětlíte, že máte něco velmi důležitého a poprosíte o stručný souhrn toho, co chtěl
říci.
c.) Nebudete nic říkat, ale budete se dívat významně na hodinky.
2. Kolega s vámi mluví o něčem složitém, ale vy nejste schopni soustředit se na to, co

říká. Jak zareagujete?
a.) Budete se snažit vypadat, jako když posloucháte, dokud ta hrůza nebude za vámi.
b.) Potlačíte zívnutí, řeknete, že jste velmi unaveni a zeptáte se, jestli byste si o tom
nemohli popovídat někdy jindy.
c.) Budete se ptát tak dlouho, dokud neporozumíte tomu, co chtěl říci.
3. Mluvíte s někým a vaše oči vidí něco úplně jiného, než slyší vaše uši. Jak

zareagujete?
a.) Co nejzdvořileji řeknete, že si nejste jisti, že rozumíte tomu, co chtěl říci, a budete
se snažit vyjasnit si body, které vás zajímají.
b.) Nebudete příliš důvěřovat tomu, co bylo řečeno, a rozhodnete se, že si to později
ověříte.
c.) Potlačíte pochyby a budete věřit tomu, co bylo řečeno.
4. Nechali jste někomu spoustu vzkazů na záznamníku, ať se vám co nejdříve ozve, že

s ním potřebujete urgentně mluvit. Stále se vám však neozývá. Co uděláte? ¨
a. Pokusíte se zjistit, jestli někdo neví, proč se neozývá. Pokud nikdo o ničem
neví, pokusíte se mu zavolat.
b. Necháte na jeho záznamníku další vzkaz, v němž projevíte svou frustraci.
c. Pokusíte se jej zkontaktovat všemi způsoby, kterými to bude možné.
5. Mluvíte s někým po telefonu a z tónu řeči a různých odmlk usoudíte, že se vám

snaží něco zatajit. Jak zareagujete?
a.) Dáte najevo, že si myslíte, že se vás snaží oklamat.
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b.) Nebudete věřit tomu, co vám říká, a budete se z jiných zdrojů snažit zjistit, co
vám zamlčuje.
c.) Shrnete, co jste se od něj právě dozvěděli, a přímo se zeptáte, jestli vám
nechce říct ještě něco, co byste měli vědět.
6. Nováček ve vašem týmu má problémy se slangem používaným mezi členy týmu a
nechápe některé vaše vtipy. Jak se zachováte?
a.) Budete se chovat jako obvykle. Nováček se musí přizpůsobit týmu a ne
naopak.
b.) Napravíte všechna nedorozumění, jichž je svědkem.
c.) Najdete si chvilku, abyste jej seznámili s týmovým slangem a vtípky, a
poprosíte kolegy, jestli by mu také nebyli v tomto nápomocni.
Test č. 2:
1. Dojdete k názoru, že váš dobrosrdečný kolega je terčem příliš mnoha vtipů a že už
by bylo na čase udělat tomu přítrž. Co uděláte?
a.) Popovídáte si stranou s každým kolegou o tom, jak se chovají ke svému kolegovi,
a navrhnete, že už by se to mělo změnit.
b.) Budete se snažit od dotčeného kolegy odvracet nepříjemné vtipy a obracet je
proti jejich autorům.
c.) Nebudete dělat nic a počkáte, až to dojde i ostatním a přestanou s těmito vtípky.
2. Série drobných neúspěchů způsobila, že se teď každý ve vašem týmu cítí pod psa.
Co budete dělat?
a.) S úsměvem na rtech zaujmete pozitivní a optimistický postoj a budete se snažit
přimět své kolegy, aby se na neúspěchy podívali z jiné perspektivy.
b.) Pěkně svým kolegům vyčiníte a řeknete jim, ať se vzpamatují a dají se dohromady.
c.) Nebudete dělat nic a počkáte, až se z toho kolegové vzpamatují každý svým
tempem.
3. Členové vašeho týmu spolu vycházeli vždy dobře, ale v poslední době se mezi sebou
začali hašteřit bez zjevného důvodu. Co budete dělat?
a.) Budete se snažit přesvědčit kolegy, aby všichni řekli, o co jim jde. Snad se tím
pročistí vzduch a vztahy se vrátí do normálu.
b.) Připojíte se k tomu hašteření a dáte volný průchod věcem, které vám už dlouho
ležely v žaludku.
c.) Budete se snažit situaci dále nezhoršovat a starat se sami o sebe. Když budete
mluvit, budete si dávat pozor, abyste neřekli nic, co by mohli využít proti vám.
4. Na týmové poradě se všichni dohodli, že budete určitou věc dělat všichni stejným
způsobem. Dva členové týmu však společné rozhodnutí ignorují a dělají si to po
svém. Jak se zachováte?
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a.) Dáte zbytku týmu čas na to, aby na ně mohl vyvinout tlak, aby se podvolili
společnému rozhodnutí.
b.) Předložíte jim důkazy a budete zpochybňovat jejich čest.
c.) Pokusíte se svolat schůzku celého týmu, kde byste tuto záležitost a její důsledky
mohli probrat všichni společně.
5. Kolega, který obvykle chodí včas, se tentokrát opozdil a zdá se být něčím velmi
rozrušen. Co uděláte?
a.) Necháte to být bez komentáře.
b.) Budete požadovat okamžitou omluvu a vysvětlení.
c.) Zeptáte se, jestli potřebuje nějaký čas na vydechnutí, a nabídnete mu svoji pomoc,
pokud to bude třeba.
6. Váš týmový kolega je perfekcionista, který se strachuje o drobnosti. Odmítá
všechny nabídky pomoci a se včasným dokončením úkolu. Co budete dělat?
a.) Připomenete kolegovi, jaké bude mít jeho neustálé odmítání pomoci následky, a
zeptáte se, jak hodlá zajistit včasné dokončení úkolu.
b.) Řeknete kolegovi, že svým odmítáním pomoci ohrožuje celý tým.
c.) Uspořádáte schůzku všech členů týmu, na níž se budete snažit společně dohodnout,
jaký další postup bude nejvhodnější.
Vyhodnocení odpovědí:
Své odpovědi zaznamenejte do následujících tabulek tak, že zakroužkujete u každé položky
písmeno vaší volby. Vašimi skóre jsou počty zakroužkovaných písmen v každém sloupci.
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Pokud nejste se svými výsledky spokojeni, můžete nalézt tipy na zlepšení, stejně jako další
testy v knize, z níž jsme testy čerpali: Robert Wood a Harry Tolley: Testy emoční inteligence,
Computer Press, Brno 2003.

KNIŽNÍ TIPY

Flow a práce
Mihaly Csikszentmihalyi
248 stran
Portál 2017

Kniha navazuje na autorův předchozí celosvětově úspěšný titul Flow.
Pojem flow neboli plynutí jeho autor popisuje jako „stav, ve kterém jsou lidé tak ponořeni do
určité činnosti, že nic jiného se jim nezdá důležité“, okamžik, „kdy se naše tělo nebo mysl
vzepne k hranicím svých možností ve vědomé snaze dosáhnout něčeho obtížného, co stojí za
to“. Při prožitku flow lidé zapomínají na sebe samé, přestávají vnímat čas a splývají s tím, k
čemu je upřeno jejich vědomí. Jedná se o jedno z nejznámějších témat pozitivní psychologie,
které jeho autor označuje za podstatu lidského štěstí.
Bývalý profesor psychologie na chicagské univerzitě Mihaly Csikszentmihalyi tentokrát
vyzpovídal několik desítek úspěšných manažerů s vysokým morálním kreditem, aby zjistil, co
zlepšuje pracovní prostředí a lidské fungování v něm. Ukázalo se při tom, že odpovědi
manažerů a koncept flow jsou vzájemně dobře slučitelné. Flow lidi podporuje v tom, aby co
nejvíce využívali svůj potenciál. K tomu, aby flow zakoušeli, potřebují mít jasné cíle; musí
dostávat zpětnou vazbu; výzvy, s nimiž se potýkají, a jejich schopnosti musejí být ve vhodné
rovnováze.
Kniha představuje svět práce jako ústřední sílu v lidském životě a ukazuje, že vysoké pracovní
nasazení lze snadno sloučit s optimálním fungováním a pozitivním prožíváním. Zdůrazňuje
ale také morální aspekty podnikání a vedení lidí.
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Síla introvertů.
Jak uspět ve světě, který přeje extrovertům
Sylvia Löhken
224 s.
Grada 2013
Konečně kniha, která se zabývá vnímavou polovinou lidí – introverty - se
všemi jejich silnými stránkami a bariérami v komunikaci s druhými i sebou samými. Tato
jedinečná publikace je vhodná pro všechny introvertní osobnosti, které díky ní pochopí samy
sebe. Dozví se, jak skvělé jsou jejich silné stránky a přednosti, jako například vytrvalost,
schopnost naslouchat nebo analytické myšlení – dovednosti, které jsou dnes potřeba více
než kdy jindy. Introverti získají prověřené strategie a praktické tipy, jak řešit překážky
vyplývající z jejich introvertní povahy, jak navazovat kontakty, jak jednat a vystupovat na
veřejnosti. Pro extroverty kniha nabízí cenné informace pro pochopení introvertů a ukazuje,
co se od nich mohou naučit – jak v soukromém, tak profesním životě. Velmi čtivá, zajímavá a
dobře strukturovaná knížka obsahuje také mnoho testů, příběhů introvertních lidí či otázek a
odpovědí, které vám pomohou na cestě vpřed.
Členové Klubu personalistů ČR mají na knihy zakoupené v e-shopu nakladatelství Grada
slevu 20 %.

KULINÁŘSKÉ OKÉNKO MILANA BENEŠE
Paštičky plněné sýrem
Tentokrát předkládáme recept na slané paštičky, které se nám doma velice osvědčují jako
rychlý slaný dezert (místo třeba chlebíčků). Recept je poměrně rychlý, snadný a často svým
netradičním vzhledem i pro hosty překvapivý.

Paštičky z listového těsta, nebo chcete-li
soudečky, jsou dokonalé. Můžete je naplnit
čímkoli, co máte rádi. My zvolili kombinaci sýrů nivy a ricotty.
Na 12 paštiček budete potřebovat: 1 rozválené
listové těsto na tloušťku cca 1,5 až 2,0 mm, vejce,
sezamová semínka (možno vynechat).
Na náplň: 150 g ricotty, 50 g nivy, tymián, ořechy
na ozdobení.
Postup: Z listového těsta vykrájejte kolečka. 1/3 z nich nechte plná, do 2/3 vykrájejte ještě o
něco menší kolečko. Na plech, vyložený pečicím papírem, vyskládejte plná kolečka, potřete
rozšlehaným vejcem a přiložte jedno kolečko s vykrojeným otvorem, opět potřete vejcem a
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přiložte druhé vykrojené kolečko. Takto pokračujte i u ostatních. Potřete vejcem i horní
kolečko a posypte semínky. Vložte do trouby předehřáté na 220°C a pečte dozlatova.
Ricottu promíchejte s nastrouhanou nivou a otrhanými lístky tymiánu. Vychladlé soudečky
naplňte sýrovým krémem. Ozdobte tymiánem a ořechy.
Doporučení: Paštičky si můžete upéci předem a naplnit až přijde návštěva.

Angreštový crumble
Ingredience:
Na náplň: 560 g angreštu, 100 g hrubého hnědého cukru, 1 lžíce citronové šťávy, ½ lžičky
skořice
Na drobenkovou směs: 125 g hnědého cukru /ideálně muscovado), 85 g celých mandlí, 250
g hladké mouky, 125 g studeného másla, 40 g plátků mandlí, 35 g drcených lískových ořechů,
muškátový oříšek
Na vaječný krém: 350 ml smetany, 350 ml plnotučného mléka, 1 vanilkový lusk, 4 žloutky,
125 g cukru

Postup: Troubu předehřejte na 200°C. V míse
smíchejte dohromady cukr, mandle a mouku,
přidejte nakrájené máslo a promíchejte tak, aby
vznikly větší kousky.
Smíchejte plátky mandlí, drcené
muškátový oříšek a uložte do ledničky.

oříšky

a

Smíchejte angrešt s cukrem, skořicí a citronovou
šťávou, nasypte do zapékací mísy, pokryjte
drobenkovou směsí a pečte zhruba 20 minut
dozlatova, angreštová směs by měla bublat.
Mezitím si připravte krém. Na pánvi přiveďte k varu smetanu s mlékem a rozříznutým
vanilkovým luskem. V misce utřete dohladka žloutky s cukrem a pomalu je přidávejte do
pánve s mlékem. Míchejte, dokud směs nezhoustne na krém.
Teplý crumble podávejte s porcí krému posypaného směsí mandlí a oříšků.
Přejeme vám dobrou chuť!
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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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