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

AKCE V DUBNU
10. 4. od 13.00 do 16.00 Digitální HR - Jak neztratit nového zaměstnance. Seminář Jany Benákové
ze společnosti Human Garden nabídne současné trendy a inspiraci v oblasti adaptace. Dopřejte svým
novým zaměstnancům uvítání, které si zaslouží.
18. 4. od 11.00 do 12.00 Shromáždění členů KPČR – každoroční setkání členů Klubu personalistů.
18. 4. od 13.00 do 16.00 Přednáška PhDr. Milady Záborcové, Ph.D. Mezigenerační vztahy a
spolupráce. Přednáška je věnována tématu mezigenerační spolupráce v profesních týmech.
Účastníkům budou přiblíženy charakteristiky generací babyboomers, X, Y, Z, budou moci porozumět
specifikům jednotlivých generací a využít poznatky pro zlepšení týmové práce i obecně v mezilidských
vztazích.
26. 4. od 13.00 do 16.00 Jak omezit fluktuaci zaměstnanců nefinanční cestou. Workshop firemního
sociologa PhDr. Vojtěcha Bednáře prozradí, proč lidé odcházejí, co můžeme udělat, abychom jejich
odchodům předešli a co můžeme udělat, když už nás opouštějí.
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Z MINULÝCH AKCÍ
Seminář GDPR pro personalisty 21. 3.
Seminář HR konzultantky Jany Strnadové shrnul a ujasnil
všechny podstatné náležitosti nutné k tomu, aby jeho
účastníci nabyli jistotu, že jsou nebo zvládnou být adekvátně
připraveni na květnové nabytí účinnosti obecného nařízení o
ochraně osobních údajů.
Na programu bylo zmapování současné situace a změn
v GDPR, doporučení jak nakládat se zaměstnaneckými údaji
(mj. i při výběrovém řízení a po skončení pracovního poměru),
vést osobní spis, personálně-mzdovou agendu, jak spravovat
HR náležitosti ve skupině či jaké aspekty zahrnuje monitoring zaměstnanců.
O lektorce více na www.drive4hr.cz

ZAMĚSTNANCI
Čechům chybí osobní kontakt s kolegy
Z posledního globálního průzkumu Workmonitor personálně poradenské společnosti Randstad
vyplynulo, že i když mezi českými zaměstnanci (64 % dotazovaných) stále převládá tradiční způsob
práce, tj. v kanceláři během běžné pracovní doby, oproti zbytku světa zaostávají v osobním
pracovním kontaktu se svými kolegy. Tuzemští zaměstnanci mají také ze všech zkoumaných zemí
nejnižší možnost svobodně se rozhodovat a organizovat svou práci.
I když téměř 80 % respondentů v průzkumu uvádí, že by ocenili agilní způsob práce, jen čtvrtina jich
takto pracuje. K výhodám práce odkudkoliv a mimo běžné pracovní hodiny podle nich patří jak
možnost udržovat rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, tak i podpora produktivity,
tvořivosti a spokojenosti s prací. Na druhou stranu 44 % z nich uvádí, že agilita způsobuje velký tlak
na jejich osobní život, neboť se nikdy necítí být "odpojeni" od práce. Možná i proto dává 49 %
českých zaměstnanců stále přednost tradičnímu způsobu práce v kanceláři a pod flexibilitou si
představuje zejména pružnou pracovní dobu.
Česká republika je v míře agility práce na spodních příčkách světového žebříčku (26 %). V agilním
prostředí dnes globálně pracuje již 41 % lidí, v Indii dokonce 64 %. „I když se u nás o mobilitě, pružné
pracovní době či home office živě diskutuje, nabídka ze strany českých zaměstnavatelů stále
neodpovídá preferencím zaměstnanců,“ komentuje Alžběta Honsová, marketingová manažerka české
pobočky společnosti Randstad, a dodává: „Tohle by se mělo změnit zejména s nástupem generace
mileniálů, pro které je flexibilita alfou a omegou a kteří již brzy budou tvořit na trhu práce nejsilnější
skupinu.“

2

Z průzkumu vyplynul ještě další zajímavý moment, a sice že Čechům chybí osobní kontakt s kolegy, a
to i přesto, že ve valné většině pracují z kanceláře. Pouze 55 % českých zaměstnanců totiž v průzkumu
uvedlo, že mají v kanceláři pravidelně osobní schůzky nebo týmová setkání, aby se mohli vzájemně
informovat a spolupracovat se svými kolegy. Pětina respondentů pak osobní setkání supluje
virtuálními týmovými schůzkami prostřednictvím online a videokonferencí. „V osobním kontaktu se
svými kolegy Češi zaostávají za globálním průměrem, který činí 69 %. Češi se tak i v tomto aspektu
dostali na samý konec žebříčku ze všech zkoumaných zemí,“ doplňuje Alžběta Honsová.
Česká republika je na posledním místě i v další oblasti - tuzemští zaměstnanci mají vůbec nejnižší
možnost svobodně se rozhodovat a organizovat svou práci. Zatímco celosvětově tuto možnost uvádí
66 % dotazovaných, v ČR má tuto svobodu jen 44 % zaměstnanců.
Zdroj: Randstad

Více než polovina lidí trpí v práci stresem. Jak se s ním vyrovnat?
Stresem v práci trpí téměř 60 % zaměstnanců. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu StressPulse
společnosti ComPsych. Pracovní zátěž je hlavní příčinou stresu pro 39 % zaměstnanců, problémy
v mezilidských vztazích nejvíce stresují 31 % lidí. Zaměstnanci se snaží pracovní stres snížit pomocí
častějších přestávek, vyšším pracovním nasazením nebo dnem volna. Podle odborníků však mohou
pracovní stres omezit i sami zaměstnavatelé.

Podle aktuálního průzkumu společnosti ComPsych pociťuje 59 % zaměstnanců při práci vysokou
úroveň stresu, která je spojena s podrážděností, extrémní únavou a neschopností se soustředit.
Třetina pracovníků vnímá permanentní, ale zvládnutelný stres, 6 % lidí pak pociťuje během práce
nízkou úroveň stresu. Hlavními příčinami stresu jsou pracovní zátěž (39 %), problémy mezi lidmi na
pracovišti (31 %), pocit ochuzení práce a osobního života (19 %) a nejistota zaměstnání (6 %).
Stres má navíc negativní dopad na každodenní produktivitu zaměstnanců. Z průzkumu vyplývá, že
více než třetina zaměstnanců ztratí díky stresu až hodinu denně z efektivity v rámci své pracovní
doby. Z dlouhodobého hlediska pak více než polovina zaměstnanců ztrácí ročně vlivem stresu jeden
až dva dny, 31 % ztrácí tři až šest dní ročně a 14 % mešká více než šest dní ročně.
Jak se vyrovnat se stresem?
Podle psychologů patří mezi nejčastější příznaky stresu například úzkost, vyčerpanost, agresivita,
porucha soustředění a schopnosti rozhodovat se. Aby se zaměstnanci mohli vyrovnat se stresem,
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odborníci doporučují si vyhradit čas a zamyslet se nad problémem. Lidé by si měli určit, co je v práci
přesně stresuje, a zda je možné to změnit. Důležité je stanovit si cíle, kterých by zaměstnanci ve svém
pracovním životě rádi dosáhli, a určit si, na kolik se tyto cíle realizují v současném zaměstnání. „Lidé
by se měli také zamyslet nad tím, jak využívají čas během práce, případně je dobré zkusit si nastavit
lepší strategii time managementu. Pro většinu lidí totiž není efektivní zacházení s časem
samozřejmostí,“ řekla personalistka Gabriela Kodenková ze společnosti Talentica.cz specializující se
na nábor technicky zaměřených pracovníků. Pomoci mohou i cvičební techniky, díky kterým lze
udržet symptomy stresu pod kontrolou. „Pokud nic z toho nepomůže, je pravděpodobně čas na
hledání nové Obecně pomáhá například změna v režimu práce, přesun z byznysu do neziskového
sektoru, stáže v zahraničí, nový pracovní tým,“ dodala Kodenková.
Stres mohou snížit sami zaměstnavatelé
Ke snížení stresu mohou v současnosti přispět i samotní zaměstnavatelé. Podle personalistů může
zaměstnavatel svým podřízeným ulevit od stresu například tím, že nadefinuje přesně úlohy a
zodpovědnost svých zaměstnanců. Dá jim jen takové pracovní povinnosti, které odpovídají jejich
schopnostem a zdrojům. „Důležitým krokem ze strany zaměstnavatele je zajistit, aby na všech
úrovních firmy fungovala komunikace. Vhodné je také nastavit pracovníkům jasné plány pro rozvoj
kariéry, což je bude vhodně motivovat. V neposlední řadě mohou zaměstnavatelé svým pracovníkům
pomoci vyvážit pracovní a rodinný život, například díky flexibilnější pracovní době,“ upřesnila
personalistka Gabriela Kodenková.
Zdroj: moneyMAG.cz

Rozdíly v pracovní morálce napříč generacemi? Nesmysl!
Silnější pracovní morálka starších generací narozených v období baby boomu je mýtus, tvrdí vědci.
„To za nás se muselo pracovat. Nikdo se neflákal, jak teď ta vaše mladá generace. Nemohli jsme si to
dovolit!“ Určitě mnozí tuto a podobné věty od svých rodičů a prarodičů slýchali často. Zaryté klišé,
které se předává po celé generace, ale nedávno vyvrátila nová studie.
Kdo může za pracovní morálku?
Hospodářský úspěch v západních zemích světa je totiž často spojován s tzv. protestantskou pracovní
morálkou generace narozené mezi lety 1946 – 1964. Protestantskou pracovní morálku poprvé popsal
ve svém díle Protestantská etika a duch kapitalismu německý sociolog Max Weber, kde popisuje, že
rozdílné hodnoty, které staví do popředí právě náboženství, umožnily rozvoj kapitalismu v západních
zemích. Byla to právě ona, kdo zapříčinil i celou řadu společenských změn a sociálních poměrů.
Podle Webera má totiž protestantismus tzv. racionalizační potenciál, díky kterému jsou morální
hodnoty náboženství přenášeny do racionálního jednání a každodenních aktivit jedince. Protestanti
jsou pak na základě Weberem sesbíraných dat ve srovnání s katolíky více orientování na zisk.
Protestantská etika totiž nabádá ke střídmosti, šetrnosti a střízlivosti v konzumaci a užívání
pozemských statků. Současně také odmítá rozhazovačný způsob života, který dále vede ke kumulaci
kapitálů i statků.
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Chybí důkazy
Tým výzkumníků v čele s Keithem Zabelem z Wayne
State University v Detroitu na základě komplexní
analýzy relevantních studií došly k závěru, že neexistuje
žádný přesvědčivý důkaz, že by generace narozené
v období baby boomu byly pracovitější, než generace
narozené později. Protestantská pracovní morálka je
spojována nejen s vyšším výkonem a zodpovědnějším
přístupem, ale také s větším uspokojením z práce. Tyto
aspekty jsou pak často porovnávány s pracovní
morálkou 21. století, ale také s novou podobou pracovišť, řešením problémů a každodenním
využívání moderních technologií.
Vysokoškoláci neradi pracují
Zabel spolu se svým týmem dal dohromady 77 studií,
zabývající se právě pracovní morálkou a podrobili jej
meta-analýze. V těchto studiích pak porovnávali 105
proměnných, které měřily úroveň pracovní morálky. Na
základě této rozsáhlé analýzy pak došli k závěru, že se
zásadní rozdíly mezi generacemi nevyskytují. Shodný byl
počet odpracovaných hodin, ale také třeba to, jak
respondenti vnímali své závazky nejen vůči práci, ale
také vůči rodině nebo svým přátelům. Jediný významný
rozdíl v pracovní morálce pak Zabel nalezl mezi skupinou lidí manuálně pracujících a lidí, kteří
vystudovali vysokou školu. Podle něj mají manuálně pracující lidé vyšší pracovní morálku, než
absolventi vysokých škol. Tento trend však prostupuje všemi generacemi bez rozdílu. Výsledky studie
byly publikovány v prestižním časopise Journal of Business and Psychology.

"Pracovat dobře znamená pracovat méně," tvrdí australští vědci
Studie na tisícovkách lidí
Podle jejich studie by čtyřicátníci a starší neměli pracovat více než tři dny v týdny. Ideální prý je
25hodinový pracovní týden. Jinak efekt jejich práce mizí. To není dobrá zpráva pro nikoho. Ani pro
stárnoucí populaci, ani pro národní hospodářství, a koneckonců ani (v nadsázce) pro politiky. Vždyť
nejnižší věk pro kandidaturu do Senátu je právě ona diskutovaná čtyřicítka.
Data týkající klesající efektivity práce starších lidí zveřejnil ve své studii tzv. HILDA tým (The
Household, Income and Labour Dynamics in Australia), jenž vznikl a bádá právě pod záštitou
Melbourne University. Jejich výzkum analyzoval pracovní zvyky a výsledky mozkových testů asi 3000
mužů a 3500 žen ve věku nad 40 let žijících a pracujících v Austrálii. Velmi zjednodušeně z něj
vyplývá, že pro lidi od čtyřicítky výše je ideální zkrácený pracovní úvazek, neboť během něj mozek
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podává nejlepší výkony a zároveň se vyhýbá vyčerpání a stresu. Součástí testu byla práce s čísly, slovy
a jejich významy, vše umocněno časovým tlakem. Ukázalo se, že ti účastníci, kteří pracovali asi 25
hodin týdně, měli tendenci dosahovat nejlepších výsledků.
Údaje naznačují, že kognitivní schopnost těch, kteří pracují přibližně 60 hodin týdně, může být nižší
než těch, kteří nejsou zaměstnáni. Geraint Johnes, profesor ekonomie na Lancaster University
Management School, pro BBC uvedl: „Autoři zjišťují, že kognitivní fungování se zlepšuje až do
okamžiku, kdy pracovníci pracují 25 hodin týdně a poté klesají.“ Studie ukazuje, že proces poklesu je
poměrně rapidní, což je v přímém rozporu s tím, jak se k zaměstnanosti (většinou) přistupuje v České
republice. Živnostníci si osmihodinovou pracovní dobu „dopřejí“ jen málokdy a její snížení je zatím
zdá se v nedohlednu.
Pokud máte pocit, že po delším soustředění se zvyšuje počet chyb daných vlastní nepozorností, uniká
vám více detailů a souvislostí, tak se nabízí jedno řešení. Dělat práce méně. A kvalita by se měla
alespoň podle HILTA týmu rapidně zvýšit.
Zdroj: zoommagazin.iprima.cz

Povaha nemocí z povolání se výrazně mění
V České republice se výrazně změnila povaha nemocí z povolání. Zatímco před 40 lety vedly ve
statistikách infekční nemoci, aktuálně jsou podle statistik Státního zdravotního ústavu v čele
žebříčku choroby plynoucí z fyzikálních faktorů – přetěžování horních končetin. Následují infekční,
kožní a respirační nemoci.
Experti na bezpečnost a ochranu zdraví připomínají, že přístup firem k prevenci nemocí a úrazů má za
současného nedostatku lidí na trhu práce citelný vliv na schopnost podniků udržet si či oslovit
kvalifikované pracovníky.
Odstranit nežádoucí vibrace
Nejčastější nemocí z povolání je v Česku syndrom karpálního tunelu plynoucí z přetěžování horních
končetin námahou a vibracemi (39 procent).
„Před čtyřmi dekádami by byla typickým pacientem dojička krav či šička, v dnešní
době jsou to například operátoři výroby, pracovníci montážních linek zejména
v automobilovém průmyslu, kteří zapojují do práce hlavně horní končetiny
a jednostranně přetěžují malé svalové skupiny. Důležitá je proto technická prevence
a odstraňování zdravotních rizik,“ upozornila lékařka Daniela Pelclová z pražské
Kliniky pracovního lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
Jako obvykle je základem prevence. Chtějí-li firmy odstranit například nežádoucí vliv
vibrací při práci s bruskami, vrtačkami a dalšími nástroji, měly by zaměstnance
vybavit odpovídajícími ochrannými prostředky, například antivibračními rukavicemi.
Druhým nejčastějším problémem jsou infekční, kožní a respirační nemoci, každá s takřka shodným
podílem kolem 12 procent.
Nejčastější příčinou kožních chorob je podceňování takzvaných mírných chemických rizik, třeba styku
pokožky s oleji, které jsou zrádné, protože nepůsobí bolest a rizika nemusejí být na první pohled
patrná. V budoucnu však mohou přinést následky v podobě trvalých či těžko léčitelných nemocí.
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Miliardové ztráty
Ztráty, jež firmám způsobují pracovní úrazy a nemoci z povolání, které jsou hrazeny z prostředků
zaměstnavatelů, dosahují ročně deseti miliard korun. V ČR je podle odborníků velký prostor pro
zlepšení současného stavu. Důslednější využívání ochranných prostředků může přinést firmám
značné finanční úspory.
Dobře zvládnutý systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se navíc stává v soukromém sektoru
zajímavou konkurenční výhodou.
Firmy by si rovněž měly hlídat nemocnost svých lidí vzhledem k tomu, že řada pracovníků chodí do
práce i během nachlazení a chřipky.
Zdroj: novinky.cz

MZDY A PLATY
Přehled zákonných příplatků ke mzdě (platu) a odměny za pracovní
pohotovost
(§ 114 až § 140 ZP, NV č. 564/2006 Sb., NV č. 567/2006 Sb.)

S účinností od 1. 11. 2017 byl změnovým řízením vlády č. 340/2017 zvýšeny maximální částky
příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí a zvláštního příplatku pro platovou sféru.
Zdroj: mzdovapraxe.cz
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Kolik si může přivydělat invalida, rodič, důchodce?

1. Předčasný důchod a přivýdělek
Lidé, kteří odešli do předčasného důchodu, si přivydělávat mohou. Výdělek však nesmí zakládat
povinnost platit sociální pojištění – v takovém případě by o penzi bohužel přišli.
Na hlavní pracovní poměr to tedy nepůjde. S určitým omezením je třeba počítat i u dohod:


Na dohodu o provedení práce (DPP) je možné odpracovat až 300 hodin ročně pro jednoho
zaměstnavatele. Na tuto dohodu si můžete v předčasném důchodu přivydělat max. 10 000 Kč
měsíčně (pokud by to bylo více, dotkne se vás povinnost odvádět sociální pojištění, což se
s předčasným důchodem vylučuje).



Na dohodu o pracovní činnosti (DPČ) si člověk v předčasném důchodu může vydělat nejvýše
2499 Kč měsíčně. Vyšší výdělek už opět znamená povinnost platit zdravotní a sociální
pojištění a tedy ztrátu důchodu.

2. Starobní důchod a přivýdělek
Na rozdíl od předčasného důchodu mohou lidé, kteří dosáhli
řádného pe nzijního věku, pracovat bez omezení, tedy i na hlavní
pracovní poměr.
Pracující důchodce může uplatňovat základní slevu na dani (za
rok 2018 je to 2070 Kč měsíčně, tedy 24 840 Kč ročně). Znamená
to, že každý měsíc bude mít daně o 2020 Kč nižší.

3. Přivýdělek v invalidním důchodu
Invalidní penzisté si přivydělávat mohou, logicky však musí typ práce přizpůsobit svému stupni
invalidity.
Jsou 3 stupně invalidity:
1.

stupeň: pracovní schopnost se snížila o 35 – 49 %

2.

stupeň: pracovní schopnost poklesla o 50 – 69 %

3.

stupeň: pracovní schopnost poklesla o 70 % a více (tzv. plná invalidita)

Při překročení doporučeného pracovního úvazku pak invalidní penzista riskuje, že o svůj důchod
přijde.
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4. Rodičovská dovolená a přivýdělek
Šest týdnů před porodem a šest týdnů po porodu žena pracovat nesmí. Jinak si ale může vydělávat po
celou dobu rodičovské dovolené, tedy až do tří let věku dítěte. Totéž platí samozřejmě i pro otce,
který se rozhodne zůstat doma s potomkem, zatímco jeho partnerka bude pracovat. Na rodičovské
dovolené si lze vydělat libovolnou částku. Po dobu, kdy je rodič v práci, ale musí mít pro dítě zajištěné
odpovídající hlídání. Matka nebo otec si může dohodnout přivýdělek i u svého předchozího
zaměstnavatele, ovšem ne na hlavní pracovní poměr. V pracovní dohodě rovněž nesmí být uveden
stejný obsah práce, jako před nástupem na rodičovskou dovolenou.
Zdroj: práce.cz

TRH PRÁCE
Změna na pracovním trhu? Mezi největší zaměstnavatele světa
pronikají outsourcingové firmy
Žebříčku největších zaměstnavatelů světa dříve dominovaly společnosti, které vyráběly a prodávaly
věci. Nahradily je ale společnosti, které pronajímají pracovníky klientům. Vyplývá to z průzkumu
listu The Wall Street Journal.

Zatímco v roce 2000 figurovala na seznamu TOP20 zaměstnavatelů světa jediná outsourcingová
firma, International Business Machines Corp., pro níž outsourcingové IT služby byly jednou z řady
činností, dnes je jich tam pět.
Podle údajů analytické firmy Information Services Group Inc. se za období let 2000 až 2016 roční
hodnota kontraktů outsourcingového sektoru zvýšila z 12,5 miliardy dolarů (téměř 269 miliardy Kč)
na 37 miliard a vzestupný trend má trvat i nadále.
Například společnost Accenture se sídlem v Dublinu, která poskytuje outsourcingové služby stovkám
společností, zaměstnává ve světě 435.000 osob, zatímco v roce 2000 to bylo 200.000. Podíl
outsourcingu se na jejích příjmech podílí 46 procenty.
Rozsah nabízených služeb outsourcingových firem je ohromný. Společnost Compass Group byla
založena v roce 1941, aby provozovala závodní jídelny v anglických továrnách. Dnes zaměstnává více
než 550.000 zaměstnanců a mezi své dceřiné podniky počítá například Eurest Services, která v
klientských společnostech řídí podatelny a recepce anebo sklady. Mezi klienty Eurestu patří
společnosti Google, SAP a Pfizer Inc.
Zdroj: globe24.cz
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Český pracovní trh je pro firmy nejatraktivnější z okolí
V České republice je velký potenciál pro zřizování vývojových center. Vyplývá to z celosvětového
průzkumu pracovního trhu, který provedla personální agentura Manpower. Česko podle něj má
dost kvalifikovaných lidí.
„Víme, že se výzkumná centra stěhují z některých západoevropských zemí k nám. U našich velkých
klientů z řad výrobních závodů vidíme, že téměř všichni investují do toho, aby měli své centrum pro
vývoj, výzkum nebo technologie v Česku,“ uvedla Jaroslava ředitelka ManpowerGroup v ČR a SR.
„Mohlo by to český trh práce do budoucna posunout“, dodává.
Naproti tomu pro montovny už v Česku není nejlepší situace. „Vysoké tempo nárůstu mezd vede
velké výrobní podniky k tomu, přesouvat své provozu s nízkou přidanou hodnotou do Rumunska,
Turecka, Srbska, Bulharska, Maroka nebo Tunisu,“ říká Rezlerová. Česká republika se v žebříčku
ManpowerGroup Total Workforce Index umístila 23. ze 75 zkoumaných zemí, v rámci evropských
zemí desátá. Na nejvyšších příčkách jsou Nový Zéland, Hong Kong a Singapur, V Evropě vedou Irsko,
Velká Británie a Dánsko. Průzkum vycházel z devadesáti různých kritérií od průměrných mezd po
rovnost přístupu k mužům a ženám ve čtyřech oblastech: dostupnost pracovní síly, nákladovost,
produktivita a legislativní omezení.
V některých parametrech je v rámci nejbližšího regionu zemí, mezi kterými si potenciální investoři
vybírají, Česko srovnatelné s Německem a Rakouskem. Přitom náklady na mzdy jsou u nás stále
skokově nižší. Mezi významné výhody českého pracovního trhu patří podle průzkumu dostupnost
vysoce kvalifikovaných pracovníků, dobrá úroveň vyššího vzdělávání, vědy a výzkumu a také slušná
digitální gramotnost.
Mezi nevýhody naopak patří nízká znalost angličtiny u zaměstnanců nebo dlouhá výpovědní lhůta i u
nových zaměstnanců. V mnoha evropských zemích se výpovědní lhůta pro zaměstnance, který je ve
firmě rok, liší od výpovědní lhůty člověka, který tam pracuje třeba pět let. V Česku je i pro rok
zaměstnané lidi 8,7 týdne, v Polsku a Maďarsku 4,3 týdne, v Německu a Rumunsku
čtyři týdny a v Rakousku jen dva týdny.

*Total Workforce Index 2017 zohledňuje dostupnost pracovních sil, produktivitu, náklady a pracovní legislativu.

10

Globální personální společnost Hays vydává obdobný, ale specializovaný žebříček Global Skills Index,
který měří, jak je pro firmy snadné nebo obtížné přilákat a udržet vysoce kvalifikované pracovníky.
Porovnává 33 zemí. Podle tohoto žebříčku pro rok 2017 je na tom Česká republika podobně jako
Polsko a Rakousko. Relativně lepší výsledky má Česko v tomto žebříčku v oblasti celkového tlaku
mezd, horší naopak v tlaku mezd u vysoce kvalifikovaných profesí a v pružnosti vzdělávání.
Zdroj: E15 a ManpowerGroup

TECHNOLOGIE
Digitalizace ve firmě může ztroskotat kvůli střednímu
managementu
Pokud jde o odpor zaměstnanců k digitálním změnám, největší problémy nastávají se středními
manažery. Proč to tak je? A co s tím udělat?
Společnosti, které se vydaly na cestu digitalizace, často musejí přehodnotit své vnitřní role a procesy.
Digitální nápady se však u každého nesetkají s nadšeným přijetím. K tomu všemu je navíc
pravděpodobné, že věci při digitalizaci nejdříve budou fungovat hůř než dosud – a že zlepšení se
projeví až postupně a později.
Proč střední management dělá problémy?
Tato úroveň zaměstnanců považuje obvykle digitalizaci za hrozbu. Mohou cítit obavy, že budou brzy
nahrazeni technologiemi a analytickými nástroji. Mohou se bát i učení,
které by pro ně zavedení nových technologií znamenalo.
Dalším faktorem je čas potřebný k naučení a nastavení nových procesů a
činností. Většina středních manažerů se musí každodenně zabývat mnoha
poradami, přípravou reportů a další byrokracií. Proto obvykle mají jen
málo času, aby ještě k tomu drželi krok s digitálními iniciativami. Zapojení
do digitálních iniciativ navíc často není nijak odměňováno – nakonec jsou
vždy důležité oficiálně stanovené cíle a výsledky, upozorňuje článek na webu MBA školy INSEAD.
Střední management se také může zdráhat přijmout změny, protože si nemyslí, že digitální iniciativy
mohou přinést skutečnou hodnotu. To je relativně dobrý případ – upřímné pochyby ohledně přínosu
mohou být kritikou, která je naprosto namístě.
Jak přesvědčit střední management
Střední manažeři se nesnaží vždy chránit pouze sami sebe. Často totiž důležitost digitalizace chápou.
Vidí její potenciál, protože digitální nástroje používají ve svém vlastním životě. Potřebujete tedy:


Vytvořit pocit příležitosti, nikoli jen ohrožení. Upřesněte, čeho se vlastně snažíte dosáhnout.
Zapojení je zásadní.
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Vytvořit kulturu neustálého vzdělávání. Střední manažery není třeba měnit v odborníky na
analýzu dat, určitá školení však mohou být naprosto přiměřená.



Ujistit se, že digitální role i struktury mají skutečnou moc a prostředky ke své práci. Bez toho
je ani celé téma digitalizace nebude nikdo brát vážně.

Diskuse o tom, že umělá inteligence brzy nahradí řadu profesí, nabírají na obrátkách. Mluví se i o
specialistech náboru, které roboti už dnes předčí minimálně ve schopnosti prověřovat životopisy
uchazečů o práci či samotné uchazeče na pohovorech. Je však realita pro náboráře opravdu tak
špatná?
Nástup umělé inteligence přináší vedle nahrazení
určitých lidských dovedností rostoucí poptávku po
jiných dovednostech. Budoucnost mnohých profesí
včetně náborářů tedy není v zániku, ale i rozšíření
jejich role o nové příležitosti i odpovědnosti. Podle
náborářského serveru ERE.net proto blízká kariérní
budoucnost náborářů není znepokojivá, ale naopak
zajímavá až vzrušující. Dnešní náboráři získají nové
pravomoci a následující nové role.

Péče o uchazeče a manažery
Zatímco umělá inteligence bude posuzovat, kdo se pro danou práci nejlépe hodí, lidští náboráři se
budou starat o to, aby uchazeči měli v průběhu celého náborového procesu jen ty nejlepší
zkušenosti. Získají také aktivnější roli ve spolupráci s manažery, do jejichž týmů společně hledají nové
lidi. Stanou se v podstatě kouči manažerů s odpovědností za jejich vzájemný vztah a proces hledání
nejlepších talentů.

Dohled nad procesem náboru
Zapojení umělé inteligence do procesu náboru posune roli náborářů od vyhledávání lidí k dohledu
nad celým procesem hledání, přijímání a angažování lidí. Jejich úkolem bude dodat celému procesu
lidský rozměr a zajistit, že vše bude probíhat s potřebnou mírou empatie a emoční inteligence.
Ochrana firemní kultury a hodnot

Náboráři blízké budoucnosti budou analyzovat data vytvářená umělou
inteligenci pracující na náboru, a stanou se tak strategičtějšími partnery
firem. Budou sledovat a odhalovat trendy na trhu práce, na jejichž základě
pak firmě doporučí, jak se připravit na budoucnost.
Zdroj: ERE.net
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IT profese 2018: priority v jejich zaměstnávání, oblasti růstu
a strategie správné volby a obsazení nových pozic

Stejně jako se vyvíjejí technologie a společnosti se na ně musejí adaptovat, vyvíjí se i priority v
zaměstnávání IT profesí. Na podzim minulého roku provedl americký server Tech Pro Research
průzkum, jak vývoj umělé inteligence, big data a cloudu změnil ve firmách podobu IT oddělení, a to
jak jeho dosavadních pracovních pozic, tak pozic nově vznikajících, jež se teprve budou obsazovat.
Obsahoval následující otázky:
 Jaký typ IT pracovníků v současnosti zaměstnáváte?
 Jaké pozice (pokud nějaké) jste v posledních 12 měsících obsazovali?
 Plánujete v příštích 12 měsících najmout nové IT pracovníky, a pokud ano, na jaké pozice?
 Plánujete v příštích 12 měsících najmout nové pracovníky nebo spíše přeškolíte ty stávající?
 Máte se zaměstnáváním IT pracovníků problémy?
 Máte problémy získat kvalifikovaného IT pracovníka, chybí vám finanční prostředky na jeho
mzdu či přeškolení apod.?
 Máte nějakou strategii jak se s nedostatkem odborníků vypořádat, pokud ano, jakou?
 Představte si, že máte poradit člověku, který v IT právě začíná. Na jaké dovednosti byste mu
doporučili se zaměřit především?
 Zamyslíte-li se nad IT sektorem jako nad celkem, jaké pracovní pozice budou podle vás
v příštích 12 měsících vytvářeny nejvíce?
Respondenti průzkumu, kteří v průběhu minulého roku nabírali nové IT pracovníky, najímali
především vývojáře a pracovníky klasické technické podpory a stejné pozice plánují obsazovat i
zaměstnavatelé, kteří se chystají nabírat nové pracovníky v příštích 12 měsících. Navzdory
všudypřítomným informacím o rozvoji automatizace a vědě o datech, tedy zatím vše nasvědčuje
tomu, že většina organizací i nadále hledá především pracovníky tradičních IT pozic.
Když měli účastníci průzkumu předpovědět, jaké budou další nejžádanější IT profese, drtivá většina
z nich uvedla ochránce bezpečnosti sítě a teprve daleko za nimi následovali analytici dat a umělá
inteligence.
Na dotaz, na co by se novým odborníkům v IT oblasti doporučili se zaměřit, pak proto uváděli na
prvních místech právě bezpečnost. Na druhou stranu však doporučovalitaké zdokonalení se
v měkkých dovednostech, např. v zákaznickém servisu a týmové práci, tedy s oblastmi, které doposud
nebyly s IT sektorem spojovány tolik jako právě tradiční správa a vývoj databází.
Zdroj: techproresearch.com
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Podpora umělé inteligence zvýší zisky firem i zaměstnanost
Firmy riskují, že zmeškají hlavní příležitosti pro růst, pokud jejich vedení okamžitě nepodnikne
kroky k nasměrování pracovních sil do oblasti umělé inteligence (AI) a nevybaví je pro práci
s inteligentními technologiemi.
Větší angažovanost v oblasti umělé inteligence by mohla výrazně zvýšit jak příjmy firem, tak
zaměstnanost, konstatuje strategická zpráva společnosti Accenture, která byla zveřejněna na
lednovém Světovém ekonomickém fóru v Davosu.
Strategická zpráva Reworking the Revolution konkrétně odhaduje, že pokud by firmy investovaly do
umělé inteligence (AI) a spolupráce člověka a stroje stejnou měrou jako ty nejvýkonnější z nich,
mohly by do roku 2022 navýšit své příjmy až o 38 % a zvýšit úroveň zaměstnanosti až o 10 %.
Globálně by to mohlo znamenat růst zisku celkem až o 4,8 bilionu dolarů. Pro průměrnou společnost
zastoupenou v indexu S&P500 se to rovná částce 7,5 miliardy dolarů zisku a 880 milionů dolarů v
nárůstu ziskovosti.
Dopad větších výdajů do umělé inteligence na zisky a růst zaměstnanosti v letech 2018-2022

Graf zdroj: Accenture Future Workforce Study

Výzkum ukazuje, že máme silné základy, na kterých můžeme stavět, a zvyšovat tak investice
do dovedností v oblasti AI. Šedesát tři procent vrcholových výkonných manažerů si myslí, že jejich
společnost díky AI vytvoří v příštích letech nová pracovní místa. Navíc většina zaměstnanců (62 %) je
přesvědčena o tom, že AI bude mít pozitivní vliv na jejich práci.
Accenture doporučuje firmám následující kroky, které jim pomohou formovat budoucí
pracovní sílu v éře AI:
1. Zcela nová koncepce práce, která spočívá v kompletně novém nastavení práce už od základu.
Vyhodnocovat úkoly, ne pracovní pozice, potom přidělovat úkoly strojům i lidem a dosahovat
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rovnováhy automatizované práce a zvyšování schopností lidí. Téměř polovina (46 %)
vedoucích představitelů byznysu souhlasí, že popisy pracovních pozic jsou již zastaralé a 29 %
tvrdí, že své pracovní pozice již zásadně přepracovali.
2. Nasměrování pracovních sil do oblastí, které odhalují nové formy hodnot. Je třeba jít nad
rámec efektivity procesů a připravit pracovní sílu na vytváření nových zákaznických
zkušeností. Podporovat nové modely růstu reinvestováním úspor vzniklých z automatizace do
budoucí pracovní síly. Vytvářet podmínky pro nové manažerské předpoklady, které podporují
myšlení, postřeh a obratnost, která je potřeba pro uchopení dlouhodobějších
transformačních příležitosti.
3. Rozšiřování „nových dovedností“. Potřeba měřit úroveň schopností a dovedností pracovní
síly a ochotu učit se pracovat s AI. Používat digitální platformy, programy zaměřené na tyto
rozdílné segmenty pracovníků a personalizovat je, aby se zlepšilo přijímání nových
dovedností.
Metodologie
Výzkumný program zahrnoval průzkum mezi 14 078 zaměstnanci různých generací a různých úrovní
dovedností a průzkum mezi 1 201 vedoucími pracovníky na vyšších manažerských pozicích v různých
odvětvích. Oba se uskutečnily během září až listopadu 2017 v 11 zemích (Austrálie, Brazílie, Čína,
Francie, Německo, Indie, Itálie, Japonsko, Španělsko, Velká Británie a USA).
Součástí výzkumu bylo i ekonomické modelování pro určení souvztažnosti mezi investicemi do AI a
finančními výsledky, realizovaly se hloubkové rozhovory s 30 představiteli nejvyšších pozic ve firmách
a rozhovory s 30 jedinci, kteří již s AI pracují.
Zdroj: Management News

PRACOVNÍ STRATEGIE
Brainstorming nefunguje. Zkuste jiné techniky
Smyslem brainstormingu je dát hlavy dohromady a přijít s kreativními nápady, jak řešit určitý
problém nebo rozvíjet určitou myšlenku.
Ve firmách se tato technika používá už dlouhá léta. Přibývá však studií, které potvrzují, že
brainstorming není nejvhodnější způsob, jak přicházet s inovacemi.
Často se totiž stává, že výsledkem brainstormingu je výběr jednoho řešení na úkor jiných, která mohu
přinést mnohem více inspirace a nových možností.
V čem tkví největší úskalí brainstormingu a jaké techniky mohou efektivnější?
Podle článku zveřejněného na serveru Recruiter.com patří k hlavním nedostatkům brainstormingu
krátký čas jednotlivých sezení. Účastníci mají pocit, že pokud je napadne něco skvělého až na konci,
nemá už cenu to říkat.
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Dalším problémem je takzvaný syndrom skupinového myšlení, kdy zaměstnanci
raději souhlasí s čímkoli, než aby vyjadřovali svůj skutečný názor, který je
menšinový nebo nepopulární.
Negativní roli hraje i strach z kritiky nebo pocit některých pracovníků, že
nemusejí nijak přispívat do diskuse, protože to za ně udělají ostatní.
Chcete-li dosáhnout lepších výsledků, dejte svým lidem více času na přemýšlení a
zaměřte se na to, aby své názory mohli říci i introverti, kteří se často nedostanou
ke slovu. Vyzkoušejte následující techniky.
Brainwriting
Písemná forma brainstormingu dává účastníkům možnost vyjádřit se v klidu a více se soustředit.
Nápady se sdílejí až poté, kdy jsou uceleně formulovány.
Brainswarming
Základem této techniky je jeden problém nebo cíl, který se napíše na papír nebo tabuli. Účastníci pak
sepíši své návrhy řešení, které pak zapisují pod určený cíl pomocí diagramu. Jednotlivé kroky se dále
dělí směrem dolů na dílčí úkoly.
Z opačné strany směrem nahoru jsou rozvíjeny možnosti, jak postupovat. Vhodná řešení se najdou
uprostřed – ve chvíli, kdy se obě struktury začnou protínat.
Pasivní brainstorming
Připravte prázdnou tabuli a požádejte kolegy, aby na ní v průběhu jednoho týdne psali vše, co je
napadne v souvislosti s určitým problémem nebo projektem. Budou tak mít dostatek času doplnit
více detailů, které by je při krátkém brainstormingu nenapadly.
Zdroj: Recruiter.com

KNIŽNÍ TIPY
Zaměstnanecké benefity a daně – 4. vydání
Ivan Macháček
256 s.
Wolters Kluwer 2017
Publikace rozebírá různé druhy poskytovaných zaměstnaneckých benefitů jak z
hlediska pracovněprávních předpisů, tak zejména z hlediska daňového řešení
těchto benefitů na straně zaměstnance a na straně zaměstnavatele. Obsahuje i
způsob zdanění zaměstnanců a aplikaci daňového řádu při činnosti manažera
firmy. Samostatné kapitoly jsou věnovány stravování zaměstnanců, příspěvkům zaměstnavatele na
penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření a na soukromé životní pojištění zaměstnanců,
zajištění odborného rozvoje zaměstnanců, poskytování manažerského automobilu, poskytování
nadlimitních cestovních náhrad, různých nepeněžitých darů a zaměstnaneckých zápůjček,
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poskytování dopravy zaměstnancům a bezplatného přechodného ubytování zaměstnanců,
poskytování občerstvení a nealkoholických nápojů, řešení firemních mateřských školek ad.
Publikace vychází z legislativních pravidel pro poskytování zaměstnaneckých benefitů obsažených jak
v zákoníku práce, tak v zákonu o daních z příjmů, v zákonu o pojistném na sociální zabezpečení a v
zákonu o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.

Přání je otcem myšlenky. Evropa, měna, vzdělanost, přistěhovalectví – proč
politika tak často selhává
Sarrazin Thilo
504 s.
Academia 2017
Thilo Sarrazin je pro svou samostatnost myšlení, spjatou s odvahou říkat i
nepopulární, ba tabuizované pravdy, značnou částí německé vzdělané veřejnosti
vnímán jako postava přinejmenším „kontroverzní“. Ve své nové knize popisuje pravidla a podmínky
dobrého vládnutí a zkoumá typické formy politického selhávání. Prohlašuje: „O budoucnosti
Německa nebudou rozhodovat genderové otázky nebo debaty o světovém klimatu. Budoucnost
Německa rozhodnou otázky měny, přistěhovalectví a vzdělanosti. Ve hře je tak zároveň i budoucnost
Evropy.“ Přání otcem myšlenky je již čtvrtou autorovou knihou, kterou Nakladatelství Academia
vydává. Předcházely jí publikace Teror ctnosti (2015), Evropa euro nepotřebuje (2013) a Německo páchá sebevraždu (2011).

Vedení lidí, týmů a firem. Praktický atlas managementu- 5., aktualizované
a rozšířené vydání
Plamínek Jiří
208 s.
Grada 2018
Páté vydání dnes již klasického díla uznávaného českého odborníka na
management přináší nejužitečnější poznatky, které rozhodují o úspěšnosti
manažerů a lídrů. Autor zdůrazňuje souvislosti mezi těmito poznatky, význam zdravého rozumu pro
rozhodování a připomíná, že úspěch vzniká z dobré orientace v situacích a schopnosti poznat, co je
důležité.
Publikace přináší nový pohled na vztah manažerů a lídrů, nové poznatky o potřebách zákazníků a
nové úvahy o strategickém řízení. Kniha více připomíná těsný vztah technické a lidské části organizací
a popisuje zbrusu nový manažerský nástroj – mapy souvislostí. Publikace je skutečným atlasem: na
většině dvoustran najdete vpravo obrázek a vlevo související výklad – toto uspořádání je velmi praktické a šetří čtenářům čas.
Směs hutného obsahu, logické návaznosti a bohaté názornosti činí z knihy srozumitelný návod k
úspěšnému řízení a podnikání: vše, co si v ní dnes přečtete, můžete již zítra začít používat v praxi.
Členové Klubu personalistů mají na publikace nakladatelství Grada 20% slevu.
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INZERCE

NOVINKA VE VZDĚLÁVÁNÍ
A ROZVOJI ZAMĚSTNANCŮ

Jsou pro váš byznys důležité dovednosti v oblastech řešení
problémů, rozhodování, situační analýzy a flexibilního
myšlení?
Máte pocit, že vzdělávací semináře tyto dovednosti plně
nerozvíjí?
Hledáte něco nového, ojedinělého, co by bavilo i toho
největšího odpůrce vzdělávání a rozvoje u vás ve firmě?
Zajímá vás rozvoj v kombinaci semináře a mobilní aplikace?

PŘIJĎTE NA NEZÁVAZNOU PREZENTACI PRODUKTU
ACCELIUM PRO DNE 11. 5. 2018 OD 9:30 DO 11:30
V PROSTORÁCH KANCELÁŘE EUROPROFIS,
VINOHRADSKÁ 29/93, PRAHA 1
Nutná rezervace na info@europrofis.cz
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