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SVĚTEM HR
Body shopping aneb Nový způsob najímání odborníků
Úřady práce v České republice hlásí nevídaně nízké počty uchazečů o zaměstnání. Zaměstnavatelé
tak hledají způsoby, jak získat dostatek pracovníků na projekty a zakázky, které by jinak museli
odmítnout. Jedním z řešení může být takzvaný body shopping (obchod s lidmi). Co se za tímto
pojmem skrývá?

Body shopping spočívá v najímání specializovaných
odborníků jako dočasných členů interních
projektových týmů po dobu realizace konkrétního
projektu. S tímto způsobem získávání schopných
pracovníků a specialistů se původně začalo
v odvětví informačních technologií.
Firmy v oblasti IT začaly své zaměstnance nabízet
na krátkodobé až střednědobé projekty jiným
společnostem.
Značné popularity tato praxe dosáhla koncem 90.
let minulého století, kdy řada podniků čelila
problému takzvané chyby Y2K, tedy zajištění
správného přechodu počítačových systémů na rok
2000 místo na rok 1900.
Silně vzrostla poptávka po IT expertech, kteří by dokázali tento úkol vyřešit, budovat trvalé kapacity
vlastních IT oddělení na jeden projekt nestálo za to.

Hlavně flexibilita
Jaké výhody body shopping poskytuje? Je to zejména flexibilita. Firma si může najít na jeden
konkrétní projekt konkrétního specialistu, o němž ví, že by ho po skončení zakázky už „neuživila“.
Zároveň se vyhne financování a organizaci náborového procesu i otázce ukončování pracovního
poměru.
„Podle našich zkušeností ušetří firma body shoppingem zpravidla 30 procent nákladů proti
klasickému náboru zaměstnanců,“ vysvětluje Libor Kaňák ze společnosti CHC Partners, která v oblasti
náboru a body shoppingu působí.
Firma se také nemusí zabývat administrativními náklady (vedení účetnictví, výplata mezd) a zároveň
získá od zprostředkovatele služby garanci odbornosti najatého člověka. „Tuto jistotu při najímání
expertů na volné noze nemá. Musí se buď spoléhat na reference, nebo investovat čas a prostředky
do důkladného prověření kandidáta,“ doplňuje Kaňák.

2

Využívané pozice
Jaké pozice se pomocí body shoppingu nejvíce vyhledávají? Programátor, IT administrátor, konzultant
podnikových systémů, webmaster nebo také dočasná podpora například při digitalizaci dokumentů
patří mezi nejčastější najímané profese. Ale mohou to být i pozice mimo sektor IT.
„V konzultačním oddělení máme vybudované pevné jádro našeho expertního týmu. Výhodou je
integrovaná spolupráce a kompletní přehled o architektuře nabízeného a implementovaného řešení.
V rámci tohoto týmu proto preferujeme stálý pracovní poměr, a to i z důvodu investic do
kontinuálního vzdělávání, profesního růstu našich zaměstnanců a jejich začlenění do týmu,“ vyjádřila
se pro Novinky k dané problematice Alena Kalinová, vedoucí softwarových architektů ve společnosti
SAP (informační systém, zkratka vznikla z německého Systeme, Anwendungen, Produkte in der
Datenverarbeitung, tedy systémy, aplikace a produkty při zpracování dat) pro region střední
a východní Evropy.
„V případě rozsáhlých projektů ale spolupracujeme také s experty z partnerských firem i s odborníky
na volné noze. Body shopping využíváme nárazově dle aktuální potřeby a tato forma spolupráce se
nám osvědčila,“ doplnila.
„Body shopping se stal způsobem najímání odborníků v mnoha dalších oborech. Poptávka po
pracovnících na časově omezené projekty je rovněž v oblasti účetnictví, právního poradenství,
krizového managementu nebo třeba personálního koučování,“ uzavírá Kaňák.
Zdroj: Právo

Třetina firem zvýší zaměstnancům hodnoty stravenek
Podle online průzkumu serveru Předvýběr mezi třemi tisícovkami zaměstnavatelů hodlá víc než
třetina oslovených firem zvýšit hodnotu stravenek poskytovaných zaměstnancům.
Ještě v letošním roce plánuje zvýšit hodnotu stravenek devět procent firem. Hned v lednu sedm
procent respondentů a zbylých 18 % dotázaných navýší hodnotu stravenek během roku 2018.
„Jednak to souvisí s dobrým stavem ekonomiky, navíc stravenky patří trvale k důležitým
zaměstnaneckým benefitům,“ vysvětluje důvody František Boudný, obchodní ředitel Předvýběru.

Významný benefit, nikoli však ten hlavní
Podle tří čtvrtin (77 %) respondentů jsou stravenky významný, i když nikoli nejdůležitější benefit.
Šestnáct procent firem je ovšem považuje za nejdůležitější výhodu poskytovanou zaměstnavatelem.
Pouze v sedmi procentech podniků považují stravenky za stále méně důležité.
Dle letního průzkumu personální agentury Grafton Recruitment nicméně zaměstnanci už považují
stravenky spíše za standard, nikoli za benefit.
Průměrná útrata v ČR za oběd v restauraci se na podzim vyšplhala již na více než 109 Kč.
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Jen čtvrtina Čechů stoná s neschopenkou
Každý Čech je minimálně jednou ročně zralý na neschopenku, ať už kvůli nemoci či úrazu. Ovšem
jen zhruba čtvrtina lidí na ni skutečně nastoupí. Ti ostatní si raději vezmou dovolenou, pracují
z domova či chodí nemocní dál do práce. Výpadek příjmu je hlavním důvodem, proč lidé marodit
odmítají.
Podle průzkumu agentury Ipsos pro společnost Europ Assistance se mezi respondenty nenašel jediný
člověk, který by během roku neměl důvod zůstat doma kvůli nemoci či třeba úrazu.
Naopak čtyři pětiny lidí marodí alespoň jednou či dvakrát ročně, ti ostatní dokonce mnohem častěji.
Tři z deseti chodí během nemoci do práce
Zůstat doma v posteli, léčit se a zároveň pobírat
nemocenskou, se zdá být tím nejrozumnějším způsobem, jak
nemoc řešit. Ovšem jen čtvrtina lidí tak činí. Nejčastěji si
berou neschopenku lidé s nízkými příjmy, lidé se základním
vzděláním či vyučení. Naopak lidé s vysokoškolským
vzděláním či nadprůměrnými příjmy čerpají nemocenské
dávky jen výjimečně. Na nemocenskou nastupují tak
mnohem častěji ženy než muži (třetina žen vs. pětina mužů).
Téměř tři lidé z deseti chodí během své nemoci do práce,
případně umožní-li to zaměstnavatel, pracují z domova. Zhruba stejný počet lidí si vezme dovolenou,
během níž se snaží co nejrychleji vyléčit.
Jen každý desátý oslovený má možnost čerpat od svého zaměstnavatele tzv. sick days (zdravotní
volno), které pak ještě kombinuje s prací z domova.
Podle průzkumu se Praha v otázce přístupu k řešení nemoci výrazně odlišuje od zbytku republiky –
místní zaměstnavatelé jsou zjevně flexibilnější v poskytování práce z domova a zdravotního volna –
nemoc tímto způsobem řeší více než polovina pražských zaměstnanců.

Výpadku příjmu se bojí hlavně muži
Zůstat během nemoci doma na neschopence znamená pro naprostou většinu lidí podstatné snížení
jejich příjmů. A právě výpadku příjmů se obává více než polovina lidí.
„Nedostatek financí děsí o něco častěji muže, zejména ty, kteří pracují takzvaně rukama – potřebují
být tedy při výkonu povolání skutečně zdraví, a lidi z menších obcí střední příjmové skupiny,“ doplnil
pro Právo Jurij Kostaš ze společnosti Europ Assistance.
Více než dvěma pětinám lidí dělají starosti i komplikace v chodu domácnosti, podle průzkumu trápí
téměř tři pětiny žen oproti třetině mužů.
Zdroj: Novinky.cz

4

Nová pravidla pro pracovní cesty za hranice rozdělují Evropu
Pracovní síla ze střední a východní Evropy se má prodražit. Zatímco nyní platí, že zaměstnancům
vyslaným do zahraničí musí dát firma alespoň minimální mzdu hostitelské země, nově budou mít
tito lidé nárok na veškeré příplatky a příspěvky běžné v cizině, například 13. plat nebo
zaměstnanecké benefity. České firmy se kvůli tomu bojí ztráty konkurenceschopnosti.

Pracovní síla ze střední a východní Evropy se má prodražit. Zatímco nyní platí, že svým zaměstnancům
vyslaným do zahraničí musí firmy dát alespoň minimální mzdu platnou v hostitelské zemi, nově by
měli mít tito lidé nárok i na všechny tamní příplatky a příspěvky. Počítá s tím návrh revize směrnice
o vysílání zaměstnanců, na němž se členské země Evropské unie shodly koncem října. Cílem novinek
je mzdová spravedlnost − snaha zajistit lidem z různých zemí unie za stejnou práci vykonávanou
na stejném místě totožnou mzdu.
Pro firmy to ale znamená, že budou muset zkoumat, na jaké příspěvky a příplatky mají v různých
zemích unie zaměstnanci nárok. Může jít například o 13. plat, příspěvky za ztížené pracovní prostředí
nebo různé zaměstnanecké benefity. Ty přitom nemusí být přímo stanovené zákony hostitelské
země, ale mohou vyplývat z odvětvových kolektivních smluv. I s jejich obsahem se tak budou muset
firmy vysílající zaměstnance do jiné země unie seznámit.
Změny pro desítky tisíc lidí
V Česku by se nová pravidla dotkla desítek tisíc lidí, které tuzemští
zaměstnavatelé přidělují na práci do jiných zemí Evropské unie. Platit
budou jak pro krátké služební cesty, ta k i pro pracovníky, které vyšle
firma do zahraničí na delší dobu − na několik měsíců nebo i roky.
Typickým příkladem může být zajištění servisu zboží prodaného
z Česka do Německa českými pracovníky nebo stavba dřevodomků
českými dělníky v jiné zemi unie. Naopak nová pravidla se nebudou
týkat řidičů kamionů. Pro ty by měl podle dohody členských zemí
vzniknout speciální předpis.
Dohodnuté novinky firmám napříč ekonomikou citelně zvýší mzdové
náklady. Podle zaměstnavatelských svazů návrh omezuje cirkulaci expertů, limituje vysílání
pracovníků a pohyb služeb přes hranice. "Jakmile české či jiné firmy ze zemí EU s nižšími mzdovými
tarify budou muset vyplácet stejné mzdy, jaké platí firmy v zemích s vysokými mzdami, ztratí
důležitou konkurenční výhodu," varuje Ladislav Minčin, ředitel odboru legislativy, práva a analýz
Hospodářské komory ČR. To podle něj povede k tomu, že investoři začnou při výběru dodavatelů
upřednostňovat firmy, které jsou na daném trhu doma. Pokud se firmám z ciziny přesto podaří
na hostitelských trzích udržet, mohly by čelit dalším tlakům na růst mezd tentokrát na domácím trhu.
"Rozdíly v odměňování by mohly vést nejen k negativnímu dopadu na morálku tuzemských
zaměstnanců, po případném vyrovnání pak zejména ke zhoršení konkurenceschopnosti daných firem
i na domácím trhu, anebo dokonce k jejich likvidaci," obává se Minčič.
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Čí chleba jíš, toho zákony se řídíš

Návrh revize směrnice ale neřeší zdaleka jen platy zaměstnanců na služebních cestách do zahraničí.
Zkracuje také limit pro vyslání zaměstnanců z původních 24 měsíců na 12 měsíců. Pokud stráví
pracovník v hostitelské zemi více času, budou se na něj vztahovat veškerá tamní pracovněprávní
pravidla. Zatímco doposud si tak museli při vysílání zaměstnanců za hranice hlídat jen maximální
délku pracovní doby a počet dnů dovolené, na kterou mají nárok zaměstnanci v hostitelské zemi,
nově se bude na vyslané zaměstnance vztahovat třeba i v cizině běžná právní ochrana proti
nespravedlivému propuštěníČeské firmy budou muset dát svým lidem přiděleným na práci v cizině
vše, co je obvyklé v hostitelské zemi. Třeba i 13. plat nebo tamní benefity.
Aby se zabránilo obcházení nových pravidel,
počítá navrhovaná revize s tím, že se limit nebude
vztahovat ke konkrétnímu pracovníkovi, ale
k pozici, kterou v zahraničí zastává. To znamená,
že pokud se bude na stejné pozici "točit" více lidí
po sobě, doby jejich působení se budou sčítat.
Jenže i nový limit podnikatelským svazům vadí.
Panevropské sdružení BusinessEurope upozorňuje
na to, že neodpovídá potřebám společností, které
operují
na evropském
jednotném
trhu.
"Dlouhodobá mobilita je relativně běžná praxe v sektorech, jako je výroba či obchodní služby, kde
obavy z možného zneužívání v zásadě neexistují," upozorňuje sdružení ve svém stanovisku k revizi.
Omezování mobility podle něj poškodí tyto aktivity s vysokou přidanou hodnotou a podkope
fungování celého jednotného trhu v oblasti služeb. Revize směrnice podle BusinessEurope jen
přiživila mýtus mzdového dumpingu.
Ochrana bohatých
Právě mzdový dumping patří k hlavním argumentům zastánců novinek, mezi které patří zejména
státy s vyššími mzdami, jako je Francie nebo Německo. Tvrdí, že v některých odvětvích vydělávají
vyslaní pracovníci až o 50 procent méně než místní. To narušuje fungování pracovního trhu
hostitelských zemí a ohrožuje pracovní místa. Právě kvůli ochraně zemí s vyšší mzdovou úrovní
Evropská komise loni debatu o změně pravidel pro vysílání zaměstnanců iniciovala.
Avšak zvyšování legislativních překážek podle zástupců byznysu problém bohatých zemí nevyřeší.
"Mluvíme tu o pouhých 1,9 milionu pracovníků, kteří jedou vykonat službu za hranice a vrací se zpět
a nijak se nedotýkají trhu práce v hostitelské zemi," míní Eva Veličková ze Svazu průmyslu a dopravy.
Jde o méně než procento celkového počtu zaměstnanců v Evropské unii.
Podle bruselského think-tanku Bruegel jsou navíc vyslaní pracovníci pouze jednou z možností, jak
využívat rozdílů ve mzdách napříč unijními státy. Podobný efekt má například přesun výroby do států
s nižšími mzdami nebo dovoz levnějších produktů ze zemí s nižšími výrobními náklady. Výrazně
větším problémem pro pracovní trh než vyslaní pracovníci jsou pak podle analytiků Bruegelu lidé
pracující načerno.
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Systém prázdné schránky
Nejsou to ale jen zástupci byznysu, kdo má k novinkám výhrady. Odbory sice myšlenku "stejného
platu za stejnou práci na stejném místě" obecně vítají, na návrhu sestaveném členskými zeměmi ale
vidí nedostatky. Vadí jim například, že revidovaná pravidla se nemají vztahovat na silniční dopravce.
Právě nedodržování starého pravidla minimální mzdy na jejich cestách Evropou přitom stálo u zrodu
úprav směrnice.
Další chybou, na kterou odboráři upozorňují, je pak to, že pro vyslané zaměstnance nebudou platit
všechny typy kolektivních smluv. "Z návrhu vyplývá, že například podnikové kolektivní smlouvy
zohledněny být nemusí," říká vedoucí oddělení pro evropské a mezinárodní vztahy Českomoravské
konfederace odborových svazů Lucie Studničná. Hrozí tak, že by se nová právní úprava mohla stát jen
"prázdnou schránkou" bez reálného efektu. "Z naší praxe víme, že ochota zaměstnavatelských
subjektů uzavírat vyšší kolektivní smlouvy se limitně blíží nule, a tedy naprostá většina kolektivně
sjednaných nároků je upravena právě v podnikových kolektivních smlouvách," obává se Studničná.
Vyslaní pracovníci vydělávají až o polovinu méně než místní, tvrdí zastánci novinek. To ohrožuje trh
práce hostitelských zemí.
Co návrh neřeší, jsou také rozdíly ve výši odvodů placených zaměstnavatelem na sociální a zdravotní
pojištění mezi jednotlivými státy. Ty, pokud délka vyslání nepřekročí 24 měsíců, odvádí
zaměstnavatel v domovské zemi. Nákladovou rovnicí podniků to dokáže pořádně zamíchat.
"V současnosti se v České republice jedná o 34 procent oproti pouze cca 20 % v Německu," uvádí
příklad řídící partner advokátní kanceláře bpv Braun Partners Arthur Braun. Kolem 20 % se pohybují
odvody také v Rakousku. Ve Velké Británii klesají podle nedávné studie společnosti Deloitte pod 14%,
a v Nizozemsku dokonce pod 10 %. Bude to tak právě výše odvodů, která po vyrovnání mzdové
hladiny vyslaných a místních zaměstnanců vychýlí rovnováhu často v neprospěch chudších zemí unie.
Vedle toho, že firmy dají pracovníkovi vyšší mzdu, než by dostal doma, musí z ní posléze odvést vyšší
pojistné než zahraniční konkurence.
Revizi směrnice o vysílání zaměstnanců nyní čeká tzv. trialog, tedy jednání mezi zástupci Evropské
komise, Evropského parlamentu a rady. Pokud v něm obstojí, dostanou členské země ještě další čtyři
roky, aby se na novinky připravily.
Zdroj: Ekonom

Svaz průmyslu: Současná nízká nezaměstnanost je nezdravá a v
Česku panuje xenofobie vůči pracovníkům z Ukrajiny
Svaz průmyslu a dopravy představil požadavky českých firem adresované nové politické
reprezentaci. Budoucí vláda by podle firem měla zjednodušit stavební zákon, reformovat školství
nebo otevřít Česko zahraničním pracovníkům. Podle viceprezidenta svazu Jana Rafaje je současná
nezaměstnanost nezdravá.
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Stovky firem nově vznikající vládě vzkázaly, jaké věci jim v
ekonomice nejvíce vadí a jak by problémy chtěly řešit.
Nejdůležitější je podle nich změna stavebního zákona,
která by přinesla zrychlení výstavby, větší digitalizace
státní správy nebo zásadní reforma školství. Viceprezident
Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj však vidí největší
brzdu české ekonomiky na trhu práce. "Současná
nezaměstnanost pod tři procenta je nezdravá. Minulá
vláda nebrala tento problém příliš vážně a uzavřela Česko
před vstupem pracovníků ze zahraničí," uvedl Rafaj. Nová vláda by se podle něj měla snažit odbourat
xenofobii, která v Česku panuje vůči pracovníkům z Ukrajiny nebo Rumunska.
Zástupci svazu své programové prohlášení, na kterém spolupracovali se svými členskými firmami,
poslali předsedům všech parlamentních stran. Doufají, že na jejich požadavcích začnou politici brzy
pracovat. "Politická situace není jednoduchá, protože zvítězila strana bez koaličního potenciálu," řekl
prezident svazu Jaroslav Hanák, který jako hlavní prioritu jmenoval zrychlení výstavby dopravní
infrastruktury. Minulá vláda toho v tomto směru podle něj příliš neudělala.
Příprava na vstup do Eurozóny

Jednou z hlavních priorit svazu se nově stala také příprava na
vstup Česka do eurozóny. Viceprezident svazu Radek Špicar si
myslí, že tuzemská ekonomika společnou evropskou měnu
potřebuje. Důvodem je podle něj zejména brexit a vítězství
proevropských lídrů ve Francii a Německu. "Nechceme stát
mimo hlavní rozhodovací procesy. Doufáme, že nová vláda minimálně stanoví termín přijetí eura, ke
kterému budeme směřovat," dodal. Česko se zavázalo k přijetí eura při vstupu do Evropské unie v
roce 2004.
Špicar rovněž varoval před protievropskou rétorikou některých politiků. "Naše prosperita je navázána
na přístup na vnitřní trh EU. Náš odchod by konkurenti z ostatních zemí využili během pár dnů," řekl
Špicar.
Hodně si Radek Špicar slibuje od novely zákona o investičních pobídkách, na které začala pracovat již
Sobotkova vláda. Pokud by pobídky byly adresovány inovativním firmám, Česko by se podle něj
mohlo brzy zbavit nálepky levné ekonomiky.
Česká republika je podle poslední zprávy Světové banky Doing Business 30. nejrozvinutější světovou
ekonomikou. V řadě dílčích ukazatelů, jako je třeba infrastruktura, je pozice Česka horší. Vedle ní
země zaostává v inovacích, digitalizaci nebo ve vzdělávání. Svaz proto vyzývá vládu, aby vytvořila
podmínky pro posun ekonomického potenciálu země. Hanák si myslí, že do šesti let by se česká
ekonomika mohla dostat do dvacítky nejvyspělejších států světa.
Zdroj: ihned.cz
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NĚCO STATISTIKY
V České republice chybí až 300 tisíc řemeslníků. Firmy je lákají na
manažerské platy
Česko dlouhodobě trápí nedostatek řemeslníků. Podle odhadu Hospodářské komory České
republiky jich na trhu práce chybí až 300 tisíc. Počet uchazečů o studium učebních oborů navíc
dlouhodobě klesá. Přitom manuálně zruční odborníci uplatnění najdou snadno, navíc nadprůměrně
placené.
Zatímco podle údajů Českého statistického úřadu navštěvovalo v roce 2006 střední odborné školy s
maturitou a střední odborné školy s výučním listem téměř 385 tisíc žáků, v loňském školním roce to
bylo jen necelých 270 tisíc. Některé školy přesto hlásí obrat k lepšímu.
„V letošním školním roce jsme do prvního ročníku přijali celkem 502 žáků, vloni to bylo jen 444. Počet
žáků v naší škole stoupal i v minulých letech, letos je ale nárůst vyšší. Kapacita prvních ročníků však
stále není naplněná. Přijmout jsme schopni 550 až 600 žáků,“ řekl Miloslav Janeček, ředitel Střední
odborné školy Jarov.
Podle Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy hlásí velký nedostatek žáků obory sklenář,
montér vodovodů a kanalizací, slévač nebo kovář. Podobně jsou na tom i obory pokrývačské,
klempířské a dlaždičské. Malý zájem je i o obory hutník, umělecký keramik, modelář, kameník,
kamnář nebo sklenář.
„Dlouhodobě nejmenší zájem je o obory, po kterých je
na trhu práce největší ,hlad´, konkrétně se jedná o
učební obory tesař, pokrývač, klempíř nebo sklenář.
Největší zájem uchazečů zaznamenávají obory
instalatér, truhlář a zahradník. V posledních letech se k
populárním přidaly obory podlahář a strojní mechanik,“
doplnil Miloslav Janeček. „Nedostatkové jsou také
obory se stavebním a strojírenským zaměřením, v
oblasti služeb je situace lepší,“ dodal Roman Pommer,
viceprezident Hospodářské komory České republiky a prezident Cechu obkladačů.
Poptávka rapidně překračuje nabídku. Na kvalitního řemeslníka si zákazník počká nejméně půl roku.
„Nedostatek řemeslníků se datuje už do počátku 90. let, kdy začala kampaň – všichni mladí lidé by
měli mít maturitu a vysokou školu. Tento porevoluční trend pomalu opadá. Mnoho absolventů
základních škol zvolí učební obor s jasným příslibem pracovního uplatnění. Firmy se o kvalitní
řemeslníky přetahují a nabízejí jim mzdy i přes 50 tisíc korun měsíčně. Zkušení odborníci tak snadno
dosáhnou na plat srovnatelný s odměnou vrcholového manažera,“ vysvětlil Roman Pommer.
Zájem firem o řemeslníky a absolventy učebních oborů je obrovský a dál poroste. „Kvalifikovaní
odborníci mají zakázky nasmlouvané měsíce dopředu a poptávku nejsou schopni pokrýt. Problém
s nedostatkem řemeslníků bude mít Česko i v budoucnu. Ten vedle nedostatku absolventů do velké
míry zapříčiňuje i navzdory rostoucím platům odchod řemeslníků za lepšími platovými podmínkami
do zahraničí,“ upozornil Roman Pommer.
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Některé školy zavírají
Řada škol musí kvůli nezájmu obory zavírat. Například do učebního oboru obuvník nebo hodinář se
dlouhodobě žáci nehlásí, školy jej tak přestávají vyučovat. Některé obory ale i díky legislativě zažívají
renesanci. „Ukončit výuku jakéhokoliv oboru je velice jednoduché, naopak zahájit nebo obnovit obor
je nepoměrně složitější. Z toho důvodu se i méně početné obory snažíme zachovat. To se vyplatilo
například u oboru kominík, kdy jsme byli řadu let jedinou školou v celém Česku vyučující tento obor.
Po startu povinných revizí komínů zájemců o studium výrazně přibylo a následně začala tento obor
vyučovat řada dalších škol. Aktuálně je v ohrožení učební obor sklenář, který vyučujeme jako jediní
v Česku,“ upozornil Miloslav Janeček.
Česko zažívá nový trend - o řemeslo projevují zájem ženy. „Celkem tvoří dívky zhruba 20 % žáků naší
školy. V oborech zaměřených na zahradnictví tvoří dívky většinu, kolem 75 %. Co se týče dívek v
řemeslných oborech, jedná se prozatím o jednotlivce. Mezi absolventkami už máme ale truhlářku,
instalatérku nebo malířku a lakýrnici. Dívky vždy patří k těm nejlepším v oboru, a to i v odborném
výcviku,“ uzavřel Miloslav Janeček.
Zdroj: ihned.cz

Poptávka po dalším vzdělávání nadále trvá
Z posledního globálního průzkumu Workmonitor vyplynulo, že čeští zaměstnanci si uvědomují
nutnost průběžného vzdělávání a zvyšování kvalifikace, jen tím si totiž mohou zajistit uplatnění na
trhu práce.
Celkem 64 % respondentů průzkumu dokonce uvedlo, že
průběžné vzdělávání potřebují, aby zůstali na aktuální úrovni
kvalifikovanosti. Přestože většině zaměstnanců (67 %) jsou
vzdělávací aktivity spojené s prací nabízeny a hrazeny jejich
zaměstnavatelem, více než 2/3 dotazovaných jsou ochotny si další
školení samy zařídit a platit.
Drtivá většina respondentů z celého světa (90 %) i z ČR (95 %) v průzkumu uvedla, že pravidelné
obnovování dovedností a kvalifikace vede ke zvýšení jejich zaměstnatelnosti. Do značné míry to
souvisí s rostoucím využíváním technologií napříč všemi obory.

Čeští zaměstnanci neradi opouštějí svou vlast
Z nejnovějšího globálního průzkumu Workmonitor společnosti Randstad vyplynulo, že ochota
Čechů emigrovat nebo se dočasně odstěhovat za prací do zahraničí je jedna z vůbec nejnižších na
světě.
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Na otázku ochoty emigrovat za prací se v pravidelném čtvrtletním průzkumu personálně poradenské
společnosti Randstad v ČR vyjádřilo kladně pouze 35 % dotazovaných, což je druhá nejnižší míra
vůbec (menší mělo pouze Dánsko 34 %, následovalo Rakousko a Nizozemsko s 36 %). Dočasně
se odstěhovat za prací je ochotných pouze 41 % českých zaměstnanců, což je opět jedna z nejnižších
úrovní v rámci průzkumu zahrnujícího 33 zemí po celém světě (nižší pouze Rakousko 38 % a Dánsko
40 %).
Češi a zaměstnávání cizinců
I když na českém trhu aktuálně panuje velký hlad po lidech, s hledáním pracovníků v zahraničí
souhlasilo pouze 50 % respondentů průzkumu, což rovněž představuje jednu z nejnižších úrovní z 33
zemí, které byly do průzkumu zapojeny. Nejnižší ochota zaměstnávat cizince vládne v Argentině (29
%), v Maďarsku (33 %) a v Mexiku (39 %).
Zdroj: Randstad

Studentů vysokých škol je stále méně
V uplynulém desetiletí se počet studentů vysokých škol měnil. Do roku 2010, kdy bylo
vysokoškoláků skoro 400 tisíc, jich bylo každým rokem více, od roku 2010 naopak stále méně.
V loňském roce studovalo na vysoké škole 311 tisíc studentů. Co za tím stojí? Podle měsíčníku
Českého statistického úřadu Statistika & My za to nemůže nedostatek zájmu o studium, ale
především demografický vývoj. Management a technické obory je stálicí, zájem o studijní obory z
kategorie Obchod, administrativa a právo je dlouhodobý. Tyto obory studuje 20 % všech
vysokoškoláků. Převažuje zaměření management a správa, které však od roku 2010 zaznamenávají
nejvyšší úbytek studujících – za posledních 6 let o vice než třetinu. Technické obory studovalo v roce
2016 17 % lidí. Ale izde ubylo studentů o 22 %.
Rapidní je úbytek studentů pedagogiky. Od roku 2010 to bylo o 30 %, v roce 2016 tito studenti tvořili
pouze jednu desetinu všech vysokoškoláků. Stejné to bylo u studií Společenských věd, žurnalistiky a
informačních věd a student Humanitních věd a umění.

Matematika a přírodní vědy
Více je studujících zdravotní péči a biologii, přičemž v oboru zdravotní péče studentů naopak přibylo
– navštěvovalo jej 10 %, tedy o 8 % vice než v roce 2010. Ve stejné zastřešující kategorii společně se
zdravotnictví jsou studenti sociální péče a péče o příznivé životní podmínky, kterých naopak v
posledních šesti letech výrazně ubylo a tvoří pouze 1 % vysokoškolských studentů. Relativně stabilní,
pouze s mírným úbytkem studentů, je kategorie oborů Přírodních věd, matematiky a statistiky, která
zahrnuje 7 % student, přičemž studentů biologie a příbuzných věd přibývá, studentů věd o neživé
přírodě a životním prostředí ubylo o 13 %. Statistiků a matematiků potom ubylo dokonce o 32 %.
Počet posledně jmenovaných je však tradičně velmi nízký, tvoří pouze kolem 1 % všech student a
změny jsou tak více patrné.
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Stabilně vyhledávané obory
Sem dlouhodobě patří obor informačních a komunikačních technologií, který navštěvuje 5 %
studujících. Zde je úbytek studentů pouze lehký. Nutno dodat, že každý čtvrtý student zdravotní péče
či ICT je cizinec. V roce 2016 u nás studovalo skoro 44 000 cizinců, což je 14 % vysokoškoláků, a jejich
počet stále roste.
Zdroj: E15

TÉMA: PENÍZE
Přehled mezd: Nejvíc přidáno dostali řidiči nebo prodavačky,
nejrychleji mzdy rostly na Plzeňsku
Zaměstnanci českých firem si letos na mzdách polepšili téměř o osm procent. Příští rok má být ještě
růžovější: podle odhadů by výdělky mohly vzrůst o 8,6 procenta. Na mzdy tlačí i odboráři.
Do kolektivních vyjednávání jdou s požadavkem přidání o osm až 10 procent.
Zaměstnanci českých firem zažívají dobu nebývalé hojnosti. V letošním roce se dočkali zvýšení mezd
v průměru o více než sedm procent. A příští rok patrně bude ještě štědřejší. Například Hospodářská
komora odhaduje, že napřesrok platy v soukromém sektoru porostou bezmála o devět procent.
Odboráři přitom žádají ještě víc a s ohledem na kritickou situaci na pracovním trhu to není nereálné.
Příklady ukazují, že dostatečně "asertivním" vyjednáváním se povedlo uhádat platy vyšší i o desítky
procent.
Zvyšování mezd je dnes jedním z mála způsobů, jak si mohou podniky nedostatkové zaměstnance
udržet. Lidé jsou totiž díky vynikající ekonomické situaci mnohem sebevědomější. Například až
polovina zaměstnanců podle průzkumu společnosti Grafton zvažuje, že by během příštího půlroku
odešla za lepším. Peníze jsou pro ně přitom hlavním rozhodovacím faktorem. Když dostanou lepší
nabídku, nebudou s odchodem váhat.
Vláda před volbami schválila růst mezd ve veřejném sektoru o 10 i 15 %. Odboráři to využijí k tlaku na
soukromé firmy.
Překotný růst mezd v Česku má ovšem i své stinné stránky. Přispívá k zrychlující se inflaci. Nutí také
firmy k tomu, aby ve velkém investovaly do automatizace a robotů, kteří jednou lidskou práci
nahradí. A konečně, Česko také postupně přichází o jednu z velkých konkurenčních výhod. Příliš
prudké zvyšování platů, a to dokonce rychlejší, než je růst produktivity práce, může podle ekonomů
znesnadnit život exportérům.
Stávková pohotovost
Odboráři z bank a pojišťoven se chystají ke stávkové pohotovosti. Nejsou spokojení s návrhy
finančních institucí na zvyšování mezd, které se podle nich často pohybují jen na úrovni inflace, tedy
mezi dvěma a třemi procenty. Odborový svaz pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví chce podstatně
více: svým vyjednávačům doporučuje, aby po zaměstnavatelích požadovali 15% přidání.
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Zaměstnanci bank nejsou zdaleka jediní. Tvrdá vyjednávání probíhají třeba i v mladoboleslavské
Škodovce. Přestože lidé v největší české automobilce patří mezi nejlépe placené manuálně pracující
zaměstnance v českém průmyslu, rádi by si v příštím roce polepšili o více než 10 procent. A navíc
chtějí dosáhnout toho, aby vedení Škodovky zrušilo plány na zavedení pravidelných víkendových
směn.
První jednání nedopadla podle jejich představ, což odboráři je hodnotili drsně a tvrdí, že jsou ochotní
kvůli zvýšení svých mezd dovést vyjednávání i do stávky. Za vzor jim přitom slouží zaměstnanci
slovenské továrny Volkswagen, kteří si šestidenní stávkou vyvzdorovali zvýšení mezd o 14 %.
Ideální doba na žádost o přidání
Oba příklady ukazují, že tlak na firmy ohledně zvyšování mezd
bude v letošních kolektivních vyjednáváních zřejmě ještě vyšší
než kdy v minulosti. Zaměstnancům i odborářům nahrává
skutečnost, že Česko zažívá období rekordně nízké
nezaměstnanosti. Ta na podzim spadla pod čtyři procenta.
"Počet uchazečů o práci je nejnižší od roku 1997. Na jedno
volné místo se v průměru hlásí jen 1,3 uchazeče," upozorňuje
ekonom společnosti Next Finance Vladimír Pikora. Výsledkem
je akutní nedostatek lidí, jímž trpí mnoho podniků napříč
všemi sektory ekonomiky. Jinými slovy: kdo pracovat chce, už
pracuje. Volná místa firmy obsazují stále obtížněji, a musí
kvůli tomu také přizpůsobit platovou politiku.
Exportéři varují, že příliš rychlý růst mezd může ohrozit jejich konkurenceschopnost při vývozu zboží
především do západní Evropy.
Stále větší výzvou je navíc udržení stávajících zaměstnanců. Napjatá situace na trhu práce vede
k tomu, že se lidé tolik nebojí měnit zaměstnání a jít za lepším. Tento trend potvrzuje třeba výzkum
personální agentury Grafton uskutečněný letos v září a říjnu. Vyplývá z něj, že bezmála čtvrtina Čechů
by chtěla do jednoho měsíce změnit zaměstnání. A necelá polovina je k takovému kroku odhodlána
během příštího půlroku. "I když se zaměstnavatelé snaží své lidi udržet a zajistit si jejich loajalitu
růstem mezd či navyšováním nefinančních benefitů, velká konkurence firem v oblasti lidí nahrává
tomu, že se zaměstnanci více než dřív poohlíží po novém místě," vysvětluje výsledky průzkumu
marketingová manažerka Graftonu Jitka Součková.
Zdroj: Ekonom

Zajímá vás, kolik vydělává váš spolupracovník?
Stále více Čechů chce vědět, kolik vydělávají jejich kolegové. Navíc nemají problém výši svého platu
sdělit své rodině nebo známým.
V evropských zemích je téma platů stále tabu. Informace, kolik lidé vydělávají, se firmy snaží držet v
tajnosti a většinou k mlčenlivosti o výši výdělku zavazují smluvně i své zaměstnance. Jak se ale
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ukazuje, Češi se o své mzdě mluvit nebojí. Informace o tom, kolik vydělávají, totiž nemá problém říci
svým blízkým téměř šest z deseti Čechů.
Přibližně stejný podíl, tedy 56 % Čechů, by chtělo vědět,
kolik vydělávají jejich blízcí přátelé nebo rodinní
příslušníci. Průzkum portálu Paylab.com ale ukazuje, že
našince víc než údaj o mzdě nejbližších zajímají čísla na
výplatní pásce jejich kolegů. Takovéto informace by
chtělo mít celých 70 % Čechů. Absolutní nezájem o
podobné informace projevilo jen 11 % lidí.
V porovnání s výsledky z ostatních zemí je chování Čechů
podobné jako jinde v Evropě. Celkové výsledky
průzkumu z devíti zemí totiž ukázaly, že 74 % lidí chce
vědět, kolik vydělává jejich kolega. Jde o něco vyšší podíl
lidí než v Čechách.

Nízký plat
Zaměstnanci s nadprůměrným platem mají menší potřebu vědět o výši mzdy svých kolegů než ti, kteří
vydělávají méně. Celkem 72 % podprůměrně vydělávajících Čechů chce vědět, kolik mají ostatní lidé
ve firmě. V případě nadprůměrně vydělávajících je to 69 %.
To samé platí i v případě informování známých o vlastním platu. Průzkum ukázal, že čím je plat nižší,
tím menší problém je mluvit o jeho výši na veřejnosti. Naopak jakmile je plat nadprůměrný,
zaměstnanci už nejsou tak ochotní o něm diskutovat. O tom, kolik vydělávají, tedy nemá problém
informovat 61 procent respondentů s nižším platem, než je celorepublikový průměr. Ve skupině s
nadprůměrnou mzdou je to 53 procent.

Rovnost pohlaví - alespoň ve zvídavosti
Zhruba stejná část mužů a žen měla zájem vědět, kolik si jejich kolegové vydělávají. Ženy nejsou
zvědavější, i když jsou postiženy nerovností platů, která se obecně nazývá gender gap. Právě
transparentnost platů by měla podle některých iniciativ přispět ke zmenšování těchto rozdílů.
Brusel vydal před třemi lety v této oblasti doporučení a mnoho zemí se předpisy inspirovalo.
Zaměstnanci v některých zemích již získali právo vědět, kolik si jejich kolegové vydělávají. Například v
Německu mají ti, kteří pracují ve společnostech s více než 200 zaměstnanci, právo požádat o
zveřejnění příjmů svých kolegů. Lidé mohou svobodně požadovat informace o odměně svých kolegů
od daňových úřadů ve Finsku a údaje o platu zaměstnanců jsou již dlouho dostupné v Norsku.
Zdroj: Euro
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HR A NEUROVĚDY
Boj v hlavě
Daniel Goleman
Od dětství slyšíme, co zní tak snadno: Neztrácej sebekontrolu! Nepřipusť,
abys svými emocemi přišel o to nejlepší, co v tobě je! A pak čteme o
sportovních hvězdách s milionovými příjmy v dolarech, které však ztratily
– ne při sportu, nýbrž v nějakých eskapádách, nebo třeba domácím
násilím. Následují je nešťastné činy firemních vůdců, například bývalého
šéfa Uberu. A nám zbývá jen potřásat hlavou.
Přinejmenším hlava je tím pravým místem pro pochopení uvedeného
chování. Odráží boj v mozku. Je to bitva, která se točí okolo řízení
impulzů, dilema mezi dosažením svého za každou cenu a protiváhou,
která naši situaci mírní a říká ne. Takto protikladně působící síly jsou
typické pro každého leadera, nejen ve sportu nebo v luxusním obleku, ale
všude.
Každá korporátní kultura má své nesporné zásady a při tak častém přesouvání řídících pracovníků
z jedné společnosti do druhé, jakému jsme svědky nyní, jde o to, aby se rychle učili, jak se s tím
vyrovnávat. Vezměme si příklad manažera, který přešel z firmy orientované na rychlou reakci, pod
stálým tlakem, do nějaké jiné společnosti s uvolněným chodem. Jeho styl přijímat rychlá řešení, který
předtím dobře fungoval, se dostal do konfliktu, a za netrpělivost a hrubost se platí. Dříve než byl
manažer schopen zjistit, o co běží, opouští dotčeně poradu, která ale má zásadní význam. Posléze ho
nabádá šéf, aby věci nebral tak vážně, zpomalil, vyslechl kolegy.
Sportovní hvězda, manažer ve světle ramp i zbrklý řídící pracovník na úrovni svých mozků vypovídají
stejně: věčné napětí mezi prefrontální oblastí (mozková oblast mezi očima a čelem – pozn. PŠ) a
amygdalou – tedy mezi ego a id, řečeno slovy Sigmunda Freuda. Prefrontální oběh za čelem funguje
jako výkonné centrum mozku. Jestliže má tato oblast převahu, jsme rozumově na vrcholu, schopni
přijímat informace komplexně a velmi dobře tomu přizpůsobit své reakce. Je aktivována v době, kdy
chápeme, učíme se, plánujeme, zvažujeme pro a proti a konáme.
Amygdala, součást emočního oběhu ve středním mozku, umístěná mezi ušima, se chová jako
spouštěč pro naši aktivaci v situaci, která se zdá být beznadějná. Ve vývoji od zásadní otázky: „Najím
se, nebo to spolkne mě?“ přecházíme k formě: „Mám to jisté?“ a „Mohu získat to, co právě teď
chci?“
V rámci mozku má amygdala privilegované postavení. Jestliže zaznamená signál, že došlo ke krizové
situaci, tato emocionálně reagující soustava může překonat prefrontální oblast a převzít roli nositele
rozhodnutí. Projevit se to může zlostnou reakcí, obavou nebo radostí. Amygdala nás podněcuje,
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abychom se bez rozmýšlení zmocnili toho, co chceme, a činili, co chceme. Jasným znamením, že
amygdala převzala iniciativu, je, že záhy litujeme, co jsme právě řekli nebo udělali.
Dominance amygdaly není vždy tak očividná, někdy je tu pomalé kypění, ne zrovna afektivní výbuch.
Týká se to například někoho, kdo nemůže vystát svého nadřízeného nebo spolupracovníka, avšak
nedokáže změnit situaci. Taková osoba se napůl přizpůsobí, zadržuje svou frustraci a zůstává
naplněna stresovými hormony, jako je například kortizol, který působí více než bušení srdce. Tyto
hormony pak čerpají energii z jiných biologických rezerv, například z imunitního systému. Reakcí bývá
citlivost na každé nachlazení, které se objeví v kanceláři nebo které přinesou děti domů ze školy.
Známku zralosti můžeme vidět v tom, jak roste rozdíl mezi podnětem a jednáním. Ve světě emoční
inteligence, mluvíme o „emočním sebeřízení“, jedné z mnoha kompetencí, odhaluje výzkum
prováděný firmou Korn Ferry Hay Group znaky, které odlišují výborné vůdce od průměrných.
S kompetencí emoční inteligence je vůdce schopen udržet rozkladné emoce a podněty pod kontrolou
a zachovat se efektivně, i za podmínek největšího stresu, s klidem a srozumitelností.
Všechny tyto kompetence jsou dovednostmi, které se dají naučit. Nemusíme být odkázáni na
amygdalu. Velmi nám to pomůže, abychom správně reagovali na podněty vedoucí ke zkratkovitému
jednání. Můžeme například vnímat něčí podnět ke zlosti, jakmile začne povzbuzovat nevoli u
ostatních lidí. Díky pozornému přístupu lze rozpoznat přicházející myšlenky a pamatovat na to, že jim
nemusíme věřit. To vytváří vnitřní volbu, kterou jsme předtím neměli.
A to může vytvářet všechny odlišnosti ve skutečném dění, jak se stalo například šéfovi jisté národní
realitní společnosti. Ten zveličoval špatné zprávy tak často, až skončil v informační bublině, kdy
strachující se podřízení zkreslovali špatné výsledky. Šéf vyhledal terapeuta, který jej dokázal
přesvědčit, že vlastní strach z nezdaru spustil útoky přicházející z jeho amygdaly. Šéf se naučil
rozpoznávat své podněty, které přicházely a rázně vstupovaly do jeho prefrontální mozkové kůry,
aniž by mlátil okolo sebe. Výsledek? Jeho pracovníci začali být otevřenější a tento šéf firmy získal
pravdivější obraz, jak se skutečně dělá obchod.

Daniel Jay Goleman je americký psycholog. Je autorem řady publikací, v
nichž se zabývá tématy z oblasti emoční a sociální inteligence nebo
pozornosti. V češtině vyšla např. jeho kniha Emoční inteligence (2011).

Zdroj: bulletin Korn Ferry Institutu, přeložil Pavel Škorpil, viceprezident Klubu personalistů ČR
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Úvodní kurz do transakční analýzy
„TA 101“

Transakční analýza je směr dynamické psychologie s uplatněním v oblasti psychoterapie,
poradenství, vzdělávání a výchově a v práci s organizacemi. Základní koncepty transakční
analýzy jsou dobře srozumitelné a pomáhají lidem porozumět tomu, jak funguje jejich
osobnost v různých situacích, pochopit komunikační styl vlastní i druhých a vědomě si volit
svoje reakce.

Chcete se dozvědět, jak pracovat se svými kolegy, podřízenými a nadřízenými? Chcete mít
výhodu v komunikaci s druhými? Zajímá vás, jak psychologický přístup může být užitečný
při každodenním řízení?

Kurz „TA 101“ je dvoudenní, mezinárodně uznávaný kurz, který je základním předpokladem
pro jakékoli následné garantované vzdělávání v oblasti transakční analýzy. Poskytuje hlavní
přehled o jednotlivých TA konceptech a jejich aplikaci v osobním i profesním životě.

Lektorka: PhDr. Radmila Pikorová, PTSTA-C
Datum: 5. - 6. 3. 2018 v rozsahu 16 hod.
Místo konání: Praha 1
Základní cena: 3950,- Kč
Cena pro členy ČATA: 3500,-Kč

Přihlášku do kurzu a více informací o TA najdete na stránkách: www.ta-cata.cz
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40 manažerských mýtů, které škodí vašemu byznysu
Jan Urban
192 s.
Grada 2017
Měl by dobrý manažer zacházet se všemi podřízenými kolegy stejně?
Je pro firmu dobré, když mezi sebou zaměstnanci soutěží?
Měly by se organizace řídit zásadami „nejlepší praxe“?
Povede zvýšení mezd k vyšší motivaci pracovníků?
Podporuje „teambuilding“ týmovou práci? Většina začínajících, ale i zkušenějších manažerů
odpoví intuitivně ano. Nepotěšíme vás, není to pravda! Jde o typické slepé uličky řízení, na
které
by
se
měla
pověsit
cedulka:
Tudy
cesta
nevede!
Zkušený poradce a autor řady knih vám odkryje čtyřicet nejčastějších mýtů, kterým
manažeři a organizace podléhají, a ukáže vám, jak se věci opravdu mají a jak postupovat při
vedení lidí a firem správně. Čtivá a praktická knížka je určena jak začínajícím, tak i
zkušenějším manažerům, vedoucím týmů a studentům managementu.

Jak omezit fluktuaci a udržet si zaměstnance manažerskými nástroji
Vojtěch Bednář
112 s.
Grada 2017
Jak snížit současnou vyšší fluktuaci zaměstnanců bez zvyšování mezd, což
k dlouhodobému udržení lidí stejně nevede? Jak podpořit loajalitu
zaměstnanců, aby své zaměstnání nebrali pouze jako místo, kam chodí
vydělávat peníze, ale jako součást svého života? Jaká opatření k omezení
fluktuace fungují a jak je realizovat? Jak pracovat se zaměstnanci s rizikem odchodu? Jaké taktiky
použít k zastavení fluktuace, tedy když už lidé odcházejí?
To vše se dozvíte v této praktické a přehledné knížce zkušeného konzultanta v oblasti vedení lidí a
komunikace ve firmách. Zjistíte, proč lidé nejsou a proč odcházejí, kdy a jak fungují peníze, jaký
způsob vedení a jaké prostředí zaměstnance udrží, proč tolik záleží na předávání informací
zaměstnancům, a také jak poznáme, zda se nám tato práce daří. V knížce najdete mnoho praktických
rad a příkladů z reálné praxe. Je určena personalistům a manažerům v komerčním sektoru.

Členové klubu personalistů mají v nakladatelství Grada slevu 20 %.
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KULINÁŘSKÉ OKÉNKO MILANA BENEŠE
Máslová vánočka „Milan“

Uvádím recept na dvě menší vánočky, lze ale udělat z daného množství ingrediencí jednu
velkou (foto). Doma jsme si oblíbili právě tu větší vánočku, která působí i chutná
impozantně.
Potřebujeme k tomu (na 2 vánočky nebo na 1 velkou):
- 25 dkg másla
- 25 dkg cukru
- 1 kg polohrubé mouky
- 1 1/2 kostky droždí
- citronovou kůru z 1 citronu
- 2 lžičky soli
- vanilkový cukr
- 3 žloutky
- rozinky, mandle cca 5 až 10 dkg – plátkové (více než polovinu dát do těsta, zbytek
nechat na posypání)
- asi 1/4 l mléka
Postup:
1) Z droždí, části mléka a cca 3 dkg cukru udělat kvásek, zaprášit trochou mouky
2) Máslo, zbylý cukr, vanilkový cukr a žloutky třít v míse do hladka; pak postupně
přidávat mouku se solí a přilévat mléko; po dostatečném zpracování vmíchat do těsta
nadrobno nasekané mandle a rozinky (množství podle uvážení)
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3) Nechat kynout – cca 2 hodiny – až těsto v míse nabude zhruba na dvojnásobek;
někdy to trvá třeba i déle, záleží na mouce (každá mouka je jiná) a droždí
4) Z těsta vytvořit 2 vánočkyx) (nebo jednu velikou), vánočky/ku dát na plech; ještě chvíli
(cca 10 až 15 minut) nechat na plechu kynout, pak potřít rozšlehaným vejcem a
posypat lístky mandlí
5) Vložit do trouby, předehřáté na cca 180° C, asi po 15 minutách zmírnit na 150° C,
zpočátku (tak 20 minut) možno přikrýt shora alobalem, aby povrch nehnědl tak rychle
6) Po upečení pocukrovat
Poznámka k vytvarování vánočky: x) Vánočku je možné uplést různým způsobem, např. ze
šesti, sedmi, osmi, devíti pramenů; klasický způsob je: z devíti pramenů = základna ze 4,
střední vrstva ze tří, horní vrstva ze dvou prutů (viz obrázek dole).
Vykynuté těsto rozdělíme na devět stejných dílů, které vyválíme na stejně dlouhé prameny.
Čtyři prameny položíme vedle sebe tak, aby směřovaly od nás. Překřížíme dva prostřední
prameny; pravý přes levý. Pak uchopíme dva prameny, které leží vlevo, a překřížíme pravý
přes levý. Totéž uděláme i se dvěma prameny vpravo. Potom opět překřížíme dva prostřední
prameny; pravý přes levý a vše opakujeme od začátku. Na obou koncích prameny k sobě
dobře přitiskneme. Další patro upleteme ze tří pramenů a poslední dva prameny omotáme
navzájem kolem sebe.
Každé patro k tomu spodnímu vždy přitiskneme. Aby se vánočka při pečení „nerozběhla“, je
velmi vhodné zajistit správnou polohu všech „pater“ špejlemi, kterými není radno šetřit.

Příjemné Vánoce a Dobrou chuť!
MB

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