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

NEJBLIŽŠÍ AKCE:
14. 9. od 13.00 do 15.30 Seminář Mgr. Tomáše Langera: TRENDY V DIGITÁLNÍM
VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ o tom, proč je dnes tak důležité nabídnout zaměstnancům
i uchazečům o práci kvalitní firemní vzdělávání, jak takové moderní vzdělávací programy,
pomůcky a softwary aktuálně vypadají, a proč se vyplatí se s nimi včas seznámit.
Místo konání: budova Kooperativy a ČPP, místnost A312B, Pobřežní 21, Praha 8.
Přihlášky na www.klubpersonalistu.cz nebo na info@klubpersonalistu.cz, 773 885 384
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NA ÚVOD
Propojení personální práce a PR v neziskovém sektoru
Lenka Waszutová
Dnes stejně jako každá další organizace i Slezská diakonie, poskytovatel sociálních služeb,
hledá pracovníky pro přímou péči v sociálních službách, ale také odborníky na projekty,
ekonomiku a další profese. Jako nezisková organizace si nemůžeme dovolit naši nabídku
postavit na zajímavé mzdě, ale musíme hledat jiné nástroje, jak oslovit rozum a srdce
člověka, aby uvažoval o práci v sociálních službách.
Jedinou cestou je propojení personální práce s PR. V našem případě, při poskytování sociální
služby, je naší jedinou konkurenční výhodou její kvalita a důvěra v ní, ale také důvěra ve
vztahu mezi pracovníky v sociálních službách a jejími uživateli. Uživatel sociální služby musí
být přesvědčen, že mu pomoc pracovníka zvyšuje kvalitu jeho života, která je ať už dočasně
či trvale snížena nepříznivou sociální situací (ztráta domova, postižení, problémy v rodině
apod.). Nositeli důvěry jsou lidé. Mezi tyto pracovníky patří pracovníci v přímé práci
s uživateli, ale také vedoucí pracovníci, kteří sociální službu organizují.
Nakonec peníze jsou jistě důležité, vyjadřují cenu práce, snad i prestiž profese, ale na straně
druhé nejsou lékem na loajalitu, dobře odvedenou práci ani spokojenost lidí, která vyzařuje
více než slova. Možná i právě proto hledáme jiné cesty, jak přilákat do naší organizace lidi,
kteří jsou motivování dělat sociální práci, a dělat ji dobře ve prospěch těch, kteří podporu
potřebují. Mnozí lidé ani netuší, co je obsahem sociálních služeb a které profese jsou pro ně
typické, ale hlavně, co je jejich obsahovou náplní. Což nám potvrdili účastníci loňské pilotní
akce Den se sociálním pracovníkem. V říjnu, u příležitosti Týdne sociálních služeb, jsme
otevřeli některé dveře sociálních služeb, kde byl připraven sociální pracovník popsat svou
práci, obsah sociální služby a jeho roli v ní. Ze zpětných vazeb účastníků jsme získali závěr, že
naprostá většina lidí měla zkreslenou představu o sociálních službách a také o profesi
sociálního pracovníka. Přišli s představou, že vcházejí do míst, která nahání hrůzu, a je tam
pracovník, který direktivně toto místo řídí. A hle, našli krásné prostory, uživatele, u kterých je
zřejmý posun v jejich kvalitě života při využití sociální služby a velmi odborně zdatné lidi,
kteří jsou schopni hovořit o svém vztahu k uživatelům, o nabídce podpory a pomoci. Tato
akce měla zejména dva cíle, ukázat skutečný obraz poskytování sociálních služeb a profesní
roli sociálního pracovníka, ale také nadchnout lidi, kteří mají vztah k lidem, pro studium
sociální práce. Neboť jen minimálně člověk s vyšší odbornou školou sociální může působit
jako sociální pracovník. Na základě zpětných vazeb budeme v této akci pokračovat i
v letošním roce. Tímto jsem představila jednu z aktivit, která je propojením personální práce
a PR. Ráda bych se zmínila ještě o jedné a tou je Mozaika. Mozaika je on-line zpravodajství
Slezské diakonie, které přináší informace nejen o plánovaných akcích této organizace, ale
zejména každý měsíc představuje jednu sociální službu. Jednak z pohledu pracovníků, kteří ji
poskytují, ale také z pohledu uživatelů či dalších zainteresovaných osob. Znalost či alespoň
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orientace v sociálních službách jim může pomoci v případě, že budou stát před situací, na
kterou umí sociální služby reagovat. Ať už půjde o stáří, nemoc, problémy v rodině apod.
V těchto případech se budou umět zorientovat v nabídce sociálních služeb, ale budou mít
také reálná očekávání. Příjemci Mozaiky, která je volně ke zhlédnutí na stránkách organizace,
youtube, jsou např. pacienti nemocnice Třinec, Frýdek-Místek, studenti středních škol, VOŠ
oboru sociální práce, obyvatelé obcí, kdy obecní úřad umísťuje odkaz na Mozaiku na svých
webových stránkách. A co víc, opět je to propojení PR a personální práce, kdy ukazujeme, co
je obsahem práce pracovníků v sociálních službách a také to, že i tyto profese mají
perspektivu, svůj smysl a jsou cestou pro mnohé z nás.
I díky těmto aktivitám se nám zatím daří mít lidi v sociálních službách, v naší organizaci, ale
také současně zvyšovat statut profese oboru sociální práce a statut pracovníků v sociálních
službách.

Mgr. Lenka Waszutová, MBA je vedoucí personálního řízení, zahraničních
vztahů a PR a tisková mluvčí neziskové charitativní organizace Slezská
Diakonie. Je členkou Klubu personalistů.

HR AKTUALITY
Novela zákona o zaměstnanosti přináší změny nejen u agenturního
zaměstnávání
Novela zákona o zaměstnanosti nabývá účinnosti 29. července 2017. Změny nastávají
zejména u agenturního zaměstnávání, zavádí se například kauce, kterou budou muset
agentury práce složit. Novela dále ruší možnost přivydělat si v rámci nekolidujícího
zaměstnávání na dohodu o provedení práce a přináší změny i v oblasti plnění povinného
podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením a u zprostředkování zaměstnání
Úřadem práce ČR.
„Jde nám zejména o to, aby zprostředkování zaměstnání prováděly seriózní agentury práce,
které mají potřebné zázemí a splňují určité standardy. Proto budou muset agentury, a to i ty,
které už povolení k agenturnímu zaměstnávání mají, složit kauci ve výši 500 tisíc korun.
Agenturní zaměstnanci také už nesmí mít nižší platy a horší pracovní podmínky v porovnání s
běžnými zaměstnanci,“ uvedl náměstek ministryně pro řízení sekce zaměstnanosti Jiří
Vaňásek. Kauce má eliminovat účelové zakládání agentur práce, jejichž prostřednictvím
dochází k obcházení zákonů v oblasti zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení.
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Agentura práce a uživatel (firma) jsou dále povinni zabezpečit, aby pracovní a mzdové
podmínky agenturního zaměstnance nebyly horší než u kmenového zaměstnance. Proto
musí dohoda agentury s uživatelem obsahovat informace o pracovních a mzdových
podmínkách kmenového zaměstnance, který vykonává tutéž práci jako dočasně přidělený
pracovník.
Novela dále zavádí definici zastřeného zprostředkování zaměstnání a lépe upravuje
přestupky. Nové ustanovení v zákoníku práce rovněž stanoví, že agentura práce a uživatel
jsou povinni zajistit, aby agenturní pracovník nebyl dočasně přidělen k výkonu práce u
uživatele, u něhož je současně zaměstnán v základním pracovněprávním vztahu, nebo u něj
konal v témže měsíci práci na základě dočasného přidělení jinou agenturou práce.
Podrobnější informace ke změnám v oblasti agenturního zaměstnávání jsou zde a také zde.
Novela zákona o zaměstnanosti rovněž s účinností od 29. července 2017 ruší možnost
přivydělat si na základě dohody o provedení práce v rámci tzv. nekolidujícího zaměstnání.
Dosud si mohli uchazeči o zaměstnání takto přivydělat až 5 500 korun měsíčně (polovinu
minimální mzdy). Nově to bude umožněno jen na dohodu o pracovní činnosti či v pracovním
nebo služebním poměru. Uchazeči o zaměstnání, kteří na dohodu o provedení práce pracují,
se musí do tří měsíců ode dne nabytí účinnosti novely rozhodnout, zdali si práci ponechají,
nebo zdali budou chtít zůstat v evidenci uchazečů o zaměstnání.
Novela s účinností od 1. října 2017 zavádí režim dočasné neschopnosti uchazeče o
zaměstnání plnit povinnosti vyplývající z vedení v evidenci kvůli nemoci či úrazu. Uchazeč
bude povinen doložit svoji nemoc, úraz, ošetření či vyšetření u lékaře na příslušném
závazném potvrzení.
V souvislosti se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením se od 1. října 2017 zřizuje
evidence plnění povinného podílu, která poskytne odběratelům, dodavatelům a kontrolním
orgánům přehled o jednotlivých dodávkách realizovaných v rámci náhradního plnění. Dále je
upravena povinnost zaměstnavatelů a osob samostatně výdělečně činných vložit do 60 dnů
ode dne nabytí účinnosti novely do evidence plnění povinného podílu zákonem o
zaměstnanosti požadované údaje, a to za období příslušného kalendářního roku do dne
nabytí účinnosti novely zákona o zaměstnanosti.
Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz

Vláda schválila zvýšení minimální mzdy na 12 200 Kč
Vláda schválila návrh předložený ministryní práce Michaelou Marksovou, kterým se od 1.
ledna 2018 zvýší minimální měsíční mzda ze současných 11 000 korun na 12 200 korun a
minimální hodinová mzda z 66 Kč na 73,20 korun. Vláda tak pokračuje v realizaci záměru
deklarovaného v Programovém prohlášení postupně zvyšovat minimální mzdu tak, aby se
její úroveň přiblížila 40 % průměrné mzdy.
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„Rozhodnutí vlády navýšit o 1.200 korun velmi vítám. Mluvíme o
částce, kterou lidé dostanou za plný úvazek, za 8 hodin práce denně.
Pracovat se musí vyplatit,“ uvedla ministryně Michaela Marksová.
Konkrétně dochází s účinností od 1. ledna 2018 k navýšení sazby
minimální mzdy při stanovené týdenní pracovní době 40 hodin na
12 200 korun měsíčně ze současných 11 000 korun měsíčně. V návaznosti na to se valorizují
i nejnižší úrovně zaručené mzdy pro zaměstnance, jejichž mzdy nejsou sjednány
v kolektivních smlouvách a pro zaměstnance ve veřejných službách a správě, kteří dostávají
plat. Jsou diferencovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce.
Minimální mzda se naposledy zvýšila s účinností od 1. ledna letošního roku. Nezvyšování
minimální mzdy v letech 2007 až 2012, i když zejména v prvních letech tohoto období bylo
vzhledem k ekonomickému vývoji akceptovatelné, přispělo k tomu, že byly velmi výrazně
oslabeny základní funkce minimální mzdy a významně poklesla kupní síla zaměstnanců
pracujících za minimální mzdu; v posledních letech proto současná vláda tento deficit
napravuje. V současnosti má nižší minimální mzdu ze států Evropské unie pouze Litva,
Lotyšsko, Rumunsko a Bulharsko.
Zdroj: www.mpsv.cz

SVĚTEM HR
S orientací na pracovním trhu pomohou recenze zaměstnanců
Už nejen produkty a služby, ale i zaměstnavatelé jsou on-line hodnoceni. Lidem, kteří hledají novou
práci a vybírají si mezi několika potenciálními zaměstnavateli, může v orientaci pomoci internetová
stránka VímVíc. Kromě on-line kurzů a aktuálních pracovních nabídek nabízí také hodnocení firem
přímo od současných i bývalých zaměstnanců či spolupracovníků těchto společností. Aktuálně
počet recenzí dosahuje téměř dvou tisíc.

Hodnocení firem pomáhají serveru poskytovat uchazečům
o zaměstnání užitečné informace. Hodnotí se firemní kultura,
vztahy s nadřízenými nebo platové ohodnocení.
V současnosti je na serveru zhruba 650 hodnocených firem
s necelými dvěma tisícovkami recenzí. Každou z nich musí
administrátor před zveřejněním na webu schválit.
Díky tomuto procesu mají provozovatelé serveru i jeho uživatelé jistotu, že se v profilech firem
neobjeví nevhodné komentáře, a že se včas zachytí případy, kdy je podezření třeba na útok na firmu
úmyslně zkresleným hodnocením.
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Autentická hodnocení jsou jedním z trendů při hledání pracovního uplatnění
Firmy to vnímají jako vhodný zdroj informací pro potenciální uchazeče o zaměstnání, lidé
zároveň rádi vidí, když firma na jejich hodnocení a podněty reaguje.
Hodnocení je tak i náborovým nástrojem, lidé mu někdy věří více než textu napsanému
marketingovým odborníkem. Pro firmy je to navíc zpětná vazba.
„V dnešní době, kdy na pracovním trhu převažuje nabídka nad poptávkou, neustále hledáme
nové cesty, jak oslovit potenciální zaměstnance. Zároveň se snažíme autentickou cestou
seznámit okolí s tím, co se ve firmě děje, a také se učit od těch, kteří jsou v digitálním světě
o něco zkušenější,“ řekla k tomu Lucie Masopustová z České spořitelny, která podobně jako
mnoho dalších firem s portálem spolupracuje.
Nejčastější důvod výpovědí
Jedním z nejčastěji se vyskytujících negativ v hodnocení firem je stížnost na nezvládnutý
management a obecně vztahy s manažery či nadřízenými. To je dle statistik také nejčastější
důvod pro výpověď ze zaměstnání.
Autentická hodnocení jsou v poslední době velmi populární. VímVíc je v současnosti největší
platforma v ČR, která podobnou formu nabízí. Na trhu působí od roku 2014.
Uživatelé mohou své příspěvky přidávat anonymně, bez nutnosti registrace.
Pro firmy je profil zdarma. Zpoplatněný je takzvaný prémiový účet, jehož prostřednictvím
o sobě může společnost sdělit více detailů, přidat fotografie a lépe komunikovat.
Zdroj: Novinky.cz

Inzeráty může nahradit virtuální realita
Chtěli byste vidět, jak to vypadá ve velké firmě, která vás láká
do zaměstnání? Díky kariérnímu showroomu Proudly je možné
se virtuálně seznámit s prostředím, ve kterém by zájemce mohl
pracovat. Firmy jako Nestlé či Vodafone tím reagují na
nedostatek zaměstnanců. Chtějí od prvního momentu působit
jako společnost s dobrou firemní kulturou, jež se nebojí ukázat,
jak to uvnitř chodí.
Trh práce je už řadu měsíců napjatý. Je na něm stále méně kvalifikovaných uchazečů
o zaměstnání. Navíc 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.

7

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.
Využití herních prvků
Pro získání nových zaměstnanců je čím
dál důležitější umět lidi efektivně
oslovit a zaujmout. Vyvolat v nich
pocit
sounáležitosti
s podnikem
a potřebu sdílet společné hodnoty. Na
to už podle odborníků klasické textové
inzeráty nestačí. Nedokážou totiž
přenést atmosféru uvnitř podniku
a vzbudit v uchazečích pocit: v téhle
firmě chci pracovat!
„Výhoda využívání virtuální reality v oblasti náboru spočívá v přenesení herních prvků do
jinak často fádního procesu hledání práce a také v tom, že zprostředkuje uchazeči reálný
zážitek firemního prostředí bez toho, aby se za ním musel kamkoli trmácet,“ říká zakladatel
kariérního showroomu Proudly Jan Klusoň.
Novým standardem se proto stávají multimediální kariérní nabídky pracující s virtuální
realitou. Ačkoli je v současnosti při svém náboru využívají přibližně jen tři procenta firem,
v budoucnu se stanou běžnější praxí.
Vzestup sociálních sítí
U multimediálních kariérních nabídek to může být podobné jako s využíváním sociálních sítí
při hledání nových zaměstnanců.
„V ČR využívají personalisté sociální sítě k náboru nových zaměstnanců jen okrajově. Firmy
v Česku dávají stále přednost personálním agenturám,“ uvedla v roce 2015 Olga Hyklová,
výkonná ředitelka společnosti AC Jobs.
Z posledního výzkumu společnosti Society for Human Resource Management (SHRM) ale
vyplynulo, že sociální média využívá k náboru zaměstnanců 84 % organizací, což je o polovinu
více než v roce 2011.
Nejvyužívanějším on-line kanálem pro nábor zaměstnanců je LinkedIn. Ten loni využívalo 96
% oslovených firem, profil tam má milión Čechů.
Zdroj: Právo
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Ztráta času i peněz. Nikoho nám neposílejte, žádají firmy úřady
práce
Hledat nové zaměstnance na úřadech práce je pro podniky v době rekordně nízké
nezaměstnanosti ztráta času i peněz. V dlouhodobé evidenci úřadů zůstávají převážně ti,
kdo nechtějí nebo nemohou pracovat. Člověk poslaný firmě z úřadu tak často nemá o práci
ani proškolení vůbec zájem.
Zaměstnanci tak odchází zpravidla ještě ve
zkušební době. Takovou zkušenost s „pracákem“
mají podle Svazu průmyslu a dopravy mnozí
zaměstnavatelé.
„Pro zaměstnavatele jsou to neefektivně
vynaložené náklady na zdravotní vstupní
prohlídku, vybavení pracovním oděvem, čas na zaškolení a zaučení,“ říká ředitelka
zaměstnanecké sekce svazu Jitka Hejduková. Kvalifikované lidi si tak firmy přetahují mezi
sebou.
Úřady práce organizují výběrová a předvýběrová řízení pro firmy na základě jejich
konkrétních požadavků. Hledání vhodných kandidátů je však v současné době problém, a to
hlavně do dělnických a technických profesí. České ekonomice se daří a nezaměstnanost je
rekordně nízká.
V dlouhodobé evidenci úřadů práce je nyní velká část lidí, kteří nemají kvalifikaci a ztratili
pracovní návyky. Průměrná délka, kterou stráví uchazeči v evidenci na úřadech práce, je nyní
téměř dva roky. Lidí, kteří byli bez práce déle než rok, bylo v červenci v evidenci úřadů téměř
38 %.
Dalších 35 % tvoří skupina uchazečů nad 50 let, již jsou podle Hejdukové často méně ochotni
učit se novým dovednostem. V hledání nové práce jim může bránit i špatný zdravotní stav.
Často jde o lidi těsně před důchodem.
Počet lidí starších 50 let
mezi nezaměstnanými v procentech:

Jak se vyvíjela nezaměstnanost: Počet nezaměstaných a volných míst v tisících:
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Místa berou lidé ze zahraničí
Svitavská textilka Svitap má na úřadu práce už přes dva roky požadavek na 20 lidí. Podle šéfa firmy
Jana Heřmanského se nějaký uchazeč vyslaný úřadem práce tu a tam objeví, zpravidla však nesplňuje
požadavky. Firma řeší nábor nových lidí vlastní cestou. V minulosti vsadila na zahraniční zaměstnance
ze států mimo EU, díky čemuž má teď lidí dost. „Třeba z Ukrajiny se nám vracejí lidi, kteří u nás už
dřív pracovali,“ říká šéf firmy Jan Heřmanský.
Jihlavský strojírenský podnik Motorpal předešel případným nedorozuměním s úřadem práce tím, že
pozval jeho zástupce do provozu firmy. Tam úředníkům jeho zaměstnanci ukázali, co přesně firma
potřebuje. „Pomohlo to oběma stranám a nikoho, kdo se pro nás nehodí, k nám z úřadu práce
neposílají,“ uvedla personální ředitelka firmy Pavla Janoušová.
Firma dává při hledání nových pracovníků přednost vlastnímu náboru, do něhož zapojila i stávající
zaměstnance, které odměňuje deseti tisíci za to, když přivedou nového kolegu. Novým
zaměstnancům pak vyplácí náborový příspěvek až do výše 50 tisíc.
„Když potřebujeme rychlé řešení, kombinujeme všechny dostupné možnosti včetně využití agentur,
úřadů práce a podobně. Momentálně tak u nás pracuje zhruba 70 agenturních zaměstnanců z
celkových cca 1 260,“ dodala s tím, že firma nyní hledá několik desítek nových lidí. Podle mluvčí
Úřadu práce České republiky Kateřiny Beránkové věnují úřady zvláštní péči všem lidem ohroženým
dlouhodobou nezaměstnaností.
Pomohou cizinci?
Prostřednictvím příspěvků aktivní politiky zaměstnanosti v červenci úřad podpořil 32 672 zájemců o
práci. Během loňska klesl počet lidí hledajících práci déle než rok o 3,4 procenta, ve srovnání s rokem
2015 pak o 7,6 procenta. Problém s nedostatkem lidí by mohla částečně vyřešit novela zákona, která
pracovním agenturám od srpna umožňuje nabízet firmám cizince. Podle Českého statistického úřadu
pochází nejvíce zaměstnaných cizinců ze Slovenska, Ukrajiny, Vietnamu nebo Polska.

Zdroj: ČSÚ a idnes/ekonomika.cz. Článek byl upraven.
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Šest archetypů personalistů a jejich rolev procesu digitalizace
S výjimkou pár druhů povolání v podstatě každá konverzace týkající se růstu a změn trhu
dnes skončí u technologií. Od General Electric po Lego, celý systém se dnes přepracovává
tak, aby se služby zrychlovaly.
Co to znamená pro zaměstnance? Globální gigant ING předpovídá, že během 5 let bude
tato digitální transformace stát místo 5 800 lidí a ti co zůstanou, se budou muset dokázat
na nový systém adaptovat.

Navzdory skokům v rozvoji technologií se však věci nebudou měnit takovou rychlostí, jakou si
možná představujeme. Trh se potýká s formou digitálního darwinismu, kdy se rozvoj
technologií pohybuje tempem, které ale firmy nejstíhají následovat.
Uprostřed těchto změn, jimiž bude procházet celý svět, pak bude oblast lidských zdrojů čelit
obrovským změnám, avšak namísto pouhé podpory může být v tomto procesu mezi těmi,
kdo jej bude řídit. Takže, kde bude její místo?
Human resourceful neboli Prozíravé lidské zdroje
Průzkum serveru HRzone nazvaný HR jako síla pro digitální změnu měl zjistit, zda pracovníci
lidských zdrojů naplňují své ambice formovat a řídit digitální změny. Pro získání odpovědi
bylo osloveno přes 550 HR pracovníků, z toho 250 ve vedoucích pozicích.
Ke svému překvapení zjistil, že personalistům chybí v tomto ohledu sebevědomí, a co se týče
jejich vlivu, stanovisek a začlenění do procesu digitalizace, cítí se být v rámci hierarchie firmy
na dolních pozicích.
Rovněž zjistil, že HR týmy nezvládají ani změny probíhající uvnitř jejich sektoru.
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Šest typů personalistů
V souvislosti s digitalizací identifikoval HRzone spektrum rolí, šest archetypů následujících za
sebou v souvislé řadě, přičemž na jednom konci této řady je obor lidských zdrojů lapen ve
své konvenční roli – reagující a taktické, na druhém pak lidské zdroje vystupují jako skutečná
síla změn, aktivisté řídící jejich podobu.
Výsledná řada pak vyšlala takto:
1. Konvenční typ – personalista pracující s tradičními zažitými postupy. Využívá digitální
technologie v případě, že si to situace žádá. Jeho vliv je zanedbatelný.
2. Experimentátor – zajímá se o možnosti digitálních technologií v rámci změn v oblasti
lidských zdrojů. Většinou se jedná o nástroje, které se už používají a byly trhem
prověřeny.
3. Taktický přívrženec – podporuje a podílí se na celkové digitální strategii své firmy a
spolupracuje s ostatními odděleními tak, aby vše postupovalo hladce. Je v úzkém
kontaktu z hlavními firemními stratégy ve snaze nalézt a zavést nejvhodnější digitální
inovace.
4. Tvůrce firemní kultury – má v procesu digitalizace vedoucí pozici umožňující mu
spolupodílet se na digitálních inovacích a organizačních změnách v rámci celé firmy a
nikoli jen svého oddělení.
5. Strategický partner – má vůdčí roli ve vymezení celkové obchodní strategie
organizace tím, že zaměstnance zapojuje přímo do centra digitálních inovací. Ručí za
to, že budou vybrány a osvojeny ty nejvhodnější a s maximálním výsledkem.
6. Provokatér – pionýr a kreativní revolucionář, jenž využívá technologií ke změnám
nejen v rámci organizace, ale i mimo ni.
Digitální DNA
Tyto archetypy odhalují, že personální manažeři a jejich role se pohybují napříč spektrem, a
to ne pouze ve snaze být strategickým partnerem stojícím hlavním aktérům digitální
transformace po boku, nýbrž s cílem vybudovat své vlastní digitální DNA a přehodnotit tak
své kompetence.
Díky vnitřní firemní kultuře si začne každý ze jmenovaných archetypů budovat své zázemí pro
vlastní úspěch, jenž mu v celém procesu zajistí právo uplatňovat své hledisko.
Špatná zpráva je, že většina respondentů průzkumu se vidí uvízlá právě na tom méně
vlivném konci lana. 65 % z nich se cítí být prvními třemi typy, tj. Konvenčním,
Experimentátorem a Taktickým přívržencem, přestože by naopak jednoznačně chtěli být
Strategickým partnerem nebo Provokatérem.
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Klíčový bod
Při hlubší analýze zmíněných archetypů rovněž vyplynulo, kde se nachází bod, kdy se
personalisté dostávají ke strategičtější pozici - tam, kde z pozice pouhého spolupracovníka
přecházejí do vedení. Jedná se o ty HR týmy, které již samy ochotně digitalizaci prodělaly, čili
ví, o čemž je řeč, a mohou tak do procesu změn podstatně přispět zasvěceným názorem
podloženým osobní zkušeností.
V jakékoli diskuzi o digitalizaci se tak díky tomu v organizaci stávají nepostradatelnými a
jejich vliv se stále více proměňuje. Vybudují si kredit a získají právo ovlivňovat pomocí
digitalních inovací v lidských zdrojích hospodářské výsledky celé firmy.
Připravený vyhrává

Jestli chtějí personalisté tento klíčový bod, kdy se kompetence
překlápí směrem k vedení, překročit, musejí včas rozpoznat, z
jakých archetypů se jejich tým v současnosti skládá, a kde si tím
pádem v procesu digitalizace stojí. Díky tomu pak můžou začít
promýšlet strategii, jak přeměnit kolektiv zaostávajících
Konvencialistů v pokrokové Provokatéry. Pokud se jim to podaří, bude to zásadní investice
do jejich budoucnosti.
Jak uvádí ve své knize Informační dálnice Bill Gates “Vždy přeceňujeme změny, které nás
čekájí během příštích dvou let a podceňujeme ty, které se objeví za deset let”.
Ať to není zrovna váš případ.
Zdroj: hrzone.com

KNIŽNÍ TIPY
Jak se naučit 100 slovíček za hodinu
Jakub Pok
170 s.
Grada 2017
Chtěli byste se naučit 100 a více slovíček za méně než hodinu? A mít je
navždy uložené v paměti? Tak to nepůjde! Lépe řečeno, je to nemožné,
pokud budete k učení jazyků i nadále přistupovat jako většina lidí kolem
vás a slovíčka se budete učit klasickým biflováním. Na paměťových soutěžích si lidé dokážou
uložit okolo 50 slovíček do pěti minut. Je zajímavé, že nikdo z nich nemá fotografickou
paměť, ani není geniální. Jediné, co tito lidé ovládají, je správná technika. Zapomeňte na
stovky hodin strávených nad učebnicemi bez větších výsledků. Autor je zakladatelem a
lektorem Školy paměti.
Členové Klubu personalistů mají v e-shopu nakladatelství Grada slevu 20 %.
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Hadi v oblecích aneb psychopat jde do práce
Paul Babiak, Robert D. Hare
256 s.
Academia 2017
Psychopati mohou ze začátku působit jako vycházející hvězdy či spasitelé
firem, záhy se však ukáže, že obratně zneužívají důvěry kolegů, manipulují
nadřízenými a na pracovišti po sobě zanechávají spoušť. Vyzrazuje jejich tajemství, odhaluje
způsoby, jimiž manipulují ostatními a podvádějí je, a čtenářům pomáhá prohlédnout jejich
nečistou hru. Kniha přináší podmanivý, děsivý a vědecky podložený pohled na to, jak
psychopati fungují v korporátním prostředí a jak uplatňují své „instinktivní“ manipulativní
techniky v podnikatelských procesech.

To je ono! Praktická psychologie pro manažery
Jana Peclová
184 s.
Portál 2017
V graficky výrazně zpracované publikaci představuje autorka, zkušená
lékařka a koučka, moderní psychologické poznatky tak, aby byly užitečné a
prakticky použitelné pro manažery a lidi v pracovním prostředí.
MUDr. Jana Peclová vystudovala psychiatrii a věnovala se jí 11 let. Po vybudování soukromé
praxe a dosažení druhé atestace obor opustila a začala se věnovat studiu a praxi ovlivňování
chování a myšlení v pracovním prostředí. Pracovala ve vzdělávací společnosti, jako ředitelka
HR oddělení a koučka. Posledních 9 let pracuje samostatně.

KULINÁŘSKÉ OKÉNKO MILANA BENEŠE
ZÁŘÍ – čím potěšit naše oči a žaludky?
Nastává září, na zahrádkách sklízíme poslední úrodu a v lesích konečně začaly růst houby.
My si dnes všimneme reveně kadeřavé (Rheum
rhabarbarum), neboli rebarbory, někdy dosti
opomíjené, ale pro některé recepty velice vhodné
suroviny. Asi všichni dovedete z reveně vykouzlit
chutný kompot, který je pro svou kyselo-sladkou
chuť velmi oblíbený, zejména tehdy, když reveň
doplníme třeba banánem, jablkem nebo hruškou.
Reveň, lidově zvaná rebarbora, je vítanou změnou v jarním jídelníčku.
Řapíky této rostliny se užívají jako zelenina, i když se zpracovává jako ovoce.
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Rostlina dorůstá téměř 2 metrů, její listy připomínající
lopuch jsou dlouhé 50 - 60 cm, lodyha má až 5 cm v
průměru a bohaté květenství.
Obvykle kvete v červnu, červenci a v srpnu. Tato
vytrvalá rostlina pochází z Mongolska a Sibiře, pěstuje
se i na polích, u nás hlavně na zahrádkách. V poslední
době je ale k dostání i v obchodech a na trzích. Je
mrazuvzdorná, raší brzy na jaře, má ráda dostatek živin a vláhy. Není nutné ji přesazovat, na
jednom místě se jí daří mnoho let.
Při sklizni listy neodřezáváme, ale vytrháváme tak, aby zbytky rostliny nezahnívaly.
Květenství pravidelně odstraňujeme, aby se rostlina nevysilovala. Nejvhodnější sběr je do
konce června, později narůstá množství kyseliny šťavelové a chuť je proto kyselejší. Po sklizni
ji můžeme na několik dní uložit i do lednice.
Obsahuje malé množství vitamínu C, dále vápník, mangan, železo, draslík a hořčík, je
zdrojem vitamínů B. Listové čepele rebarbory obsahují jedovaté látky včetně kyseliny
šťavelové, ta se v těle váže na vápník, proto je vhodná její konzumace s tvarohem či mlékem.
Nedoporučuje se těhotným a kojícím ženám, stejně jako dětem do tří let. Lidé s ledvinovým
onemocněním, revmatismem, dnou a močovými kaménky by ji neměli konzumovat příliš
často právě kvůli obsahu kyseliny šťavelové.

Jemný rebarborový koláč
Ingredience:
Těsto:
 200 g hladké mouky (chceme-li nižší,
tak stačí 150 g)
 100 až 120 g másla (nebo Hery)
 125 g cukru
 2 rovné lžičky prášku do pečiva
 2 až 3 vejce
 1 až 4 lžičky mléka nebo vody
(k dosažení správné hustoty těsta)
 šťávu z ½ citronu (nebo 4 kapky esence s vůní citronu) + nastrouhaná citron. kůra
 cca 400 až 500 g rebarbory
Postup:
- troubu předehřejeme na 1700 až 1800 C, plynovou troubu nastavíme na stupeň 3 až 4
- koláčovou nebo dortovou formu (průměr cca 28 cm) vymažeme tukem
- máslo s cukrem, vejci, solí a s citronovou šťávou (esencí) utřeme a postupně přidáváme:
- citronovou kůru
- mouku smíchanou s práškem do pečiva
- mléko nebo vodu (jen tolik, aby těsto zůstalo husté)
- vzniklým těstem naplníme formu a těsto hezky zarovnáme
- rebarboru oloupeme, nakrájíme na špalíčky o délce cca 1,5 cm
- takto připravené reveňové špalíčky rovnoměrně rozprostřeme na těsto tak, aby byl povrch
jimi úplně pokryt
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Peče se cca 40 až 50 minut (koláč je upečený, když se špejle vnořená do těsta snadno
vytáhne a na jejím povrchu nezůstávají zbytky těsta).

V lesích konečně, po jarních a letních suchách, začaly růst
houby. Mnozí houbaři sbírají většinou houby hřibovité, a
ani se nesnaží poznat jiné druhy hub, které mohou být
pohádkově chutné.
K těmto houbám patří zejména muchomůrka růžovka
(Amanita rubens), často známá pod názvem masák nebo
růžovka. Je ale pravda, že v současné době roste počet
houbařů, kteří tuto muchomůrku sbírají a v kuchyni
připravují.
Mezi muchomůrkami je řada jedlých, jen růžovka neboli
masák, je však i chutná. Bohužel je však zaměnitelná s
prudce jedovatou muchomůrkou tygrovanou (zvanou také
panterová).
Existuje však způsob, jak obě houby bezpečně rozeznat. Základním znakem je límeček
neboli prstýnek pod kloboučkem. Ten mají obě dvě, ale muchomůrka růžová má límeček
vroubkovaný. Jsou to rýhy podobné těm, jako jsou ze strany na minci. Muchomůrka
tygrovaná má límeček vždy hladký. Pokud je tedy límeček hladký nebo si nejste jistí, nikdy
houbu neberte! Rozdíl v límečku je zásadním rozlišovacím znakem, dále vám pak napomůže,
že růžovka má vždy na sobě růžovou barvu, ať už na kloboučku nebo na třeni (noze). Ale jen
na tento znak se nespoléhejte, rozhodující je límeček.
A slíbené recepty z masáků (růžovek):

Segedinský guláš z masáků (růžovek)
Ingredience:
- Cca 20 až 30 dkg masáků
- 1 cibule
- 1/4 kg kysaného zelí
- 2,5 dl kysané smetany
- olej, 1 lžíce hladké mouky, 1 lžička mleté
papriky, kmín, mletý pepř, sůl, cukr na
dochucení
Postup:
1) Nasekanou cibuli zesklovatíme na oleji. Přidáme nakrájené houby, lehce je osolíme a
podusíme 10 minut.
2) Přidáme zelí, papriku a kmín a dusíme dalších 15 minut.
3) Guláš zahustíme moukou rozmíchanou v trošce vody, krátce povaříme a odstavíme z
ohně.
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4) Vmícháme smetanu, případně ještě dochutíme cukrem, octem, pepřem nebo solí a
již nevaříme.
Podáváme s knedlíkem, noky nebo těstovinami.
Nabízím ještě jeden, velice jednoduchý recept, který je vhodný zejména pro masáky a který
jsme si doma moc oblíbili:

Masáci (růžovky) na pánvi s paprikou a špekem
Ingredience:
- Cca 30 dkg masáků
- 2 ks zelených (červených) paprik
- 5 až 10 dkg špeku nebo anglické slaniny
- Sůl, drcený kmín, příp. červená papriky v
prášku
- 1 lžíce oleje

Postup:
1) Masákům oloupeme hlavičky, oddělíme hlavičky od nožiček. Hlavičky rozpůlíme,
nožičky rozkrojíme podélně.
2) Na větší pánev dáme trochu oleje a na něj poklademe celé kusy pokrájených hub,
které proložíme kousky slaniny (špeku). Houby osolíme, případně posypeme
rozdrceným kmínem a červenou paprikou.
3) Pečeme zprudka, bez míchání tak dlouho, dokud houby nejsou zespodu opečené do
hněda. V této fázi můžeme opatrně celé kusy hub otočit tak, aby se opékaly z druhé
strany.
4) Po upečení vše z pánve opatrně vyjmeme a poklademe na připravené nahřáté talíře.
Podáváme s chlebem
Dobrou chuť!

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