Zpravodaj Klubu personalistů ČR, z. s. Únor/2018

AKCE V ÚNORU
7. 2. od 13.00 do 16.00 Transakční analýza a její vliv na úspěšnost firmy aneb I psychologický
přístup může vést k vyšším ziskům.
Seminář -workshop Mgr. Davida Kryštofa, Ph.D, představí nástroje transakční analýzy, díky nimž
snadno zjistíte, jak funguje Vaše firma jako celek i jak fungují její jednotlivé části (ať už úseky či
jednotliví lidé).
28. 2. od 13.00 do 16.00 Kompletní problematika zaměstnávání OZP – od náboru po audit.
Seminář Mgr. Martina Stolína, Ph.D., předního odborníka na oblast zaměstnávání zdravotně
postižených pracovníků.
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ÚVODEM
Vážení členové a příznivci Klubu personalistů,
rád bych Vám touto cestou ještě jednou dodatečně popřál v letošním roce mnoho úspěchů jak
v oblasti pracovní, tak osobní.
Nemohu nezmínit, že pro nás začal velmi smutně, úmrtím dlouholetého prezidenta Klubu a pro
mnohé z nás i přítele Mgr. Jana Březny.
Jeho předčasným odchodem jsme ztratili člověka výjimečných osobních a profesních kvalit. Coby
prezident Klubu i personální ředitel byl skutečně člověkem na svém místě. Byl laskavý a otevřený, měl
rád lidi, zajímal se o jejich názory, uměl jim dát důvěru a zároveň byl připraven pomoci, „nenechat je
ve štychu“, když bylo potřeba. Dokázal vytvořit pozitivní, uvolněnou a zároveň motivující pracovní
atmosféru, v níž podněcoval druhé k myšlenkám, podporoval jejich iniciativu a nové nápady vždy
vítal, ať už byly jakékoli. Byl si plně vědom, že uspokojivý má být nejen výsledek, ale i spolupráce na
něm.
Jeho přínos Klubu byl v mnoha ohledech zcela zásadní. Intenzivně se snažil udržet a zvyšovat kvalitu
jeho stávají náplně, tedy vzdělávacích akcí, a současně hledat aktivity nové, jimiž bychom rozšířili
nabídku svých činností tak, aby členství v Klubu přinášelo maximální užitek.
Jeho záměrem, na nějž jako bývalý viceprezident a nový prezident Klubu personalistů ČR hodlám
navázat, bylo docílit, abychom o aktuálních tématech a připravovaných změnách týkajících se oblasti
lidských zdrojů nejen kvalitně informovali, ale také se do nich určitou měrou snažili sami zapojit a
mohli tak k podobě a vývoji české personalistiky sami aktivněji přispět.
Toho zamýšlíme docílit jak intenzivnější spoluprácí s příslušnými institucemi, ať už státními či
soukromými, tak novým formátem akcí, které uvedeme ve druhé polovině roku.
Z akcí plánovaných na následující měsíce bych rád zmínil například seminář Kompletní problematika
zaměstnávání OZP od náboru po audit, GDPR pro personalisty – konkrétní případy, Digitální HR –
nejmodernější technologie, Jak omezit fluktuaci nefinanční cestou, Talent management, Agilní
řízení v praxi, Přišla kontrola aneb jak být připraven, nikoli zaskočen, Zaměstnávání cizinců či
Zaměstnanecké benefity z pohledu daní.
Dále bych rovněž upozornil na cyklus přednášek Nové metody v personální praxi, jehož první
seminář-workshop na téma Transakční analýza se uskuteční ve středu 7. února. Následovat budou
Gestalt terapie a její přínos v personalistice, Využití nejnovějších poznatků moderní neurovědy pro
zlepšení mentálního výkonu a rozvoj kreativity, Behaviorální pohovor a Emoční inteligence jako
jedna z vlastností moderního manažera.
Věřím, že letošní rok bude pro nás všechny zajímavý, přínosný a po všech stránkách obohacující a že
se bude dařit naplňovat naše motto Více hlav nejen více ví, ale také více dokáže.
Chtěl bych Vám poděkovat za Vaši dosavadní i budoucí přízeň, těším se na spolupráci a na viděnou na
některé z našich akcí.
S úctou
Mgr. Martin Stolín, Ph.D.
prezident Klubu personalistů ČR, z.s.
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PROGNÓZY 2018
Přestože mzdy prudce rostou, firmy to od náboru nových lidí
neodradí
Z ankety deníku E15 mezi představiteli velkých společností v Česku vyplývá, že drtivá část z nich
letos plánuje nabírat další zaměstnance. Nezaměstnaných je v Česku nejméně za dvacet let a
mzdové náklady strmě rostou. Může to vést k odlivu firem do zahraničí stejně jako k růstu
produkce s vyšší přidanou hodnotou.
Z osmnácti dotázaných šéfů velkých firem deset odpovědělo, že se pro letošek chystají zvyšovat počty
zaměstnanců, dalších osm je chce nechat beze změny. Ankety se zúčastnili představitelé společností
jako Siemens, Deloitte nebo AAA Auto.
Pokračování trendu vysoké zaměstnanosti potvrzuje i každoroční průzkum Index trhu práce skupiny
ManpowerGroup, podle kterého má být letošní první čtvrtletí nejoptimističtějším za posledních deset
let. Z průzkumu, který oslovil kolem 750 zaměstnavatelů, vyplývá, že 6 % firem se v tomto čtvrtletí
chystá najímat zaměstnance a jen 3 % propouštět. U velkých firem ale činí podíl těch, jejichž
zaměstnanecká základna poroste, dokonce 42 %.
Nejvíce se chystají přijímat firmy z oblasti energetiky, stavebnictví a finančních služeb. Představitelé
firem zdůrazňují také nutnost přílivu pracovníků do IT a obchodních pozic.
Mzdy přitom skokově rostou. Podle odhadů ministerstva financí by se loňský nárůst objemu platů a
mezd měl vyšplhat k 7,4 % a letos ještě o dvě desetiny procenta výše. Míra nezaměstnanosti v Česku
je nejnižší za dvacet let a podle expertů bude ještě klesat.
Situace firem nebude jednoduchá, jak potvrzuje i vedoucí oddělení analýz společnosti LMC, pod
kterou spadají mimo jiné portály Jobs.cz a Práce.cz, Tomáš Ervín Dombrovský. Podle něj budou firmy
nuceny dál zvyšovat platy, protože počet volných pracovních míst roste.
Nedostatek zaměstnanců pak může firmy přivést do problémů, neboť nebudou schopny pokrýt
poptávku. „Paradoxně se také může stát, že se firmy začnou stěhovat do zemí s dostupnější pracovní
silou, a kvůli jejich odchodu začne nezaměstnanost v Česku zase růst. Tento růst by ale byl velmi
pozvolný“.
Upozorňuje také na to, že čeští pracovníci jsou
podhodnocení a že rozdíl výše mezd a HDP na hlavu je
nejvyšší v Evropské unii. „Dosud české firmy
konkurovaly hlavně cenou, teď se konečně začneme
posouvat směrem k produkci s vyšší přidanou
hodnotou“.

Zdroj: E1
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Navigace dobou převratných změn. Co čeká HR v roce 2018?
Tlak na růst. Rychle se měnící technologie. Mimořádná rizika. To vše vytváří ze současnosti éru
razantních změn a nestability činících podnikání stále obtížnější. Zároveň se ale jedná o dobu plnou
příležitostí pro ty, kteří se vydají správným směrem.
S prudkým vývojem trhu si již firmy nemohou nadále dovolit ignorovat či podceňovat potenciál svých
zaměstnanců, jelikož právě ti jsou dnes klíčem k jejich úspěchu. Správná strategie využití lidských
zdrojů zmírňuje všudypřítomná rizika a volatilitu, jež nemá obdoby, mimo jiné tím, že dokáže
objevovat nové příležitosti a těžit z nich.

Následující rozhovor s Michaelem Burkem, ředitelem AON´s Talent, Rewards and Performance
Practice, pochází z ročenky AON 2018 People Trends, kterou společnost uveřejnila na svých
webových stránkách.
Jaké změny lze podle vás v roce 2018 očekávat?
Domnívám se, že v roce 2018 budeme využívat data více systematicky k tomu, abychom se v
otázkách týkajících se našich zaměstnanců rozhodovali s větší jistotou. Není nezvyklé činit v této
oblasti rozhodnutí na základě vnitřního pocitu, intuice či osobní zkušenosti. Coby vedoucí pracovníci
jsme formováni k tomu přemýšlet o strategii, obchodních procesech a boji s konkurencí, ale daleko
méně o lidském chování. Nicméně z naší zkušenosti vyplývá, že více jak 80 % změn, které přinesly
pozitivní výsledky, mají na svědomí právě lidé. Je tedy třeba se ptát: dosazujeme na jednotlivé pozice
ty správné lidi? Odpovídají naše programy kompenzací a odměn požadovaným obchodním
výsledkům? Jsme organizováni účinně a efektivně?
Jsme svědky, že některé organizace již začínají chápat, jak rozhodující roli mají v jejich úspěchu jejich
lidé. V našem průzkumu za rok 2017 označili vedoucí manažeři neschopnost získat a udržet si největší
talenty za jedno z hlavních nebezpečí a pět z žebříčku deseti největších rizik se týkalo právě lidí.
Z našeho pohledu je pak jediným způsobem, jak tento problém řešit a činit v této oblasti správná
rozhodnutí, práce s daty. Obchodní výsledky to potvrzují. Naše data ukazují, že „Nejlepší
zaměstnavatelé“ (výherci ankety AONu Best Employers) dosahují o 4 body vyššího přírůstkového
provozního zisku.
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Kde tato data získají?
Ony už nějakou dobu k dispozici jsou, ale neuspořádané a rozházené na více místech, což
znesnadňuje dát je dohromady tak, aby se s nimi dalo pracovat. Existují bohaté externí zdroje dat,
díky kterým se mohou organizace poměřovat s ostatními a ověřovat svoji konkurenceschopnost.
Nedávné inovace technologií a datové vědy již umožňují jednotlivá data sloučit a analyzovat.
Nejtěžším úkolem ovšem je svěřit je potom do těch správných rukou. Spolupráce se zkušeným
poradcem zde totiž rozhoduje o tom, zda budete data pouze vlastnit anebo je i dokážete využít
k větším ziskům.

Jak firmy ty správné lidi poznají?
Díky množství nových nástrojů jako je například zpracování přirozeného jazyka a strojové učení
zpřístupňujících manažerům obrovské množství dat, která mohou analyzovat a pracovat s nimi, na
rozdíl od předchozích technologií určených především technickým pracovníkům. Technologie
vizualizace dat jim pak umožní vidět příběh, který je v nich ukryt. To vše činí z roku 2018 přelomový
bod v používání dat a možnosti se v otázkách lidských zdrojů lépe rozhodovat.
Jakou roli mají v řízení těchto změn personální ředitelé?
Personální ředitelé mají zásadní – pravděpodobně rozhodující - roli v řízení změn napříč organizací.
To oni nejlépe vědí, jak přimět lidi k výsledkům, a to jak pomocí efektivní organizace, tak systému
kompenzací a odměn. Personální ředitel působí napříč všemi divizemi společnosti, takže má široký
přehled o tom, co vše je potřeba změnit, to on řídí programy změn managementu, jež iniciují změny k
lepšímu. Firma nebude úspěšná, pokud personální ředitelé nebudou mít na jednáních vedení své
pevné místo u stolu.
Co doporučujete svým klientům, kteří se rozhodli zmíněných nových příležitostí využít?
Námi osvědčený přístup jak dostat ze zaměstnanců to nejlepší je budovat důvěru a přesvědčovat je
v průběhu celého procesu o správnosti každého jednotlivého kroku. Nejprve na základě předchozích
diskusí s klientem společně vypracujeme hypotézu jak dosáhnout nejlepších výsledků a tu pak
testujeme pomocí dat, jimiž ověřujeme její validitu a konkurenceschopnost. Po té v úzké spolupráci
s klienty vytvoříme 6-8 týdenní plán lidského kapitálu a pomáháme jim s ním pracovat a zcela si jej
osvojit.
Zdroj: aon.com
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NĚCO STATISTIKY
Jsou Češi v práci spokojení?
Hospodářské noviny se ptaly 720 čtenářů, jak se cítí v práci. Polovina z nich zažila velký konflikt,
80 % lidí uvedlo, že se v práci dobře baví. Čtvrtina respondentů má pocit, že se o ně jejich nadřízený
nezajímá.
Práce jako poslání?
Více než polovina dotázaných nevnímá svou práci jako poslání. Více než 45 % lidí necítí naději v
budoucnost své práce. Smysluplnost je přitom jedním z klíčových faktorů štěstí a spokojenosti v práci
i v osobním životě.
Pětina z nich uvádí, že jejich úsilí není v práci vidět, a problémy, se kterými se v práci setkávají, umí
vyřešit 70 % respondentů. „Zaměstnanci se na mě nejčastěji obracejí s tím, že cítí úbytek vnitřní
motivace. Ten zpravidla přichází, když člověk nemá možnost dělat práci, která je pro něj smysluplná,
ve které se učí něco nového a při níž má nějakou autonomii. Často jde jen o chybu v komunikaci, při
které se to důležité cestou ztrácí a postupně mizí vzájemná důvěra,“ vysvětluje Michal Šrajer, bývalý
manažer štěstí technologické společnosti Avast. V současnosti působí jako konzultant pro řadu firem.
Vztahy s kolegy a nadřízenými
Z výzkumu vyplývá, že Češi mají ve velké míře rádi kolegy, se kterými v práci často spolupracují. Pouze
méně než 16 % respondentů uvedlo, že své spolupracovníky nemají rádi. Zábavu v práci Češi hodnotí
také nadmíru pozitivně. Téměř 80 % lidí uvedlo, že se v práci dobře baví.
Čtvrtina respondentů uvedla, že mají pocit, že v pracovním kolektivu nezapadají. Ostatní si jako
součást kolektivu připadají. Téměř 52 % respondentů uvedlo, že v práci zažili
velký konflikt. Vztahy s kolegy a nadřízenými jsou dalším klíčovým faktorem
ovlivňujícím spokojenost pracovníků. Podle The Wall Street Journal blízká
přátelství s kolegy v práci vedou k nárůstu spokojenosti dokonce o 50 %.
Alarmující je údaj, podle nějž více než čtvrtina respondentů nevnímá od svých
nařízených žádnou péči či zájem. Uznání a ocenění je další důležitá podmínka
pocitu štěstí a spokojenosti v zaměstnání.

Výzkumy uvádějí, že šťastní zaměstnanci jsou o 12 % výkonnější, odolnější vůči stresu a ve své práci
více angažovaní. „Doufám, že si časem většina majitelů firem u nás uvědomí svou zodpovědnost v
tom, jak výrazně mohou ovlivnit celou společnost skrze prostředí, které v práci svým zaměstnancům
nabízí,“ říká Šrajer, bývalý manažer štěstí v Avastu. „Člověk, který odchází každý den z práce naplněný
a spokojený, se úplně jinak chová ke své rodině a okolí, například se více zapojuje v lokálních
komunitách,“ jmenuje Šrajer další důvody, proč by majitelé firem měli brát spokojenost svých
zaměstnanců v potaz.
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Podle Gallupova institutu šťastní obchodní manažeři přinášejí o 37 % lepší výsledky. Dokonce se
ukazuje, že 36 % zaměstnanců by část své výplaty vyměnilo za jistotu, že budou v práci šťastní. Podle
britské organizace Growth Engineering mají spokojení zaměstnanci méně absencí v práci a o 23 %
méně symptomů vyčerpání a únavy.

Žebříček nečastějších nefinančních benefitů

Zdroj: Platy.cz

INSPIRACE
Sport na pracovišti
Sportování s kolegy je stále oblíbenější. Kromě tradičního fotbalu a
volejbalu jsou nyní v kurzu lední hokej, badminton a další kolektivní
sporty. Jejich provozování má pozitivní vliv na atmosféru na pracovišti
a zlepšuje také pracovní výsledky. I firmy si začínají uvědomovat, že
sport se může stát jedinečným nástrojem pro rozvoj lidských zdrojů,
týmové spolupráce a sportovního ducha a podobné aktivity podporují.
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Společné sportování s kolegy z práce totiž umožňuje spolupracovníky lépe poznat, odhalit některé
jejich osobnostní rysy, případně si s nimi bez přítomnosti každodenního stresu v zaměstnání leccos
vyříkat. To obvykle vede k docílení lepších – nebo aspoň nekonfliktních vztahů. Navíc má, zvláště u
sedavých zaměstnání, pozitivní vliv na kondici zaměstnanců a slaďování jejich profesního a
soukromého života.
„Týmy kolegů ze zaměstnání jsou na našem portálu, který slouží k domlouvání kolektivů lidí na
sportovních aktivitách, čím dál častější. Dlouhodobě jich evidujeme mezi 12-15 %, od začátku září ale
tempo jejich registrací roste a podíl firemních týmů se blíží jedné pětině. Z celkem 1048 týmů
registrovaných v září a říjnu letošního roku můžeme 190 označit za firemní,“ říká Petr Salomon,
spoluzakladatel platformy Týmuj.cz, jež má již 165 tisíc registrovaných uživatelů.
Bez nátlaku a přirozeně
Týmové akce přitom v drtivé většině nejsou „shora“ organizovanými teambuildingy, ale kláními,
které si domlouvají sami zaměstnanci. A dobrovolně, v čemž je výrazná přidaná hodnota.
„Akce vymyšlené HR odborníky nebo přímo manažery se obvykle netrefí do vkusu a časových
možností všech, navíc často má někdo pocit, že je k něčemu nucen,“ uvádí Zuzana
Lincová, ředitelka pracovního portálu Profesia.cz a dodává: „Firmy jsou velmi často na sportovní
aktivity iniciované zaměstnanci ochotné přispívat finančně, protože mají jistotu, že jde o benefit, o
který lidé stojí, navíc tak podporují zdravý životní styl svých lidí.“
Řešení nesrovnalostí i síťování
Společné sportování má pozitivní vliv na atmosféru na pracovišti nejen pro kolegy, jež se spolu
potkávají denně, ale i pro ty, kteří doposud komunikovali pouze přes telefon a mail. U první skupiny
může společné zápolení v jednom týmu a následné sdílení pocitů z výsledku zápasu přebít lecjakou
pracovní nesrovnalost dříve, než přeroste v konflikt. Drobnější spory se také snadněji řeší na pivu po
fotbale než ve vyhecované atmosféře blížícího se termínu splnění úkolu.
Jedná se také o nenásilnou formu síťování, tedy vytváření vztahů mezi lidmi a následných konexí,
které pomáhá nejen v rámci partnerů z jiných společností, ale i uvnitř korporací a firem. Potkají se
lidé, kteří se osobně ještě neviděli, nebo neměli na debatu v kancelářích nebo na chodbách jejích
budov čas a prostor. Samotná sportovní aktivita se navíc může stát vhodným úvodním tématem
komunikace.
Zdroj: Moneymag.cz

Jak zjistit atmosféru na pracovišti
Pokud měníte nebo hledáte práci, nejspíš vás zajímá, jak se tam budete cítit. Atmosféra, mezilidské
vztahy – bohužel jsou věci, které jen z inzerátu nevyčteme. Existuje však způsob, jak mít známého v
úplně každé firmě a nahlédnout tak do zákulisí.
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Informace předem
8 z 10 lidí si hledá informace o firmě před nástupem. Za nejdůvěryhodnější zdroj považují své známé,
kteří v dané společnosti pracují nebo pracovali. Nově se mohou podívat také na stránky atmoskop.cz,
které jsou po webu VímVíc, o němž jsme informovali v zářijovém Zpravodaji, dalším zdrojem
nezávislých hodnocení firem z pera jejich bývalých či současných zaměstnanců.
Můžete zde najít odpovědi například na otázky: dá tam skloubit osobní a pracovní život? Mají tam
šéfy, kterým lidé důvěřují?
Atmoskop vytvořila firma LMC, která vlastní i portál Jobs.cz.
Kdo může hodnotit
Aby byl Atmoskop důvěryhodný, nemůže spoléhat na anonymní hodnocení. Proto započítává jen
hlasy od lidí, o kterých LMC ví, že v dané firmě skutečně pracují nebo pracovali. Zobrazuje také pouze
firmy, které nasbíraly alespoň čtyři hodnocení.
Zdroj: jobs.cz.

SVĚTEM HR
Vysokoškolačky vydělávají v průměru o 15 tisíc korun méně než
vysokoškoláci.
Ženy s vysokoškolským vzděláním vydělávají v Česku v průměru zhruba o 15 tisíc korun měsíčně
méně než muži s vysokou školou. Dostávají tak za svou práci o 29 % peněz méně než jejich
kolegové s titulem.
Propast v odměňování mužů a žen se v ČR zvyšuje právě s rostoucím vzděláním a vyšší pozicí. Ukázala
to studie, kterou si nechalo vypracovat ministerstvo práce. Vysoké školy v Česku v posledních letech
absolvuje víc žen než mužů.
Česká republika je v EU druhá od konce
„Studie představuje čísla. Není to žádná ideologie, jak je nám podsouváno. ČR je v EU druhá od
konce. Pokud se problém nebude řešit v politice a veřejné sféře, nemůžeme očekávat, že to bude
dělat sám od sebe soukromý sektor,“ řekla bývalá ministryně práce Michaela Marksová (ČSSD).
Zdůraznila, že na nižší výdělky nedoplácejí jen ženy, ale i jejich rodina a hlavně jejich děti. Výdělková
propast přispívá také k chudobě žen ve stáří, kvůli nižším příjmům mají seniorky totiž výrazně nižší
penze než senioři.
Ženy se základní školou vydělávají měsíčně v průměru o 17 % procent méně než muži, tedy o 3405
korun. U vyučených je rozdíl už 26 %, odpovídá 6109 korunám. Ženy s maturitou dostávají o 21 %
méně než muži - o 6371 korun. Bakalářky nosí domů o 27 % peněz méně než bakaláři, rozdíl činí 9921
korun.
Inženýrky a magistry si vydělají o 29 % méně než stejně vzdělaní muži, tedy o 14 991 korun hrubého
měsíčně. „Tady průměrná ztráta žen činí ročně zhruba 180 tisíc korun. Uvědomme si, co to znamená
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pro domácnost. Je to opravdu velmi významný zásah do rodinného rozpočtu,“ řekla jedna z autorek
studie Alena Křížková.
Bakalářský titul měla v roce 2015 čtvrtina žen a 16 % mužů, inženýrský či magisterský a vyšší pak 21 %
mužů a 19 % žen. V posledních letech vysoké školy v Česku absolvuje víc žen než mužů.
Řídící pracovníci jsou z 69 % muži
Největší výdělkové rozdíly jsou mezi specialisty. V této pracovní třídě ženy tvoří 52 % a muži 48 %
pracovníků. Propast dosahuje 28 %. Specialistky v průměru pobírají o 12 898 korun hrubého měsíčně
méně. Mezi řídícími pracovníky je 31 % t žen a 69 % mužů. Šéfky mají o 27 % peněz méně než šéfové,
činí to v průměru 17 896 korun měsíčně. V technických a odborných profesích je rozdíl pětinový,
odpovídá 6709 korunám.
Zprostředkovatelky finančních transakcí vydělávají měsíčně dokonce o polovinu méně než
zprostředkovatelé, odpovídá to 33 432 korunám. Nejnižší je rozdíl u pomocných kuchařů a kuchařek,
ženy dostávají o procento víc než muži.
Tradiční představa o muži živiteli
„Ze 189 zkoumaných podskupin zaměstnání mají ženy pouze v deseti případech vyšší průměrné mzdy
než muži. Rozdíly jsou ale velmi malé - od několika korun do nejvýš několika stokorun,“ uvedla další z
autorek Kristýna Pospíšilová.
Podle autorek rozdílům nahrávají zažité představy o muži živiteli a ženě pečovatelce, které se v Česku
nedaří překonat. Roli hraje i nižší zaměstnanost žen, dlouhá a nízká rodičovská s malou motivací otců
zapojit se do péče, nedostatek školek, vysoké zdanění druhého vydělávajícího v rodině či nastavení
slev na nepracující manželku, shrnula Křížková. Podstatná je také netransparentnost v odměňování. O
mzdách se ve firmách nemluví a pracovníci netuší, kolik za stejnou práci dostávají jejich kolegové.
Podle socioložky Marie Čermákové odměňování žen a mužů staví Česko do „pozice zaostalé země s
tendencí rozdíly neřešit a prohlubovat je“. Snaha o srovnání naráží na „extrémní odolnost politického
a společenského systému“ vůči změnám, podotkla expertka.
Zdroj: lidovky.cz

České firmy mají o GDPR jen obecné znalosti, zjistil průzkum
České firmy mají o evropské směrnici o ochraně osobních údajů (GDPR), která vstoupí v platnost
koncem letošního května, vysoké obecné povědomí. Pokulhávají však v detailnějších znalostech,
například ohledně výše možných pokut či data uvedení směrnice v platnost. Vyplývá to
z aktuálního průzkumu společnosti Microsoft.
Například dvě třetiny firem v průzkumu, který se uskutečnil před Vánocemi, uváděly, že mají ještě 12
měsíců na přípravu,” uvedl ředitel pro právní záležitosti Microsoft Česko a Slovensko Jiří Černý.
Na 90 % českých firem o existenci GDPR ví. Čtvrtina českých firem zná i přesnou výši pokut, které se
pojí s porušením této evropské směrnice – jde až o 4 % z celkového obratu firmy.
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České firmy dále uvedly, že ve spojitosti s GDPR zavedly školení zaměstnanců zaměřené na ochranu
dat (80 %) a zvýšily investice do zabezpečení IT (také 80%). Pětina zavedla funkci manažera na
ochranu dat, více než třetina zavedla program na řízení dat.
Hrozby? Hackeři i vlastní zaměstnanci
Více než dvě třetiny českých firem si věří, že jsou schopny ochránit osobní data před únikem či
neautorizovaným přístupem. Současně ale téměř polovina míní, že nemá formální procesy na
monitorování bezpečnostních incidentů v oblasti osobních údajů.
Největší hrozbou pro osobní data jsou podle firem hackeři (54 %), celá čtvrtina společností ale
považuje za největší hrozbu vlastní zaměstnance.
Vláda neodtajnila přesné znění zákona
GDPR se týká všech firem, státních institucí, neziskových organizací i osob samostatně výdělečně
činných, které evidují své zaměstnance, členy, zákazníky nebo příznivce.
Pro české firmy je komplikací skutečnost, že vláda nezveřejnila přesné znění nového zákona, který
bude požadavky GDPR začleňovat do české legislativy. Premiér Andrej Babiš (ANO) už vyzval
ministerstvo vnitra, aby zákon ke GDPR urychleně předložilo. Evropskou normu ale kritizoval.
Souhlas se zpracováním osobních údajů podle nových pravidel musí dát milióny lidí. Obnovou tak
bude muset projít drtivá většina databází, kterými disponují například internetové obchody, ale
i lékaři, školy či zaměstnavatelé.
Zdroj: novinky.cz a ČTK

Může firma nutit zaměstnance jezdit na služební cesty?
Ano, ale za následujících podmínek.
Podle zákoníku práce může vyslání na pracovní cestu odmítnout:





těhotná zaměstnankyně
zaměstnanci a zaměstnankyně pečující o dítě do věku 8 let
osaměle žijící zaměstnanci a zaměstnankyně, kteří pečují o dítě
mladší 15 let
zaměstnanci, kteří prokážou, že sami dlouhodobě a soustavně
pečují o převážně nebo úplně bezmocnou osobu

Může to být uvedeno v pracovní smlouvě
Podle zákoníku práce může zaměstnavatel zaměstnance vyslat na pracovní cestu pouze v případě, že
se s ním na tom dohodne. To však neznamená, že je potřeba odsouhlasit každou cestu zvlášť. Dohoda
může vyplývat už z pracovní smlouvy, kde může být definována i četnost pracovních cest.
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Záleží také na profesi
Pokud se zaměstnavatelem není sjednána dohoda o pracovních cestách a jedná se například o profesi
prodavače, u něhož se služební cesty nepředpokládají, zaměstnavatel by neměl mít právo nutit jej
k tomu, aby odjel. Pokud nařízenou cestu odmítne, nemělo by to být považováno za porušení
pracovněprávních předpisů.
Zdroj: práce.cz

HR A TECHNOLOGIE
6 věcí, které přinese na pracoviště virtuální realita
V roce 2020 by měl trh s virtuální realitou dosáhnout zisku 30 miliard USD a o 5 let později by podle
investiční banky Piper Jaffray mělo být prodáno půl miliardy virtuálních brýlí. Společnosti jako
Facebook, Google, Samsung a dokonce i New York Times již vsadily na hardware a software
virtuální reality a její obsah.
Přestože si mnozí virtuální realitu zatím stále ještě spojují zejména s videohrami a filmy, tato je již
připravena významně globálně ovlivnit i oblast pracovní.
Než se dostaneme ke konkrétním případům, ujasněme si napřed rozdíl mezi virtuální a rozšířenou
realitou. Rozšířená realita je reálný obraz světa doplněný o počítačem vytvořené objekty. Jinak
řečeno jde o zobrazení reality (např. budovy nasnímané fotoaparátem v mobilním telefonu) a
následné přidání digitálních prvků (třeba informací o daném objektu) nebo krajiny doplněné o
dinosaury. Naproti tomu virtuální realita vytváří 100% digitální svět, v němž je divák zcela ponořen.

1. Pracovníci budou více empatičtí
Virtuální realita může lidem pomoci stát se více empatickými a některé firmy už ji právě za tímto
účelem začaly používat. Neziskové organizace pomocí ní motivují potenciální sponzory a
dobrovolníky, zaměstnanci komerčních společností ji zase využívají k většímu ztotožnění se
zákazníkem sledováním simulace jeho každodenního života a tím pochopení jeho potřeb.
Zatímco v současnosti se potřeby zákazníků zjišťují dotazníky, z obsahu hovorů zákaznického servisu
či dotazů a připomínek na webových stránkách zákaznické podpory, v budoucnu budou zaměstnanci
tyto poznatky čerpat z virtuální reality.
2. Obliba práce na dálku roste
Během posledních pěti let se počet Američanů pracujících na dálku zvýšil o 4 %, přičemž zkušenost
s prací na dálku má téměř 45 % zaměstnané populace.
Virtuální realita pak digitálním propojením pracovníků tento trend ještě podpoří. Facebook již nyní
používá virtuální diskusní místnosti a je pravděpodobné, že je zavedou i další společnosti.
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3. Někteří přestanou chodit do práce úplně
Podle studie citované nedávno v magazínu Economist dochází z důvodu hraní počítačových her do
práce na plný úvazek stále méně pracovníků, zejména mladých mužů. Ti z potřeby denně hrát
počítačové hry často volí kratší pracovní úvazek, bydlí sami nebo u rodičů a žení se až v pozdějším
věku. Představme si, co potom s touto částí populace udělá virtuální realita.
4. Snížení nákladů na zákaznický servis
Čím nižší náklady na zákaznický servis, tím nižší ceny mohou firmy zákazníkům nabídnout a tím vyšší
mají zisky.
Díky virtuální realitě si zákazníci například mohou sami sestavit nábytek bez nutnosti studovat
papírové návody, a stejně tak mohou být sledováním těchto videí rychleji a efektivněji školeni
techničtí pracovníci zákaznických oddělení kupříkladu v tom, jak opravit nejnovější produkt, aniž by
museli absolvovat klasická školení ve firemních učebnách.
5. Díky virtuálním prototypům budou produkty vyvíjeny rychleji
Společnosti jako Boeing nebo Raytheon
už tímto způsobem pracují. Výrobce
hardwarů pro armádu Raytheon
používá simulační komoru virtuální
reality nazvanou CAVE, která pomáhá
inženýrům a vývojářům komunikovat s
digitálním prototypem.
Stejnou
technologii
by
mohla
k rychlejšímu a přesnějšímu vývoji
prototypů využít i řada dalších průmyslových odvětví. Například většina automobilů je navržena coby
nákres v počítačovém programu, který se potom přetaví v trojrozměrný hliněný model. Ten se
následně různě vylepšuje, po té se dají dohromady tisíce jeho dat a vznikne výsledný design.
Díky virtuálním brýlím už by tyto hliněné modely nebyly třeba, jelikož by designéři mohli vidět
konečnou verzi okamžitě a v životní velikosti.
6. Nové možnosti reklamy
Reklamní průmysl se rapidně mění. Loni se poprvé utratilo více za digitální než televizní reklamu.
Současná dvojrozměrná reklama brzy ustoupí reklamě ve virtuální realitě. Společnosti jako například
Spectiv vyvíjejí technologie, které umožní obchodníkům rozvíjet takový obsah virtuální reality, který
cílové publikum skutečně chce.
Společnosti typu YouTube nabídnou inzerentům nový typ reklamy ve formě virtuální reality. Ve
skutečnosti už YouTube ve virtuální realitě funguje. V loňském roce společnost oznámila, že jakékoli
video YouTube může být zobrazeno ve virtuální realitě prostřednictvím aplikace iOS nebo Android.
Inzerenti tak začnou co nevidět vyrábět ve virtuální realitě videa, která zprostředkující zákazníkům
nové, dosud nepoznané zážitky.
Shrnuto, virtuální realita již změnila svět médií, od online videí a filmů až po videohry. Jak však bylo
řečeno, její potenciál se zdaleka neomezuje jen na prohlubování zážitků na poli zábavy, ale mnoha
způsoby zasáhne i do oblasti práce.
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Společnosti se více přiblíží svým klientům a zlepší tak svoje produkty a služby. Vývojáři a designéři
budou vyvíjet své produkty rychleji. Usnadní práci z domova či na dálku a tím možná zvýší počet lidí,
kteří budou chtít tímto způsobem pracovat.
Deep Patel je podnikatel a marketingový specialista, autor úspěšné knihy A Paperboy´s
Fable: The 11 Principles od Success.

Zdroj: forbes.com

Díky robotům budeme mít víc volna, říká Švejnar.
Ale nejsme na ně připravení
Roboti přinesou v příštích letech obrovské změny trhu práce a Česko se na ně podle ekonoma Jana
Švejnara připravuje jen málo. Podle něj jsme sice schopni přilákat zahraniční kapitál, ale už méně
tlačíme na nadnárodní firmy, aby k nám umístily nejen výrobu, ale i výzkum a vývoj.
„Musí se také klást daleko větší důraz na kvalitu ve školském systému,“ řekl profesor na
Kolumbijské univerzitě v rozhovoru pro magazín Index LN.

Lidé budou mít podle něj kvůli robotizaci více volna. „Když to všechno
bude dobře fungovat a lidskou práci zastanou roboti, lidé si mohou
uchovat slušný životní standard,“ domnívá se čtyřiašedesátiletý ekonom.
„Mladá generace si ale bude muset zvyknout, že může mít za život klidně
deset různých zaměstnání, z čehož vyplývá, že lidé by se měli připravit na
to, že se budou vzdělávat celý život,“ říká.
Čekají nás obrovské přesuny pracovních sil mezi sektory. Změna může být
pro řadu lidí bolestivá a trpět bude hlavně střední generace. Zatímco lidé
mezi 35 a 40 lety se většinou přizpůsobí, lidé starší 55 let mohou zase v nejhorším případě odejít do
předčasného důchodu.
„Pro lidi mezi těmito věkovými limity to ale může být potíž. Bude důležité, aby stát vytvořil podněty
pro rekvalifikaci a přesun lidí do jiných odvětví,“ míní Švejnar. Jak ale dle ekonoma naznačují různé
analýzy, potíž rekvalifikačních programů spočívá v tom, že nemají zdaleka takový efekt, jaký se
očekával.
Stát by proto mohl některým méně kvalifikovaným zaměstnancům soukromých firem částečně
dotovat mzdy.
„Zaměstnanec by zůstával pro firmu levný, o práci by tudíž nepřišel, a přitom by na tom byl finančně
lépe. A pro stát je vždy lepší, když dává méně peněz člověku, který pracuje, než když mu dává více
peněz v nezaměstnanosti,“ říká. Je to podle něj lepší strategie než částí ekonomů či politiků
prosazovaná myšlenka univerzálního základního příjmu.
Zdroj: lidovky.cz
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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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TÉMA
10 typů pracovníků, které můžete potkat na pracovní poradě
Kdybyste se ocitli ve slavné barové scéně v Hvězdných válkách, pochopili byste na základě vzezření
zdejších hostů hned, s jakými typy máte tu čest. Ne už tak snadno na pracovní poradě či
obchodním jednání. Jakkoli neškodně totiž jejich účastníci vypadají, alespoň co se vzhledu týče,
mohou se za distingovaným zevnějškem skrývat, když ne vyloženě cvoci, tak minimálně
problematické osoby, které dokážou narušit, otrávit, rozvrátit či zcela znemožnit jakékoli jednání či
diskuzi.
Pojďme se podívat, na jaké dysfunkční charaktery můžete v zaměstnání narazit a jak se s nimi coby
manažer popasovat tak, aby měly vaše porady žádoucí průběh a přinesly kýžený výsledek.
Monopolizátor
Osoba mající patent na rozum, žijící v domnění, že se
ostatní dostavili na poradu pouze proto, aby si
vyslechli právě ji. Tím pádem nevidí důvod, proč by
měla pustit ke slovu taky někoho jiného. Preferuje
tudíž spíš sólové projevy a prezentace než společné
porady, kde hrozí, že se o slovo bude muset dělit.
Nicméně ani v tomto případě se tyto typy nedají,
chopí se řeči, aniž by se dali přerušit a s arogancí sobě
vlastní prosazují vlastní názory a návrhy natolik
nesmlouvavě, že se submisivnější typy zaměstnanců
zpravidla už neodváží ani pípnout.
Zde je potom jak na vedoucím porady, aby od začátku nastavil, že podobné chování je nepřípustné,
tak na ostatních účastnících, aby pokud mají co říct, si to dokázali prosadit.
Mistr odboček
Řešíte ústřední téma meetingu, on se chopí slova a než se nadějete, celá skupina již živě diskutuje o
něčem úplně jiném.
I tady je opět na vás, abyste měli poradu pevně v rukou a k původnímu tématu se vrátili co nejdřív.
Pokud mají ostatní pocit, že i to odbočné bylo důležité, můžete si udělat seznam těchto témat s tím,
že se k nim společně vrátíte později v průběhu porady nebo příště.
Ďáblův advokát
Vyskytuje se v každém kolektivu a tím pádem i na každé poradě. Věčný rebel, který je v opozici za
každou cenu. Ať už ostatní navrhnou cokoli, vždycky to bude negovat. Činí mu to radost, je to jeho
sport, jeho pravidelný trénink v oponování. Čím neliběji je jeho ofenzíva přijímána, tím větší je jeho
uspokojení. „Já myslím, že je to přesně naopak“ – věta, kterou od něj uslyšíte často, ať už se jedná o
jakékoli téma, argument či debatu.
Zůstaňte v klidu – nenechte se tímto typem pracovníka ani vytočit, ani otrávit ani jej netolerujte v
domnění, že ho ostatní po čase stejně přestanou brát vážně. Oceňte jeho záměr podívat se na věc
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z jiné strany, ale zároveň jasně nastavte hranici, kdy nepřetržité setrvávání v opozici přestává být
snahou o alternativní pohled, ale je neproduktivní revoltou za každou cenu.
Cynik
Držitel magisterského titulu z negativity. „To nebude fungovat“, „To nepůjde“, „To
nikdo nekoupí“, „To už jsme jednou zkoušeli a nevyšlo to“. „Ne“ je zkrátka jeho
oblíbená předpona, které se jen tak snadno nevzdá.
Zkuste ho proto přimět na chvíli uvažovat stejně jako Ďáblův advokát a navrhněte,
ať si představí, že daný návrh nebo projekt fungovat mohou. Použijte osvědčený
nástroj řešení konfliktů a postavte jej do opačné role, tedy že se naopak domnívá,
že projekt uspět může a sám mu dávejte argumenty proti.
Patologicky nerozhodný
Nutnost učinit rozhodnutí tyto lidi doslova paralyzuje. Přestože jsou součástí schvalovacího týmu,
když přijde okamžik zvolit jednu z možností, nejsou toho schopni. Jejich nerozhodnost pak přirozeně
nahrává typům, jako jsou Cynik nebo Ďáblův advokát. Ať už se tito lidé bojí toho, že rozhodnou
špatně, že budou muset s někým nesouhlasit nebo že budou uvedeni v zápisu z hlasování, i oni se pro
svou neschopnost pohnout věci dopředu řadí mezi pohromy všech porad.
Vaším úkolem je tudíž přimět je k činu. Připomenout jim, že tam nesedí jen tak pro nic za nic, ale že
mají povinnost konkrétně se vyjádřit, rozhodnout či hlasovat. Důsledně se jich proto pravidelně
ptejte na názor, ať pochopí, že se tomu opravdu nevyhnou.
Otvírač Pandořiny skříňky
Rádi se pouští do ožehavých, citlivých témat, která se mohou
ostatních dotknout, vytočit je a vyprovokovat k emocionálním
reakcím. Jsou zdatnými tvůrci dusné atmosféry plné nevraživosti,
frustrace a vzteku, v níž se všichni přítomní kromě nich cítí bídně.
Jakmile se totiž jednou Pandořina skříňka otevře, není snadné ji
zase jen tak zavřít a předstírat, že se z ní nikdy nic nedostalo ven.
Výše platů, povýšení, povaha či osobní styl přítomných či dřívější,
zdánlivě vyřešená a uzavřená obvinění a křivdy, to všechno jsou
témata, díky nimž se může porada zcela zvrtnout.
Nejlepším řešením je utnout diskuzi o tomto druhu záležitostí hned
v zárodku. Jasně vyřčené požadavky „Tohle nechme být“, „To sem teď nepatří“, „Tomu se budeme
věnovat, až to bude aktuální“ by měly dvířka skříňky zaklapnout nejrychleji.
Patolízal
Podobně jako ve školním, také v pracovním kolektivu a tím pádem i na poradách se
tato čeleď snaživců vyskytuje často. Servilní, horliví, urputní, ochotní se přerazit,
jen aby si získali přízeň nadřízených. Díky nepřetržité snaze zavděčit se komukoli,
kdo je zrovna důležitý, se jejich skutečný názor nikdy nedozvíte, proto přínosem
porad rozhodně nejsou. Všichni totiž s jistotou předem vědí, co asi takový šplhoun
odpoví a k čímu názoru se přikloní, takže jejich stanovisko není bráno vážně. Ptejte
se ho proto vždy jako prvního, čímž jej donutíte říct vlastní názor.
17

Útočník
Tito lidé byli agresory už jako děti a dosud z toho nevyrostli. Obratně mísí negativní postoj s osobními
útoky, kterými testují odolnost ostatních. Potřebují konfrontace. Mnohdy si ani neuvědomují, čím
vším se druhých mohou dotknout. Dobrý manažer ví, jak limitovat jejich negativitu, krotit jedovaté
výpady a navést je na cestu pozitivnějšího uvažování. Rovněž každý účastník porady má právo kdykoli
ji ukončit v případě, že se bude cítit osobně napaden. Jedna věc je kritika názorů a postojů a jiná věc
jsou osobní útoky, které na pracovišti nemají co dělat.
Neúnavný vtipálek
Další nežádoucí element všech jednání. Nepřetržité vtipkování je totiž zpravidla jediná reakce, kterou
se od něj dočkáte. Důležitá témata, názory ostatních a jejich snaha najít řešení jsou tak ustavičně
zlehčovány.
Aby nedošlo k mýlce, humor na pracovišti je bezesporu velmi důležitý, to ale neznamená, že se každá
porada nutně musí proměnit v silvestrovskou estrádu. Osvědčilo se vymezit zábavným chvílím a
žertování buď začátek porady anebo její prostředek s tím, že pokud by se jednání opět zvrtlo ve
volnou zábavu, vedoucí porady připomene, že čas jí vyhrazený buďto již uplynul nebo teprve přijde.
Roboti
Mobily, pagery, notebooky. Ano, i ty patří mezi vytrvalé
narušovatele pracovních porad. Hlavy skloněné někam pod stůl,
ťukání, vibrování, pípání, nejrůznější vyzváněcí melodie a zvuky
včetně těch nejbizarnějších, odbíhání z místnosti s telefonem u
ucha. Zde je ovšem řešení velmi snadné: nastavit pravidlo vypnout
všechny přístroje hned na začátku jednání.
Jak je vidět, na poradách se můžete setkat s leckým a lecčím.
Všímejte si, jak se kdo projevuje včetně toho, jak se chováte a
reagujete v jednotlivých situacích vy sami. Jaké osazenstvo, taková
porada. Mnoho zdaru.
Zdroj: thebalance.com. Článek byl upraven.

KNIŽNÍ TIPY
The Talent Delusion: Why Data, Not Intuition, Is the Key to Unlocking Human
Potential
Thomas Chamorro-Premuzic
304 s.
Paitkus 2017, k dispozici na Amazon.co.uk
Přední světový psycholog obchodu zde kritizuje koncept tradičního talent
managementu a nahrazuje jej poznatky výzkumu vědy o talentu, aby ukázal, jak můžeme pomocí
nových technologií zlepšit naši schopnost poznat, předvídat a řídit talenty.
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Neočekávané chování
Richard H. Thaler
380 s.
Dokořán 2017
Anglický titul "Misbehaving" znamená zhruba "nesprávné chování", tj. takové,
které neodpovídá ústřední ekonomické teorii, podle které se člověk chová a
rozhoduje tak, aby po racionální úvaze maximalizoval svůj prospěch. Autor ukazuje, že se to zaprvé
neděje, a taky proč se to ani dít nemůže, a jaké to má důsledky pro ekonomickou teorii i pro
konkrétní fungování ekonomiky. Kniha je mapováním geneze nového přístupu k ekonomii, oboru
behaviorální ekonomie, která zohledňuje lidskou iracionalitu, neinformovanost i lenost. Na
příkladech i s teoretickým výkladem.

Technokratismus: Kapitál ve službách techné
Jan Štern
222 s.
Sdružení pro vydávání revue Prostor, 2018
Kapitalismus byl skutečně ve své rané podobě i v klasické modernitě poháněn
primárně snahou o co největší tvorbu zisku. Technické a vědecké inovace všeho
druhu byly po dlouhou dobu především prostředky ke zvyšování zisku skrze větší
konkurenceschopnost. Jenže v posledních několika dekádách byla tato logika postupně obrácena na
hlavu, technověda se zmocnila samotné podstaty kapitalismu, kolonizovala ho.
Změnily se i formy vlastnictví. Nadnárodní korporace nemají konkrétní vlastníky, kteří by je řídili
a tlačili směrem k maximálnímu generování zisku, nýbrž jsou ve vlastnictví stále se měnící skupiny
akcionářů. Řídí je manažerské struktury, jejichž primárním zájmem je nikoli maximalizace zisku, ale
dlouhodobá stabilita firmy. Nejen z hlediska technických inovací jako absolutního základu
technologického pokroku (a tím i ekonomického růstu), ale také z hlediska vlastnické a manažerské
organizační struktury se radikálně mění paradigma celé globální ekonomiky.
Oddělení vlastnictví od řízení a správy podniku je největší změnou, která se v éře kapitalismu
odehrála. Ekonomika, kterou řídí někdo jiný než kapitalista (technostruktura), již není kapitalistickou
ekonomikou, ale novou, jinou ekonomikou. Autor publikace pro ni razí název technokratismus podle
nového skutečného vládce ekonomiky, technostruktury.
Jak zvládnout práci manažera: Čeští lídři a zajímavé osobnosti poodkrývají
tajemství svého úspěchu.
Michal Pohludka
272 s.
Marmer Media 2018
Kniha si klade za cíl poskytnout náhled do každodenních povinností manažerů z různých odvětví. Ať
mluvíme o řízení lidí, tvorbě talentů, řízení svého času či firemních změn, teorie se může jevit jako
jednoduchá. Avšak jen do doby střetu s každodenní realitou. V knize je proto kladen důraz na
praktické rady, tipy a zkušenosti.
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KULINÁŘSKÉ OKÉNKO MILANA BENEŠE
Prakticky od podzimu do jara, nejvíce v období od listopadu do ledna, roste v přírodě velice dobrá
houba, s mnoha pro člověka prospěšnými vlastnostmi. Můžeme ji však i pěstovat ve sklepě nebo
v posledních letech i koupit v obchodech, na tržištích atp. Je to

HLÍVA ÚSTŘIČNÁ (podobná hlíva plicní, miskovitá, máčková)

Dnes se má za to, že tato houba může být našemu zdraví velice významně prospěšná. Je to poklad
mezi houbami a malý zázrak. Její léčivé účinky spočívají především v látkách, které mají schopnost
aktivovat buňky, zajišťující přirozenou imunitu organismu.
Nejzajímavější je na ní bezesporu to, že je to dřevokazná houba a roste na kmenech stromů. A právě
od nich si bere všechny látky a živiny, potřebné ke svému životu.
Hlíva ústřičná tedy obsahuje důležité proteiny, aminokyseliny, mastné kyseliny, vitamíny a stopové
prvky. Nevypadá možná na první pohled příliš lákavě, ovšem má v sobě obrovský potenciál, pokud jde
o složky, důležité pro naše zdraví.
Hlíva v podstatě zpomaluje stárnutí. Zlepšuje totiž látkový metabolismus, upravuje hladinu
cholesterolu v krvi, snižuje krevní tlak a je prospěšná kardiakům. A také pomáhá díky svému složení
astmatikům a alergikům. Upravuje střevní peristaltiku, zmírňuje chronické infekce, záněty a bolesti
kloubů a také odstraňuje únavu.
Výzkumy ukázaly, že hlíva ústřičná se výborně osvědčila i při léčbě cukrovky. A kdyby jenom to! Hlíva
ústřičná umí omezit vedlejší účinky, které vznikají při chemoterapii, a je dokonce schopná výrazně
pomoci v boji proti zákeřné rakovině!
Tato houba se osvědčila i při léčbě hemeroidů, bércových vředů, křečových žil a dokáže pomoci i při
léčbě popálenin.
Ruští vědci izolovali z hlívy ústřičné antibiotikum, jejich japonští kolegové se zase zasloužili o to, že
prokázali význam hlívy ústřičné při redukci bujení zhoubných nádorů. Hlíva ústřičná se po staletí
používá v tradiční čínské a japonské medicíně k přípravě léčivých tinktur, mastí a suchých přípravků.
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Hlívu si můžete vypěstovat i doma, buď na slámě, nebo na dřevě. Máme vlastně štěstí, že se této
houbě daří dobře v mírném klimatickém pásmu. Najdeme ji nejčastěji na pařezech a kmenech
listnatých stromů – hlavně vrb, ořešáků jasanů, buků a dubů.
Popis: Klobouky má masité, v mládí na okraji podvinuté a šklebovitě sklenuté, na povrchu hladké,
barvy šedé, modrošedé až nahnědlé (podle jednotlivých druhů hlívy). Roste ve střechovitých trsech,
plodnice vyrůstají z kmene listnatých stromů nad sebou. Klobouky mají průměr 60–180 mm. Lupeny
jsou bílé, později našedlé nebo nažloutlé, poměrně řídké, vysoké 5–15 mm, dlouhé a hluboce sbíhavé
na krátký boční třen. Třen je téměř vždy umístěn výstředně nebo po straně klobouku, je krátký (20–
60 mm) nebo téměř chybí. Je plstnatý nebo hladký, bělavý s nádechem barvy, kterou má klobouk.
Dužnina je bílá, bělavá, měkká, neměnlivá a trochu tužší. Příjemně voní a chutná. Výtrusy jsou velké
8–13×3>-4 um, válcovité, hladké, bezbarvé. Výtrusný prach je bílý s nafialovělým nádechem.
Najdeme ji na pařezech a kmenech listnatých stromů v místech
chráněných před mrazivými větry; bývá nejčastěji na kmenech a
pařezech vrby, ořešáku, jasanu, buku i dubu. Jen výji mečně se vyskytuje
na jehličnatých stromech a pařezech. Roste v lese i mimo les, např.
v parcích a zahradách.
Záměna s jedovatými houbami je prakticky minimální.
Je to jedlá a velmi dobrá houba, která je vítaným přínosem do kuchyně,
neboť roste i v zimě a tvoří velké, masité plodnice, jež jsou vhodné
v kuchyni pro přípravu nejrůznějších pokrmů. Výborná je v polévkách a
omáčkách, ale i konzervovaná v octovém nálevu. Starší plodnice jsou někdy ale tuhé.
Pro inspiraci přikládáme několik jednoduchých receptů na kuchyňskou úpravu hlívy. Lze jí ale
upravovat mnoha dalšími způsoby, kde je možno nechat působit i svou fantazii.
Hlíva na jehle
Kostky vepřového masa, kolečka cibule, kostky slaniny, klobouky hlívy
(menší), sůl, pepř, paprika, drcený kmín
Kloboučky, maso i slaninu okořeníme veškerým kořením. Na jehlu
postupně napichujeme kostku masa, kolečko cibule, slaninu, klobouček
hlívy. Pokračujeme až na konec jehly. Pečeme v troubě přes pekáč napříč
položené, pokapeme máslem. Doplníme bramborovou kaší a zeleninovým
salátem. Podáváme teplé.

Dršťková polévka
500 g hlívy, 50 g sádla, česnek, mletý pepř, 30 g mouky, majoránka, paprika, sůl, 15 g tuku, 2 cibule
Na sádle podusíme cibuli, přidáme hlívu nakrájenou na nudličky. Dáme do hrnce s vařící vodou,
přidáme česnek utřený se solí, okořeníme pepřem a zahustíme jíškou připravenou ze zbytku sádla
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a mouky. Hotovou polévku okořeníme majoránkou a paprikou zpěněnou na tuku. Podle potřeby
přisolíme a podáváme.
Vídeňské řízky
Kloboučky hlívy, sůl, mléko, hladká nebo polohrubá mouka, vejce, strouhanka, tuk na smažení, sýr,
šunka
Vídeňské houbové řízky můžeme připravit také různým způsobem.
Klobouky osolíme, namočíme do mléka, obalíme v mouce, ve vejci a ve
strouhance. Po obou stranách osmažíme. Kypřejší řízky získáme, když
řezy z hub potřeme tuhým sněhem, posypeme strouhankou a
osmažíme v rozehřátém tuku. Labužníci si mohou nastrouhat sýr a
šunku (šunkový salám), přidat vejce, promíchat, směsí potřít klobouky,
obalit ve strouhance a osmažit.

Hlívová omáčka
30 d kg nakrájených klobouků hlívy, kyselá smetana, trochu cukru, sůl, hladká mouka, máslo nebo olej
Na tuku dusíme nakrájené hlívové klobouky do měkka. Zalijeme
hovězím vývarem. V kyselé smetaně rozmícháme trochu hladké mouky
a vlijeme do vývaru. Až začne houstnout, odstavíme z plotny, aby se
smetana nesrazila. Dochutíme solí, cukrem, případně citrónovou
šťávou. Podáváme s houskovým knedlíkem a uvařeným hovězím
žebrem, ovarem atd.
Sladkokyselá sterilovaná hlíva se zeleninou
Nakrájená hlíva (i s tření), celer, cibule, mrkev (zeleniny nesmí být více než 20 % objemu naložených
hub), nakladač NOVA, ocet, příp. cukr nebo sůl
H ouby ovaříme 5 minut v osolené vodě, na sítě opláchneme studenou vodou.
Zeleninu nakrájíme na kolečka nebo kostičky. Nakladač NOVA svaříme dle
návodu na sáčku. Houby smícháme se syrovou zeleninou a dáme do
svařeného nakladače na 48 hodin do ledničky. Po této době dochutíme.
Plníme do malých sklenic, např. s víčky Omnia. Nálev sahá 2 cm nad houby.
Sterilujeme 20 minut při 100°C.

Hlíva v alobalu se slaninou
25 dkg hlívy, 12 dkg cibule, slanina, sůl, pepř, sladká paprika
Cibuli pokrájíme na kolečka, položíme na střed alobalu, na cibuli položíme po obou stranách
posolené, popepřené a popaprikované kloboučky hlívy. Na povrch položíme plátky slaniny, obsah
zabalíme. Necháme v troubě zapéci asi 45 minut. Podáváme s bramborovou kaší nebo chlebem.
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Hlíva nadivoko
25 dkg hlívy, 12 dkg cibule, tuk, 10 dkg mrkve, 5 dkg petržele, 5 dkg
celeru, mouka, trochu octa, sůl, cukr, mletý pepř, tymián, voda
Na tuku usmažíme cibulku a přidáme na drobno nakrájenou hlívu, sůl,
chvíli podusíme. Pak přidáme nakrájenou zeleninu a pepř. Dusíme do
měkka. Vydusíme veškerou šťávu až na tuk, přidáme mouku, případně
dopepříme. Dle chuti ocet a cukr. Podáváme s knedlíkem, příp. s
uvařeným jazykem nebo kouskem vařeného masa.

Hlíva na víně
24 dkg hlívy, 12 d kg cibule, 5 dkg tuku, 12 dkg mrkve,
5 dkg petržele, 5 dkg celeru, mouka, bílé víno, pepř,
sůl
Cibulku zpěníme na tuku, přidáme kousky nakrájené
hlívy, posolíme, popepříme a trochu podusíme.
Přidáme na kousky nakrájenou zeleninu, dusíme do
měkka. Až je všechna šťáva vydušená na tuk, přidáme
mouku, víno a dochutíme cukrem. Podáváme s
rohlíkem nebo s knedlíkem.

Hlíva na hořčici
25 dkg hlívy, 2 dkg cibule, 5 dkg tuku, hořčice, cukr, citrónová šťáva, pepř, sůl, hladká mouka
Cibuli zpěníme na tuku, přidáme drobně nakrájenou hlívu, sůl, popepříme. Dusíme do měkka.
Necháme vydusit až na tuk, přidáme mouku, opražíme, přidáme hořčici, cukr, citrónovou šťávu,
případně vodu. Podáváme s rýží nebo knedlíkem, či noky.

Dobrou chuť!!!

Ing. Milan Beneš je předsedou dozorčí rady a čestným členem Klubu personalistů
ČR, z. s., v němž působí od jeho začátků.
Ve volném čase se věnuje vaření, pečení a houbaření. Je členem České
mykologické společnosti.
2. 2. 2018 oslavil 80. narozeniny, k nimž mu srdečně blahopřejeme!
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