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NEJBLIŽŠÍ AKCE:
17. 1. 13.00 – 16.00 Hodnocení zaměstnanců podle kompetenčních modelů on-line
aplikace. Seminář společnosti proHRleaders věnovaný problematice hodnocení
zaměstnanců od tvorby kompetenčních modelů až po praxi, včetně prezentace konkrétních
případů hodnocení v aplikaci pro HR, kdy se o svou zkušenost podělí také jeden z uživatelů,
Renata Soukupová, ředitelka lidských zdrojů ve společnosti ROSSMANN s. r.o.
Seminář společnosti Anderson Willinger Agilní řízení a budování multifunkčních týmů.
Firmy po celém světě, od technologických start-upů po nadnárodní banky, opouštějí tradiční
systém, kde vysocí manažeři řídí a jejich podřízení vykonávají příkazy. Velké pravomoci
dostávají malé multifunkční týmy, které se řídí samy. Říká se tomu agilní metoda řízení.
Moderní, účinná forma managementu, která zcela mění hru. Termín bude upřesněn.
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SVĚTEM HR
Nová odborová organizace poukazuje na problémy českých zaměstnanců
Přes rekordně nízkou nezaměstnanost trápí české zaměstnance nemálo problémů. Z průzkumu,
který připravila nová anonymní online odborová organizace Zaměstnanecké fórum (ZF) ve
spolupráci se společností Kantar TNS, vyplývají potíže jako tlak na nevykazování přesčasů,
minimální valorizace platů, nedodržování zákoníku práce, nereálné pracovní normy či zneužívání
volného času lidí. Informoval o tom předseda ZF Petr Novák.
„Zaměstnanecké fórum jsme založili proto, abychom pomohli zaměstnancům zlepšit jejich podmínky
a přiblížit se standardům Evropské unie,“ vysvětlil Novák, bývalý politik strany ANO.
Cílem ZF je přinést nové pojetí odborů. „Takových, které reagují na aktuální trend společnosti, kdy
zaměstnanci nejsou ochotni podávat maximální výkon pouze pod tlakem, ale dominantním faktorem
se stává motivace a komunikace ze strany zaměstnavatele. Pozitivním dopadem pro firmy je výrazně
vyšší produktivita práce takto motivovaného zaměstnance,“ uvedl předseda.
Registrovaný člen ZF podle něj získává odbornou právní podporu a profesionální tým, který vyjednává
se zaměstnavatelem. Důležitým benefitem má být i ochrana identity, tedy že zaměstnavatel se jméno
člena bez jeho souhlasu nedozví.
„Jde o reakci na každodenní realitu plnou vystresovaných a přetížených pracovníků, kteří kvůli
nepřiměřenému stresu podávají výrazně nižší pracovní výkony. Zaměstnanců, kteří tento stres pak
dále přenášejí na své rodiny. Toto chceme změnit,“ uzavřel Novák.
ZF je odborová organizace zapsaná Městským soudem v Praze, kde rovněž sídlí.
Zdroj: E15
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Až třetina zaměstnanců končí pár měsíců po nástupu,
firmám se to nevyplácí
Zaměstnanec, který odchází brzy po svém nástupu, může být pro zaměstnavatele
zmařenou investicí, která jej připraví až o statisíce korun. Dle zkušeností personalistů je
takových zaměstnanců dokonce třetina. Prodraží se také ti, kteří si nástup rozmyslí na
poslední chvíli. Zatímco u uchazečů firmy mnohdy nerozumějí jejich očekáváním,
u nováčků podceňují začlenění do týmu.
Podle výzkumu americké společnosti BambooHR, provedeného
na více než tisíci respondentech starších 24 let, opustí práci
třetina nových zaměstnanců během prvních šesti měsíců. Už
během prvního týdne se rozhodne nepokračovat 16 % z nich.
Během prvního měsíce odejde 17 %, stejný podíl během tří
měsíců zkušební doby.
Jako nejčastější důvody uvádějí jinou představu o svém dalším
působení, odlišnou představu o vykonávání práce, nefungující
vztahy na pracovišti či nedostatečné proškolení ze strany
zaměstnavatele.
Bez ohledu na důvod odchodu firma do nového zaměstnance investovala čas a peníze, od
výběrového řízení po zaškolení. Dané náklady přijdou s odchodem zaměstnance vniveč.
Stejně tak může brzký odchod ohrozit zakázky a projekty firmy, na kterých měl pracovat.
Absolventi obvykle čekají něco jiného
„Typickou skupinou, u které se lze setkat s nespokojeností brzy po nástupu na nové místo,
jsou absolventi či obecně lidé, kteří přesně nevědí, co od dané pozice očekávat,“ vysvětlila
Gabriela Hoppe, ředitelka poradenské společnosti Grant Thornton Tax & Accounting.
Klíčové je proto podle ní už při náboru detailně popsat budoucí náplň práce, nejčastější
činnosti, stejně jako vnitřní chod společnosti nebo firemní kulturu.
Čeští personalisté znají kupříkladu situace z bankovnictví, kdy čerstvě přijatý absolvent
očekává výhradně administrativní práci, ale ve skutečnosti je nucen tuto činnost denně
kombinovat s prodejem bankovních produktů.
U uchazečů, kteří již byli přijati a jen čekají na termín nástupu, bývají nejčastějším důvodem
odmítnutí na poslední chvíli peníze či lepší benefity, které jim nabídne konkurenční firma.
„Pokud má kandidát třeba dva měsíce do nástupu, je vhodné mu jednou za tři týdny zavolat
a ujistit se, že dohodnutý nástup platí. Vytvoří se tím atmosféra důvěry, zároveň dáváte
uchazeči najevo, že si jej vážíte,“ doplnila Gabriela Hoppe.
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Ajťáci často nechtějí cestovat
Jedním z častých důvodů, kdy uchazeč nečekaně „cukne“, bývá neochota stěhovat se za
prací. Tento faktor je typický hlavně pro sféru IT. Programátoři, vývojáři a další specialisté se
v rámci středoevropského regionu stěhují za prací relativně zřídka.
„Důvodem jsou obdobně vysoké výdělky na IT trhu ve všech zemích regionu. Zatímco
průměrná mzda se například v Česku, Polsku a Rumunsku liší, v sektoru IT si ve všech třech
zemích vyděláte podobnou částku,“ objasnil Milan Čálek ze společnosti CoolPeople, která
tyto experty firmám pronajímá.
„Trendem je lokalizace a regionalizace. Nejefektivnější je propojovat například brněnské
firmy přímo s brněnskými IT experty, pražské s pražskými, ale i bukurešťské či varšavské
s tamními specialisty. Tím se eliminuje riziko, že přespolní programátor vzdor již završenému
výběrovému řízení na poslední chvíli odmítne nastoupit,“ uzavřel.
Zdroj: Novinky.cz

Za prací k nám už přijíždí i Italové a Španělé
Český pracovní trh je téměř vyčerpaný. Experti dokonce mluví o stavu plné zaměstnanosti,
který by mohl být brzdou tuzemské ekonomiky. Pracovní agentury na situaci zareagovaly a
začaly do Česka přivážet kvalifikované pracovníky do výroby ze Španělska a Itálie. Ti sice
mají, například oproti Ukrajincům, vyšší požadavky, třeba na kvalitu ubytování, zato ale
nepotřebují pro práci v Česku vízum.
„Jen v průběhu letošního roku jsme do Česka dovezli několik stovek zahraničních pracovníků,
novou lokalitou se stalo například Španělsko nebo Itálie, a to především oblasti s vysokou
nezaměstnaností v daných regionech,“ uvedla Alena Kubová, Operations Director ze
společnosti Adecco ČR.
Podle Kubové stráví Španělé a Italové v jedné české firmě 8–12 měsíců, což vypovídá o tom,
že na českém trhu hledají dlouhodobé uplatnění. Největší zájem o ně mají společnosti z
odvětví výroby, protože se vzhledem k bohaté průmyslové historii Itálie a Španělska, jedná o
kvalifikovanou pracovní sílu. „Například v automobilovém průmyslu, kde se jedná o pozice
výrobního charakteru. Výjimkou také nejsou ani logistické společnosti, u kterých je v
současnosti vysoká poptávka po skladnících,“ řekla Kubová a zdůraznila, že nespornou
výhodou v zaměstnávání španělských a italských pracovníků je to, že pochází z členských
států Evropské unie. „V rámci pracovní mobility je jednodušší získávat kandidáty ze zemí EU,
protože odpadá vízová povinnost – stačí pouze nahlášení na úřad práce. Další výhodou je
také podobný charakter prostředí. Destinace jako Itálie a Španělsko jsou bližší než země
východní Evropy, což znamená dostupnější dopravu“.
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Tuzemské firmy mají o pracovníky ze zahraničí dlouhodobý zájem. Například vládní program
Režim Ukrajina pro kvalifikované pracovníky, který měl urychlit získávání pracovního
povolení Ukrajincům, ale nesplnil jejich očekávání. Svaz průmyslu a dopravy ČR proto vyzval
designovaného premiéra Andreje Babiše, aby se tímto problémem jeho vláda zabývala. „Trh
práce je v České republice vyčerpán, proto požadujeme příchod 50 000 lidí z Ukrajiny.
Chceme, aby se procedura přijímání cizinců zjednodušila,“ uvedl k tomu první viceprezident
Svazu Jan Rafaj.
Kam až klesne nezaměstnanost?
Nezaměstnanost dál klesá – v listopadu se snížila na 3,5 % z říjnových 3,6 %. Bez práce je 265
469 lidí, což je nejméně za 20 let. Volných pracovních míst bylo v říjnu 209 866. Podle
ekonomů je trh práce prakticky vyčerpaný, blíží se stavu plné zaměstnanosti a stává se
bariérou dalšího růstu ekonomiky. Firmám to působí starosti, protože nedovedou volná
pracovní místa obsadit a navíc musí zvyšovat mzdy, aby si udrželi stávající zaměstnance.
V dalších měsících očekávají ekonomové sezonní růst, od února se ale nezaměstnanost začne
znovu snižovat. Firmy podle nich budou muset ještě razantněji zvyšovat mzdy a zároveň
investovat do robotizace a automatizace.
Zdroj: Echo

Lidé v práci lenoší. Proč si to firmy nechávají líbit?
Podle aktuálního průzkumu společnosti Gallup až 70 % zaměstnanců v práci nedosahuje
svého nejlepšího výkonu. Více než polovina pracovníků pak během pracovní doby zahálí a
lenoší. Hlavním důvodem je podle odborníků špatný výběr manažerů do vedoucích pozic.
Ti jsou totiž v 82 % případů vybíráni chybně - na základě předchozích zkušeností a nikoliv
talentu.
Podle výzkumu společnosti Gallup, která v posledních
dvaceti letech měřila výkonnost 27 milionů zaměstnanců
ve zhruba 2,5 milionech pracovních skupin, více než dvě
třetiny zaměstnanců v práci nevyužívají naplno svůj
potenciál, 52 % zaměstnanců pak během pracovní doby
zahálí a lenoší. Odborníci problém spatřují v nalezení a
umístění schopných manažerů do vedení. Ze studie
vyplývá, že společnosti si nevybírají kandidáty se
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správným manažerským talentem až v 82 % případů. Většina firem tak dosazuje pracovníky
na manažerské pozice, protože si je zaslouží, spíše než by měli talent.
„Zkušenosti a dovednosti jsou obecně velmi důležité, nicméně talent je vrozená vlastnost.
Pokud nemáme pro výkon manažerské pozice správný talent, pak nezáleží na množství
praktických zkušeností či dovedností,“ uvedla personalistka Gabriela Kodenková ze
společnosti Talentica.cz specializující se na nábor technicky zaměřených pracovníků.
Pouze pár manažerů má talent vést tým k dokonalosti
Přestože je stěžejní, aby byli do manažerských pozic napříč celou organizací umísťováni
správní lidé, manažerů, kteří mají skutečný talent na vedení, je málo. Výzkum potvrdil, že
pouze jeden z deseti manažerů má potřebné předpoklady pro zlepšení výkonu pracovních
skupin a tím i celé organizace. Talent výjimečných manažerů spočívá v tom, že umí
namotivovat každého zaměstnance zvlášť, aby podnikl individuální kroky ke zlepšení svého
výkonu, stejně jako umí navodit u všech zaměstnanců pocit sounáležitosti a sdílení firemního
poslání, hodnot a vize. „Dobří manažeři jsou také asertivní, jsou schopni překonávat nepřízeň
a odpor. Vytvářejí vztahy na bázi důvěry, otevřeného dialogu a plné transparentnosti.
Rozhodují se navíc na základě produktivity, ne politiky,“ dodala Gabriela Kodenková.
Správné manažerské vedení zvyšuje podle odborníků angažovanost zaměstnanců, což vede i
k vyšší produktivitě a zisku dané společnosti. V případě, že jsou do vedoucích pozic na všech
úrovních organizace dosazeni správní manažeři, zdvojnásobí se výkon a míra zapojení
zaměstnanců, zvýší se i samotný zisk v průměru o 147 %.
Zdroj: MoneyMAG.cz

NĚCO STATISTIKY
Pětina Čechů si hledá novou práci
V uplynulém půlroce změnilo práci 15 % Čechů. Nejčastěji to byli zaměstnanci z oblasti zemědělství
a lesnictví a v sektoru služeb z oborů hotelnictví a stravování. Zhruba pětina Čechů si poslední
měsíce hledala práci s nástupem po Novém roce.
Z nejnovějšího globálního průzkumu Workmonitor společnosti Randstad realizovaného na přelomu
října a listopadu 2017 vyplynulo, že se stávajícím zaměstnavatelem je spokojeno 67 % českých
zaměstnanců, 22 % je spokojeno velmi. Nespokojenost vyjádřilo pouze 6 % respondentů, velmi
nespokojených je jen něco přes 3 % zaměstnanců.
„Míra spokojenosti zaměstnanců se zaměstnavateli roste se stupněm dosaženého vzdělání a je
tradičně vyšší u žen (73 %) než u mužů (61 %). Pokud je o obory, nejvíce nespokojených zaměstnanců
pracuje v oblasti výroby chemických produktů (40 %), v potravinářské výrobě (17 %) a v dopravě (16
6

%). Na zcela opačné straně žebříčku míry spokojenosti jsou zaměstnanci z oboru IT služeb,
kteří v průzkumu vyjádřili v 94 % případů spokojenost se stávajícím zaměstnavatelem.
Kdo změnil zaměstnavatele a proč?
Během posledních šesti měsíců vyměnilo zaměstnavatele téměř 15 %
lidí. Míra fluktuace byla tradičně o něco vyšší u mužů (16 %) než u žen
(14 %). Nejčastěji (34 %) měnila práci nejmladší kategorie zaměstnanců
ve věku 18 až 24 let a téměř čtvrtina ve věkové kategorii 25–34 let. S
rostoucím věkem míra fluktuace zaměstnanců klesá.
Nejčastějším důvodem k odchodu bylo získání lepších podmínek,
nespokojenost se stávajícím zaměstnavatelem a osobní touha po změně
práce. Z hlediska oborů došlo k největší fluktuaci zaměstnanců a změnám zaměstnavatele v
zemědělství a lesnictví, v sektoru služeb v oblasti hotelnictví a stravování a v oblasti obchodu
a distribuce.
Kdo hledá novou práci?
Poslední čtvrtletí roku je tradičně obdobím, kdy lidé aktivněji zvažují změnu zaměstnání.
Aktuálně novou práci hledá 7 % dotazovaných, dalších 12 % po nových pracovních nabídkách
a příležitostech spíše pokukuje, což je trendem posledních 2 let, kdy začala velmi stoupat
poptávka po pracovnících.
Nové zaměstnání v současné době hledají zejména lidé z oblasti výroby chemických
produktů (60 %), z oboru hotelnictví a stravování (36 %), výroby potravin (33 %) a
zemědělství a lesnictví (30 %).
Největší poptávka po lidech panuje stále v oborech IT, engineering a finance. Velmi
vyhledávaní jsou lidé se zkušenostmi z IT nebo financí a znalostí dvou světových jazyků.
Chybí ale i kvalifikovaní lidé ve výrobě a ve velkém taktéž nekvalifikovaní pracovníci v sektoru
logistiky a automotive.
Zdroj: Randstad

V roce 2018 se budeme mít stejně nebo lépe, myslí si Češi
Češi očekávají, že se v porovnání s rokem 2017 budou mít v roce následujícím buď stejně,
nebo lépe. Celkově si to myslí téměř přes tři čtvrtiny z nás (78 % respondentů). Naopak
zhoršení situace očekává necelá pětina obyvatel (18,2 % dotázaných).
Nejméně se Češi obávají ztráty zaměstnání spojené s výpadkem příjmu (3,7 % odpovídajících)
a neplacení závazků spojených s exekucí (5,2 % Čechů).
Zdroj: MoneyMAG.cz
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MZDY A BENEFITY
Mzdy i platy výrazně porostou. Firmy přidají zaměstnancům 8 %
Mzdy by se v příštím roce měly zvyšovat nejvíce za posledních 10 let. Část z peněz, které
přibudou na výplatních páskách, si ale ukousne 2,5procentní inflace.
České hospodářství je v perfektní kondici, firmy nestíhají plnit zakázky a k ještě lepším
výsledkům jim chybí jediné: dostatek zaměstnanců. Jestliže v roce 2017 představovalo
obtížné shánění lidí pro podniky problém, v letošním roce se jejich situace zřejmě ještě
zhorší. Přestože už loni spadla míra nezaměstnanosti rekordně nízko − na tři procenta − má
podle prognózy České národní banky klesnout až na 2,6 %. Zaměstnanci tak mají jedinečnou
šanci přilepšit si na mzdách a firmy musí přidávat, aby si lidi udržely.
Vyšší mzdy i v roce 2019
I napřesrok bude pokračovat zvyšování mezd, které už loni bylo největší za posledních 10 let.
V roce 2017 podle ankety Hospodářské komory mezi českými podniky zvyšovaly mzdy tři
čtvrtiny z nich. Nebývalá "štědrost" zaměstnavatelů se projevila také třeba tím, že bezmála
polovina firem v roce 2017 svým zaměstnancům vyplatila třinácté platy nebo odměny
v podobné výši. Celkem tak nominální mzda v Česku loni stoupla o více než sedm procent.
V roce 2018 má být přidávání ještě větší. Například prognóza ČNB odhaduje zvyšování
průměrné mzdy v příštím roce o 7,3 %. Ještě optimističtější pro zaměstnance jsou odhady
Hospodářské komory, která očekává růst výdělků dokonce o 8,6 %.
K růstu platů v Česku v posledních letech přispívá i tlak odborů na zaměstnavatele. Odboráři
pokračují v kampani Konec levné práce a pro kolektivní vyjednávání o mzdách v roce 2018 si
už na začátku podzimu stanovili velmi ambiciózní cíl: po firmách chtějí přidání v rozmezí osmi
až 10 %.
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Zvýší se i stravenky
Ještě na konci minulého roku plánovalo zvýšit hodnotu stravenek 9 % firem. Hned v lednu 7
% respondentů a zbylých 18 % dotázaných navýší hodnotu stravenek během roku 2018.
Podle tří čtvrtin (77 %) respondentů jsou stravenky významný, i když
nikoli nejdůležitější benefit. 16 % firem je ovšem považuje za
nejdůležitější výhodu poskytovanou zaměstnavatelem. Pouze v 7 %
podniků považují stravenky za stále méně důležité.
Sami zaměstnanci je pak považují již spíše za standard než benefit.
Průměrná útrata v ČR za oběd v restauraci se v září vyšplhala již na více
než 109 Kč, což je skoro o 5,50 Kč více než v roce 2016. Nejméně se za
oběd v restauraci utratí v Olomouci (100 Kč), následuje Ostrava (101
Kč) a Ústí nad Labem (102 Kč), nejvíce pak podle očekávání v Praze (120 Kč).
Zdroj: Ekonom, Právo, Edenred, ČSÚ

HR NÁSTROJE
Jak měřit přínos koučování pro zaměstnance a firmu
Studie Mezinárodní federace koučů (ICF) dokládají, že většina organizací považuje koučink za
efektivní, nedokáže to však doložit jasnými důkazy. Vedení chce vidět základní měřítko –
návratnost investic. Měření investic do rozvoje lidí je však poněkud složitější a v různých firmách se
k němu přistupuje různými způsoby. Koučování není výjimkou.
Když se měří přínos vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, většinou se
sleduje výkonnost v souvislosti se změnami chování, sbírá se
360stupňová zpětná vazba nebo různé dotazníky zaměřené na
spokojenost a angažovanost. Nástroj pro měření návratnosti
investic do koučování zaměstnanců však chybí. Pojďme se podívat,
jak by mohl vypadat.
Server ICF nedávno publikoval článek, který doporučuje firmám
měřit přínos koučování pomocí metodologie, kterou vytvořila
společnost ROI Institute. Tato metodologie se běžně používá pro měření návratu nekapitálových
investic a pomáhá získat data, na jejichž základě mohou organizace zlepšovat své procesy. Skládá se z
deseti kroků.
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1. Určení (revize) cílů koučování na základě obchodních potřeb firmy
2. Sestavení plánu hodnocení koučinku za účasti všech klíčových zúčastněných stran
3. Sběr dat v průběhu zavádění koučinku (data týkající se reakcí a učení zaměstnanců)
4. Sběr dat po ukončení koučinku (data týkající se provedených opatření a jejich dopadů)
5. Vymezení vlivu koučování na obchodní výsledky (izolování od ostatních vlivů)
6. Převod dat týkajících se jednotlivých provedených opatření na hodnotu vyjádřenou penězi
7. Vymezení nehmotných přínosů (spokojenost, oddanost, týmová práce apod.)
8. Sestavení tabulky veškerých nákladů na koučování potřebných k výpočtu návratnosti
investice
9. Výpočet návratnosti investice (čisté přínosy vydělené náklady)
10. Sestavení zprávy s výsledky pro čtyři základní skupiny příjemců: kouče, přímé nadřízené
koučů, sponzory koučovacích programů a zaměstnance (členy týmů)
Zdroj: ICF - International Coach Federation - portál mezinárodní federace koučů (ICF)

Kde hledat zaměstnance? 51 konkrétních tipů
Mezinárodní personální společnost Performia sestavila ve své
publikaci 50 plus 1 tip, kde hledat zaměstnance 34 stran
specifických tipů inspirovaných mj. výběrovými řízeními, které
zrealizovala buď ona, nebo její klienti, kde hledat zaměstnance,
doplněných o desítky konkrétních příkladů z praxe a nejrůznější
odkazy přímo na místa, kde lze nové zaměstnance najít.
Brožura je v elektronické podobě ke stažení na webových
stránkách společnosti.

Zdroj: performia.cz

Microsoft Outlook již ukazuje profily ze sítě LinkedIn
V polovině minulého roku koupila společnost Microsoft profesní sociální síť LinkedIn za 26
miliard dolarů. Od té doby se vedou diskuse, zda dokáže tuto svou největší akvizici
obchodně využít. Netrpělivě se očekávalo, jak konkrétně budou vypadat integrace
produktů obou společností, především pak propojení sítě LinkedIn s poštovním
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klientem Microsoft Outlook a kancelářským balíkem Office. Integrace s Outlookem byla
právě spuštěna.
V úterý 31. října 2017 Microsoft oznámil oficiální spuštění integrace osobních profilů na
síti LinkedIn s poštovním klientem Outlook. Uživatelé tak mohou přímo v e-mailové schránce
vidět profilové fotografie ze sítě LinkedIn, profesní historii či nejnovější aktivity svých
kontaktů.
Nejedná se přitom o první případ propojení dat ze sítě LinkedIn s e-mailem. Ještě před
akvizicí společností Microsoft samotná síť LinkedIn koupila malou firmu Rapportive, která
vytvořila velmi populární doplněk pro propojení uživatelů sítě LinkedIn a poštovního
klienta Gmail pomocí internetového prohlížeče. Řada dalších firem, většinou technologických
startupů, pak vytvořila další podobné pluginy či externí aplikace pro integraci s e-mailem,
které se využívají především pro účely náborářů.

Uživatelům Outlooku se nyní po kliknutí na jméno kontaktu nově otevře karta s informacemi
o daném kontaktu včetně odkazu na profil na síti LinkedIn. Uvidí v podstatě zmenšenou verzi
profilu a také to, zda s příslušným kontaktem sdílejí nějaká spojení nebo pracovní zkušenosti.
Přímo z e-mailové schránky mohou také rovnou požádat o spojení na síti LinkedIn.
Integrace byla nyní spuštěna na webu Outlook.com, v rámci platformy SharePoint a
produktu Microsoft OneDrive pro firmy. Podle informací serveru techcrunch.com má v
následujících měsících být funkční i v poštovním klientu Outlook pro Windows, Outlook pro
iOS a dalších produktech MS Office.
Zdroj: TechCrunch

Znalost HR dávno nestačí. Personalisté musejí být analytici
Využití analytických nástrojů v HR již není pouhou možností, ale nutností. Určitým
způsobem je již využívá většina firem, přesto však mnohé stále nechápou či nechtějí
chápat jejich smysl a potenciál. Nejčastěji si myslí, že analytika je pouze vytváření reportů.
Přesto však můžeme být optimisté a očekávat rychlý růst využívání analytických nástrojů v
HR. Do pěti let by již měly být zcela zásadní a klíčovou součástí řízení lidských zdrojů. Existuje
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několik zřejmých důvodů, na něž upozornil britský odborník na analytické nástroje pro firmy
David Green ze společnosti IBM.
Proč se tedy analytické nástroje dostanou již brzy z okraje do středu zájmu HR a celých
firem?
1. Žijeme v digitální době a HR se musí přizpůsobit
Digitální technologie mění všechny kolem nás včetně obchodních modelů a způsobu práce se
zaměstnanci a zákazníky. Lidské zdroje se musí naučit pracovat s daty tak, aby mohly
přicházet s iniciativami, které zlepší zkušenosti zaměstnanců, navrhnou efektivnější
organizační struktury a způsoby práce.
2. Bez analytiky HR nic neví
Lidé dnes v práci očekávají stejné zkušenosti, které díky digitalizaci mají jako zákazníci. Jde
především o osobní přístup nebo zpětnou vazbu v reálném čase. Zvažte, jak můžete
zaměstnancům nabízet jakékoli služby a programy, pokud neznáte jejich zájmy, motivace,
preference apod.
3. Způsoby organizace firem a práce v nich se mění
Rigidní a byrokratické organizační modely v digitální éře nefungují. Organizace dnes musejí
řešit hledání optimálního mixu zaměstnanců, nezávislých pracovníků, konzultantů,
outsourcingu a automatizace. Analytika zaměřená na lidské zdroje jim pomůže vytvořit
správnou strukturu a pracovní prostředí.
4. Firmy potřebují data o lidech
Umístění nové kanceláře, správná velikost týmu,
chybějící dovednosti pro plnění obchodní strategie...
To jsou příklady otázek, s jejichž zodpovězením může
výrazně pomoci sběr, analýza a vizualizace dat o lidech
ve firmě. Manažeři pak budou moci lépe rozhodovat o
rozvoji zaměstnanců a pomáhat zaměstnancům řídit
výkonnost a kariéru.

5. Analytici pomohou lidem z HR změnit uvažování
Odborníci na analýzu dat jsou velmi inteligentní lidé, kterým nechybí zvědavost, motivace
uspět a schopnost spolupráce. Často nemají zkušenosti z HR, ale chtějí dělat něco
prospěšného pro zaměstnance. Do oddělení HR přinesou analytické uvažování založené na
faktech, které stále na mnoha místech chybí.
Zdroj: HRzone
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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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PRO ZAJÍMAVOSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
Jak překonat odpolední únavu? Jděte na procházku a pusťte si video
s kočkami
Za polední ospalost může zpravidla nedostatek nočního spánku. Pokud ale počet
prospaných hodin zvýšit nemůžete, lze se mu alespoň bránit několika snadnými kroky.
Produktivitu a soustředění zlepší kromě trochy pohybu například i hudba či podhled na
domácí zvířata, který podle amerického výzkumu zvyšuje úroveň oxytocinu.
Jestliže se nás zmocňuje lehká ospalost, je na vině cirkadiánní rytmus, který reguluje spánek
a bdělý stav našeho těla. Stačí se však držet několika pravidel, abychom v zaměstnání
neusínali a zůstali výkonní po celé odpoledne.
Pohyb
Důležité je hýbat se. Fyzická aktivita zlepšuje krevní oběh, přináší kyslík
do tkání a zvyšuje úroveň energie. Nemusíte zrovna běhat, stačí i vzdálit
se na několik minut od pracovního stolu, abyste únavu přemohli. V
takovém případě stačí jít pěšky do schodů a zapomenout na výtah nebo
se projít kolem budovy, kde sídlí váš úřad, říká doktor Carl Bazil z
americké Columbijské univerzity.
Ještě lepší je udělat si pauzu a jít se projít do parku. Studie Rotman
Research Institute v kanadském Torontu ukázala, že pobyt v přírodě
zlepšuje pozornost a paměť, protože aktivuje takzvanou mimovolnou
pozornost, která mozku umožňuje zaznamenávat různé předměty, aniž
byste se na ně museli soustředit.

Zvířata
Výzkum Missourské univerzity odhalil, jak kontakt s
domácími zvířaty zvyšuje úroveň oxytocinu, který
znehybňuje stresové hormony a pomáhá nám zůstat klidní a
soustředění. Jelikož si sotva někdo bere do práce psa nebo
kočku, je možné dosáhnout téhož výsledku i tím, že budeme
na svá zvířata myslet. V takovém případě stačí mít na stole
fotografii domácího mazlíčka nebo podle doktorky Jessiky
Gallové-Myrickové sledovat video s kočkami, které zvyšují
úroveň energie a pozitivních emocí.

Bludný kofeinový kruh
Jsou lidé, kteří mohou vypít kávu před odchodem na lůžko a hned
usnou, jiní zase v posteli donekonečna počítají ovečky, i když kávu
pili naposledy v poledne. Jestliže patříte do druhé kategorie,
nepijte kofein po 14. hodině odpolední, abyste si nenarušili noční
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spánek a nevytvořili si bludný kruh, který pak vede k tomu, že se druhý den v poledne cítíte
unaveni.
Žvýkejte. Podle jedné studie vyšlo najevo, že studenti, kteří těsně před zkouškou žvýkali,
dosáhli lepších výsledků. Nepřehánějte to však, protože žvýkání delší než 15 až 20 minut má
opačný účinek.
Pijte vodu. Dehydratace může způsobit únavu, špatnou náladu a problémy se soustředěním.

Dostatek kvalitního jídla
Ke zlepšení produktivity není nic lepšího než dobrá hudba. Doktorka Teresa Lesiuková z
Miamské univerzity nechala po celou pracovní dobu 56 zaměstnanců poslouchat hudbu.
Zjistila, že kvalita jejich práce a schopnost soustředění citelně klesaly v rozpětí následujících
tří týdnů, kdy už hudbu neposlouchali.
Všichni nutriční poradci se shodují v tom, že v práci je třeba dopřát si pokrmy obsahující
proteiny, komplexní sacharidy a listovou zeleninu, která dodává železo nezbytné pro
organismus, aby překonal únavu. Je rovněž třeba dbát na to, aby porce nebyly velké a
nezatěžovaly příliš trávení.
Rovněž je chyba vynechat jídlo a snažit se pokračovat v práci.
Nesmíme nechat organismus více než čtyři či pět hodin bez jídla.
Jestliže nemáte čas na oběd, dejte si alespoň přesnídávku na bázi
proteinů a sacharidů, například humus se zeleninou, celozrnné
pečivo s arašídovým máslem nebo řecký jogurt s ovocem.
Aby byl organismus plně efektivní, je třeba spát v noci alespoň
sedm až osm hodin. Pro mnohé je tato doba luxusem a pak jsou
následující den unaveni. Nedostatek nočního spánku znásobuje pocit polední ospalosti,
protože narušuje cirkadiánní rytmus a prohlubuje pocit únavy.
Zdroj: tiscali.cz

Překlep, zkažený žaludek, či bohyně vítězství.
Jak vznikly slavné značky
Vytvořit silnou značku je předpokladem podnikatelského úspěchu. Na jméně totiž spočívá
velká část firemní identity. Zatímco některé značky se prostě jmenují po svých
zakladatelích, jiné mají o něco zajímavější nebo zábavnější původ. Přinášíme pár příkladů
těch nejznámějších.
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Google. Jméno internetového gigantu vzniklo při diskusi zakladatele firmy Larryho Page s
ostatními absolventy na Stanfordské univerzitě. Jeden z návrhů zněl „googolplex“, jedno z
nejdelších čísel (deset na desátou, to celé na stou). Jeden ze studentů ho špatně vyslovil, a
tak jako „překlep“ vzniklo jméno Google, které si pak Page zaregistroval jako název své firmy,
píše Independent.
Pepsi. Název Pepsi-Cola má původ v medicínském výrazu dyspepsia (špatné zažívání).
Původně měl tento nápoj totiž pomoct lepšímu trávení. Tvůrce nápoje Caleb Davis Bradham
chtěl být doktorem, ale kvůli rodinné situaci musel medicínu opustit a stal se lékárníkem.
Směs cukru, vody, karamelu, citronového oleje a muškátového oříšku nejdříve pojmenoval
Brad’s Drink (Bradovo pití). O tři roky později dal svému nápoji, který měl pomáhat při
zažívání, dnešní název.
McDonald’s. Zakladatel řetězce rychlého občerstvení Raymond Kroc se živil jako prodejce
strojů na výrobu mléčných koktejlů, když poprvé potkal bratry Dicka a Maca McDonaldovy,
kteří v kalifornském San Bernardinu provozovali restauraci specializovanou na burgery. Kroc
byl jejich podnikem tak nadšený, že se stal jejich agentem a po Spojených státech začal
zakládat jejich franšízy. Práva na jméno McDonald’s koupil až po letech.
Adidas. Výrobce sportovního oblečení a bot nese jméno po svém zakladateli Adolfu
Dasslerovi - kombinuje jeho přezdívku Adi a první tři písmena jeho příjmení. Dassler začal
vyrábět sportovní boty, když se vrátil ze služby v první světové válce.
Rolex. Zakladatel výrobce hodinek Hans Wilsdorf chtěl
jméno, které by se dalo vyslovit v jakémkoli jazyce. Zkoušel
prý všemožně kombinovat písmena v abecedě a vytvořil
stovky jmen, žádné se mu ale pořád nezdálo dost dobré.
„To mi až jednoho rána, když jsem jel po Londýně koňským
dostavníkem, zašeptal do ucha džin,“ řekl podle Rolexu
Wilsdorf.
Nike. Značka přirozeně oslovuje sportovce, kteří chtějí vyhrávat, píše list Campaign. Níké je
totiž v řecké mytologii bohyně vítězství.
IKEA. Zakladatel Ingvar Kamprad ve jméně nábytkářského řetězce zkombinoval své iniciály s
prvními písmeny farmy a vesnice v jižním Švédsku, kde vyrůstal: Elmtaryd a Agunnaryd.
Gap. Název americké oděvní znaky odkazuje na generační mezeru (mezera se anglicky řekne
„gap“) mezi dospělými a dětmi. První butik otevřel v roce 1969 s cílem prodávat kvalitní
džíny.
Häagen-Dazs. Jakkoli jméno této zmrzliny zní dánsky, je zcela smyšlené. Vymyslel ho Reuben
Mattus, židovský imigrant původem z Polska. Podle něj bylo Dánsko během druhé světové
války jedinou zemí, která Židy zachránila. Mattus proto chtěl touto cestou vzdát zemi hold.
„Neznamená to nic. Ale jméno přitahuje pozornost, zvlášť s těmi přehláskami,“ nechal se
slyšet.
Nivea. Niveus je latinský výraz pro sněhově bílou. Posedlost touto barvou a čistotou, kterou
má reprezentovat, se ale už firmě několikrát vymstila, naposledy když reklamu na deodorant
určenou pro země Blízkého východu, označila heslem „bílá je čistota“. Po kritice, že se jedná
o rasismus, společnost reklamu stáhla a omluvila se.
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Fanta. Název oranžového nápoje vznikl v týmu německé odnože gigantu Coca-Cola. Pochází
ze slova Fantasie, německého výrazu pro snění či představivost.
Durex. Název britského výrobce kondomů je zkráceninou slov Durable Reliable Excellence, v
překladu odolná a spolehlivá vynikající kvalita.
Amazon. Obří internetový obchod byl pojmenován po druhé největší světové řece. Při
založení firmy v roce 1995 měl její šéf Jeff Bezos o jméně jinou představu. Chtěl, aby se
původně on-line prodejce knih jmenoval Cadabra. Hlavní právník firmy Todd Tarbert však
zakladatele přesvědčil, že se to podobá slovu Cadaver, což v překladu znamená mrtvola.
Kodak. Písmeno K bylo oblíbenou literou zakladatele firmy George Eastmana. Říkal: „Vypadá
silně a je to pronikavý druh písmene“. Název Kodak vymyslel spolu s matkou jako přesmyčku.
Říkal, že zde byly tři základní podmínky jak vytvořit toto jméno. Má být krátké, dobře
vyslovitelné, nemá se ničemu podobat a nemá být s ničím spojené.
Zdroj: ihned.cz

Zahálka v práci aneb Rukověť pracovního simulantství
Roland Paulsen
348 s.
Dauphin, 2017
Ve zběsilém tempu současných pracovišť směřuje řada zaměstnanců
k vyhoření. Pro jiné zaneprázdněnost spočívá spíše v hledání
způsobů, jak se práci vyhnout. Obojí zdárně popisuje tato studie
každodenní ekonomie o smyslu práce a boje o čas.
Lidé zmiňovaní na těchto stránkách jsou bezpochyby velmi
zaneprázdnění, po většinu času však jejich zaneprázdněnost spočívá
spíše v hledání způsobů, jak se práci vyhnout, než ve vrhání se do její náruče. Paulsen si je
plně a hluboce vědom způsobu, jímž představuje „pracovní simulantství“ mocnou kritiku
dominantního
diskurzu
práce
jakožto
univerzálního
všeléku.
Zatímco mnoho lidí tráví v práci stále více času, odhadují mezinárodní statistiky, že průměrný
zaměstnanec věnuje každý den přibližně dvě hodiny aktivitám, které s pracovní náplní vůbec
nesouvisejí. Jak je to možné a co nás vede k tomu, že se práci vyhýbáme? Ve své
provokativní knize zkoumá Roland Paulsen pracovní nekázeň. Zabývá se především
fenoménem „pracovního simulantství“, které definuje jako čas, během něhož se lidé v práci
věnují svým osobním záležitostem. Autor se zaobírá nejrůznějšími vysvětleními, od
nedostatku pracovní činnosti až po vědomé bojkotování pracovní náplně. Vychází z široké
základny materiálu získaného rozhovory i rozsáhlým empirickým výzkumem, používá
kvantitativní i kvalitativní data pro předložení konkrétní analýzy různých způsobů, jimiž si
zahálka našla své místo na moderních pracovištích. Kniha nabízí nové pohledy na
subjektivitu, racionalitu i vyhýbání se práci a zaujme nejen vědecké pracovníky, nýbrž i
studenty sociologie práce, teorie organizací či řízení lidských zdrojů.
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Živé mrtvoly. Vypnuto, vymazáno
David Bolchover
268 s.
Dauphin, 2017
Tato kniha (v originále The Living Dead: Switched Off, Zoned Out
- The Shocking Truth About Office Life) je prvním pokusem
prozkoumat fenomén Živé mrtvoly (rozuměj korporátního
člověka, jeho slovníku, dress codu, sexuality, stravovacích
návyků) naprosto otevřeně, přímo a seriózně. Kniha pro věčné
snílky, kteří věří, že pracovní život může být radostnější a hlavně
lidštější.

Drive pohon. Překvapivá pravda o tom, co nás motivuje
Daniel H. Pink
184 s.
Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, 2017
Většina z nás věří, že nejlepším způsobem, jak motivovat sebe i
ostatní kolem, je použití externích odměn, např. peněz – tedy
metody cukru a biče. To je však chyba – tvrdí Daniel H. Pink ve své
provokativní a přesvědčivé knize DRIVE: Překvapivá pravda o tom, co
nás motivuje Motivace nebo spíše nemotivace? Tajemstvím
vysokého výkonu a uspokojení – v práci, ve škole i doma – je hluboká
lidská potřeba řídit si své životy, učit se, vytvářet nové věci a činit dobro sobě i celému světu.
Autor knihy Drive odkazuje na čtyři desetiletí trvající výzkum lidské motivace a upozorňuje na
rozpor mezi vědeckými poznatky a praxí, a jak tento nesoulad ovlivňuje všechny stránky
našeho života. V textu této knihy názorně ukazuje, že i když metoda cukru a biče úspěšně
fungovala ve 20. století, v dnešní době je to přesně ten způsob, jak lidi demotivovat. Tři
prvky motivace Daniel H. Pink ve své knize zkoumá tři prvky skutečné motivace – autonomii,
mistrovství a smysl – a nabízí chytré a překvapivé techniky, jak je uvést do praxe. Svou teorii
demonstruje na příkladech firem, které používají nové přístupy k motivaci, a rovněž nám
představuje vědce a podnikatele směle mířící kupředu. Kniha Drive překypuje velkými
myšlenkami – je to ojedinělá kniha, která změní váš způsob myšlení i života.

Project Portfolio Management
Drahoslav Dvořák
248 s.
Computer Press 2017
Pracujete v týmu, nebo dokonce tým řídíte? Chcete zlepšit řízení projektů,
aby jejich zdárný průběh neohrožovalo nevhodné vedení týmu? Hledáte
postupy, jak pracovat efektivněji? Kniha vás seznámí s důležitými
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koncepty a postupy při řízení nejen projektů, ale i programů a projektových portfolií. Naučíte se, jak
správně uchopit řízení projektu, abyste se zdárně dopracovali k jeho úspěšnému dokončení. Dvojice
zkušených autorů nezapomněla ani na řadu příkladů z praxe, díky kterým probíraná témata snadněji
pochopíte a vyvarujete se zbytečným chybám. Kniha je určena nejen projektovým manažerům, ale
i řídicím pracovníkům, studentům a pedagogům, kteří se s rozsáhlejšími projekty setkávají na denní
bázi. Publikace se mimo jiných věnuje následujícím tématům: - Vodopádový a agilní přístup k řízení
projektů - Alternativní přístupy k řízení projektů - Role projektového manažera - Koncept a řízení
programů - Řízení projektových portfolií - Procesy Project Portfolio Managementu.
Ing. Drahoslav Dvořák, Ph.D. v současnosti řídí divizi Enterprise Project Management ve společnosti
WBI Systems, a. s., kde vede implementační projekty podporující řízení projektových portfolií.
Přednáší řízení projektů a podnikovou informatiku na Vysoké škole Škody Auto v Mladé Boleslavi.

KULINÁŘSKÉ OKÉNKO
Pro výkon i pro pohodu
Tipy na nápoje, které vám po svátcích usnadní návrat za pracovní stůl plus dva na závěr,
jenž vám vánoční atmosféru naopak prodlouží.
Pokud chcete rychle nastartovat duševní činnost, zlepšit své kognitivní funkce a zároveň
udržet své mozkové buňky mladé, můžete zkusit vyměnit obvyklou kávu nebo zelený čaj za
následující nápoje:

Šťáva z červené řepy
Je doslova nabitá prospěšnými živinami. Zvyšuje hladinu kyseliny
dusičné, která zlepšuje krevní oběh a tak i činnost mozku. V nové studii
byly porovnány snímky mozku lidí před a po její konzumaci, která
ukázala, že po vypití se zvýšila cirkulace krve do přední části mozku,
jenž bývá často poškozena u pacientů s demencí. Pokud si budete šťávu připravovat sami,
můžete odšťavnit také kořeny a stonky řepy, které jsou rovněž hodnotné, případně kvůli
chuti a hustší konzistenci šťávu naředit jinými ovocnými šťávami, např. jablečnou.

Šťáva z mrkve
Nejen pro oči, šťáva z mrkve je rovněž vynikající i pro mozek. Podobně jako
další sytě zbarvené druhy zeleniny jakými jsou např. sladké brambory,
kapusta, červené papriky a podobně, i ona obsahuje velké množství
betakarotenu, antioxidantu redukujícího záněty a zpomalujícího stárnutí
mozkových buněk. I tuto šťávu lze bez problému míchat s dalšími ovocnými
i zeleninovými šťávami.
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Koktejl z lesního ovoce
Za úplně nejlepší plody pro mozek jsou označovány z Brazílie pocházející
açai bobule (v originále açai berry), jelikož roztahují cévy a umožňují tak
lepší prokrvení a zároveň se jedná o jeden z nejsilnějších antioxidantů. Ve
své čerstvé či zmrazené podobě však u nás nejsou příliš dostupné a
zároveň jsou velmi drahé. Jsou však k dostání jako prášek anebo kapsle.
Velmi dobře je ovšem může nahradit i rozmixovaná směs jahod, malin a
borůvek, a to klidně i zmražených – jejich nutriční hodnota zůstane i tak
zachována, jsou dostupné po celý rok a jako chladivý nápoj také více
vzpruží.

Kakao
Mnozí si tento nápoj spojují buď s dětskou snídaní anebo
naopak s večerním pomocníkem pro lepší usínání. Kromě
uklidňujících účinků prospívá mozku také tím, že jeho
flavonoly (skupina antioxidantů) uvolňují cévní výstelky,
čímž pomáhají snižovat vysoký krevní tlak, který přispívá ke
vzniku demence. Jak prokázala studie Harvard/Birghamské
ženské nemocnice, lidé pijící denně dva šálky kakaa byli v testech paměti úspěšnější než
kakaoví abstinenti.
Asi netřeba dodávat, že je nutné používat kvalitní pravé kakao, nikoli přeslazené kakaové
nápoje. Pokud vám ze začátku přijde pravé kakao příliš hořké, doslaďte si jej a postupně
dávky cukru, (který naopak veškeré buňky včetně mozkových poškozuje), snižujte.

Sangria
Zatím se o prospěšnosti pravidelné konzumace
červeného vína hovořilo především v souvislosti
s nižším rizikem vzniku kardiovaskulárních
chorob, nyní je však spojováno i možnou
redukcí vzniku demence. Jeho rozumná
konzumace (muži 2 sklenky denně, ženy jednu)
totiž zvyšuje HDL, neboli tzv. dobrý cholesterol,
který
pomáhá
ochránit
mozek
před
propuknutím této choroby.
Zdravotní účinky vína ještě zvýšíte, připravíte li
si jej v podobě Sangrie. Nemáte li přímo španělské červené, zvolte Merlot nebo Sauvignon,
přidejte pomeranč, citron, jablko či jakékoli jiné ovoce dle chuti, cukr, ani oblíbený likér či
rum v tomto případě vyloženě zakázaný není, ale pro vysloveně zdravotní verzi Sangrie je
možná lepší je tentokrát přece jen vynechat a nahradit trochou pomerančového džusu.
20

Perníkový milkshake
Ingredience na 1 - 2 porce








2 šálky vanilkové zmrzliny
½ šálku mléka
½ šálku drcených sušenek Lotus nebo pomazánky
z těchto sušenek Lotus Biscoff Spread (běžně k
dostání ve větších supermarketech)
½ čajové lžičky drcené skořice
½ čajové lžičky vanilkového extraktu
¼ čajové lžičky mletého zázvoru

Na ozdobu (lze vynechat):



¼ šálku medu
15 drcených zázvorových sušenek

Postup:
1. V mixéru rozmixujte zmrzlinu, mléko, Lotus Biscoff sušenky či pomazánku, skořici,
vanilku a zázvor dohladka.
2. Okraje hrnků či sklenic ponořte do medu, obalte v sušenkové drti, nalijte shake a
ihned podávejte.

Horký kořeněný cider
Ingredience pro 8 porcí:









1,5 l jablečného cideru
2 lžíce medu
5 kuliček nového koření
6 hřebíčků
špetka muškátového oříšku
2 10 cm dlouhé oddenky zázvoru nastrouhané na plátky
8 tyčinek skořice
pomeranč

Postup: Kůru z pomeranče oškrábejte škrabkou na plátky a spolu s ostatními ingrediencemi
prohřívejte (nevařte) 30 minut na mírném ohni. Podávejte v hrncích s tyčinkou skořice.
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