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NEJBLIŽŠÍ AKCE:
2. 11. od 13.00 do 16.00 poradenský seminář O GDPR zevrubně a zcela konkrétně s HR poradkyní a
mentorkou Janou Strnadovou a konzultantem informačních systémů Mgr. Petrem Jenčkem o všem,
co by měl s blížící se novelou každý správce osobních údajů znát.
22. 11. od 14.00 do 17.30 workshop Motivace zaměstnanců pomocí metody tréninku zvířat aneb jak
souvisí moderní trénink zvířat s motivací a vedením lidí (nejen) v pracovním a vzdělávacím procesu
s trenérem zvířat z pražské ZOO a autorem několika publikací RNDr. Františkem Šustou, PhD. a
s cvičitelem psů Ing. Jakubem Beranem.
22. 11. od 13.00 do 16.00 seminář Trestní odpovědnost firem s JUDr. Radovanem Bernardem o
právní úpravě trestní odpovědnosti právnických osob se zaměřením na poslední novelizaci zákona č.
418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a soudní praxi v této oblasti a dále se
zaměřením na compliance program.

ČLÁNEK MĚSÍCE
Metoda „pozitivního posilování“ pro personální praxi?
František Šusta a Jakub Beran
Co se Vám vybaví, když se řekne „trénink zvířat“? Pro většinu z nás je to představa velké cirkusové
klece a mužného drezéra obklopeného lvy. Drezér pak šelmy ovládá bičem, svou osobností a hlavně
velkou hromadou zkušeností jeho i generací drezérů před ním. „Tohle se nedá naučit z knížky, na to
musíš mít shůry dáno“ řekne si divák, a má určitě pravdu. Ale to neznamená, že by snad neexistoval
způsob, kterým může trénovat zvíře i obyčejný smrtelník. Existuje. Jen je to přístup založený na vědě
a přesně definovaných postupech. Jmenuje se „pozitivní posilování“ a má širší využití, než byste si
mysleli. Ba dokonce nejen u zvířat, ale hlavně v motivaci a řízení lidí. Nevěříte?
Zapomeňme teď na představu drezéra s bičem a představme si jiný obrázek. Člověk a lev při něm
nejsou ve společné kleci, ale dělí je od sebe tzv. kontaktní mříž. A proti šelmě tu nestojí mužný
drezér, ale třebas i drobná chovatelka vybavená několika odměnami, píšťalkou a pár jednoduchými
pomůckami. Lev se podívá na chovatelku a rovnou si jako psík sedá čelně naproti ní. Uslyší zvuk
píšťalky, který je potvrzením jeho správného jednání a přijde odměna. Na další signál otevře tlamu a
nechá si zkontrolovat zuby, opět zazní píšťalka a přichází odměna. Na podnět chovatelky ukáže lev
břicho, záda, postaví se na zadní pro kontrolu tlap…a nakonec se třeba i nastaví bokem na mříž pro
injekci nebo si nechá protáhnout mříží ocas a z něj odebrat veterinářem krev. „To ho přeci musí
bolet“ řeknete si – a zase máte pravdu. Ale i přes bolest lev spolupracuje. Přitom ve výbavě
chovatelky chybí bič i jakýkoliv donucovací prostředek. To zvíře může vlastně kdykoliv volně odejít a
nic se mu nestane. Ale on tu sedí, pracuje a ostatní lvi venku ve výběhu mu možná i závidí.
Spolupracuje tedy proto, že má obrovský hlad? Také ne – těch pár odměn, které dostává, rozhodně
není jeho denní krmná dávka. Je to bonus navíc, ze kterého určitě nežije. On zkrátka trénuje proto, že
jeho chovatelka, nebo říkejme trenérka, umí dobře použít motivační prvky pozitivního tréninku a
dodržuje zásady, které tento obor tvoří už téměř sto let. Nepotřebovala „dar shůry“ ani rodinnou
tradici. Stačí jí následovat vědecky podložené a praxí ověřené postupy moderních trenérů zvířat. Mezi
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ní a lvem probíhá dialog, jehož výsledkem je, že zvíře motivovaně a přitom bez stresu provádí i složité
úkony o vlastní vůli – vlastně jako ideální zaměstnanec.
Moderní trénink zvířat, obor, o kterém pojednává předchozí odstavec, má základy ve třech vědních
disciplínách: Etologii, neurovědě a behaviorální analýze. A právě neurověda a především behaviorální
analýza je tím pomyslným mostem propojujícím tyto dva, na první pohled tolik odlišné, světy: svět
tréninku zvířat a svět motivace a vedení lidí. Protože se jedná o vědní disciplínu, jejím posláním je
zkoumat obecné zákonitosti učení a chování organismů, platné pro všechny živočišné druhy. Tato
věda, někdy nazývaná také „věda o chování“ nebo „behaviorologie“, má celou řadu praktických
aplikací v oblasti vzdělávání nebo právě v oblasti vedení a motivace. Není proto náhoda, že
především v USA, kde se metodika pozitivního posilování rozvíjí nejvíce, jsou trenéři zvířat, nejčastěji
mořských savců, najímáni jako konzultanti v oblasti motivace a vedení lidí ve veřejném i privátním
sektoru. Příkladem může být vynikající publikace „Behavior Analysis for Effective Teaching“, která se
zabývá vzděláváním na všech úrovních, od vzdělávání klientů se speciálními potřebami až po
univerzitní studenty, nebo společnost Precision Behavior, kterou založil bývalý ředitel tréninku zvířat
po více než třicetileté kariéře v SeaWorldu a jejímž prostřednictvím úspěšně poskytuje služby v právě
v oblasti motivace a vedení lidí.
Proto i my, trenéři zvířat působící v České republice, věříme, že poznatky z naší praxe mohou být pro
Vás, odborníky v oblasti řízení lidských zdrojů, užitečné a mohou Vám nabídnout inspiraci pro Vaší
praxi. Rozhodli jsme se tedy naplánovat sérii teoretických přednášek i praktických workshopů
zaměřených na metodiku pozitivního posilování, na kterých Vás rádi uvítáme.

RNDr. František Šusta při výcviku lemurů v pražské ZOO
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RNDr. František Šusta, PhD. absolvoval magisterské studium na Přírodovědecké fakultě UK (obor
učitelství biologie-geografie) a postgraduální studium katedry ekologie a životního prostředí na
Fakultě lesnické a environmentální ČZU. V roce 2007 založil občanské sdružení Zaobzor o. s., pod
jehož hlavičkou vede ve školách a školkách interaktivní programy se psem jako prevenci napadení
dětí psy. Od roku 2012 vede semináře i praktické lekce především pro majitele psů a koní se zájmem
o trénink pozitivním posilováním. Tréninkem zvířat se zabývá i ve svém občanském zaměstnání jako
Trenér zvířat v ZOO Praha. Vytvořil dvě inovativní a uznané metodiky – index rovnováhy ve skupině a
trojúhelník stresu. Je autorem desítek odborných, vědeckých i popularizačních článků a knih Trénink
je rozhovor a Trénink je v hlavě. V té vaší, i v té zvířecí.
Ing. Jakub Beran původně pracoval jako správce infrastruktury v oblasti IT, nyní je konzultantem
problémového chování zvířat. Pro případné dotazy: beran.jakub@gmail.com, www.psina.cz

INZERCE

TÉMA: DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE
FUTOROLOG GERD LEONHARD:
TECHNOLOGIE KAPITALISMUS DŘÍVE ČI POZDĚJI ZABÍJÍ
Autonomní auta, umělá inteligence, roboti, 3D tisk. Svět díky rozmachu nových technologií
pravděpodobně brzy zažije zásadní změnu, proti níž byl vynález parního stroje a s ním
spojená průmyslová revoluce jen malou epizodou. „Spotřeba bude díky všem těmto
faktorům levnější a levnější. Celá idea spotřeby coby motoru ekonomiky se zhroutí,“ říká
přední světový futurolog Gerd Leonhard v rozhovoru, který deníku E15 poskytl v Praze na
konferenci DOTS 2017 pořádané Microsoftem.
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Jak bude vypadat svět, v němž budou žít naše děti?
Technologie budou extrémně mocné. Hodně věcí, o nichž jsme si mysleli, že jsou jen sci-fi,
bude možných. Například mluvit v cizím jazyce prostřednictvím počítače. Budou stroje, které
samy jezdí nebo létají, roboti, kteří dělají naši práci.
Už za deset let bude svět fundamentálně jiný. Bude možné plně přejít k obnovitelným
energetickým zdrojům a díky tomu se ukáže, že změny klimatu jsou vratné. Bude možné léčit
dosud nevyléčitelné nemoci. Zkrátka bude to hodně dobrých věcí. Ale také tu budou věci, jež
pro nás budou složité.
S čím se lidstvo bude muset vyrovnat?
O většině pracovních pozic, které vzniknou během nadcházejících patnácti let, vůbec
netušíme, jak budou vypadat. Naše děti nebudou mít stálá zaměstnání, na globálním
pracovním trhu budou neustále odněkud někam přecházet. Co technologie udělají se
sociálními nerovnostmi? Určitě je budou zvyšovat. Technologie je obrovským generátorem
nerovností.
Skutečný prospěch z technologií ale mají jen lidé ve vrchních patrech společnosti. Řadoví
dělníci budou vydělávat méně peněz nebo je dokonce nahradí stroje. Pro řešení tohoto
vedlejšího efektu bude potřeba mít správnou politiku. Protože tu technologie dělat neumějí.
Benefity z technologií bude potřeba přerozdělovat pomocí daní, rekvalifikací nebo školení,
kde se tito lidé budou učit podnikat. Stát a politici budou mít v budoucnu hodně co řešit.
Změní technologie ekonomický systém?
Dříve či později technologie zabijí kapitalismus. Díky technologiím je všechno neuvěřitelně
efektivní, věci jsou stále levnější. Je to vidět v muzice díky nástrojům typu Spotify nebo
YouTube. Hudba je tam zdarma nebo je k mání velmi levně. Ve filmu je to zase Netflix nebo
Amazon. Dřív jsme platili třicet eur za jedno DVD s filmem, teď zaplatíme deset eur za celý
Netflix.
Dalším příkladem je doprava. Pomocí služby Uber se mohu dostat na letiště tak levně jako s
nikým jiným. Další radikální změnou bude 3D tisk. Navíc za dvacet let bude elektřina téměř
zdarma. Spotřeba bude díky všem těmto faktorům levnější a levnější. Celá idea spotřeby
coby motoru ekonomiky se zhroutí. Jak chcete vydělávat na něčem, co je zadarmo? Do
pětadvaceti let budeme muset začít řešit nový model ekonomiky, která bude postavená na
technologiích.
Takže revoluce produktivních sil poprvé otevře cestu ke komunismu, jak o něm mluvil
Marx?
Hodně věcí zmíněných v Marxově Komunistickém manifestu není v principu špatných. Ale
realita byla velmi zlá. Mluvíme proto raději o postkapitalismu. Ve společnosti, v níž počítač
může dělat všechnu možnou práci, bude možné oddělit peníze od práce. A to bude
postkapitalismus. Budeme mít k dispozici mnohem víc věcí, než o čem budou vypovídat
ukazatele, jako je zisk nebo růst.
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Která byznysová odvětví dostanou největší zásah?
Vliv technologií pocítila v první vlně velmi silně média. Největší mediální organizace jsou
dnes ty, které o sobě tvrdí, že nejsou média. Mám na mysli například internetové
vyhledávače nebo sociální sítě.
V druhé vlně přichází na řadu automobilový průmysl a doprava. Automobilky budoucnosti
budou technologickými firmami. Další vlny zasáhnou bankovnictví, pojišťovnictví,
energetiku, logistiku.
Papírová média a taxikáři to tedy mají spočítané?
Vždy tu budou papírové knihy. Je v nich něco velmi lidského. Ale papírová média jsou mrtvá.
Stejně jako rozhlas. Proč byste poslouchal rádio, když na internetu můžete poslouchat, co
chcete? Televize se plně přemění do internetové formy.
Česká republika závisí na automobilovém průmyslu. Co se s takovými zeměmi po všech
těch změnách stane?
Cokoli bude moci být automatizováno, automatizováno bude. A první
na řadě jsou teď auta. Automobil se spalovacím motorem tvoří desítky
tisíc dílů. U elektrických, respektive autonomních aut budoucnosti to
bude mnohem méně.
Například v autech Tesla jde hlavně o software, a ne o hardware.
Autoprůmysl by proto už teď měl řešit, co vlastně bude v budoucnu
potřebovat. Další velkou ranou pro průmyslové dělníky bude 3D tisk.
Například Rolls-Royce si už tiskne díly pro letecké motory. Za pár let se
takto budou běžně tisknout i v automobilkách.
Než si hudební průmysl našel způsob, jak se s novými technologiemi sžít, málem umřel.
Čeká nějaký další sektor cesta údolím smrti?
Dalším hudebním průmyslem je bankovnictví. Způsob fungování tohoto sektoru nemá
budoucnost. Platí to zvláště pro klasické retailové banky. Velmi brzy bude moci každé dítě
poslat komukoli na světě peníze přes mobil, a to bez jakýchkoli poplatků. Jen kvůli tomu, že
lidé budou chytřejší, ztratí banky obrovské příjmy.
Až peníze získají digitální podobu, devadesát procent toho, co tvoří dnešní banky, půjde pryč.
Banky budou potřeba pro financování velkých fúzí a akvizic. Ale ne pro přesuny malých
částek.
Jakým největším rizikům kvůli technologiím čelíme?
Pro Evropu je hlavní výzvou, že v technologických diskuzích není lídr. Je to Amerika a Čína. V
těchto dvou zemích objevili všechno, co používáme. Evropa si udržuje humánního a
konzervativního ducha, který klade důraz na kolektiv a tradice. Americkou tradicí jsou
peníze. A čínskou tradicí je stát.
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Vytvářejí technologie nová bezpečnostní rizika?
Jsou mnohem nebezpečnější než jaderné zbraně. Vyrobit atomovou bombu je velmi obtížné,
potřebujete plutonium. Zatímco robot ve vojenských službách žádné plutonium nepotřebuje.
Do deseti let bude možné programovat stroje tak, aby páchaly zlo.
Nastane válka strojů proti lidem jako ve filmu Terminátor?
Nepůjde o stroje, ale o lidi. Budeme to my, kdo je takto naprogramuje, takže je vlastně
zneužijeme. Existují odhady, že osmdesát procent vojenských výdajů půjde v budoucnu do
digitálních technologií. Bomby a vojáky už přitom neuvidíte. Určitě to ale bude znamenat
proti současnému stavu i zlepšení.
V Rusku jsou tři tisíce jaderných raket, o něco méně jich je v Americe. A všechny jsou třicet
let staré. To je velmi nebezpečné, protože tyto střely jsou založené na velmi starých a velmi
špatných systémech.
Dočkáme se vytvoření umělých bytostí nezávislých na člověku?
Záleží, co myslíte pod pojmem bytost. Existence člověka závisí na milionech věcí, jimž stále
příliš nerozumíme. V lidském mozku je padesát až sto miliard neuronů a vlastně stále nejsme
schopni pořádně porozumět tomu, jak fungují interakce mezi nimi. Můžeme vytvořit stroje,
které budou myslet. Ale budou někým zcela jiným, než jsme my.
To však není věc blízké budoucnosti. Myslím, že v současnosti by byla chyba obdařit roboty
nezávislostí nebo je naprogramovat k tomu, aby dokázali chovat city. To by taky mohl být
počátek konce.
Ve své knize říkáte, že hlavní výzvou je využít současných technologických změn pro to,
abychom byli více lidmi, a ne více stroji. Jak toho lze dosáhnout?
Musíme nechat prostor pro lidský faktor. Ten je ale drahý. Například dobré restaurace budou
v budoucnu vydávat hodně peněz na to, že v nich stále budou obsluhovat a vařit lidé.
Jiné restaurace už budou mít jen stroje. Takže abychom uchovali lidský charakter
společnosti, budeme muset její určité oblasti chránit podobně, jako chráníme přírodu v
národních parcích. Protože jinak skutečně hrozí, že by se z nás stroje staly.

Gerd Leonhard je ředitelem Akademie budoucnosti (Zje Futures
Academy), spoluautorem bestselleru The Future of Music (2005),
autorem The End of Control, Music 2.0, Friction is Fiction. The Future of
Content, Media & Business (2011) a Technology versus Humanity
(2016). Žije v Basileji.

Zdroj: E15. Článek byl upraven.
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DIGITÁLNÍ DOBA SI ŽÁDÁ HOMO DIGITALIS. JAK SE JÍM STÁT?
Žijeme v dynamické době, která čelí nástupu digitální revoluce nebo čtvrté průmyslové
revoluce i nástupu technologií a jejich rychlému rozmachu. To vyžaduje od lidí i od firem,
aby dokázali na nástup nové éry reagovat. Podle průzkumu společnosti IDC z loňského
roku digitální transformací prochází 37 % středních a velkých podniků a 20 % se na ni
chystá. Pojďme se proto podívat blíže, o co vlastně jde.

Co je digitální transformace?
Digitální transformace označuje zásadní změnu, která je provázena přechodem na digitální
technologie ve všech aspektech lidského chování. Ve spojení s podnikáním tuto změnu
přenáší na všechny procesy firmy, od prodeje a péče o zákazníka přes interní komunikaci,
fungování firmy, nábor a práci se zaměstnanci až po další oblasti působení firmy.
Přínos pro firmu – flexibilita, reakceschopnost
Při dobře provedené digitální transformaci a změně firemní kultury (jež jde s transformací
ruku v ruce) mohou firmy využívat moderních nástrojů pro zlepšení své reakceschopnosti na
tržní změny. Digitální transformace v sobě například může zahrnovat lepší uchopení
virtualizačních technologií, kdy firmy jsou schopny odpoutat se od vlastnictví a provozu
náročných výpočetních infrastruktur. Zároveň mohou tyto nákladné položky využívat pouze
jako služby.
Díky takovéto změně jsou pak schopny pružně reagovat na případné výkyvy v potřebě
výpočetní síly. Může se jednat například o sezonní prodeje, nárůst podpořený reklamní
kampaní či sledování obecného módního trendu širší populací.
Stejně tak se tato flexibilita propisuje i dovnitř firmy, kdy jí umožňuje jednodušeji růst a
vyřizovat interní požadavky zaměstnanců i přes zvýšenou poptávku. To samé platí
samozřejmě i naopak – při útlumu je firma schopná své provozní náklady snižovat díky
omezení této infrastruktury na potřebnou úroveň.
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Přínos pro zaměstnance a zákazníky – rychlost, samostatnost, komfort
Digitální transformace taktéž zmocňuje zákazníky a dopomáhá jim k samostatnosti. Díky
správně nastavené digitální strategii získává zákazník kvalitnější informace rychleji a právě v
okamžiku, kdy je potřebuje. To mu umožní snížit závislost na osobním poradenství, ať už na
pobočce, či přes telefonní nebo mailingová klientská centra.
Je nutné si uvědomit, že zákazníci se již digitální době přizpůsobují, zrychlují komunikaci mezi
sebou, užívají sociální sítě a to samé očekávají od firem. Zákazníci nepřemýšlejí o digitální
transformaci, ale očekávají, že se stane. Analogicky můžeme mluvit i o zaměstnancích. Ti
chtějí využívat digitální technologie v práci tak, jak jsou zvyklí je používat v osobním životě.
Infografika: Digitální vlna a jak zasahuje různé oblasti lidí a firem

Jak s transformací začít
Typickým projektem pro nakročení do digitální doby je zavádění komplexních
samoobslužných klientských zón. Ty jsou schopné odbavovat větší či menší servisní
požadavky klientů, ať už se jedná o internetbanking, správu smluv s pojišťovnou, či nákupní
košík s historií nákupů (jelikož málokdo si pamatuje, kam tu či onu fakturu za nákup uložil).
Pokračující kroky ke zlepšení digitální komunikace se zákazníky pak mohou být založeny
právě na klientských datech. Díky nim jsou firmy schopné zákazníkům přizpůsobovat
například obsah a informace, aby byly pro klienta relevantnější.
Stejně tak dávají prostor pro přesnější nastavení produktů, dopomáhají větší granularitě v
produktovém portfoliu tak, aby každý zákazník obdržel přesně to, co potřebuje a co je pro
něj výhodné.
Další krok – data, analytika
Pro interní procesy a využívání digitálního potenciálu jsou dnes často skloňovaná sousloví
„big data“ a obecně datová analytika.
V dnešní době je levnější uchovávat data a rozšiřovat úložiště než data mazat (je samozřejmě
otázkou, jak se toto změní se směrnicí GDPR).
Stejně tak se objevují noví producenti dat, ať už se jedná o nástroje měřící výkonnost aplikací
na serverech, monitorující servery samotné nebo naopak detailněji sledující chování
uživatelů na webových stránkách a v rámci aplikací.
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Tato data se pak firmy snaží vytěžovat ideálně okamžitě, aby na ně mohly správně reagovat.
Proto podniky využívají analytických nástrojů, které jsou schopné předávat informace v tzv.
near-real time čili téměř v reálném čase.
Přechod do virtuálního prostředí
Za poslední fázi je možné považovat
společnosti, které z pohledu zákazníka fungují
pouze ve virtuálním světě internetu. Není třeba
žádných poboček, výdejen a jiných kontaktních
center.
Na dnešním trhu je již mnoho společností, které
naprosto upustily od tohoto konceptu – v rámci
našeho trhu jsou pak nejvíce na očích různé eshopy a slevová tržiště. Stejně tak zde ve
velkém operují nové platformy, jako jsou Airbnb nebo Uber.
Tento trend ale proniká i do dalších oblastí a s tím vznikají tzv. buzzwords typu „fintech“ a
„insuretech“ čili technologické firmy, zaměřené na oblast například finančnictví nebo
pojišťovnictví. Pod pojmem zcela digitální firmy si potom můžeme představit třeba
„pojišťovnu“ Lemonade, Cuvva, evropskou banku N26 nebo i První klubovou pojišťovnu.
A co lidé?

Obecně se digitální transformace dá chápat jako větší schopnost se odpoutat od zaběhlých
procesů, které jsou závislé na lidech. A zároveň jako využití technologií k jejich optimalizaci.
Lidský potenciál se poté zužitkuje kreativněji a soustředí se primárně na zlepšování
uživatelského, případně zákaznického zážitku (tzv. user/customer experience).
Zdroj: www.peak.cz a www.Theagilelephant.com. Článek byl upraven.

UKRADNOU NÁM ROBOTI PRÁCI? PODLE ODBORNÍKŮ NE TAK
DOCELA
Kapitáni českého průmyslu hovoří o nutnosti připravit se na příchod tzv. průmyslu 4.0.
Podle mnoha varovných hlasů postupná automatizace a robotizace průmyslu může vést k
významné redukci pracovních míst. Tyto apokalyptické představy jsou podle serveru
Quartz poněkud přehnané. Jak ukazuje příklad Německa, větší počet industriálních robotů
nevedl k ztrátám pracovních míst.
V roce 1994 instalovalo Německo téměř dva průmyslové roboty na tisíc pracovníků, což je
čtyřikrát více než tomu bylo v USA. Za deset let počet stoupl na 7,6 robotů na tisíc
německých pracovníků. Pro porovnání, v USA připadalo 1,6 robotů na tisíc pracovníků. V
2014 bylo v Německu instalováno 60-100 dalších robotů na tisíc pracovníků.
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Výzkumní pracovníci z Universität Würzburg a Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
prozkoumali údaje o zaměstnanosti během posledních 20 let, aby zjistili, jak velký vliv má
růst průmyslové výroby na německý trh práce. Došli k závěru, že pokud se vezmou v úvahu
průmyslové struktury a demografie, pak je tento efekt téměř nulový.
Dle jejich studie v průměru jeden robot nahrazuje zhruba dvě pracovní místa. V letech 1994
až 2014 proto nebylo kvůli robotům vytvořeno zhruba 275 000 pracovních míst na plný
úvazek. Nicméně, celkový počet pracovních míst v německé ekonomice se následkem
industriální robotizace nezmenšil.
„Není to, jako by byly práce zničeny v tom smyslu, že je instalován výrobní robot a poté jsou
pracovníci propuštěni kvůli robotům - to se v Německu nikdy nestalo," vysvětluje spoluautor
studie Jens Südekum z Düsseldorfského institutu pro hospodářskou soutěž. „Co se stalo, je
to, že v průmyslových odvětvích, kde měli více robotů, vytvořili pro uchazeče o práci méně
pracovních míst."
Tento pokles ale neznamená, že uchazeči o práci v průmyslu skončí na pracovním úřadě.
Spíše se mění skladba jejich práce. Südekum vysvětluje, že obvykle do výroby šlo přibližně 25
% mladých pracovníků na trhu práce a zbytek dělal něco jiného. Nyní však stále větší počet
pracovníků vstupuje do služeb následkem toho, že je roboti nahradily v jejich
potencionálních pracovních místech.

Negativní důsledky robotizace
Podle studie ti, kteří pracovali v odvětví více vystavěné automatizaci, si z větší části udrželi
svou práci, ačkoliv někteří získali odlišné role než předtím. Spíše než ztrátou práce z důsledku
robotizace někteří středně kvalifikovaní dělníky, kteří dělali ruční, rutinní práci, trpěli
snížením platů. Zhruba 75 % pracovníků ve výrobě je středně kvalifikovaných. Škrty v platech
ale zatím byly velmi mírné, dodává Südekum.
Významný vliv na tom, že robotizace neměla významné sociální dopady, mají dle autorů
studie mocné německé odbory. Ty jsou více než odbory v jiných zemích ochotny přijmout
škrty v platech, pokud to zajistí uchování pracovních míst.
Právě z důvodu snižování platů není
robotizace pro tzv. modré límečky, tj.
manuální pracovníky, dobrou zprávou.
„Roboti opravdu poháněli (zvyšování)
nerovnosti, protože zvýhodňovaly na platech
vysoce kvalifikované lidí, jako jsou manažeři
a vědci, lidé s vysokoškolským vzděláním – ti
dokonce získali vyšší platy kvůli robotům, ale
většina středně kvalifikovaných výrobních
pracovníků utrpěla."
Wolgang Wahlster, šéf Německého výzkumného centra umělé inteligence a zakladatel
konceptu průmyslu 4.0, vidí budoucnost průmyslu v hybridních týmech složených jak z lidí,
z robotů. Roboti podle něj budou spíše jakousi verzí domácích mazlíčků. „ S nimi také běžně
koexistujeme, nemáme s nimi žádné problémy, pomáhají nám. A podobně to bude i
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v průmyslové produkci,“ vysvětluje Wahlster, jenž nedávno přijel do Prahy, aby se zúčastnil
slavnostního otevření Národního centra Průmyslu 4.0 při pražském ČVUT.
Výrazná orientace ČR ji činí obzvláště zranitelnou vůči negativním důsledkům robotizace.
Některé politické strany proto navrhují věnovat této otázce zvýšenou pozornost. Piráti i
Zelení mají ve svých programech návrhy na zdaňování práce robotů.
Zdroj: Globe24

SVĚTEM HR
PRACOVAT MIMO KANCELÁŘ MŮŽE TÉMĚŘ POLOVINA ČECHŮ
Podíl lidí, kteří musí být kvůli své práci v kanceláři, loni klesl o třetinu na 54 %. Vedle
oborů, které tradičně využívají práci z domova, jako jsou IT, finanční služby či neziskový
sektor, umožňují stále více práci mimo kancelář například i sektory veřejný, stavebnictví,
reality a obchod. Vyplývá to z průzkumu společnosti Microsoft.
Ve veřejném sektoru pravidelně pracuje z domova 29 % respondentů, ve stavebnictví
a realitách 27 % a v maloobchodu a velkoobchodu 27 respektive 32 %.
Vést výkonné lidi na dálku
„Rok od roku přibývá lidí, kteří mohou pracovat i mimo kancelář. Je to důsledek jak rozvoje
technologií, které umožňují flexibilitu i v pozicích, kde jsme si to dříve neuměli představit, tak
měnící se pracovní kultury. Stále více lidí má o flexibilní pracovní styl zájem a stále více
manažerů se nebojí vést lidi i na dálku, protože chápou, že lidé mohou být výkonní, i když
nesedí u svého stolu v kanceláři. Často i výkonnější,” uvedla Lenka Čábelová z Microsoftu.
Celkem 55 % vedoucích pracovníků důvěřuje svým lidem, že jsou efektivní i mimo kancelář,
další čtvrtina aspoň částečně. Nedůvěru vyjádřilo 6 % manažerů.
V evropském měřítku je celková míra důvěry podobná, 81 % manažerů věří svým
zaměstnancům, že pracují i mimo kancelář, z toho 59 % velmi, naopak 8 % vyjádřilo
nedůvěru.
Den spolupráce odkudkoli
Práci odkudkoli zavedla před několika lety například česká
technologická firma Datasys.
„Vzhledem k tomu, že máme několik poboček po celé ČR, trávili
naši manažeři mnoho času cestováním na různé porady
a koordinační schůzky. S využitím moderních metod jsou schopni
komunikovat se zbytkem týmu z místa, kde se zrovna nacházejí,
a nemusí nikam chodit nebo jezdit. Tento způsob je mnohem
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efektivnější, ale přináší i větší kreativitu zaměstnanců a více nápadů,” řekl obchodní ředitel
Datasysu Martin Novák.
Jako příklad uvedl zakladatele firmy, svého otce Miloslava Nováka, který do kanceláře
dochází sporadicky a podnik řídí ze Švýcarska nebo ze Šumavy. Díky možnosti pracovat mimo
kancelář se Datasys stal zajímavým zaměstnavatelem pro mladé lidi, počet uchazečů vzrostl
o čtvrtinu.
Průzkum Microsoftu se uskutečnil v 19 evropských zemích včetně ČR, kde shromáždil
odpovědi od 1000 respondentů. Jím vyhlášeného zářijového Dne spolupráce odkudkoli se
v České republice zúčastnilo 73 firem. Vedle Microsoftu a Datasysu například O2, Innogy,
LMC, IT Mainstream technologies, AXA ČR, CBRE, Xerox nebo CPI Property Group.
Není však pro každého
Home office ovšem nevyhovuje každému. Někdo například raději zvolí možnost flexibilní
pracovní doby. Tento způsob je vhodný hlavně pro vysoce motivované a zkušené
zaměstnance, kteří si zvládnou práci zorganizovat a odvádějí dobré výsledky i bez dohledu
nadřízených, a zároveň pro manažery, kteří nemají potřebu své zaměstnance neustále
kontrolovat.
Zdroj: pravo.cz

INSPEKTORÁT PRÁCE MŮŽE NOVĚ TRESTAT NARUŠENÍ SOUKROMÍ
ZAMĚSTNANCŮ
Dle současného zákoníku práce nesmějí zaměstnavatelé narušovat soukromí zaměstnanců
na pracovišti. Od 29. července může narušení soukromí trestat i inspektorát práce, neboť
vstoupila v platnost novela zákona o inspekci práce. V této oblasti bude působit vedle
Úřadu pro ochranu osobních údajů. Firmám tak může hrozit až miliónová pokuta.
Za narušení soukromí na pracovišti a ve společných prostorách zaměstnavatele lze považovat
například kamerový systém, sledování služebních vozidel pomocí GPS či monitoring e-mailů.

„O možnosti inspektorátu práce sankcionovat zaměstnavatele za
neúměrné narušování soukromí zaměstnance se diskutovalo poměrně
dlouho, jelikož dosud byl postih zaměstnavatele za porušování této
povinnosti poměrně obtížný,“ vysvětluje Aleš Eppinger z advokátní
kanceláře Schaffer & Partner, která se zabývá daňovým, právním a podnikovým
poradenstvím.
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Podnět může podat každý
Podle Eppingera se nedá říci, že by toto opatření mělo přinést více komplikací, ale naopak
postavení zaměstnance značně ulehčuje. Ten se už totiž nemusí zdlouhavým způsobem
obracet na soud, ale postačí, když učiní podnět u příslušného inspektorátu práce.
„Podnět inspektorátům práce může podávat úplně
každý a může zůstat v anonymitě,“ připomíná
Veronika Odrobinová, advokátka a spolupracující
lektorka 1. VOX, která již přes 20 let nabízí kurzy
a školení se zaměřením na kariérní růst. „Dokazovat
nemusí vůbec nic, inspektoráty mají povinnost se tím
zabývat. Na druhou stranu ale musí být z podnětu
alespoň dohledatelné, jakého zaměstnavatele se týká
a co se zaměstnavateli vytýká, což se ne vždy zcela
povede,“ dodává.
Pokud jsou „udání“ podepsána, mají inspektoři povinnost udržovat totožnost oznamovatele
utajenou.
„Zajímavým zdrojem podnětů k provedení kontroly je bezplatná poradenská činnost
inspekce práce. Mnohdy se stane, že zaměstnanec, bez úmyslu stěžovat si na
zaměstnavatele, zkonzultuje něco v rámci této bezplatné poradenské činnosti, a pokud se
inspektorovi něco nezdá, zjistí si, pro koho pracuje, a přijde na kontrolu,“ podotýká
Odrobinová.
Pro zaměstnavatele tato novinka naopak znamená v případě narušení soukromí
zaměstnance hrozbu pokuty až do výše jednoho miliónu korun nebo pokutu až do výše 100
tisíc Kč, pokud poruší svou povinnost stanovenou zákoníkem práce informovat zaměstnance
o zavedení kontrolních mechanismů včetně uvedení rozsahu kontroly a způsobech jejího
provádění, jak upozorňuje Eppinger.
Souhlas pracovníka zaměstnavateli nepomůže
Jak to ale je tehdy, když jsou s umístěním kamerového systému či kontrolou e-mailů
zaměstnanci seznámeni při podpisu smlouvy?
„Zákoník práce stanoví, že zaměstnavatel nesmí soukromí zaměstnance sledovat bez
závažného důvodu spočívajícího ve zvláštní povaze činnosti. Odborná veřejnost se zde kloní
k názoru, že toto právo má v zásadě kterýkoli zaměstnavatel, pokud postupuje přiměřeně –
pro podezření z krádeží jogurtů z ledničky asi není na místě instalovat kamerový systém,“
uvádí Odrobinová.
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Jednotné pravidlo není
Nelze tedy stanovit jednotné pravidlo, kdy a jakým způsobem zaměstnavatel může
zaměstnance sledovat. Souhlas zaměstnance zde zaměstnavateli nepomůže – buď jsou
podmínky splněny a pak sledovat může, nebo splněny nejsou, a pak nepomůže, ani když
zaměstnanec souhlasí.
Co se týká přiměřenosti, jinou úroveň sledování lze nastavit v jaderné elektrárně a jinou
kupříkladu při sázení stromků v lese (satelitní sledování či pomocí GPS by bylo nepřiměřené).
„Sledování poštovních doručovatelů GPS po dobu cca jednoho roku za účelem vyhodnocení
efektivity doručování zásilek bylo shledáno nepřiměřeným zásahem do soukromí,“ uzavírá
advokátka příkladem z praxe.
Zdroj: Novinky.cz

PODÍL PRACUJÍCÍCH DŮCHODCŮ V ČESKÉ REPUBLICE JE POD
EVROPSKÝM PRŮMĚREM.
CHODIT DO PRÁCE SE JIM MOC NEVYPLATÍ.
Čeští důchodci pracují méně než jejich evropští vrstevníci, kvůli vysokým odvodům se jim
to totiž příliš nevyplatí. V Česku pracuje v důchodovém věku 13 %lidí, což je 2,5
procentního bodu pod evropským průměrem. V zemích jako Norsko, Švédsko nebo Island
je
přitom
podíl
výdělečně
činných
penzistů
dokonce
až
35
%.
České ekonomice přitom chybějí zaměstnanci, větší zapojení penzistů na trh práce by tak
mohlo mít pozitivní vliv na celé hospodářství.
„Jednou z cest, jak současnou situaci řešit, je zaktivizovat rezervy na trhu práce, mezi něž
patří právě osoby v důchodovém věku,“ myslí si hlavní analytička Hospodářské komory
Karina Kubelková. „Ti mají bohaté pracovní zkušenosti, které jsou mnohdy pro
zaměstnavatele atraktivní,“ dodává.
Finančně se to zatím moc nevyplatí
Podle studie institutu IDEA by zapojení pouhých
pěti procent neaktivních důchodců do
pracovního procesu dokázalo zvýšit příjmy
veřejných rozpočtů. A to i za situace, kdyby se
všem pracujícím důchodcům snížily odvody na
sociálním pojištění o 6,5 procentního bodu.
Profesor veřejné a sociální politiky na Karlově
univerzitě Martin Potůček totiž připomíná, že
současný systém odměňování seniorů za pracovní aktivitu navyšuje jejich příjmy relativně
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málo. Příčinou jsou právě zmíněné náklady na sociální pojištění i relativně malé možnosti
navyšování výpočtového základu pro penzi. "Ve srovnatelných zemích jsou tedy přilepšení z
výdělečné činnosti k penzi výrazně vyšší,“ říká Potůček.
Upozorňuje přitom i na další faktory přispívající k rozhodnutí seniorů odejít do důchodu a do
pracovního procesu se již nezapojovat. Potůček výslovně zmiňuje nedostatek částečných
úvazků na trhu nebo tlak na ženy v důchodovém věku starat se o vnoučata svých potomků a
další rodinné příslušníky. Podle údajů Českého statistického úřadu v Česku nyní nejčastěji
pracují skupiny seniorů s vysokoškolským vzděláním, a to konkrétněji ve vedoucích pozicích
či na postech specialistů.
Jak to vidí politici?
Žádná z parlamentních stran se přitom problematice pracujících seniorů ve svých dosud
představených politických programech výrazněji nevěnuje. Ministr financí Ivan Pilný (ANO)
ovšem v květnu zdůrazňoval nutnost penzijní reformy slovy, že stávající systém je
dlouhodobě neudržitelný. V rozhovoru pro deník Právo uvedl, že "my budeme potřebovat,
aby senioři pracovali, protože je tady zoufalý nedostatek pracovních sil. Je potřeba jim dát
příležitost vzdělávat se, socializovat, měli bychom jim zlevnit internet." Ostatní strany se však
problematice spíše vyhýbají. „Další motivace ke zvýšení množství pracujících seniorů ze
strany státu neplánujeme. Dnešní důchodový systém motivuje běžné občany dostatečně,
aby pracovali i po dosažení důchodového věku, pokud chtějí,“ uvádí například
místopředseda poslanecké sněmovny za KDU-ČSL Jan Bartošek. „Při současném
deklarovaném nedostatku pracovníků je to spíše otázka pro zaměstnavatele, jaké jsou
ochotni pro starší občany nabídnout motivační podmínky, včetně rekvalifikace a zaškolení,“
domnívá se poslanec.
Neochotu se situací zvýšeně zabývat vyjadřuje i za opoziční TOP 09 poslankyně Markéta
Pekarová Adamová. „Cílem TOP 09 není zvýhodňovat vybrané skupiny lidí před ostatními,
proto nepracujeme s návrhy na zvýšení pracujících seniorů,“ uvedla. Negativně však vnímá
zastropování věku odchodu do důchodu na 65 let. „Jak uvádí studie, drtivá většina Čechů
odchází do důchodu jen proto, že dostali nárok na starobní důchod, nikoliv kvůli zdravotnímu
omezení. Domnívám se, že zastropování věku odchodu do důchodu, ke kterému přistoupila
dosavadní vláda, počet pracujících nenavýší“.
Odejít do penze, nebo pracovat?
Lidé v důchodovém věku mají momentálně na výběr ze tří základních možností, jak se svou
situací naložit. Mohou čerpání důchodu odložit, pobírat poloviční penzi, nebo ji naopak
čerpat v plné výši. Podle zvolené varianty pak lze žádat o zvýšení výpočtového základu
starobního důchodu. V případě pobírání plného důchodu při zaměstnání se jedná o 0,4
procenta za každých 360 odpracovaných kalendářních dní, případně u polovičního důchodu
1,5 procenta za každých 180 odpracovaných dní a stejný poměr za dní 90, když senior
důchod vůbec nepobírá. Senioři mají také možnost nárokovat si i základní slevu na
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poplatníka, tedy až 24 840 korun ročně. Platí pro ně ovšem stejně jako ostatní zaměstnance
povinnost platit zdravotní a sociální pojištění. O zvýšení důchodového základu i o slevu na
poplatníka si musí každý senior samostatně požádat.
Zdroj: E15

GDPR

„EMPLOYEE ENGAGEMENT A GDPR. CO MAJÍ SPOLEČNÉHO?
Bezpečnost v kyberprostoru je velký problém, který se během posledních pár let
dramaticky zvýšil. Podle některých odhadů stojí počítačové pirátství společnosti na celém
světě kolem 450 miliard dolarů. Z nejnovější Zprávy o připravenosti firem zveřejněné
společností Hiscox není téměř polovina z 3000 tázaných společností na blížící se zavedení
GDPR dostatečně připravena a pouhá třetina z nich se v oblasti prevence a připravenosti
na kybernetický útok označila za odborníky.
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation) se z EU
v tichosti vykutálelo na jaře 2017 za účelem stanovit v této oblasti lepší pravidla.
Zatímco některé organizace již učinily opatření, aby na takto zaktualizovaná pravidla byly
připravené, mnoho dalších na tom stále ještě pracuje.
Čeho všeho se GDPR týká?
Jakkoli si je potřeby lepší ochrany dat vědoma většina firem, mnohé z nich neposuzují zcela
adekvátně všechny úrovně, na nichž jsou osobní data shromažďována, ukládána, používána a
sdílena. Dokonce i po proškolení zaměstnanců krádeže dat nadále bují do té míry, že
pravděpodobnost, že dojde k obvinění z porušení jejich ochrany, zůstává stále velmi vysoká.
GDPR je aktualizací předchozí směrnice týkající se managementu provozních a osobních dat,
zvyšující ochranu osobních dat spotřebitelů a jejich kontrolu nad nimi. Jedná se o iniciativu,
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kterou organizace na celém světě musí vzít na vědomí, zejména pokud mají své pobočky
na území Evropské unie anebo obchodují se společnostmi z tohoto regionu.
GDPR v zásadě nahrazuje směrnici o ochraně osobních údajů (směrnice 95/46/ES) z roku
1995, tedy z doby, kdy mezinárodní krádeže dat ještě nebyly považovány za hrozbu.
Organizace mají nyní již jen pár měsíců na to, aby vyhodnotily a upravily způsob
shromažďování, používání, ukládání a sdílení svých dat, včetně jejich přenosnosti.
Jak souvisí koncept zapojení zaměstnanců (Employee Engagement) s GDPR?
Na první pohled se možná zdá obtížné najít mezi ochranou osobních údajů a větším zájmu
zaměstnanců na prosperitě firmy, na nějž je v poslední době kladen tak velký důraz, nějakou
spojitost. V činnosti organizace působí jako dva velmi rozdílné aspekty. Ve skutečnosti jsou
však víc než zajímavě propojeny.
Ještě před lety se angažovanosti zaměstnanců žádná větší důležitost nepřikládala nebo
přinejmenším nebyla správně pochopena ani monitorována. Od zaměstnanců se jednou
ročně požadovalo vyplnění dotazníku, později již v elektronické formě, v němž ohodnotili
svoji práci a poskytli tak zaměstnavateli zpětnou vazbu. Nebylo to tedy ani „high tech“, ani
extra bezpečné. Dřív prostě stačilo, aby se člověk v zaměstnání ukázal, odvedl svou práci a
výplata byla jeho. Zaměstnanci, kteří neměli možnost vyjádřit svůj názor, případně po čase
odešli.
Každopádně dnes si zaměstnavatelé uvědomují, jak zásadní má angažovanost pracovníků pro
fungování firmy význam. Nejen co se jejich každodenní produktivity týče, ale i s ohledem na
jejich motivaci ve firmě setrvat, což je v dnešní době celosvětového nedostatku
kvalifikovaných pracovníků více než palčivý problém.
Chytré společnosti proto investují do systémů, které jim poskytují zpětnou vazbu od
zaměstnanců nikoli jednou do roka, ale pravidelně a jejichž jednotlivé funkce mohou měřit
úspěšnost firemní kultury, teambuildingů či náboru, což je užitečné zejména v době, kdy
organizace prochází změnami.
Používáním těchto softwarů na shromažďování dat o angažovanosti zaměstnanců a jejich
analýzu pak organizace samozřejmě získává vysoce citlivé informace včetně toho, jak se
pracovník zrovna cítí, jakou má náladu, co si myslí o svém nadřízeném a podobně. Jedná se
tedy o velice osobní údaje, a právě proto u i tato data spadají pod ochranu GDPR.

Jak mohou organizace tohoto typu informací využívat tak, aby to nebylo v rozporu s GDPR?
Existuje několik způsobů, jak toho dosáhnout. Především si ujasněte, k čemu vám podobná
data budou užitečná a jak s nimi hodláte naložit.
Ze strany zaměstnanců pak samozřejmě musí být poskytování těchto informací dobrovolné
s možností kdykoli se rozhodnout jej ukončit. Pokud je však poskytnou, pak je za jejich
ochranu plně zodpovědná firma.
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Rovněž je třeba obeznámit se s tím, jakým způsobem váš dodavatel softwaru tato cloudová
data spravuje. V souladu s GDPR musejí být totiž všechna uložena na serverech EU
poskytujících nejvyšší stupeň zabezpečení.
Nesnažte se proto ušetřit nákupem levnějších zámořských serverů, u nichž nemáte záruku
požadovaného zabezpečení.

A konečně, zaměstnanci, kteří poskytují tento typ zpětné vazby, by v příslušném systému
měli mít vlastní přihlašovací jméno a heslo, a tudíž větší kontrolu nad tím, komu ji poskytují.
A tím by měl být pouze velmi omezený počet administrativních pracovníků, jimž by byl
přístup do softwaru umožněn rovněž pouze na základě přihlašovacích údajů.
Zdroj: Thymometrics.com a cnbc.com

KNIŽNÍ TIPY

Zaměstnavatelé versus zaměstnanci
Vladimír John
310 s.
Meriglobe Advisory House 2017

Na velmi úspěšné knihy Jak podnikat bez rizika a Podnikatelé versus
podvodníci z r. 2016 navazuje Vladimír John tématem, jež se dotýká téměř každého
podnikatele. Mít zaměstnance a neohrozit přitom své podnikání mimo jiné znamená být
neustále ve střehu. Zaměstnanci totiž umí být nesmírně vynalézaví v prosazování vlastních
zájmů na úkor svého zaměstnavatele. V autorově nejnovější knize se tak dočtete o 52
skutečných a mnohdy až neuvěřitelných případech, kdy se zaměstnanci pokusili okrást,
podvést či jinak poškodit svého chlebodárce. Poučte se z chyb zaměstnavatelů před vámi a
nastavte ve své firmě systémy tak, abyste se nestali dalšími v řadě napálených.
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Personalistika ve službách
Petr Frischman, Jan Župan
217 s.
Wolter Kluwers 2017

Monografie se věnuje aplikaci teorie personálního řízení ve specifickém
odvětví služeb. Vedle praktických poznatků z oblasti personalistiky kniha přináší ucelený
přehled základních oblastí pracovního práva a do značné hloubky rozebírá také aktuální
judikaturu. Kniha tak bude vítaným pomocníkem personalistům firem zabývajících se
službami.

Interní komunikace je nutnost!
Jarka Kovaříková
126 s.
Siria 2016
Kniha proto svižnou a čtivou formou shrnuje, co musí ve firmě fungovat, aby
fungovala také interní komunikace, jaká je praxe ve firmě, jaké jsou cílové
skupiny a komunikační kanály a jak je využívat. Přináší manažerům fígle, s jejichž pomocí
mohou firemní komunikaci zlepšit, zabývá se i krizovou interní komunikací a rozebírá velké
množství malérů a průšvihů, které mohou v interní komunikaci nastat. Čtenář se dozví, co v
interní komunikaci nedělat a čemu se vyhnout, a za každou kapitolou najde tipy k zamyšlení,
díky kterým si může uvědomit, co by se právě v jeho firmě dalo zlepšit.

KULINÁŘSKÉ OKÉNKO MILANA BENEŠE
Hokkaido – zelenina těchto dnů
V posledních letech se v podzimním období stává
stále více oblíbenou dýně HOKKAIDO. Mnozí ji začali
pěstovat, ale je ji možno stále častěji vidět i
v obchodech a na trzích, letos pak v hojné míře.
Příprava jídel z této dýně je velmi jednoduchá, proto
uvádíme několik receptů, které mohou být inspirací i
pro váš podzimní jídelníček.

Velikou výhodou je ta skutečnost, že dýně se před zpracováním nemusí loupat (stačí jen
omýt povrch).
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Polévka z dýně Hokkaido (u nás velmi oblíbená)
- množství použitých ingrediencí podle chuti
Ingredience: Dýně Hokkaido, olivový olej, bazalka,
citronová šťáva, kari, sůl, 1 nebo 2 lžíce zakysané
smetany

Postup: Na olivovém oleji osmahneme na kostky nakrájené dýně Hokkaido, ochutíme kari
kořením podle chuti, podlijeme vodou a dusíme do měkka. Uvařené dýně rozmixujeme,
přidáme čerstvou bazalku, citronovou šťávu, zakysanou smetanu a osolíme.

Dýňová kaše (výborná – moc doporučuji)
- přibližně z jedné poloviny dýně Hokkaido

Ingredience:
675 g dýně Hokkaido
300 ml zeleninového vývaru (případně voda + půl kostky
zeleninového bujónu)
1 lžička citronové šťávy
15 g másla
38 g zázvoru (čerstvého)
38 ml smetany (dávám zakysanou)
sůl, mletý pepř (dle chuti)
Postup: Dýni nakrájenou na kostky + zázvor (nastrouhaný) dáme do hrnce, zalijeme vývarem
a povaříme do změknutí, během čehož dojde k částečnému odpaření tekutiny.
Přidáme nakrájené máslo, smetanu a vyšleháme na jemnou kaši. Možno použít ponorný
mixér.
Dochutíme solí, pepřem a citronovou šťávou. Dobře promícháme a můžeme podávat jako
přílohu (všude tam, kde bychom použili třeba kaši bramborovou, hrachovou atd.
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Buchta z dýně Hokkaido (hrníčkový recept)
Ingredience:
 2 hrnky nastrouhané dýně Hokkaido (1 hrnek = ¼ lt)
 3 vejce
 1 hrnek moučkového cukru (lze použít i krupici)
 1 hrnek oleje nebo 250 g tuku na pečení
 1 hrnek mléka
 2,5 hrnku polohrubé mouky
 1 prášek do pečiva
 1 vanilkový cukr, 1 lžíce medu
 1 kávová lžička sody, 2 kávové lžičky mleté skořice
 oříšky, rozinky, sušené ovoce
 čokoládová poleva
Postup:
Dýni očistíme a nastrouháme na hrubém struhadle.
Vejce ušleháme s cukrem a přidáme olej nebo tuk na pečení.
Do mouky zamícháme vanilkový cukr, prášek do pečiva, sodu a skořici.
Přidáme rozmíchaná vejce.
Do této směsi vmícháme nastrouhanou cuketu (případně předem udělané cuketové
pyré); pokud je těsto moc husté, přilijeme mléko.
6. Můžeme přidat sekané ořechy, různá semínka, rozinky, sušené ovoce.
7. Těsto nalijeme na vymazaný a moukou vysypaný plech a pečeme v předehřáté troubě
na 175°C, přibližně 45 až 50 minut (špejlí zkontrolovat propečení).
8. Po vychladnutí buchtu přelijeme čokoládovou polevou a ozdobíme.
1.
2.
3.
4.
5.

Jemná dýňová bábovka z dýně Hokkaido – moc doporučuji
Ingredience:








350 g polohrubé mouky
150 až 200 g cukru krupice
1 prášek do pečiva (15 g)
4 vejce (oddělit žloutky a bílky)
150 až 200 g másla nebo tuku na pečení
300 g (možno i více, klidně až 350 g)
nastrouhané dýně (vhodná dýně hokkaido)
trochu vanilky, není-li, tak balíček vanilkového cukru
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 60 g sušených brusinek (doporučeno předem namočit v rumu)
 citronová šťáva z ½ až 1 citronu
 špetka soli
 moučkový cukru (na posypání)
Postup:
1. Troubu předehřát na 170 °C, bábovkovou formu vymastit máslem a vysypat hrubou
moukou.
2. V míse utřeme máslo/tuk s moučkovým cukrem a špetkou soli do nadýchané pěny.
3. Přidáme vanilku nebo vanilkový cukr, možno přidat šťávu z citronu.
4. Postupně zašleháváme žloutky (po jednom), přidáváme mouku s práškem do pečiva.
5. Přidáme nastrouhanou dýni (možno předem z dýně udělat pyré, ale není to nutné) a
pořádně promícháme.
6. Do směsi vmícháme brusinky.
7. Našleháme bílky na tuhý sníh a vmícháme ho opatrně, ale pečlivě, do hmoty v míse;
je-li hmota moc tuhá, možno naředit trochou jablečné/pomerančové šťávy.
8. Směs vylijeme do vymaštěné formy.
9. Povrch bábovky uhladíme a dáme péci do trouby.
Peče se cca 45 až 50 minut – zkusit špejlí propečení
Po upečení, po mírném vychladnutí, vyklopit bábovku z formy a ještě teplou pocukrovat
moučkovým cukrem.

Dýňové latté (neboli Pumpkin Spice Latte)
Ingredience na sirup
 350 g dýňového pyré - kupované mají například v DM (dětský
příkrm Moje první dýně) anebo domácí (rozpulte 1 menší dýni
Hokkaido, vydlabejte a dejte na 45 minut péct do trouby na
200°C následně nechte vychladnout, oloupejte slupku a rozmixujte tyčovým
mixerem, nebo v mixéru)
 350 ml vody
 225 g cukru krupice
 80 g třtinového cukru
 Dýňové koření: 2 polévkové lžíce skořice, 0,5 lžičky strouhaného muškátového oříšku,
1 lžička mletého hřebíčku
 1 polévková lžíce vanilkového extraktu
Postup
1. V menším hrnci zahřejte oba cukry a vodu, dokud se cukr dokonale nerozpustí, směs
se však nesmí začít vařit.
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2.
3.
4.
5.

Přidejte dýňové pyré a koření.
Zahřívejte cca 10 minut, ale opět pod bodem varu.
Nakonec odstavte z plotny a přimíchejte vanilkový extrakt.
Naplňte do uzavíratelné sklenice. V lednici by měl vydržet zhruba měsíc.

Na větší latté
 mléko podle velikosti hrnku
 2 polévkové lžíce sirupu
 2 panáky espressa
 šlehačka a skořice na ozdobu
1. Do uzavíratelné sklenice nebo shakeru nalijte mléko a sirup, dobře uzavřete a 30
sekund intenzivně protřepávejte.
2. Poté sklenici otevřete a dejte na 30 sekund do mikrovlnné trouby.
3. Nalijte do hrnku, přilijte kávu a ozdobte šlehačkou a skořicí.

Pikantní dýňové hranolky
Ingredience:
8 šálků dýně nakrájené na hranolky
2 čajové lžičky kari
2 čajové lžičky mletého sušeného česneku
1 lžička sušené mleté cibule
2 lžičky dýňového koření
1 lžíce olivového oleje
Postup:
Předehřejte troubu na 180°C. V míse obalte hranolky ve směsi koření a oleje a pečte do
měkka 30 minut.
V případě sladké verze obalíme hranolky ve směsi dýňového koření a 1 lžíce javorového
sirupu a jedné lžíce balzamikového octa.
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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