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

AKCE V BŘEZNU
16. 3. od 13.00 do 16.00 Gestalt přístup v organizacích - další díl cyklu Nové metody v personální
praxi, tentokrát o jednom z hlavních psychoterapeutických přístupů, který se díky svému
holistickému pojetí rozšířil do dalších oblastí jako je práce v organizacích a vzdělávání.
21. 3. od 13.00 do 16.00 GDPR pro personalisty – seminář personální konzultantky Jany Strnadové a
konzultanta v oblasti informačních systémů Petra Jenčka o ochraně toho druhu osobních údajů, které
spravují právě personalisté.
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Z MINULÝCH AKCÍ
Seminář – workshop TRANSAKČNÍ ANALÝZA 7. 3.
Začátkem února proběhnul v Klubu personalistů první díl cyklu Nové metody v
personální praxi, seminář-workshop Transakční analýza s cílem ukázat, jak může
správná komunikace ve firmě zlepšovat nejen kvalitu pracovní
atmosféry, ale rovněž přispívat ke větším ziskům.
Účastnice postupně absolvovaly pod vedením lektora Mgr. Davida
Kryštofa, Ph.D. několik praktických cvičení, aby pochopily, v čem
metoda transakční analýzy spočívá. Nejdříve měly za úkol nakreslit svou
nejoblíbenější pohádkovou postavu z dětství a
popsat její vlastnosti a příběh, a poté se dozvěděly,
že tato postava je jejich alter egem. Následoval
výklad základní teorie transakční analýzy, princip
tzv. egostavů Dítě – Dospělý – Rodič inspirovaný
pojetím osobnosti Sigmunda Freuda, příklady jak se tyto archetypy
projevují v osobním a pracovním životě a jaké typy komunikace neboli transakcí (křížové,
dvojvazebné) mezi nimi probíhají. A nechyběly pochopitelně rady a návody jak docílit toho, aby mezi
nimi nedocházelo k nedorozuměním a konfliktům, ale naopak k efektivní spolupráci.

Seminář KOMPLETNÍ PROBLEMATIKA ZAMĚSTNÁVÁNÍ OZP 28. 2.
V současnosti je jako OZP v České republice veden 1 milion lidí, tedy každý desátý občan, přičemž 50
tisíc z nich je v registru Úřadu práce. Jedná se tedy o nezanedbatelnou skupinu zaměstnanců jak
stávajících, tak potenciálních, která má zároveň svá legislativní a další specifika, jejichž neznalost,
nepochopení či neadekvátní práce s nimi pak zbytečně snižuje přínos spolupráce oběma stranám.
Mgr. Martin Stolín, Ph.D., nový prezident Klubu
personalistů ČR a zároveň jednatel společnosti AVInstitut specializující se na zaměstnávání osob zdravotně
postižených, se ve své přednášce rozhodl zmapovat jeho
kompletní problematiku, tedy orientaci v základní
terminologii (charakteristika OZP, ZTP, TP, rozdíl mezi
vymezeným a zřízeným pracovním místem, chráněný trh
práce apod.), nová pravidla náhradního plnění, jeho
elektronickou evidenci a důležitost správné realizace
všech kroků procesu zaměstnávání OZP, počínaje náborem včetně inzerce pracovního místa a
pracovního pohovoru. Nábor má přitom zásadní význam, jelikož způsobilost uchazeče vykonávat
danou pracovní pozici není personalista mnohdy schopen adekvátně posoudit vzhledem k tomu, že
označení OZP zahrnuje celkem 91 diagnóz a nesprávná specifikace pracovního místa v inzerátu či
nutnost posouzení způsobilosti uchazečů podnikovým lékařem nábor zdržuje a prodražuje.
PP prezentace ze semináře ke stažení na www.klubpersonalistu.cz
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ÚVODEM
Školy a trh práce
Pavel Škorpil
Bratrovražedný boj zaměstnavatelů o zaměstnance se stupňuje. Roste počet firem, které přestávají
být schopny v plné míře uspokojit zvýšenou poptávkou i rychle se zvyšující mzdy, ukrajující stále větší
díl z firemních příjmů. Díky dobré kondici hospodářství vzrostl počet aktivně zapojených lidí do
pracovního procesu a téměř se vyprázdnily čekárny úřadů práce. Rozjel se i dovoz pracovních sil ze
zahraničí.
V záloze číhají zásadní hrozby, zatím v závalu každodenních starostí mimo zorné pole denního
provozu: demografický strom, jehož vzhled příliš nezlepší ani „baby boomová“ generace narozená
okolo poloviny minulé dekády. „Sluší se“ hovořit o programu Průmysl 4.0 jako receptu na řešení. Má
to ale háček, narazíme na omezení co do počtu i kvality perspektivních lidských zdrojů.
Při letmém pohledu na dlouhodobé statistiky skladby učebních a studijních oborů je v nejnovějším
období sice patrný příznivý, pomalu nastupující trend lehce zvýšeného zájmu o učební obory,
popřípadě technicky profilované, nebo alespoň tak deklarované střední a vysoké školy. Podíváme-li
se však na skladbu oborů, je zřetelná nevyváženost ve vztahu k dnešním i předpokládaným potřebám
podnikatelských subjektů. Dlouhodobě se snižuje úroveň školní přípravy, důsledek boje jednotlivých
škol o dotace na přijaté a „udržené“ žáky a studenty, rozumějme o jejich další existenci. Trvá
nedostatek žáků a studentů na oborech náročnějších na přípravu a znalosti ve prospěch specializací
nezřídka ne právě nejpotřebnějších. Je pozitivní nahrazovat část profesí, zvláště těch náročných na
manuální činnosti, robotizací. Ale robotizace vyžaduje připravenou pracovní sílu s technickým
vzděláním. Její dostatek podmiňuje zvýšení podílu produkce s vyšší přidanou hodnotou. V případě
jejího deficitu a při rostoucích nákladech na lidské zdroje obstarávající práci s nižší přidanou
hodnotou se může stát, že subjekty s nižšími nároky na kvalifikovanou sílu budou přesouvány více než
dosud do zemí s levnější pracovní silou, ale zároveň subjekty s vyšší přidanou hodnotou budou váhat
se vstupem do Česka.
Stát se honosí poskytováním podpory novým investorům a subjektům rozšiřujícím své kapacity, ale
zanedbává rozvoj, výchovu a osvětu zejména budoucí kvalifikované pracovní síly. Znovuzavedení
směrných čísel při přijímání na jednotlivé střední a vysoké školy a do jednotlivých oborů je utopií už
v pohledu na nedostatek (pozitivních) státních zásahů do vzdělávacího systému a procesu. Chyběním
konceptu a vize vznikly a, obávám se, že stále vznikají, nezacelitelné škody, což ostatně při frekvenci
příchodů a odchodů šéfů rezortu a při praxi výběrů na tento post není žádným překvapením.
Selhávají i další „opory společnosti“, veřejnost, rodiče i část učitelů, demotivovaných nedostatkem
podpory a ocenění jejich práce.
Přesto nejsou zaměstnavatelé bez šance, dodejme, pokud se nebudou příliš spoléhat na podporu od
státu. Nemálo dobrých příkladů ukazuje, že některé firmy jsou na dobré cestě k dlouhodoběji
uplatnitelnému řešení díky tomu, že predikují své potřeby a se školami spolupracují. V centru
pozornosti již nejsou jen střední a vysoké školy, ale také školy základní. I díky podpoře firem mohly
mnohé základní školy znovu zařadit praktické předměty do učebních plánů, a hlavně jejich výuku
slaďovat s reálnými potřebami pracovního trhu.

3

Na základních školách se odehrává první kolo volby a profesního směřování a začíná proces
formování postojů. Rozhodující slovo při volbě další školy, někdy i přechodu přímo do pracovního
procesu, mají rodiče jako zákonní zástupci žáků. Neměly by ale být oslyšeny ani zájmy žáků, byť se
často zdají být naivní. Přístup k volbě povolání ovlivňuje rovněž prostředí, ve kterém se žáci a jejich
rodiče pohybují, včetně hodnotových žebříčků. Většinou jsou to rodiče, kdo nastavují pomyslnou
laťku, někdy nerealisticky. Občas cítíme rodičovský odpor vůči tomu, aby budoucí profese jeho dítěte
patřila mezi „modré límečky“, bez ohledu na skutečné předpoklady.
Díky neustálému technologickému rozvoji dochází – a už i v minulosti docházelo – k nahrazení mnoha
profesí a pracovních úkonů stroji. Smyslem je podstatně zredukovat podíl činností vykonávaných
„holýma rukama“ a nezřídka časově náročných, ale ani sebevyspělejší technologie určité manuální
úkony neodstraní. Osvěta v zájmu zatraktivnit „práci“ jako takovou, včetně vštípení a dodržování
pracovních návyků, má zásadní roli. Mnozí z potenciálních budoucích zaměstnavatelů se chápou
iniciativy, usilují, aby žáci, rodiče, učitelé i další zainteresovaní v tomto směru spolupracovali.
Ideálním spojovacím článkem mezi základními školami a podniky jsou rodiče-zaměstnanci
konkrétních (ideálně místních) firem. Pokud takové pojítko postrádáme, vstupuje do hry vlastní
iniciativa zaměstnavatelů. Volba vhodných přístupů, atraktivních témat, způsobu přiblížení a
získávání je v jejich rukách, lze mnoho získat, ale i ztratit. Osoba prezentujícího hraje často daleko
důležitější roli než sebeúspěšnější firma, která se bude spoléhat jen na vysoký rozpočet, a třeba i
včetně rozdávání „dárků“. Důvěryhodně působící představitel zaměstnavatele, exkurze přitažlivá pro
mladé návštěvníky, konkrétnost místo velkolepých slibů, ověřitelné příklady odborného a profesního
růstu, a samozřejmě i možnost náležité odměny za vykonávanou práci (a nejen v penězích), mají šanci
dobře zapůsobit i bez velké počáteční finanční investice.
Zaměstnavatele dlouhodoběji nespasí vzájemné válčení, o kolik více kdo koho v danou chvíli přeplatí
a odvede od souseda nebo konkurenta na trhu. Zaměstnavatel většinou počítá s dlouhodobým
působením, a z toho vyplývá i jeho přístup k získávání budoucí pracovní síly. V zájmu dostatku nových
zdrojů a jejich dlouhodobého udržení v místě a v oboru bude pro zainteresované zaměstnavatele více
než přetahování prospěšné spojit síly k odstraňování nevyváženosti trhu práce. Klub personalistů ČR
chce zaměstnavatelům i školám napomoci při slaďování potřeb a přípravě budoucích zaměstnanců
vytvořením platformy, která bude otevřená všem stranám zainteresovaným na úspěchu při
pozitivním ovlivnění žáků v procesu jejich profesní volby a s tím spojeného rozhodování.
PhDr. Pavel Škorpil je HR a General Affairs Manager, Fujikoki Czech, s. r. o. a viceprezident KPČR

HR TRENDY ROKU 2018

Česká republika má jeden z nejmenších podílů kratších úvazků
Česko patří v EU k zemím s nejmenším podílem lidí, kteří pracují na částečný úvazek. Má ho
desetina žen a něco málo přes dvě procenta mužů. V osmadvacítce to je v průměru bezmála třetina
žen a devět procent mužů. Vyplývá to z mezinárodního srovnání podmínek mužů a žen, jehož
výsledky zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Vycházel z loňských údajů Eurostatu. Zatímco loňský
rok byl ve znamení zvyšování mezd, podle mnohých má být ten letošní ve znamení zvyšování počtu
zkrácených a pružných úvazků.
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Práci na částečný úvazek lidé volí kvůli sladění zaměstnání s péčí o děti a rodinu, ze zdravotních
důvodů, při škole, profesním vzdělávání či pozvolném odchodu do penze. Důvodem někdy bývá ale i
to, že nemohou sehnat jinou vhodnou práci na plnou pracovní dobu.
Nižší podíl zaměstnaných žen, které pracují na částečný úvazek, je ve východních státech EU. Vůbec
nejnižší je v Bulharsku, kde na plný počet hodin nepracuje jen zhruba každá pětačtyřicátá žena. V
Česku či Polsku je to každá desátá, na Slovensku či v Rumunsku zhruba každá třináctá žena. Zkrácený
úvazek naopak využívá 76 % žen v Nizozemsku a téměř polovina Němek a Rakušanek.
V Nizozemsku plnou pracovní dobu nemá také 26 % mužů, v Německu a Rakousku pak zhruba
desetina. V Česku je to něco přes dvě procenta.
Ze zaměstnaných vysokoškolaček má kratší úvazek v ČR zhruba každá devátá. V EU je to v průměru
každá čtvrtá. Na částečný úvazek pracují asi tři procenta Čechů s vysokoškolským titulem. V
osmadvacítce je to v průměru víc než sedm procent vysokoškolsky vzdělaných mužů.
Situace se začíná měnit
Současný nedostatek zaměstnanců podněcuje řadu firem k nabídce zajímavých brigádnických pozic,
umožňujících lidem pracovat jen pár hodin denně nebo dokonce týdně. Podle údajů pracovního
serveru Profesia na nabídky zkrácených úvazků reaguje v průměru o třetinu více zájemců. A zdaleka
nejde jen o matky pečující o malé děti, zkrácené úvazky a další typy flexibilní práce umožňují také
snazší přivýdělek studentům i důchodcům.
Navíc roste skupina lidí vykonávajících specializované profese, kteří pracují po kratší dobu pro více
zaměstnavatelů. Již dlouho je tento trend patrný u některých IT specialistů a začíná se ale prosazovat
i v jiných oborech, například ve finančních a účetnických službách nebo v marketingu.
Pracovní doba jen pár hodin
V nabídce méně tradičních úvazků a brigád s flexibilní pracovní dobou jsou
vstřícné především tzv. nové firmy poskytující moderní služby. Například
společnost Dámejídlo nedávno výrazně rozšířila nabídku pracovních pozic
pro kurýry. Zavedli pracovní pozice pro lidi, kteří pokrývají dobu polední
a večerní špičky. Jde většinou o tříhodinové směny od 11 do 14 a od 18 do
21 hodin. Dobu však lze na základě dohody obou stran také prodloužit
nebo zkrátit. Výhodou je, že kurýři nemusejí pracovat pravidelně ani vykazovat minimální počet
hodin.
Trend pružných úvazků se začíná projevovat i u tradičních společností.
Zdroj: Globe24 a Novinky.cz

Trend 2018: Trh práce výrazně ovlivní umělá inteligence a
automatizace
Přetrvávající nedostatek zaměstnanců způsobí vyšší investice firem do lidského kapitálu a do
automatizace. Zaměstnavatelé se také budou ve větší míře věnovat analýzám chování svých
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zaměstnanců, aby lépe pochopili jejich preference, a zajistili si tak jejich loajalitu. Očekávat se dá i
rozšíření nabídky flexibilních pracovních úvazků. Vyplývá to z analýzy trendů pracovního trhu pro
rok 2018, který zrealizovala personálně poradenská společnost Randstad, globální i česká dvojka na
trhu personálních služeb.
Technologie podstatně mění způsob, jakým fungují společnosti a jejich zaměstnanci. V roce 2018 se
zaměstnavatelé budou muset těmto změnám přizpůsobit a začít využívat nové strategie a nástroje
pro nábor, rozvoj i budování loajality svých lidí. Zaměstnanci zase budou muset věnovat pozornost
svému průběžnému vzdělávání.
Vedle pronikání technologií ovlivní dle odborníků z agentury Randstad trh práce zejména tyto trendy:
1. Růst mezd a úprava nefinančních benefitů. Mnoho podniků dosud neupravilo mzdy tak, aby
odrážely realitu na pracovním trhu. Pokud nyní nezareagují a svou nabídku neupraví, budou
mít velké problémy. Dá se očekávat, že vedle mezd se budou zaměstnavatelé předhánět i v
nabídce netradičních zaměstnaneckých výhod a benefitů.
2. Rozvoj flexibilních pracovních modelů. Experti ze společnosti Randstad předpokládají, že
firmy rozšíří nabídku zkrácených pracovních úvazků a dalších pružných modelů spolupráce.
Zejména s nástupem generace mileniálů se totiž výrazně mění preference pracovníků – chtějí
mít možnost pracovat z domova, pracovat na částečný úvazek anebo projektově či dokonce
fungovat na bázi crowdsourcingu. Flexibilní pracovní uspořádání a uvolněnější pracovní
prostředí se tak stane klíčem k atraktivitě zaměstnavatele a udržení zaměstnanců.
3. Růst významu tzv. měkkých dovedností při náboru.
S vyčerpanými zdroji kandidátů se zaměstnavatelé
z celé řady oborů budou při náboru nových pracovníků
stále více orientovat na jejich „měkké“ dovednosti. Při
vzdělávání zaměstnanců se pak naopak zaměří na
„tvrdé“, odborné znalosti. Samozřejmě to neplatí pro
oblasti, jako je například zdravotní péče, technologie či
právo, kde „tvrdé“ odborné dovednosti vládnou.
4. Růst důležitosti technických (STEM) dovedností. K nejžádanějším pracovním pozicím na
českém trhu práce aktuálně patří středně pokročilí techničtí pracovníci, jako jsou specialisté
na počítačovou podporu, vývojáři webových stránek a inženýři technici. Zaměstnavatelé
začínají jejich kritický nedostatek řešit i vlastním vzděláváním pracovníků a jejich
doškolováním na potřebné kompetence. Význam firemních akademií je na vzestupu.
5. Vzestup umělé inteligence (AI) a automatizace. Mnoho organizací již začalo začleňovat
automatizaci do svých pracovních postupů, aby jejich zaměstnanci a procesy byly efektivnější
a účinnější. Navzdory obavám, že automatizace odstraní pracovní místa, bude v dohledné
budoucnosti nadále významná potřeba kvalifikovaných lidí pro provoz, využívání a rozvoj
technologií. Podle studie McKinsey jen do roku 2030 čeká cca 15 % zaměstnanců nutnost
osvojit si zcela jiné znalosti a dovednosti v souvislosti s vývojem jejich profese. 8-9 % profesí
přitom vznikne zcela nově – zejména v oblastech, které vyžadují vysokou míru mezilidské
interakce a také v technických a technologických oborech.
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6. Sofistikovaná analýza zaměstnanců nástrojem k zachování loajality lidí. Loajalita
zaměstnanců stejně jako jejich udržení se dostávají do popředí zájmu všech firem. Aby vedení
společností lépe chápalo preference svých lidí, aby dokázalo co nejefektivněji stavět pracovní
týmy a co nejlépe využívat zdroje napříč organizací, potřebuje sofistikovanou analýzu chování
svých zaměstnanců. Experti ze společnosti Randstad tedy očekávají masivní rozmach
využívání moderních analytických nástrojů, jako jsou například Prediktivní analytika
odchodovosti zaměstnanců, Identifikace motivátorů a demotivátorů zaměstnanců a nástroje
pro identifikaci klíčových osobností v týmech. Pomocí sofistikovaných analýz a strojového
učení bude také možné propojit vhodné kandidáty se správnými náboráři nebo provést jejich
úvodní screening, což výrazně zrychlí a zefektivní celý náborový proces.
Zdroj: ITC Revue

MZDY, PLATY A DALŠÍ VÝDAJE
Jakým profesím teď české firmy nabízejí nejvíce peněz
Obory, kde se nabízené nástupní mzdy meziročně zvýšily o 10 % a více.

10 profesí, kde nabízené nástupní mzdy poskočily významně nahoru:

Zdroj: jobs.cz
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Cestovní náhrady 2018: Změny u náhrad tuzemských a náhrad
zahraničních
Sazby stravného se od nového roku zvýšily. A to jak u stravného tuzemského, tak i zahraničního.
Nejinak je tomu u průměrné ceny pohonných hmot.
Sazby stravného pro tuzemské pracovní cesty jsou uvedeny v § 163 odst. 1 a v § 176 odst. 1 zákoníku
práce. Paragraf 163 platí pro zaměstnance v podnikatelské sféře a paragraf 176 pro zaměstnance ve
státní správě. Rozdíl je rovněž v tom, že zákoník práce první skupině určuje minimální hodnotu
stravného za každý kalendářní den.
Zaměstnavatel ve státní správě si naopak každoročně stanoví vnitřním předpisem výši stravného
v rozpětí daném zákoníkem práce. Může vyplatit minimální hodnotu stravného, ale pokud má
v rozpočtu dostatek finančních prostředků, i maximální hodnotu stravného.
Také zaměstnavatel v podnikatelské sféře může rovněž na stravném vyplatit více, než činí stanovené
minimum. Ovšem s tím rozdílem, že stravné vyplacené nad rámec maximálních náhrad uvedených
v zákoníku práce pro státní správu bude součástí zdanitelné mzdy zaměstnance, a to včetně odvodů
sociálního a zdravotního pojištění.
Následující přehled ukazuje výši stravného, které zaměstnavatel poskytne zaměstnanci za každý
pracovní den cesty v závislosti na její délce.
Délka pracovní cesty

Podnikatelská sféraStátní sféra

5 až 12 hodin

78 Kč

78 – 93 Kč

Déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin119 Kč

119 – 143 Kč

Déle než 18 hodin

186 – 223 Kč

186 Kč

Stravné se v souladu s § 189 zákoníku práce zaokrouhluje na celé
koruny do výše 50 haléřů směrem dolů a od 50 haléřů včetně směrem
nahoru. To je důležité zejména při krácení stravného, jestliže je
zaměstnanci na pracovní cestě poskytnuto jídlo, které má charakter
snídaně, oběda nebo večeře, na které zaměstnanec sám nepřispívá.
V takovém případě zaměstnanci přísluší krácené stravné
podle paragrafu 163 odst. 2. Konečná částka, která bude zaměstnanci
vyplacena při vyúčtování pracovní cesty, se ovšem vždy zaokrouhluje
na celé koruny směrem nahoru.
Ke změnám naopak nedochází v oblasti krácení stravného. Jestliže
bylo zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo,
přísluší mu stravné snížené za každé bezplatné jídlo o hodnotu:


70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,



35 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,



25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin
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Sazba základní náhrady za používání vozidel v roce 2018


u jednostopých vozidel a tříkolek nejméně 1,10 Kč,



u osobních silničních motorových vozidel nejméně 4,00 Kč.

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy stanovená vyhláškou je pro zaměstnavatele ze státní správy
závazná, bez možnosti ji před vysláním zaměstnance na pracovní cestu sjednat nebo určit ve vyšší
částce, jako je tomu u zaměstnavatele provozujícího podnikatelskou činnost.
Sazba základní náhrady a průměrné ceny pohonných hmot se při výpočtu cestovních náhrad podle §
189 zákoníku práce zaokrouhluje na desetihaléře směrem nahoru.

Zahraniční cestovní náhrady 2018
Sazba se mění v osmi zemích. Změny jsou zobrazeny v následující tabulce.
Země

Základní sazba stravného pro rok 2017 Základní sazba stravného pro rok 2018

Austrálie a Oceánie 50 USB
Belgie
45 EUR
Velká Británie
40 GBP
Bahamy
50 USD
Bolívie
45 EUR
Korea
45 EUR
Maroko
35 EUR
Nový Zéland
50 USD

55 USB
50 EUR
45 GPB
55 USD
50 EUR
50 EUR
40 EUR
55 USD

Stravné na zahraniční pracovní cestě se poskytuje v cizí měně. Zaměstnavatel obvykle určí
zaměstnanci zahraniční stravné z výše základní sazby zahraničního stravného stanoveného vyhláškou.
Výše stravného se vypočítá podle základní sazby, a to stanovené pro stát, ve kterém zaměstnanec
stráví v kalendářním dni nejvíce času. Za dobu strávenou mimo území České republiky se poskytuje
zahraniční stravné:
 ve výši základní sazby, jestliže cesta trvá déle než 18 hodin,


ve 2/3 výši, jestliže pracovní cesta trvá déle než 12 hodin, nejvýše 18 hodin,



v 1/3 výši, jestliže pracovní cesta trvá 12 hodin a méně, avšak alespoň 1 hodinu, nebo déle
než 5 hodin, pokud zaměstnanci vznikne za cestu na území ČR právo na tuzemské stravné.

Zdroj: Podnikatel.cz
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ZAMĚSTNANCI
Pracovat z domova neumí každý. Pro koho se home office nehodí?
Možnost pracovat z domova patří mezi nejžádanější benefity a množství firem, které homeworking
svým zaměstnancům umožňují, výrazně narostlo. Podle nedávného průzkumu společnosti
Microsoft klesl počet lidí, kteří musí být kvůli své práci v kanceláři, o celou třetinu.
Práci z domova nyní již umožňují zaměstnavatelé i v oborech, kde bychom to tolik nečekali - ve
veřejném sektoru, stavebnictví, realitách a obchodu. Důležité je ale uvědomit si, že práce z domova
nevyhovuje každému. Začíná být patrné, že naučit se pracovat efektivně v domácím prostředí totiž
není tak jednoduché, jak to na první pohled vypadá. Pro koho pak tento typ práce není vhodný?

Pro ty, kteří na sebe neumějí být přísní
Pracovat v domácím prostředí vyžaduje vysokou míru sebekázně. V pohodlí
domova je často problém usednout k práci a plně se jí věnovat – je zde mnoho
lákadel, která člověka odvádějí od práce a soustředění. V kanceláři si většina lidí
nedovolí zabývat se soukromou komunikací na sociálních sítích, zařizovat opravy
věcí v domácnosti nebo hledat zajímavé cíle výletů či vhodný dárek. A to už
nemluvíme o šanci jednoduše si připravit něco dobrého nebo kouknout na něco
zajímavého. Pro některé lidi je potom možnost pracovat z domova zdrojem
stresu a problémů z toho, že se jim nedaří doma plnit kvalitně své pracovní
povinnosti, nebo jim jejich splnění zabere neúměrně více času.

Pro ty, kteří neumějí efektivně komunikovat
Práce z domova prověří také komunikační schopnosti pracovníků. I když moderní technologie
umožňují téměř živý kontakt, lidé pracující z domova by měli umět efektivně komunikovat a ptát se,
být samostatní. Tuto bariéru ale může pomoci překonat využití různých programů pro sdílení
informací a spolupráci, téměř „živý“ kontakt nabízejí moderní videokonferenční řešení.
„Rozvoj moderních videokonferencí umožnil firmám
pustit své zaměstnance z kanceláří a nechat je pracovat
odkudkoli. Bohužel u mnoha řešení využitelnost snižuje
to, že lidé spíše než úkol, o kterém chtějí diskutovat, řeší
problémy s připojením a nekompatibilitou jednotlivých
přístrojů,“ konstatuje Andrej Hronec, ředitel společnosti
Audiopro. „U moderních řešení typu Lifesize tyto
nedostatky odpadají. Dodává se jako komplexní služba,
takže je zaručena vysoká kvalita přenosu i bezproblémové připojení z telefonů, tabletů nebo
notebooků. Navíc jde o komplexní nástroj, který spojuje do harmonického celku video, web, zvuk,
chat, nahrávání i živé vysílání; nabízí tak vše, co je třeba k reálné diskusi problémů lidmi rozptýlenými
na různých místech."
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Pro ty, kteří válčí s výpočetní technikou
Jak už bylo zmíněno, práce z domova není pro ty, kteří bojují s výpočetní technikou. Doma si lidé
musejí sami poradit s běžnými problémy, které na počítači každý občas řeší, ale i s nástroji, které jim
umožňují spolupracovat s ostatními – cloudovými aplikacemi pro sdílení dokumentů a plánování
činností, nástroji pro on-line komunikaci, apod.
„Práce z domova klade vyšší požadavky na počítačové dovednosti zaměstnanců, proto firmám, které
home office umožňují, doporučujeme proškolení zaměstnanců,“ říká Jan Dvořák, výkonný ředitel
Počítačové školy Gopas. „V konečném důsledku se jim to totiž vyplatí – lidé neztrácejí zbytečně čas
řešením banálních problémů s technikou, a především se zvýší jejich povědomí o tom, co mohou a
nemohou dělat z hlediska bezpečnosti. Největší množství úniků dat totiž ‚zajistí‘ zaměstnanci firem, a
to častěji kvůli neznalosti, než záměrně.“

Pro ty, kteří neumějí plánovat
Plánování činností je při práci z domova důležitější než kdy jindy. A nejde jen o to rozvrhnout si
činnosti tak, abychom dělali to důležité v době, kdy se umíme maximálně koncentrovat. Při práci
z domova totiž často „zasahují“ i ostatní rodinní příslušníci. Proto například na dobu, kdy lze očekávat
aktivní účast dětí, je třeba naplánovat spíše mechanickou činnost, která nevyžaduje plné soustředění.
„Velmi důležité je stanovit si denní plán – a to jak časový rozvrh, tak náplň práce. Pokud to jde,
nechávejte si na home office spíše činnosti, které vyžadují nižší míru spolupráce s kolegy. Při
plánování nezapomínejte na svou únavu a na pracovní dobu ostatních, pokud s nimi potřebujete na
něčem spolupracovat,“ radí Jan Dvořák.
Sociální izolace
Mohli bychom najít i další typy lidí, kterým práce z domova zrovna nesvědčí. Především jde o ty, kteří
příliš nezapadají do pracovního týmu – jejich pravidelná absence může vést k ještě větší izolovanosti.
Ti, kteří jsou zvyklí dělat přes čas i ve firmě, se doma asi nebudou chovat jinak – zde je velké
nebezpečí, že si práci vpustí do soukromí ještě zásadněji. Při práci doma také mnozí zapomínají na
klasické biorytmy – na to, že je potřeba se najíst nebo vstát od stolu a protáhnout se. A na závěr je
třeba zmínit klasickou „domácí past“. Tou je představa, že lze bravurně zastat práci a domácnost
najednou. Při dobře zvládnutém multitaskingu a vysoké míře sebekázně to jde, ale snaha stačit vše
většinou vede jen ke stresu, protože podle svých představ nezvládnete ani jednu z těchto činností.
Zdroj: MoneyMAG

Třetina lidí ve firmách jsou introverti. Ty si jich začínají všímat a
hýčkat si je
Firmy nechtějí přicházet o introverty, tak jim vycházejí vstříc. Čím dál víc firem se ve svých
diverzitních programech zaměřuje na introverty a extroverty. Rozdílný přístup k hodnocení či
pracovnímu místu introvertů a extrovertů přináší firmám jen zisk.
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Tak trochu je to zapomenutá a nyní znovuobjevovaná věc: přestože už v roce 1962 zjistil americký
Institute od Personality Assessment and Research, že ti nejkreativnější lidé mají sklony k introverzi, až
teď se tím začínají personalisté či odborníci na kancelářské prostředí hlouběji zabývat. Nejprve však
svět musel poznat vystupování nejbohatšího muže planety Billa Gatese. Ten uspěl i přes svou
přiznanou introvertní povahu ve světě, který je nakloněn obdivovat spíše extroverty.
"Třetina lidí ve firmách jsou svým založením introverti. Ještě že je máme, v týmu jsou potřeba.
V klidných podmínkách odvádí dobrou práci a navzdory obecnému přesvědčení dovedou být
i schopnými vůdci," říká Michal Dlouhý ze společnosti Jobs.cz. Současně ale varuje, že tmelení
v teambuildingových akcích je pro introverty utrpením, takže personalisté musí myslet i na ty, co by
nejraději seděli v koutě a jen tiše mlčeli. Podle něj není žádnou ostudou přiznat na teambuildingu, že
na hromadné válení sudů dotyčný člověk není. A to se dá snadno řešit a také se na to firmy čím dál
víc zaměřují, aby vyhověly potřebám obou skupin.
Psycholožka Hana Malá sleduje větší tendenci zaměstnavatelů věnovat se individuálním potřebám
lidí v posledních třech letech. To jde ruku v ruce s tím, že si firmy nyní zaměstnance musí předcházet.
Personalisté podle ní proto víc pracují s psychologickými dotazníky, které vyplňují zájemci při
pohovorech a které umí prozradit typ osobnosti. "Už je nezaloží jen tak do šuplíku, ale snaží se myslet
i na to, že podle typu osobnosti vyberou budoucímu zaměstnanci židli a stůl ve firmě tak, aby mu to
bylo příjemné," vypráví.

Úspěšní introverti
Spoluzakladatel společnosti Apple Steve Wozniak, spoluzakladatel Microsoftu Bill Gates, zakladatel
sítě Facebook Mark Zuckerberg. Nebo investor Warren Buffett. V Česku pak například Petr Kellner.
Zároveň vidí větší odvahu lidí samotných přiznat, že jsou introverti a že pro ně například společné
firemní "tmelení" na hřišti při volejbale není to pravé. "Jednoznačně to souvisí s tím, že lidé vidí, kdo
všechno patří mezi úspěšné introverty, kteří se prosadili ve světě extrovertní většiny," říká Hana
Malá.
Není divu − mezi úspěšné introverty patří třeba spoluzakladatel společnosti Apple Steve Wozniak,
spoluzakladatel Microsoftu Bill Gates, bývalá šéfka Yahoo Marissa Mayerová, zakladatel největší
sociální sítě Facebook Mark Zuckerberg nebo americký miliardář a investor Warren Buffett. V Česku
je zřejmě nejznámějším introvertem Petr Kellner.
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Někomu vyhovují sdílené židle
Fakt, že pracovní prostředí potřebují různí lidé jiné, je logický. A podle Filipa Mušky z firmy CBRE
Building Consultancy, která se věnuje architektonickému poradenství při navrhování kanceláří, je to
už dnes standardní věcí, s níž firmy předem počítají.
"Jedním ze správných směrů je koncept sdílených pracovních míst. Volně se pohybujete po prostoru
a vybíráte si to místo, které je pro vaši aktuální činnost, náladu či pracovní záměr zrovna to nejlepší.
Bohužel lidé často přes strach ze ztráty svého ,oltáře' přehlíží mnohé
výhody tohoto řešení," říká Filip Muška. Tvrdí, že když člověk potřebuje
víc spolupracovat v týmu, sesadí se s kolegy. A když chce v klidu
promyslet řešení problému, sedne si do tichého koutu třeba se
závěsnou houpací sítí.
"Introverze a extroverze není ani tak otázka schopností, jako spíš
preferovaného způsobu práce. Introverti mnohem lépe pracují
samostatně a s ostatními konzultují až výsledky své práce. Oproti tomu
extroverti potřebují, přemýšlet nahlas' a mít diskusního partnera.
Typický brainstorming je aktivita, která introvertům vůbec nevyhovuje
a svůj potenciál v ní předvedou jen minimálně," říká Ondřej Čapka z týmu poradenství v oblasti
lidských zdrojů ze společnosti Deloitte.
Introvert by měl mluvit na poradě první
To neznamená, že introverti neumí dobře komunikovat. Jen to dělají jinak. "Je to častý předsudek, že
mají horší komunikační schopnosti. To vůbec nemusí být pravda. Naopak ono extrovertní, přemýšlení
nahlas' vede k tomu, že extrovert z pohledu introvertů ,plácá'. Pro extroverty je pak poměrně těžké
získat si mezi introverty respekt. Pro introverty zase bývá demotivující potřeba vybojovávat si mezi
extroverty prostor pro prezentaci svých myšlenek," popisuje největší úskalí obou typů osobnosti
Čapka.
Rozumný šéf tak nechá na poradě nejdřív prezentovat své myšlenky ty uzavřenější pracovníky,
protože po smršti nápadů těch méně uzavřených lidí by se jejich nápady ani neprosadily. Ideální je
písemná forma prezentace − tak si totiž introvert utřídí myšlenky nejlépe a nerozhodí jej, že ho
přerušují hlasití kolegové svými vstupy do diskuse.
Firmy mohou snadno rozvíjet firemní prostředí pro talentované introverty,
aby se necítili demotivovaní. Čapka říká: "Změnit je třeba především
kulturu, vnímání toho, že každý jsme jiný. Potřebujeme se vzájemně
respektovat a vycházet si vstříc, abychom v práci předvedli maximum
a prostředí nás motivovalo. Určitě je dobré dát introvertům možnost
pracovat samostatně a na diskuse se individuálně připravit. Introverze
a extroverze se dnes proto již dostává do hledáčků diverzitních programů
ve firmách. Ty byly do nedávna zaměřené téměř výlučně na rozdílnost
ve věku a pohlaví. Rozdílů mezi námi je ale mnohem víc a organizace si dnes
nemohou dovolit zbytečně ztrácet žádnou skupinu zaměstnanců."
To se týká i odměňování. Společnosti Ernst & Young a Royal Bank of Canada upozornily v roce 2013
na to, že některé firmy odměňují spíše zaměstnance, kteří mluví během mítinků. Ti, kteří jsou během
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brainstormingu potichu, jsou často považováni za méně inovativní. Povýšení získá jejich extrovertní
kolega, jenže firma tak může přicházet o zajímavé nápady.
Introverti se nemusí scházet kvůli každé hlouposti, chtějí věci řešit po mailu nebo jiným on-line
způsobem. Klidně z domova. A nepotřebují neustálou zpětnou vazbu jako extroverti, protože se
nesrovnávají tolik s ostatními. Extroverti jsou motivováni, pokud je někdo veřejně pochválí, pro
některé introverty to mohou být muka. "Rozumné firmy už na to přišly a mají na to vytvořené své
motivační programy," říká psycholožka Malá.
Zdroj: ihned.cz

PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ
Jak pracovat efektivněji? Trik, který může použít každý
Všichni víme, že neustálá kontrola e-mailů a rozhovory s kolegy jsou největší zhoubou naší
produktivity. Je tu ale ještě jeden viník, který vyčerpává naše duševní zdroje: hluk. A chceme-li se
soustředit na svou práci, je potřeba jej eliminovat.
Z nedávného průzkumu společnosti Cambridge Sound Management vyplývá, že většinu lidí od práce
nejčastěji odvádějí akustické podněty z okolí. Proto zklidnění kancelářských prostor, například
pomocí technologie sound masking, přinese reálný efekt v podobě zvýšení efektivity práce, lepšího
akustického komfortu a vyšší míry soustředěnosti u zaměstnanců.
Co narušuje naše soustředění
Lidé stráví soustředěnou prací v průměru jedenáct minut, než je něco vyruší. Návrat k plnému
soustředění pak trvá řádově desítku minut, což je výrazná ztráta času. Průzkum Cambridge Sound
Management odhalil, že téměř 30 % administrativních pracovníků je rozptylováno rozhovory
spolupracovníků. Zdá se, že tato rozptýlení mají větší dopad na muže než ženy: na rušení hlukem si
stěžuje jeden ze tří mužů a jedna ze čtyř žen.
Nejvíce ruší srozumitelná řeč
Justin Stout, expert na akustiku společnosti Cambridge Sound Management říká, že na vině není
obecně hluk. To, co nás ruší, je srozumitelný hovor. Jako příklad uvádí snahu soustředit se na čtení
nebo psaní mailů při čekání v letištní hale. Často zde běží televizor, většinou s naladěným
zpravodajským kanálem. Pokud je ruch v hale dostatečný, nemá problém soustředit se na danou
činnost. Pokud se ale hladina akustického pozadí sníží, má velký problém s koncentrací. Důvod? Je
rozptylován televizí, protože chtě, nechtě vnímá řeč.
Je tedy logické, že zatímco mnohým z nás nedělá žádný problém se soustředit v hlučné kanceláři; ale
sedět vedle někoho, kdo často telefonuje, u jehož stolu se zastaví mnoho lidí na kus řeči, může být
neuvěřitelně rušivé. Co rozptyluje ještě více než rozhovor dvou spolupracovníků? „Odposlechnutý
telefonní hovor, kdy se mozek mimoděk snaží domyslet celou konverzaci. Slyšíte polovinu a mozek se
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zaměstnává tím, co není slyšet," říká Stout. Průzkum Cambridge Sound Management odhalil, že 59 %
respondentů neopustí svůj stůl, aby si vyřídili osobní telefonní hovory.
Sluchátka, jako řešení? Ne tak docela
Písničky nebo jen melodie? I když možná při práci rádi posloucháte hudbu, do hry vstupuje opět
srozumitelnost textů. Stout tvrdí, že poslech hudby s texty může být stejně rušivý. Zvláště když
pracujete na úkolech, které vyžadují vyšší úroveň kognitivního zpracování, jako je čtení s pochopením
textů nebo psaní. Texty písní působí stejně rušivě jako kolega, který vedle vás hlasitě mluví do
telefonu. Proto pro odstínění hlučného okolí při práci doporučuje Stout poslech hudby bez textu,
například klasické nebo elektronické.
Má se vaše kancelář stát oázou klidu?
Přes všechny lamentace na hluk není klíčem k efektivitě naprosto nehlučné prostředí. Pobyt
v prostoru tichém jako univerzitní knihovna je pro mnoho lidí skličující. Navíc v tomto případě působí
jakýkoli zvuk velmi rušivě, například i zvuk letadla letícího
vysoko nad námi, v soustředění brání i tichý jednotvárný
šum klimatizace. Příliš velký klid může být proto stejně
zhoubný jako výrazný hluk. A jaké prostředí je tedy pro
naše soustředění ideální? Klíčem ke zvýšení produktivity je
nesrozumitelná zvuková kulisa, jejíž intenzita do určité
míry nepravidelně kolísá, tedy jakýsi přirozený „hukot“
včelího úlu, či chcete-li v tomto případě přirozený „cvrkot“
kanceláře, ze kterého příliš nevystupují jednotlivé zvuky
anebo komunikace.

Produktivitu práce zvýší sound masking
Lze tedy nějakým způsobem upravit pracovní prostor tak, aby se v něm lidé měli šanci koncentrovat
na práci? Efektivně tento problém řeší technologie maskování zvuku neboli sound masking, kterou
společnost Cambridge Sound Management vyvinula a vyrábí. „Sound masking je založen na
jednoduchém principu, kdy potlačuje rušivé vlivy okolí tichou zvukovou kulisou,“ vysvětluje Andrej
Hronec ze společnosti Audiopro, která tuto technologii v ČR nabízí. „Malé reproduktory – tzv. emitory
vysílají tichý uniformní šum o různých frekvencích, který po čase přestanete vnímat. Tento zvuk je
upravený do pásma lidské řeči a optimalizovaný tak, aby překrýval probíhající komunikaci. Rozhovor
od vzdálenosti cca 3,5 m sice slyšíte, ale nevnímáte jeho obsah, takže vás nevyrušuje.“
Sound masking se s úspěchem využívá jak v kancelářských objektech, zejména typu open space, tak
ke zklidnění veřejných prostor, kde se pohybuje mnoho lidí – v bankách, hotelových a kongresových
halách, ale také v lůžkových zařízeních a nemocnicích. Další oblastí, kde najde uplatnění, je ochrana
soukromí – při odstínění komunikace na přepážkách v bankách, zdravotnických zařízeních nebo
lékárnách; dokáže také zabránit úniku citlivých údajů z jednacích místností. Technologie sound
maskingu vyniká unikátními zvukovými parametry, jednoduchou instalací a energetickou
nenáročností.
Zdroj: EuroZprávy
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Zábavné a relaxační zóny na pracovištích jsou stále žádanější
Pracovní prostředí prochází proměnou. Přibývá zaměstnanců pracujících v pohodlí domova a
zároveň i těch, kterým tradičně pojaté firemní prostory přestávají stačit.
Více soukromí, soustředění i odreagování
Stále více společností ustupuje od dříve běžných „openspaců“ a snaží se poskytnout svým
zaměstnancům prostředí s větším pohodlím, soukromím a podmínkami na lepší soustředění. Více
soukromého prostoru, samostatné pracovní stoly včetně těch, u nichž lze pracovat i vestoje, ticho
v kanceláři nebo alespoň možnost navštívit během pracovní doby tzv. tichou místnost, to vše v zájmu
přispět k optimálnímu pracovnímu výkonu i dobrému pocitu zaměstnanců. Přibývá kanceláří, v nichž
je podobně jako v knihovnách zakázáno mluvit nebo mít nastavené hlasité vyzvánění a zvuky na
telefonech a počítačích, natož pak puštěné rádio.
Dneska „cool“, zítra standard
Současně se prostory některých společností začínají čím dál více podobat zábavním centrům.
Skluzavky jako alternativa schodiště, sedací vaky, houpačky a houpací sítě v relaxačních místnostech,
v nichž se kolikrát konají i pracovní porady, herní, masážní a fitness místnosti, kavárny, místnosti pro
kola, firemní školky a nově už i prádelny vycházejí vstříc zejména mladším generacím zaměstnanců,
které tak chtějí zaměstnavatelé jak přilákat, tak udržet.
Ti firmy s podobným vybavením často skutečně upřednostní a není výjimkou, že jsou v takovém
případě ochotni snížit své požadavky na výši nástupní mzdy.

Poté, co japonská firma Ateam změnila koncept svých původních firemních prostor (fotografie vlevo), zaznamenala
3 x více zájemců o místo

V tomto případě je otázka „Proč chcete pracovat právě v naší společnosti?“ asi zbytečná
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Asijské firmy včetně japonských a čínských pak předpokládají, že tyto kanceláře v současnosti
vnímané jako „cool“ nebo „funky“ budou v roce 2020 běžným standardem.
Co se České republiky týče, podle listopadového průzkumu společnosti Ipsos by si 38 % z 3313
respondentů přálo coby méně obvyklý benefit právě relaxační zónu. Jako lákavý se ukázal i příspěvek
na úklid domácnosti nebo firemní soutěž o nějaký zážitek.
Zdroj: asia.nikkei.com a Novinky.cz

KNIŽNÍ TIPY
Kreativita a její rozvoj
Petr Žák
344 s.
MotivPress 2017
Celý svět blázní po kreativitě. Mezi manažery se to jen hemží názory, jak je
kreativita důležitá, jak otvíráme dveře inovacím, jak jenom díky novým
nápadům vejdeme do třetího tisíciletí. Většina těch, kteří si na vizitku ke své
funkci přidají slovíčko „creative“, zpravidla o kreativitě jako takové nemají
nejmenší ponětí. Alespoň taková je autorova zkušenost. Kreativním je pro ně téměř vše, co vybočuje
z řádu. Ale bez řádu není kreativity. Tvorba je vědomí řádu. Problém dnešních kreativců je podobný
chestertonovskému paradoxu: Moderní ateista tím, že nevěří v Boha, věří úplně všemu.
Tato kniha se pokouší kreativitu uchopit komplexněji. Jako něco, co má hlavu v oblacích, ale nohy
pevně na zemi. Věnujeme se kreativitě nejenom jako psychologické disciplíně nebo jisté vlastnosti,
kterou se vyznačovali Michelangelo s Isaacem Newtonem. Kreativitu pojímáme jako klíčovou
kompetenci, která se projevuje jak v intrapersonální, tedy osobní, rovině, tak v dimenzi sociální,
mezilidské i v dimenzi metodologické a technické. Vymezíme si, co kreativita je a není, jak se dá
rozvíjet, jaké jsou nejčastější bloky kreativity a jak je to vlastně s tím okřídleným klišé o mozkových
hemisférách. A protože je kreativita výsostně praktickou záležitostí, čeká vás také více než stovka
kreativních technik. Použijete je ve všech fázích kreativního řešení problému. Od analýzy přes zadání
až po hledání nápadů a jejich vyhodnocování.
Age management v organizacích
Hana Urbancová
260 s.
Wolters Kluwer 2017
Kniha se zabývá nanejvýš aktuálním tématem age managementu, zejména
pak dopady změn ve věkové struktuře zaměstnanců v souvislosti
s demografickým vývojem, především s ohledem na zajištění optimálního
využití potenciálu věkové kategorie 50+.
Hlavním cílem monografie je prezentovat ucelenou aktuální teorii k age managementu společně
s propojením s výstupy z provedených primárních výzkumů v dané oblasti a je nejen výborným
studijním materiálem pro tuto problematiku, ale umožňuje i důkladné seznámení s ní.
17

KULINÁŘSKÉ OKÉNKO MILANA BENEŠE
BŘEZEN a zázvor
Pro tento měsíc, kdy ještě přetrvávají chřipky, kterým se snažíme odolávat, přinášíme dva recepty,
které využívají léčivé účinky zázvoru. Ten je nyní k dostání téměř ve všech obchodech.
První radí, jak si doma velice snadno vyrobit kandovaný zázvor, který je sice již v nabídkách
některých obchodů, ale – domácí je domácí. Druhý recept se týká pečení zázvorových muffin.

Kandovaný zázvor
Používání zázvoru je vhodné zejména v zimě, kdy se může využít jeho schopnosti „rozehřát tělo“.
Tento recept využívá čerstvý zázvor, který je v našich obchodech k dostání téměř po celý rok.
Kandovaný zázvor, dále popsaným způsobem zhotovený, chutí výrazně předčí kandovaný zázvor
kupovaný v obchodech.
Ingredience: 0,5 kg čerstvého zázvoru, 0,5 kg cukru krupice nebo písku, asi 1,5 l vody
Postup:
1. Čerstvý zázvor oškrábeme, opláchneme a nakrájíme na kolečka (cca 1,5 až 2 mm silná).
Zalijeme vodou a dáme vařit. Vaří se cca 20 minut.
2. Pak se voda slije do připraveného hrnce. Doporučuji uschovat ve sklenici (pozor: nedá se
dlouho skladovat, po určité době kysne) a přilévat ho do zeleného čaje - „zázvorový čaj“.
3. Zázvor pak dáme do hrnce, zasypeme cca 0,4 kg cukru a dáme znovu vařit. Pozor – zázvor
pustí hodně vody, ve které se přidaný cukr rozpustí. Vaří se za občasného míchání, dokud
cukr nezačne vytvářet velké bubliny a při skápnutí ze lžíce se táhne jako med. (Čím rychleji se
voda vypařuje, tím více je třeba míchat.)
4. Pak odstavíme z ohně a zázvor vybereme do mísy vysypané zbytkem cukru a promícháme.
Zázvor se obalí cukrem a přestane „lepit“. Po vychladnutí ztuhne.
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Zázvorové muffiny s pomerančem
Jedná se o lahůdku s asijskou příchutí, které hostům vždy
velmi chutnají. Recept je pro cca 12 muffinů.
Ingredience:
50 g kandovaného zázvoru (buď vlastní výroby, nebo
koupený)
200 g polohrubé mouky
2 čajové lžičky prášku do pečiva
½ čajové lžičky jedlé sody, sůl
100 g rozpuštěného másla
100 g cukru písku
1 polévková lžíce strouhané pomerančové kůry (chemicky neošetřované) – lze nahradit citronovou
kůrou
1 až 2 polévkové lžíce mletého zázvoru
1 vejce
4 až 5 lžic pomerančové šťávy (nejlépe přímo z pomeranče)
125 ml zakysané smetany (vhodná pro zjemnění)
3 polévkové lžíce pomerančového likéru (lze nahradit např. rumem)
tuk k vymazání a mouka k vysypání formy
na polevu: 250 g moučkového cukru
Postup:
1. Troubu předehřát na 180 C. Důlky ve formě na muffiny vymazat tukem a posypat moukou,
nebo vložit košíčky. Kandovaný zázvor nasekat najemno.
2. V misce smícháme mouku se zázvorem, práškem do pečiva. Jedlou sodou a špetkou soli. Ve
druhé misce ušleháme máslo s cukrem do pěny, přimícháme pomerančovou kůru a 1 lžíci
mletého zázvoru. Dále zašleháme vejce, 2 lžíce pomerančové šťávy, 1 polévkovou lžíci
pomerančového likéru (rumu). Sypkou směs z prvé misky přidáme do misky s máslovou
hmotou, vařečkou nebo metlou lehce promícháme, až jsou všechny suroviny vlhké a zalijeme
zakysanou smetanou a vše pak ještě jednou lehce promícháme.
3. Do formy plníme těsto do ¾ a pečeme ve střední části trouby15 až 25 minut (dle velikosti) do
zlatova. Muffiny vyjmeme z trouby a necháme cca 5 minut odpočinout, pak je vyjmeme
z formy a necháme vychladnout.
4. Vychladlé muffiny polijeme hustou cukrovou polevou: moučkový cukr utřeme se zbylou
pomerančovou šťávou s likérem (nebo se šťávou z jednoho citronu) do vzniku husté pěny.
Přeji úspěšné pečení a 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.
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