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TÉMA
Hledá se člověk. Zn.: Spěchá
Dávná lidová moudrost říká, že hodnotu věcí mnohdy pochopíme až tehdy, když je nadobro
ztratíme. V osobním životě takovéto zkušenosti znamenají mnoho bolestivých rovin. V posledním
čase však i v pracovním světě začínáme tuto realitu vidět rovněž v neméně zasahujícím kontextu.
„Chybí nám lidi!“
Česká společnost se za poslední období velmi markantně proměňuje. Významný, ovšem možná málo
reflektovaný obrat spadá do roku 2014, kdy nastal důležitý zlom na poli demografických údajů.
Počínaje tímto rokem se totiž Česká republika začíná vyrovnávat s již očividným stárnutím své
populace. Poprvé tak počty seniorů nad 65 let života převýšily počty dětí, kterým ještě nebylo 14 let.
A pro ilustraci - v tuto dobu se také průměrný věk českých žen, který činil v roce 1989 ještě 36 let,
zvýšil na 44 roků. Takto jsme věkově postoupili, jsme starší a dětí se rodí méně, takže jako společnost
nedorovnáváme svoji přirozenou generační obměnu.
Co na to zaměstnavatelé?
Dopad této proměnné poznávají v širokém vějíři spektra zaměstnavatelů prakticky všichni. Firmy,
neziskovky, sociální služby. Úředníci, učitelé, zdravotníci. Sama jako lektorka a konzultantka se
potkávám se všemi těmito oblastmi, do nichž jsem zvaná pro práci s jejich týmy i s jednotlivými
zástupci a manažery. Je obecně známou informací, že některé pozice jsou hůře obsazované již
dlouhodobě, poslední dobou se však, jak se zdá, s poptávkou po zaměstnancích a s inzercí pracovních
příležitostí roztrhnul pytel. „Do svého týmu XY hledáme kolegu a možná jím můžeš být právě TY!“
Přijdou Vám takové věty povědomé?
Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá…
Inzerce, ať již formou internetové komunikace nebo prostřednictvím médií či na billboardech ale
často nestačí. Personalistům se prohlubují vrásky na čele. I v případě zareagování alespoň nějakého
počtu uchazečů ještě vůbec není jisté, zda se z řad potenciálních zájemců vůbec rekrutuje někdo, kdo
bude pro firmu či jinou instituci přínosem. Odborník, ještě k tomu spolehlivý, zodpovědný a obdařený
schopnostmi komunikovat a udržovat dobré mezilidské vztahy, bývá nezřídka onou pověstnou jehlou
v kupce sena. Objevení takového člověka se pak téměř rovná výhře v loterii.
Kudy tedy „z lesa ven“?
V první řadě je asi důležité si uvědomit, že o tom, jestli na pracovišti lidé zůstanou a zda budou
motivováni k příchodu i potenciální zaměstnanci noví, se rozhodlo už dávno, a rozhoduje se přitom
stále. Nejlepší formou inzerce je totiž firemní kultura – a k firemní kultuře patří to, co se děje
„uvnitř“. Přesně tyto informace o pracovním prostředí, o přístupech šéfa či kvalitě kolektivu, vnímají
lidé vedle otázek zaměřených na obsah práce jako stěžejní. Pokud se během mé práce s týmy při
personálních a procesních auditech ve všech možných prostředích snažíme řešit vzniklé obtíže,
výsledně nacházíme mezi příčinami problematických situací zejména dva klíčové faktory:
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Komunikace a vztahy
Nebo chcete-li – vztahy a komunikace. Ke stejným závěrům a odhalení spouštěčů neblahého, někdy
až krizového vývoje při narušených vztazích či špatné komunikaci často docházím téměř všude s mistry či dělníky výroby, s pedagogickými sbory, sestrami v nemocnici, nebo klidně s ředitelem
neziskové organizace či jeho zaměstnanci. Snažím se s nimi pracovat tak, abychom mohli čerpat
z několika fungujících zkušeností:
Co se vyplatí nepodcenit?
1. Nezapomeňme na ČLOVĚKA. Pracujeme s lidmi. Člověk by měl být na prvním místě. A pokud
se lidé cítí dobře nejen v ohledu náplně pracovní, ale pokud mají zpětné vazby od vedení i
kolegů, kteří je podporují a rozvíjejí i v dalších ohledech týkajících se jejich soukromého
života, starostí, které prožívají atd., čili se necítí být pouhým „lidským zdrojem“, nýbrž
opravdu „člověkem“, pak se loajalita k firmě či instituci významně zvyšuje a je výrazným
motivačním faktorem. Ostatně – už Alexandr Veliký se snažil znát jména alespoň některých
svých vojáků a zajímal se o jejich osudy – což byl tah, který se mu v odezvách a loajalitě
vojska skutečně dost vyplatil.
2. Práce není jen o výkonu. Doba „devadesátek“ a tlaku na výkon je, domnívám se, již
neinspirativní etapou. Dnešní zaměstnanci v ne zrovna ojedinělých případech říkají –
nechceme se nechat úplně zničit. Máme toho hodně. Už nemůžeme dál. Kde je hranice? Jsem
přesvědčena na základě mnohaletých pohledů a zkušeností práce s lidmi, že budoucnost tak
vyhraje jiný typ manažerského myšlení a vedení. Budou to lídři, kteří budou umět dobře
vnímat, jak se s nimi na pracovišti lidé cítí, a patřičně a včas na problémy reagovat, aby šlo
znovu a opět – o ČLOVĚKA.
3.

Mezi námi generacemi - aneb i přes věkové rozdíly si můžeme dobře porozumět. Mít
různorodé týmy se v posledním čase konečně ukazuje jako velký potenciální přínos. Uplynulá
dvě desetiletí nastartovala přitom od devadesátých let úhel pohledu poněkud opačný.
Vypadalo to, jako by se přehoupnutím přes pomyslnou hranici padesátky s člověkem vytratily
i všechny jeho kvality a přínos pro zaměstnavatele. Realita je přitom přesně opačná.
Zkušenost, profesní vyzrálost, stabilita i ochota poznat v životě ještě nové věci a mít nové
šance činí ze zastoupené kategorie zaměstnanců 50+ jednu ze silně atraktivních skupin,
kterou si naše země ani nemůže dovolit podceňovat. V současnosti tvoří významnou sílu
mnohých pracovišť, která se obávají – a oprávněně – i o to, komu jednou tito „služebně starší
pracovníci“ budou své zkušenosti moci předat. Mladé kolegy se přilákat nedaří, starší byli léta
nahlíženi celou řadou mylných a ubližujících mýtů a omylů. Někdy se ale stačí podívat na
výhody propojení generací a jejich spolupráci optikou hodnot, kterou ta či ona věková
kategorie do společné týmové práce přináší. A podpořit různorodé skupiny v tom, aby se
vytvářely, poznávaly, pomáhaly si, vystupovaly vůči sobě bez zbytečných předsudků a
negativních odsouzení. Výsledný efekt může být pak ohromující. To, co mladí skvěle a
invenčně vymyslí, jim ti věkově pokročilejší na základě svých zkušeností pomohou zkorigovat.
Nebo vyvrátit. Anebo – prostě zrealizovat! Základ ke kvalitní spolupráci na pracovišti opět ale
spočívá v již nastíněné cestě – komunikace a vztahů. Nebo vztahů a komunikace. A vůle a
ochoty se vzájemně poznávat a dávat všem věkových skupinám šanci.
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4. A na závěr – je dobré si uvědomit, že peníze již nejsou často motivací. Tedy nezřídka ne tou
primární. Ano, chodíme do práce zejména i kvůli výplatě, ale na příplatky a finanční bonusy
zaměstnavatel své přetížené a vyčerpané zaměstnance již nenaláká. Ti chtějí něco jiného –
odpočinout si, být s rodinou, mít čas na své zájmy a hlavně na své blízké. Zejména i mladší
ročníky si tuto rovnováhu mezi pracovním a osobním životem umí lépe hlídat. A není to často
jen z důvodu, že se chtějí bavit a práci dávat o to méně. Naopak. Přátelé a rodina patří
k jedněm z nejzákladnějších a největších hodnot, které v životě máme. Čím více na to
budeme v aktivním věku pamatovat, tím více se nám to jednou vrátí. Jednou se totiž každý
z nás může dostat do situace, kdy, jak se říká, bude záležet už jenom na jediném: Aby na nás
také ještě někomu záleželo…

Dnešní trendy a vývoj pracovního trhu ukazují k jedné důležité změně. Investice, která se opravdu
vyplatí – je investice do stávajících zaměstnanců. Do těch, kteří na svých pozicích pracují, a kteří
potřebují znát svou hodnotu – svou lidskou hodnotu směrem ke svému zaměstnavateli. Jde o jejich
osudy, jejich potřeby, jejich starosti. Ale také zároveň o jejich dovednosti, kapacitu, schopnosti,
erudici a profesní zralost i spoustu dalších devíz, kterými chodu svého pracoviště přispívají. Pracovat
s nimi a starat se o jejich potřeby i spokojenost se opravdu v dobrém navrátí. Řada firem, institucí i
organizací to již dávno pochopila. A jak je na tom ta vaše?

K výše zmíněným tématům a problematice připravujeme s Klubem personalistů workshop s výhledem
realizace na podzim 2018.

PhDr. Milada Záborcová, Ph.D.

Působí jako konzultantka a lektorka komunikačních dovedností. Od roku 2002
se věnuje oblasti vzdělávání ve veřejné i soukromé sféře, v sociálních
službách, v nemocnicích, ve školství i v neziskovém sektoru. Ve svých kurzech
a workshopech se zaměřuje zejména na podporu a zlepšování mezilidských vztahů, zabývá se
krizovou komunikací, řešením konfliktů při práci s lidmi, zvládáním změn a stresových
situací a rozvojem emočních dovedností. Pracuje s týmy firem, poskytuje supervize,
podporuje ve strategickém plánování nadace a neziskové organizace. Dlouhodobě se
věnuje i vzdělávání starších dospělých a seniorů, zabývá se problematikou
mezigenerační spolupráce a pozitivního zohlednění věku a potenciálu lidí. Vystupuje
na konferencích, spolupracuje s předními vzdělávacími společnostmi, je členkou
komisí rekvalifikačního vzdělávání. Své doktorské studium orientovala na
problematiku smrti.
V roce 2017 vyšla v nakladatelství Grada její kniha Jak projít životními krizemi k životním výhrám.
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TRENDY
Studie: Globální trendy v řízení HR 2018
Finanční výsledky či kvalita poskytovaného zboží a služeb již nehrají při hodnocení firem takovou
roli jako dříve. Naopak roste význam vztahů se zaměstnanci, zákazníky, lokálními komunitami i
dopad na společnost jako takovou. Do popředí se dostávají společensky odpovědné firmy. Trendy v
oblasti lidského kapitálu pro rok 2018, které jasně ukazují vzestup společensky odpovědných firem,
zveřejnila společnost Deloitte na základě průzkumu, do něhož se zapojilo 11 000 respondentů ze
124 zemí světa včetně České republiky.
Hlavním tématem pro firmy je posun od interního zaměření na externí ekosystém. Kultivace vztahů
se zaměstnanci, zákazníky, komunitami a regulátory je pro firmy klíčová, pokud si chtějí udržet
dobrou reputaci důležitou pro nábor a udržení zaměstnanců i loajálních zákazníků.
Tři hlavní důvody, které stojí za měnícím se přístupem firem
1. Generace mileniálů je stále náročnější. Tradiční kariérní modely začínají být zastaralé, nová
generace vyžaduje v práci pocit osobní pohody i personalizované a flexibilní odměňování.
2. Nedostatek lídrů ve firmách. Společnost začíná od podniků vyžadovat aktivní podíl na řešení
společenských problémů. To se týká trendů prodlužující se délky života, hybridní pracovní síly
a společenské odpovědnosti, která v případě selhání může vést k poškození reputace, odlivu
zákazníků i potenciálních zaměstnanců.
3. Technologická změna. Nové technologie vytvářejí příležitosti, ale zároveň mohou mít
nepředpokládané důsledky. Touto změnou se zabývají trendy rostoucí robotizace a
implementace umělé inteligence, propojeného pracoviště a zaměstnaneckých dat.
Trendy v oblasti lidského kapitálu v ČR
Pro české firmy je dle výsledků průzkumu nejpodstatnější takzvaný well-being zaměstnanců (92 %),
tedy fyzické, duševní, finanční a spirituální zdraví. Nicméně jen 57 % dotázaných má dojem, že by na
to byla jejich firma připravena.
Po well-beingu (který je celosvětově až čtvrtý) následuje problematika zaměstnaneckých dat a
vnímání rizik s nimi spojených (85 %). Na tom se čeští respondenti shodli s celosvětovými výsledky.
Třetím českým trendem, stejně jako ve světě, je pak posun od budování kariéry spíše k získávání
zkušeností (84 %). Polovina dotázaných nicméně uvedla, že jejich organizace není příliš efektivní v
tom, aby lidem umožnila svou kariéru řídit. Mezi pět nejvýraznějších trendů se pak v Česku
dostalo personalizované a flexibilní odměňování (80 %) a umělá inteligence, automatizace a
robotika (78 %). Ta je přitom celosvětově až na osmém místě.
Mezi českými respondenty převládali zástupci malých firem do 1 000 zaměstnanců (45 %), 36 % bylo
ze středních firem (do 10 000 zaměstnanců) a 19 % z velkých (nad 10 000). Téměř dvě třetiny
odpovědí pocházely od středního managementu (61 %) a 19 % českých respondentů tvořilo nejvyšší
vedení společností.
Z průzkumu také vyplynulo, že 96 % českých firem plánuje v roce 2018 růst a 58 % z nich větší než v
roce 2017. V příštích 12 až 18 měsících pak 36 % českých firem plánuje zvýšit investice do HR.
Zdroj: deloitte.com
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Nepodmíněný příjem odmítají po Finsku i německé odbory
Proti takzvanému základnímu příjmu se překvapivě postavili i němečtí odboráři. Lidé nejsou
šťastní, když sedí doma a nechají se živit, říká jejich šéf. Sedět jen tak doma a dostávat peníze od
státu bez ohledu na to, zda se člověk snaží získat práci? Nic atraktivního, uvedl na letošní Svátek
práce šéf Německého odborového svazu, který je tamní obdobou tuzemské ČMKOS.
Volání po základním nepodmíněném příjmu je absolutní dezorientace," prohlásil
Reiner Hoffmann ve vyjádření pro Deutsche Welle. Řešením situace, kdy již není k
dispozici práce, kterou by se mohli uživit, podle něj není "odsunout lidi stranou s
odměnou za to, že budou stát mimo provoz".
Podle šéfa odborů není zaměstnání jen cestou k obživě, ale i něčím, co dodává
lidskému životu nějakou strukturu a zajišťuje společenskou soudružnost.
Jörg Hofmann, šéf odborářského sdružení IG Metall, který je členem Německého
odborového svazu, o den dříve v rozhovoru pro deník Heilbronner Stimme prohlásil,
že "lidé nejsou šťastní, když sedí doma a nechají se živit"
Myšlenka nepodmíněného příjmu je mezi některými zastánci populární i proto, že by mohla usnadnit
vyrovnávání se s nezaměstnaností, která se očekává po razantním rozvoji nástupu robotizace a
automatizace. Proto si našla podporovatele i mezi technologickými podnikateli v americkém Silicon
Valley. Právě pracovníci ohrožení nástupem robotů patří mezi ty, které německé odbory mimo jiné
zastupují.
Výhody a nevýhody
Při bližším pohledu však není postoj odborů až tak překvapivý, všímá si německý deník Die Zeit. V
nejhorším případě by totiž zavedení nepodmíněného příjmu mohlo snížit tlak zaměstnanců na výši
mezd, nebo dokonce ještě urychlit další nástup digitalizace a robotizace. Zavedení základního
nepodmíněného příjmu by tak pozici odborů mohlo znatelně oslabit.
Tím, co základní nepodmíněný příjem odlišuje od klasického systému sociálních dávek, je právě jeho
nepodmíněnost. Příjem by měl dostávat každý automaticky, bez ohledu na to, zdali pracuje, či nikoliv.
Základní nepodmíněný příjem láká část myslitelů napříč politickým spektrem. Zatímco příznivci
malého státu a nízkých daní v něm vidí zjednodušení sociálního systému a odbourání byrokracie,
zástupci levice zase prostředek, jak efektivně bojovat s chudobou. Neshody však panují ohledně toho,
zda by nepodmíněný příjem vedl lidi k větší iniciativě a práci (nezaměstnaní by byli snáze motivováni
přijmout třeba i jen nárazovou nebo nepříliš dobře placenou práci, která by jim v současném systému
mohla čerpání dávek zkomplikovat), či naopak k větší zahálce.

Finsko ukončilo experiment loni
V dubnu oznámilo ukončení experimentu s nepodmíněným příjmem Finsko. Tamní vláda se rozhodla
nepokračovat po roce 2018 ve zkušebním programu, v jehož rámci dostávaly dva tisíce vybraných lidí
z řad nezaměstnaných 560 eur měsíčně. Ty si mohli ponechat bez ohledu na to, zda najdou práci, či
nikoliv.
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Experiment s takzvaným nepodmíněným příjmem měl prokázat, jestli jistota "peněz na ruku" podnítí
nezaměstnané přijmout i nárazovou či hůře placenou práci, kterou by v tradičním sociálním systému
mohli vzít jen za cenu, že přijdou o možnost čerpat sociální dávky.
Ministr financí Petteri Orpo nyní v rozhovoru s deníkem Financial Times řekl, že je "otevřený"
výsledkům, jež z experimentu vzejdou, ale že nebyl příznivcem tohoto řešení. O případném
pokračování pokusu s nepodmíněným příjmem rozhodne podle něj až nová vláda, která vzejde z
voleb v příštím roce.
Favoritem na vítěze nadcházejících voleb je přitom podle aktuálních průzkumů Strana národní
koalice, které je Orpo lídrem a která je v současnosti menšinovým partnerem vládnoucí koalice.
Orpova vyjádření tak naznačují, že pokud jeho strana volby skutečně vyhraje, Finsko se zřejmě vydá v
reformě sociálního systému jiným směrem.
Stávající ministr financí v rozhovoru s Financial Times říká, že finský sociální systém potřebuje
reformu. "Musíme zreformovat naši společnost, abychom dosáhli vyšší míry zaměstnanosti a mohli
zachránit sociální stát," podotkl Orpo.
Experiment se základním nepodmíněným příjmem uskutečňuje ve Finsku agentura Kela, která v zemi
plní funkci správy sociálního zabezpečení. Výzkumníci z této agentury si už v průběhu dubna
posteskli, že na úspěšnou realizaci průzkumu by potřebovali více času a peněz.
"Vláda v současnosti činí změny, které náš systém posouvají pryč od základního příjmu," řekl
švédskému listu Svenska Dagbladet Miska Simanainen z agentury Kela. Finsko například v prosinci
loňského roku podmínilo pobírání sociálních dávek tím, že zájemci musí odpracovat alespoň 18 hodin
během tří měsíců.
Zdroj: Aktualne.cz

Nové typy profesí v roce 2018
Jaké jsou nejpodivnější pozice na pracovním trhu? Personální agentura Glassdoor zveřejnila
seznam pozic, jejichž název nebo náplň práce je natolik zvláštní, že většina lidí nemá vůbec tušení,
že se něčím takovým dá živit.
Pracovní trh se dynamicky mění, některé profese před několika lety neexistovaly. Britská pobočka
kalifornské personální agentury Glassdoor zveřejnila seznam nejzvláštnějších pracovních pozic, které
má ve své nabídce. Zde je deset z nich.
Apoštol vývoje (Developer Evangelist)
Tato pozice vznikla společně s rozvojem vývoje mobilních aplikací. Co tento vývojář dělá? Je to
fakticky „styčný důstojník“ a komunikátor mezi technickou sekcí dané firmy s externími developery,
které si firma najímá na konkrétní úkoly.
Odborník na obočí (Brow Expert)
Jako bytový architekt změní byt k nepoznání, odborník na obočí změní váš obličej
tak, že vás známí nemusí poznat. Má za úkol tvarovat, barvit a voskovat obočí,
věnuje se i řasám, případně zbytku obličeje. Klienti se mají po jeho péči cítit lépe.
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Asistent telemedicíny (Telemedicine Assistant)
Dostupnost nových technologií otevřela dveře pro provozování medicíny na dálku, takzvané
telemedicíny. Poptávka je po konzultacích prostřednictvím videokonferencí. Asistent telemedicíny
má pomáhat lékařům, kteří provádějí konzultace přes video. Pacientům má také nabízet tuto
alternativní službu.
Umělecký tvůrce sendvičů (Sandwich Artist)
Nejedná se pouze o práci v řetězci Subway, kde obkládáte bagety. V
některých firmách to znamená kromě vymýšlení obložených chlebů také
kreativní vytváření krabiček se saláty. Název pracovní pozice zní více
vznešeně, než tomu ve skutečnosti je.
Etický hacker (Ethical Hacker)
Vhodný kandidát na tuto pozici je nadšeným fanouškem počítačové bezpečnosti. Ve firmě může
provádět cvičné hackerské útoky, aby zjistil slabá místa v systému. Kopíruje různé hackerské taktiky a
odhaluje díry v zabezpečení.
Šéf večírku (Party Chief)
Tato pozice nemá nic společného s organizováním předvánoční párty ve firmě. Tuto pozici mají
zejména stavební firmy. Takový pracovník je odpovědný za provádění průzkumů pro potenciální
staveniště a terénní průzkum. Určuje případné náklady a realizovatelnost projektů.
Vědec pro chování bílkovin (Protein Expression Scientist)
Jedná se o komplexní laboratorní pozici, která spočívá zejména v klonování a testování DNA bílkovin.
Pozici nabízejí zejména biotechnologické firmy a farmaceutický průmysl.
Vývojář pro krajty (Python Developer)
Tato pozice nesouvisí s hady ani s členy legendárních britské skupiny
Monthy Python. Byla vytvořena bývalým zaměstnancem firmy Google
Guidem van Rossumem a jedná se o programovací jazyk Python.
Čitelnost kódu umožňuje programátorům vyjadřovat své koncepty v
několika řádcích.
Technolog pro nové nápoje (Beverage Application Technologist)
Pravděpodobně budete pracovat pro velkou firmu vyrábějící nápoje. Budete zodpovědní za vývoj
nových chutí a receptur pro nové produkty. V laboratoři budete připravovat prototypy novinek.
Vedoucí pro poslech (Listening Lead)
Nová pozice souvisí s nárůstem vlivu sociálních sítí na podnikání firem. I jejich využití v rámci firemní
komunikace. Budete používat sociální média, abyste zjistili dopad reklamních kampaní vaší firmy.
Zdroj: glassdoor.co.uk
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Školní zkušenosti na trhu práce nestačí, myslí si Češi
Názory české veřejnosti na úroveň vzdělání jsou rozporuplné. I když podle průzkumu provedeného
agenturou Ipsos pro alianci Byznys pro společnost hodnotí většina respondentů (53 procent) jeho
celkovou úroveň jako dobrou, značná část dotázaných si myslí, že výuka dostatečně nepřipravuje
mladé lidi pro budoucí povolání.
Odborníci za zásadní problém považují absenci diskuse o spolupráci firem a škol. Kritičtější názory na
současný stav vzdělávání zastává zejména starší generace, z níž pouze 42 procent respondentů ve
věku 55 až 65 let považuje úroveň českého školství za vysokou. Devět z deseti Čechů si naopak myslí,
že mladí lidé nemají pro vstup na trh práce dostatečnou praxi.
Více praxe
„Jsme v těsném kontaktu s velkými firmami a díky tomu vnímáme, že v české společnosti stále
citelněji chybí diskuse o směřování vzdělávacího systému, v níž by se mohly uplatnit názory firem při
přípravě strategie pro potřebnou transformaci v souvislosti s technologickým pokrokem,“ vysvětluje
Pavlína Kalousová, předsedkyně aliance Byznys pro společnost.
Na otázku, co by mohlo zvýšit úroveň výuky a co je nejdůležitější v přípravě dětí a mladých lidí pro
budoucí uplatnění, téměř tři čtvrtiny respondentů odpověděly, že teorie by měla být více doplněna
praxí. Ve školách by měli působit zkušení vyučující, případně další odborníci s praxí.
„Je vidět, že v české společnosti přetrvává představa školy jako místa, které mladé vybaví
konkrétními ‚praktickými‘ dovednostmi. Přitom velké firmy, jež kladou důraz na udržitelnost svého
podnikání a své strategie a plánují na 10 až 15 let dopředu, se shodují v tom, že v souvislosti
s plánovanou transformací trhu práce je nezbytné, aby mladí lidé vycházející ze škol byli připraveni
a ochotni se učit doslova celý život,“ zdůrazňuje Pavlína Kalousová.
Digitální gramotnost podmínkou
Zarážející je, že pouze necelá třetina dotázaných považovala za důležité využívat při výuce a přípravě
mladých lidí pro praxi výpočetní techniku a moderní technologie. Téměř stejné procento se domnívá,
že nižší počet žáků ve třídách by umožnil individuálnější přístup pedagogů.
„Jako čím dál palčivější problém vnímáme skutečnost, že ze škol vycházejí lidé bez základní digitální
gramotnosti. Jedna věc je digitální technologie vlastnit a druhá umět je správně využívat. Proto je pro
nás systém vzdělávání prioritní a chceme českému školství v této oblasti pomoci. Dlouhodobě
například podporujeme vzdělání v oblasti kyberbezpečnosti. Potřebujeme, aby k nám ze škol
přicházeli lidé adaptabilní, kteří jsou schopni reagovat na změny,“ zdůrazňuje Hany Farghali, ředitel
korporátní komunikace ze společnosti O2.
Větší podíl firem na vzdělávání
Výzkum agentury Ipsos pro Byznys pro společnost rovněž sledoval, jak by si lidé představovali
zapojení firem do zlepšení úrovně praktického vzdělávání ve školách.
Celkem 57 procent dotázaných uvedlo, že by podniky mohly podporovat vybrané obory, jen o něco
menší počet respondentů se přimlouval za to, aby firmy více spolupracovaly se školami na tvorbě
výukových programů. Na dalším místě byl návrh, aby odborníci z firem ve školách přímo vyučovali.
Doporučení směřovala také k materiální podpoře výuky, případně k finanční podpoře studentů ze
znevýhodněného prostředí formou stipendií.
Zdroj: novinky.cz
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ZAMĚSTNANOST
Kvůli rekordnímu počtu neobsazených pracovních míst dojde letos
k obrovským škodám v české ekonomice
Podle dat Hospodářské komory zaměstnavatelům chybí již minimálně 300 tisíc zaměstnanců. Jen
státní kasa tratí nejméně 84 miliard korun na daních a odvodech, upozorňuje Hospodářská
komora.
Kdyby se zaměstnavatelům podařilo obsadit v současnosti všechna volná pracovní místa, jen na
odvodech zaměstnanců a zaměstnavatelů a dani ze mzdy by si státní kasa polepšila o více než 67
miliard a o dalších více než 17 miliard korun na nepřímých daních, jako je DPH. Za dvouleté inkaso
těchto peněz by ČR postavila se zapojením 85procentní evropské dotace novou vysokorychlostní
železnici mezi Prahou a Brnem, vyplývá z analýzy Hospodářské komory.
Přičte-li se spotřeba zaměstnanců i to, že díky nim by firmy mohly přijímat více zakázek, česká
ekonomika by rostla mnohem rychleji než na letos avizovanými 4,2 % dle predikce Hospodářské
komory, 3,9 % podle ČNB nebo 3,6 % dle Ministerstva financí.
Hospodářská komora také upozorňuje, že problém s obsazením pracovních míst je mnohem větší,
než jak se dosud obecně referuje. Nedostatek lidí už dopadá na téměř každého zaměstnavatele v
zemi. V České republice je 280 tisíc zaměstnavatelů, v průměru tak v každé jedné firmě chybí více
než jedna pracovní síla.
Vážné problémy, kvůli kterým některé podniky začaly omezovat výrobu, jsou patrné v oblastech s
průmyslovými zónami. Do průmyslových zón přitom letos míří i další desítky zahraničních firem,
které se chystají zaměstnat tisíce dalších lidí. Příkladem na Prostějovsku vznikne nový závod pro
automotive výrobu, převážně strojírenské firmy by chtěly otevřít závody v nově chystané průmyslové
zóně v Týnu nad Vltavou, rozšíření výroby se chystá i v poličské průmyslové zóně nebo v Holešově ve
Zlínském kraji vznikne závod na zpracování potravin.
Hospodářská komora také zaznamenává zvýšený
výskyt predátorských praktik při přetahování
zaměstnanců. Objevují se případy, kdy se zaměstnanci
nechají přeplatit a přejdou k jinému zaměstnavateli,
aniž by u toho prvního podali výpověď, což způsobuje
firmám potíže.
Zejména ze západní části země odčerpává pracovníky tuzemskému soukromému sektoru Německo,
které se rovněž potýká s rekordním počtem volných míst. Konkurentem soukromé sféry je také
veřejný sektor. Stát jen za 5 let vysál z trhu práce 30 tisíc lidí.
Zaměstnavatelé ve skutečnosti postrádají nejméně o 40 tisíc lidí více, než jak 10. 5. uvedl Úřad
práce. Podle mínění řady zaměstnavatelů jsou totiž kvůli vysoké poptávce o pracovníky a neochotě
lidí evidovaných na úřadech vůbec pracovat možnosti využít tento kontingent vyčerpané. Inzeráty s
nabídkami zaměstnání proto vyvěšují rovnou na pracovních portálech nebo angažují speciální HR
agentury. A nejedná se jen o manažerské pozice na různých úrovních.
Firmy také žádají o zahraniční pracovníky u Hospodářské komory. Ta prostřednictvím Režimu
Ukrajina od srpna 2016 firmám zajistila na 15 tisíc kvalifikovaných pracovních sil z Ukrajiny minimálně
s výučním listem, převážně řemeslníky. O Ukrajince žádá už 2000 firem měsíčně. Nedávno začala
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vyřizovat žádosti firem také z Filipín a Mongolska. To vše nestačí, není proto divu, že jsou některé
firmy nuceny se uchýlit i k pracovníkům ze šedého trhu.
Podle informací členů Hospodářské komory do České republiky míří ale čím dál více cizinců i ze
zemí Evropské unie. Nepočítáme-li takřka „domácí“ Slováky, nejčastěji jde o občany Španělska, Řecka
a Itálie, tedy zemí, které se potýkají s vysokou mírou nezaměstnanosti. Zpravidla nastupují na
technicky orientované pozice.
Řada podniků se také snaží zefektivnit výrobu robotizací a digitalizací. Masivní investice v této oblasti
potvrzují data Hospodářské komory. V loňském roce rostly investice firem tempem okolo 5 % a letos
by se měl být tento růst ještě vyšší, Hospodářská komora jej očekává nad 6 %. Firmy ale i tady
narážejí na značné bariéry. Ani výrobci strojů a robotů nestačí pokrývat poptávku a rovněž se
potýkají s nedostatkem vysoce specializovaných personálních kapacit, tudíž se dodávky strojů
zpožďují.
Zdroj: Hospodářská komora

Dopravním firmám chybějí tisíce řidičů a za volant stále častěji lákají
ženy. Největší nouze je v MHD
V Česku chybí 10 tisíc profesionálních řidičů. Nejvíce po nich volají městské dopravní podniky
a kamionoví dopravci. Věkový průměr českých strojvedoucích roste. Pokud železniční dopravci
nenalákají na koleje mladé lidi a ženy, budou mít brzy problém s obsazením lokomotiv. Nedostatek
lidí vede k růstu platů. Řidiči si uvědomují svou silnou pozici.
V Česku podle personálních agentur chybí zhruba 10 tisíc profesionálních řidičů. Největší je o ně
nouze v městské hromadné dopravě. Jen pražský dopravní podnik by potřeboval rozšířit své řady
o 360 řidičů a strojvůdců. Brno by mohlo ze dne na den zaměstnat více než padesátku řidičů.
Podobný problém řeší i další velká města.
Železniční doprava
Do nelehké situace se dostávají už i železniční dopravci. Současní strojvedoucí rychle stárnou
a nábory nových lidí nejsou z dlouhodobého hlediska dostatečné.
"V Česku je dnes 9199 licencovaných strojvůdců. Třetina je ve věku 51 až 60 let. Dalších zhruba
čtrnáct set je ve věku mezi 61 a 65 lety. Pokud dopravci neseženou během několika málo let nový
kvalifikovaný personál, mohou mít problém s obsazením lokomotiv," vysvětluje ředitel Drážního
úřadu Jiří Kolář.
Průměrný věk českého strojvedoucího je 48, 5 roku. Třetinu tvoří lidé ve věku mezi 51 a 60 lety.
Téměř 1500 z 9199 strojvedoucích je starších 61 let. Lokomotivy v Česku řídí i lidé, kterým již bylo
přes 70 let.
Vyšší platy a více žen
Aby si dopravci zaměstnance udrželi, zvyšovali loni platy. Vyšší mzdy loni svým lidem přislíbily České
dráhy, RegioJet i Leo Express. To však podle Koláře výhledově nestačí. Firmy podnikající na železnici
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se podle něj musí do budoucna více zaměřit na osvětu mezi žáky a snažit se oslovovat také ženy.
Na české železnici je aktuálně pouze 41 žen s licencí strojvedoucího. Mužů je více než devět tisíc.
Právě na ženy už dnes cílí stále více autobusových
dopravců. Příkladem je brněnský dopravní podnik,
který investoval do speciální kampaně lákající ženy
za volant autobusu. Stejnou cestou jdou i další
společnosti.
"Ženských řidiček máme padesát. Jdou po mateřské
radši k nám než zpátky do továrny," popisuje šéfka
koncernu ICOM Transport Kateřina Kratochvílová.
Ženy se snaží přilákat už i kamionoví dopravci. Příkladem je společnost C.S.Cargo. "Kamiony jsou čím
dál modernější a jejich řízení snazší, přibývá naopak hodně administrativy. Řidičkám, které pro nás
jezdí, nabízíme kromě obvyklých benefitů i kosmetické balíčky. Samozřejmostí je pracovní oděv
ženského střihu," popisuje ředitel společnosti Aleš Willert.
Kamionová doprava
Právě kamionoví dopravci jsou hned vedle městských dopravních podniků nedostatkem řidičů nejvíce
zasaženi.
"V minulém roce jsme proto museli zmenšit naši flotilu. Prodali jsme zhruba 50 nákladních vozidel.
V současné době jich máme okolo tří set," říká spolumajitel logistické společnosti O.K. Trans Praha
Vladimír Starosta.
Absenci profesionálních řidičů na trhu práce se snaží některé firmy vykrýt pracovníky ze zahraničí.
"Nedostatek jsme už řešili i přijetím asi stovky ukrajinských řidičů," říká Kratochvílová z ICOM
Transport.
Nábor Ukrajinců však pro dopravce není snadný. Přestože se vláda pokusila zkrátit lhůtu na vyřízení
pracovního povolení, zájemci o posily z Ukrajiny na tyto pracovníky zpravidla čekají déle než půl roku.
Dopravci si řidiče snaží vzájemně přetahovat. Aby si ubránili své zaměstnance, zvyšují jim často
i výrazněji platy. "Navyšujeme mzdy o 8 až 11 procent," říká Willert z C.S.Cargo.
ČSAD Kladno dokonce před časem zvedlo svým zaměstnancům platy o více než pětinu z 27 tisíc na 33
tisíc korun.
Obtížná situace v městských dopravních podnicích
V těžké situaci jsou v tomto ohledu městské dopravní podniky. Mají omezený rozpočet a často je pro
ně těžké dorovnat nabídky soukromých dopravců.
Pražskému dopravnímu podniku do optimálního stavu chybí 8 procent řidičů autobusů, ke konci roku
jich zaměstnával 2200.
Samotní řidiči si přitom uvědomují svou silnou pozici a tlačí na zaměstnavatele. To je příklad řidičů
pražské MHD. Přestože si odboráři v Praze ještě v listopadu 2016 pochvalovali kolektivní smlouvu
uzavřenou s dopravním podnikem, dnes jsou nespokojení a chtějí ji předčasně otevřít. Argumentují
tím, že to je možné ve chvíli, kdy nastane nepředvídatelná situace na trhu. Za tu považují právě
nedostatek lidí, který vede k růstu platů.
Zdroj: ihned.cz
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Nedostatek pracujících ve věku do 40 let nahrazují starší lidé,
ukazuje statistika
Starší lidé nahrazují úbytek pracujících ve věku do 40 let, ukázala podle Českého statistického
úřadu čísla o zaměstnanosti za letošní 1. čtvrtletí. Počet pracujících ve věku nad 60 let se za první
tři letošní měsíce meziročně zvýšil téměř o 47 tisíc.
Na meziročním růstu počtu lidí v hlavním zaměstnání o 1,7 procenta na téměř 5,26 milionu se podíleli
hlavně čtyřicátníci a také lidé nad 60 let.
Počet pracujících ve věku mezi 40 a 54 lety se za první tři letošní měsíce meziročně zvýšil o víc než 70
000, ve skupině nad 60 let vzrostl téměř o 47 000. Pracujících do 40 let naproti tomu ubylo skoro o 37
000.
"Celkové stárnutí populace se promítá i do skupiny pracujících. Tato tendence se výrazněji projevuje
u podnikatelů než u zaměstnanců," uvedl ČSÚ.
Za růstem počtu zaměstnaných v prvním čtvrtletí stojí hlavně lidé v pozici zaměstnanců, jejichž počet
se meziročně zvýšil téměř o 90 tisíc na 4,37 milionu. Počet podnikatelů v četně pomáhajících
rodinných příslušníků naopak meziročně klesl o 1 200 na 891 000. Úbytek podnikatelů se projevil ve
skupině zaměstnavatelů, počet podnikatelů bez zaměstnanců se mírně zvýšil.
Nadále pokračuje růst zaměstnanosti zejména ve službách, kde v
prvním čtvrtletí přibylo téměř 82 000 pracujících. V zemědělství a
lesnictví se počet zvýšil o 5 000, v průmyslu a stavebnictví zhruba
o 3 000 lidí.
"Značně vzrostl počet pracovníků ve službách a prodeji,
technických a odborných pracovníků a pracujících v hlavní třídě
obsluha strojů a zařízení. Nejvíce se zvýšil počet specialistů," uvedli
statistici.

Míra zaměstnanosti ve věkové skupině 15 až 64 let se v prvním čtvrtletí zvýšila meziročně o 1,4
procentního bodu na 74,2 procenta. Nezaměstnanost, kterou ČSÚ počítá pro tuto věkovou skupinu
jako podíl lidí bez práce na celkové pracovní síle, v prvním čtvrtletí meziročně klesla o 1,1
procentního bodu na 2,4 procenta.
Ubylo hlavně lidí, kteří nemají práci déle než jeden rok. Jejich počet se meziročně snížil o 40 procent,
tedy 27 800, a dlouhodobě nezaměstnaných tak bylo 40 900.
Počet lidí bez práce sleduje také Úřad práce ČR, který
nezaměstnanost uvádí jako podíl lidí bez práce ze všech obyvatel ve
věku 15 až 64 let. Podle jeho údajů nezaměstnanost v Česku klesla ke
konci března na 3,5 procenta ze 4,8 procenta před rokem.
Zdroj: ČSÚ
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GDPR
Začalo platit nařízení GDPR: hysterie a panika pro firmy, nebo
užitečný nástroj?
Milník v ochraně dat bude navždy spojen s 25. květnem 2018, kdy začaly platit přísnější pravidla
pro ochranu osobních údajů, skrytá pod zkratkou GDPR. Nařízení se dotýká všech Evropanů, od
firem přes instituce až po zákazníky a zaměstnance. Nicméně v praxi se GDPR rozhodně neobejde
bez problémů.
Už dlouho nezažívaly firmy v Evropské unii i v Česku takový poprask kvůli novinkám v legislativě.
Zatímco ještě lednový nástup směrnice PSD2 se týkal pouze bankovního sektoru, nyní jde opravdu do
tuhého.
Nařízení EU, které zpřísňuje pravidla pro ochranu osobních údajů (GDPR), má dát lidem větší kontrolu
nad jejich osobními daty a přehled o tom, kdo a jak je používá. Nicméně to znamená spoustu
povinností pro firmy, což rozhodně ne všechny do dne D, jímž byl 25. květen 2018, stihly. Přestože je
směrnice platná už dva roky, teprve nyní vstupuje v účinnost.
Západ je lépe připraven
O tom, jak jsou firmy připraveny, vyšla celá řada průzkumů. Například ten od společnosti EOS Group,
který proběhl napříč 17 evropskými státy. Z jeho výsledků vychází Česká republika nejhůře. Pětina
českých firem vůbec netuší, co pro ně GDPR znamená.
Ze všech dotázaných českých firem pouze 33 procent uvedlo, že se jich GDPR výrazně týká, což je s
Bulharskem nejméně v Evropské unii. Celkově je GDPR „velmi relevantní“ pro 41 procent evropských
firem, přičemž nejintenzivněji se téma podle průzkumu dotýká společností v Dánsku (74 %).
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Je čeho se obávat?
Z průzkumu dále vyplynulo, že více než polovina českých
firem předpokládá, že bude muset změnit své interní
systémy. Téměř dvě třetiny pak znepokojuje větší byrokracie
a 43 procent firem se obává o svůj obchodní model.
Společně s Rumunskem se firmy v Česku nejvíce shodují v tom, že kvůli GDPR budou muset navýšit
počet zaměstnanců. Nejvíce ze všech sledovaných východoevropských zemí se pak české společnosti
obávají nutnosti lepšího zabezpečení získaných dat.
„Obava z důkladnějšího nastavení oprávnění a ochrany dat při jejich zpracování může u některých
firem naznačovat dosud nesprávné nakládání s osobními údaji, nebo dokonce jejich vědomé
využívání nesprávným způsobem,“ dodává Vladimír Vachel, jednatel agentury EOS.
Podle šéfa firmy Audiopro Andreje Hronce však mnohem větší riziko představuje laxní přístup lidí a
firem k dobrému zabezpečení soukromí. „Například citlivé soukromé informace týkající se financí
nebo třeba zdravotního stavu přímo volají po větším zabezpečení,“ tvrdí.
Zaspalo se s osvětou?
Podle odborníků a lidí, kteří se GDPR zabývají, byly firmy i veřejnost nedostatečně informovány o
důsledcích a nutných změnách, které s sebou nařízení přináší. Experti se shodují, že zejména ze
strany státu byla situace podceněna. Jedním z následků tohoto zaspání je i to, že Česko dosud
nepřijalo tzv. adaptační zákon, tedy zákon, jenž nařízení GDPR přizpůsobuje domácí legislativě.
„K nelichotivým výsledkům českých firem dochází pravděpodobně v důsledku nízké osvěty v počátku
zavádění GDPR. Ve společnosti zkrátka nevznikl dojem o celkové potřebě ochrany dat,“ podotýká
Vladimír Vachel.
Do jisté míry je to ale způsobeno i nezájmem řady subjektů o nová pravidla. Podle odborníků se totiž
spousta podnikatelů domnívá, že se jich to až zas tolik netýká. „Ještě nedávno hlásila třetina
podnikatelů, že nevědí, o čem je řeč,“ potvrzuje tento názor Karel Havlíček, šéf Asociace malých a
středních podniků a živnostníků ČR.
GDPR: výnosný byznys? Jak pro koho
Dohledem nad dodržováním GDPR je pověřen Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Ten sice
udělal řadu školení, ale výrazně větší podíl na „edukační“ činnosti měly samotné firmy. A nabídek
zaškolení, zlepšení bezpečnosti dat a dalších „nezbytností“ souvisejících s GDPR se jen letos vyrojily
tisíce.
Podle Dalibora Lukaštíka ze společnosti 4Stars jsou náklady na implementaci GDPR do vnitřních
systémů firem různé, závisí případ od případu. Jsou například velké výrobní podniky o 2 000
zaměstnancích, které ale nepracují s osobními údaji klientů, a proto z hlediska implementace GDPR
půjde o velmi jednoduchý případ.
„Jinak to bude například u neziskových organizací, které pracují s lidmi s nějakým zdravotním
postižením. Tam dochází ke zpracování citlivých osobních údajů čili z hlediska GDPR jde o složitější, a
tím pádem i nákladnější případ“.
Zdroj: Peak.cz, EOS
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První ročník konference FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2018 startuje
13. 6. 2018 v Praze

Letošní novinkou mezi HR akcemi je konference pro personalisty se zodpovědností za rozvoj a
vzdělávání pracovníků s názvem FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2018, která se uskuteční ve středu 13. 6.
2018 v Praze. Konference otevře řadu aktuálních témat a bude se věnovat nejnovějším trendům ve
firemním vzdělávání.
První částí programu bude několik vystoupení expertů a následná moderovaná diskuse s řečníky
zvučných jmen. Mezi nimi vystoupí Hana Caltová, HR Director z Kofoly ČeskoSlovensko, Klára
Escobar, HR Director z Hello bank!, František Hroník z MotivP, David Koláček, manažer vzdělávání ze
Seznam.cz, dále Klára Marečková, Head of Learning & Development z O2 Czech Republic, Lenka
Murinová, HR Specialist ze společnosti Bekaert, Tomáš Otáhal, Learning & Development Coordinator
ze SAP Services a konečně Marek Premus, HR Director z Alza.cz.
Součástí programu budou i praktické aplikační workshopy téma role vzdělávání v onboardingu
zaměstnanců, gamifikace firemních rozvojových aktivit, proces learning designu, online aplikace pro
podporu rozvoje či narativní přístupy ve vzdělávání. Facilitování workshopů se ujmou Brano Frk, Jiří
Bréda, Mirka Dvořáková, Jan Složil, Marek Velas a Petra Zárubová, specialisté na uvedená témata.
Konference se uskuteční v příjemných prostorách Konferenčního centra Greenpoint v Praze 10,
nedaleko stanic metra A Skalka a Strašnická. Díky poloze je zajištěno i dostatečné parkování pro
účastníky a také příjemné venkovní posezení v případě dobrého počasí.
Hlavním partnerem konference je společnost Image Lab, partnery pak společnost Multisport Benefit,
Top Vision a Channel Crossings. Mediálními partnery se staly společnost MotivP, Klub personalistů
ČR a portály Educity.cz a eVzdelavani.cz.
Realizační tým připravuje i několik překvapení pro všechny účastníky, která postupně zveřejníme na
webu a sociálních sítích.
https://www.firemnivzdelavani.eu/konference.
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MZDY, PLATY, NÁHRADY
Berete víc než 40 tisíc měsíčně? Patříte k 1 procentu nejbohatších
lidí na světě
Jak je na tom člověk, který má příjem 40 tisíc korun čistého měsíčně? Z globálního pohledu velmi
dobře. Je totiž bohatší než 99 procent obyvatel Země.
Pokud vyděláváte 40 tisíc korun měsíčně čistého, tedy 480 tisíc korun ročně, bohatší než
vy je jen 60 351 759 lidí. Vyplývá to z kalkulačky globalrichlist.com, která podporuje
neziskovou organizaci Care International, jež bojuje proti chudobě a bezpráví v 80
zemích světa.
Jestli vás tento výsledek zarazí, je třeba vzít v úvahu metodiku kalkulačky. Pro převody
měn vychází z parity kupní síly vztažené k dolarům. Tím zohlední životní náklady v
jednotlivých zemích. (Například OECD v prosinci 2017 stanovila cenovou úroveň české
koruny k dolaru na 151. To znamená, že zboží, které v ČR stojí sto korun, by ve Spojených státech
stálo 151 korun.) Ke srovnání s bohatstvím jiných lidí nezisková organizace použila statistiky příjmů
domácností Světové banky z roku 2008. Celkovou populaci Care International stanovila na 6,69
miliardy lidí.
Aby vás britská organizace přesvědčila, že něco ze svých „tučných“ příjmů máte dát na charitu,
přepočítá váš příjem na hodinový plat a srovná se zeměmi, kde si lidé žijí o poznání hůře. Při 40
tisících čistého měsíčně člověk vydělá 250 korun za hodinu (kalkulačka počítá s tím, že člověk pracuje
160 hodin měsíčně). V Zimbabwe průměrný dělník bere 7,9 koruny za hodinu. Na roční příjem ve výši
480 tisíc korun dělník v Indonésii bude vydělávat 43 let, tedy do roku 2061.
Na plechovku koly za dvě minuty
Na plechovku Coca-Coly si v takovém případě vyděláte za dvě minuty, indonéský dělník bude mít na
třetinku koly za dvě hodiny. Příjem ve výši 40 tisíc korun by uživil 144 lékařů v Pákistánu. Care
International tvrdí, že se budete cítit lépe, pokud nějaké peníze věnujete někomu, kdo žije v nouzi.
Český statistický úřad na konci minulého roku uvedl, že průměrná hrubá mzda v ČR ve třetím čtvrtletí
2017 činila 29 050 korun.
Podle mzdové kalkulačky 2018 by to znamenalo čistého 22 073 korun. Ročně to je 265 011 korun
čistého. (Mimochodem zdanění včetně odvodů zaměstnavatele při hrubé mzdě 29 050 korun činí
43,4 procenta).
Pokud se blížíte českému průměru a vyděláváte ročně 265 011
korun čistého, pak vás to řadí mezi 4,97 procenta nejbohatších lidí
světa. Bohatších než vy je 297 973 339 lidí. Za hodinu práce si
přijdete na 138,03 koruny, v Indonésii bere dělník v průměru 5,75
koruny.
Na třetinku koly si průměrný Čech vydělá za 3 minuty a 52 vteřin,
dělník v Zimbabwe to bude mít za hodinu, sedm minut a 48 vteřin.
Průměrný český čistý plat se rovná platu 79 lékařů v Pákistánu.
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Radost i z minimální mzdy
Minimální mzda je v ČR od ledna 2018 12 200 korun. Čistého to je 10 468 korun. I při této mzdě se
člověk může podle globalrichlist.com radovat. Ročně si přijde na 125 616 korun. S tímto příjmem
stále patří k nejbohatším 17,58 procenta lidí planety.
To znamená, že patří do nejbohatší miliardy obyvatel Země. Čistá minimální hodinová mzda je podle
britské kalkulačky 65,42 koruny. Také s tímto příjmem můžete pomoci chudým. Na plechovku koly si
člověk s minimální mzdou vydělá za osm minut a deset vteřin. Za jednu českou minimální mzdu
pracuje 37 doktorů v Pákistánu.

Zdroj: ieconomics.com

Ženy mají vyšší vzdělání, přesto stále berou méně
Průměrné mzdy žen jsou dlouhodobě nižší než u mužů. V minulosti k této nerovnosti přispívalo
i jejich nedostatečné vzdělání. Přestože si ženy svou kvalifikaci v posledních letech zvýšily,
asymetrie ve výdělcích přetrvává.

V 90. letech, v začátcích přechodu na tržní hospodářství, mělo ve srovnání s muži výrazně více žen
nedostatečnou kvalifikaci pro jimi vykonávaná zaměstnání. Na danou pozici se tak vypracovaly spíše
svými schopnostmi a zkušenostmi než díky získanému diplomu. Ten pro ně také mohlo být složitější
získat vzhledem k dříve horší dostupnosti vyššího vzdělání pro dívky nebo třeba z důvodu brzkého
těhotenství.
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Ještě v roce 2004 tak bylo 26 % žen nedostatečně kvalifikovaných pro vykonávanou pozici oproti
15 % mužů. Největší nepoměr byl patrný na pozici řídících pracovníků (66 % nedostatečně
kvalifikovaných žen oproti 39 % mužů) a specialistů (46 % nedostatečně kvalifikovaných žen a 33 %
mužů). Naopak adekvátně kvalifikovaných bylo pro své zaměstnání 66 % žen a 76 % mužů.

Zaměstnané ženy jsou vzdělanější
Následovala však expanze pomaturitního a vysokoškolského vzdělávání, ve kterém začaly být
aktivnější dívky. Z celkového počtu absolventů vysokých škol představují ženy od roku 2010 více než
60 %. To se následně odrazilo i na trhu práce. Zatímco v roce 2004 bylo mezi zaměstnanými muži
19 % s maturitou nebo vyšším vzděláním a mezi ženami 18 %, v roce 2016 už to bylo 21 % u mužů
a 24 % u žen. Nad zaměstnanými muži převažují zaměstnané ženy jak s maturitou, Nad zaměstnanými
muži převažují zaměstnané ženy jak s maturitou, tak s vysokoškolským diplomem.
Adekvátně tomu se vyrovnává i podíl mužů a žen nedostatečně kvalifikovaných pro svou práci.
Zatímco podíl nedostatečně kvalifikovaných mužů se oproti roku 2014 prakticky nezměnil (15 %
v roce 2014 vs. 14 % v roce 2016), mezi ženami jich je výrazně méně (26 % v roce 2014 vs. 16 % v roce
2016). Celkově jsou zaměstnanci nejčastěji nedostatečně kvalifikovaní pro vykonávání zaměstnání
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ve třídě řídících pracovníků, kde nemá dostatečnou kvalifikaci více než 40 % zaměstnanců.
V kvalifikovanosti mužů a žen jsou ale v některých třídách relativně výrazné rozdíly. Zatímco muži
jsou častěji než ženy málo kvalifikovaní v zaměstnáních spadajících do třídy odborných a technických
pracovníků, ženy zase častěji v zaměstnáních v třídách řemeslníků a obsluhy strojů.

Překvalifikovaných žen přibývá
Nejen že ubylo nedostatečně kvalifikovaných žen, ale zároveň také přibylo žen, které jsou pro své
zaměstnání překvalifikované, a je jich více než mužů (14 % žen vs. 10 % mužů). V případě
překvalifikovanosti v jednotlivých třídách zaměstnání už nehraje pohlaví takovou roli. Muži jsou
obdobně jako ženy nejčastěji překvalifikovaní na pozicích pomocných a nekvalifikovaných pracovníků.
Zde, jak už název třídy napovídá, se od nich ani žádná kvalifikace neočekává, přesto ale tři čtvrtiny
z nich alespoň nějaký stupeň středoškolského vzdělání mají.
Vyšší vzdělání pomáhá ženám k vyšším pozicím, ale ne k vyšším mzdám
Vyšší vzdělání ženám pomáhá získávat vyšší pozice. Ačkoli v průměru muži zastávají manažerské
pozice stále častěji než ženy, za posledních 12 let si ženy polepšily dvojnásobnou rychlostí. Pokud si
představíme devět tříd klasifikace zaměstnání jako škálu (1 – Řídící pracovníci až 9 – Pomocní
a nekvalifikovaní pracovníci), pak mají muži v průměru 5,39 bodu a ženy 4,60 bodu. Zatímco si muži
za posledních 12 let polepšili o jednu desetinu (z 5,28), ženy o dvě (ze 4,37). Dosažený stupeň
vzdělání a vyšší pozice pak přinášejí i vyšší mzdy. Ženy ale stále vydělávají méně než muži.
Ve všech běžných kombinacích mají ženy průměrné mzdy značně nižší než muži. To ale není vše.
Obecné pravidlo, že čím vyšší vzdělání, tím vyšší mzda, se potvrzuje napříč všemi třídami zaměstnání.
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Toto pravidlo však platí jen v rámci stejného pohlaví. Pokud začneme porovnávat příjmy mužů a žen,
jsou na první pohled patrné značné rozdíly.

Například žena na pozici technický či odborný pracovník s odpovídajícím vzděláním s maturitou měla
průměrnou mzdu 27 600 Kč. To je nejen výrazně méně, než kolik na stejné pozici a se stejným
vzděláním vydělal muž (33 971 Kč), ale dokonce méně než mzda muže ve stejné profesní skupině, ale
jen s nedostačujícím základním vzděláním (30 576 Kč). A také méně než u muže se stejným vzděláním
(maturitou), ale na nižší pozici úředníka (28 130 Kč).
Obdobná situace je i v dělnických profesích. Pokud žena s maturitou v obsluze strojů či zařízení měla
mzdu 21 757 Kč, muž nestejné pozici bez maturity měl 24 875 Kč.
Zdá se tedy, že zvyšování vzdělanosti u žen sice napomáhá k jejich pronikání do více kvalifikovaných
pozic, ale nevede ke zmenšování rozdílu mezi výdělky mužů a žen.
Výsledkem je, že ženy ve všech sledovaných kategoriích vzdělání mají rozdělení mezd posunuté níže
než muži. Vydělávají větší díl chudobných výdělků do 16 000 Kč hrubého (u zaměstnankyň bez
maturity takřka každá druhá). Naopak jen velmi malá část žen dosáhne na mzdy vyšší než 40 000 Kč.
Do této oblasti pronikne necelé procento žen bez maturity a pouze každá čtvrtá vysokoškolačka,
zatímco v případě mužů je to každý dvacátý bez maturity a více než polovina vysokoškoláků.
Zdroj: Statistika&My

Použití soukromého vozidla pro služební účely
Vyhláška č.440/2016 Sb., určující výši tuzemského stravného, rovněž pro účely cestovních náhrad
vyplácených zaměstnancům stanoví:
Sazbu základní náhrady za používání silničních motorových vozidel za 1 km jízdy, která činí nejméně
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u jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč,



u osobních silničních motorových vozidel 3,90 Kč

Při použití přívěsu k silničnímu motorovému vozidlu se sazba základní náhrady za 1 km jízdy zvýší
podle ust. § 157 odst. 4 zákoníku práce nejméně o 15 %. Základní náhrada u nákladních automobilů,
autobusů nebo traktorů vám přísluší dle ust. § 157 odst. 5 zákoníku práce nejméně ve výši
dvojnásobku sazby stanovené pro osobní silniční motorová vozidla, tedy ve výši 7,80 Kč za 1 km jízdy.
Tyto náhrady jsou příspěvkem na amortizaci.
Průměrnou cenu pohonných hmot, která za litr činí


29,50 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,



32,50 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,



28,60 Kč u motorové nafty

Zdroj: mesec.cz

Kolik na nás pracuje otroků? Webová stránka za pár minut
vypočítá, kolik lidí denně dře na náš životní standard
Před problémem novodobého otroctví by nikdo neměl zamhuřovat oči.
Pokud máte kde bydlet a co jíst, už nyní jste bohatší než miliony, ba možná miliardy lidí na této
planetě. Pokud si kromě toho můžete dopřát i exotičtější jídlo, každý den si vybírat z množství
vašeho oblečení, vlastníte smartphone i notebook, už teď si můžete říct, že máte jistý životní
standard. Pro civilizované země je to něco tak samozřejmého, že si většina z nás ani neuvědomuje,
kolik lidí na něj ve skutečnosti dře v těžkých podmínkách. Včetně dětí.
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Moderní společnost, v jaké žijeme, však neznamená pouze konzum, ale také osvětu, abychom si
tento problém uvědomili a mohli s tím něco dělat. Na to se snaží upozornit i organizace Slavery
Footprint. Už dříve spustila zajímavou a pro někoho kontroverzní, ale zároveň smysluplnou
interaktivní kampaň. Její součástí je i jakási kalkulačka toho, kolik lidí ve skutečnosti dře na to,
abychom my ostatní žili na úrovni.
Na stránce www.slaveryfootprint.org to můžete zjistit téměř okamžitě. Stačí, když se přiznáte, v
jakých podmínkách bydlíte a co všechno máte k dispozici. Web se postupně ptá na to, kolik oblečení,
elektroniky, drogerie či sportovních potřeb máte doma, ale i na to, zda máte ve zvyku si dopřát
exotické ovoce, ořechy, mořské plody či maso. Následně podle toho zjistíte, kolik otroků se podílí na
vašem životním standardu a kolik jich je potřeba k výrobě konkrétních výrobků. A i když nevlastníte
auto, dům či mnoho elektronických zařízení, dokáže se toto číslo vyšplhat i na více než 60 otroků na
hlavu.
Výsledné číslo ale není alfou a omegou celé kampaně. Ta nechce moralizovat ani vyvolat v lidech
pocit viny. Spíše jen umožnit, abychom se nad tímto světem a našimi skutky zamysleli. Pokud kvůli ní
někdo obětuje koupi dalších a dalších podobných džínsů, jaké již má ve skříni, a jídlo z ledničky
zbytečně nevyhodí, je to alespoň malá výhra. A příslib toho, že to s námi nakonec nemusí být až tak
špatné.
Kdo je novodobý otrok?
Nejeden člověk se však nad samotným slovem otrok pozastaví. Vždyť otroctví je přece zakázané,
v civilizované společnosti nemá co dělat. A přece se nás týká víc, než bychom si přáli nebo vůbec
uměli představit.
Právě proto chce americký web Slavery Footprint na tuto problematiku upozornit. Otroctví chápe
jako to, kolik lidí, včetně mužů, žen či dětí, pracuje v hrozných – tedy otrockých – podmínkách v těch
nejchudších a rozvojových zemích. Jejich práce stojí za tím, že si můžeme vybírat, co si oblékáme,
jakou elektroniku používáme a jaké jídlo si dopřejeme. Bohužel až znepokojivě často je to práce lidí,
kteří jsou do ní nuceni. Děti nevyjímaje. Ve špatných podmínkách a za almužnu.
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Nucené práce vykonává 25 milionů lidí
Kampaň a samotný web vznikl ve spolupráci s americkou vládou a organizací Made in Free World
ještě v roce 2011. Jenže aktuální je pořád. Stejně jako problém novodobého otroctví. Proto by před
ním neměl nikdo zavírat oči, týká se totiž všech bez ohledu na to, jak daleko žijí od zemí, kde se s
pracovníky zachází otřesným způsobem.

Naštěstí, přibývá lidí, kteří se rozhodli nakupovat jen férově, od lokálních výrobců či návrhářů,
nepodporovat mašinérii masové výroby. I to je jedna z cest, jak proti tomu bojovat. Další pracuje s
projektem na mezinárodní úrovni. Je jím program vedený Mezinárodní organizací práce a dalšími s
názvem 50 for Freedom. Cílem je přesvědčit nejméně 50 zemí, aby do konce roku 2018 ratifikovaly
Protokol o nucených pracích. Podpořit ho svým podpisem může každý. Je tak ve vašich rukou, zda
přispějete ke skoncování s moderním otroctvím. V pasti nucených prací se podle programu 50 for
Freedom totiž nachází 25 milionů lidí, ve skutečnosti jich však může být mnohem více.
Zdroj: Refresher.cz. Text byl upraven.

KNIŽNÍ TIPY
Lesk a bída vzdělávání. Vysoké školství jako zrcadlo české společnosti v časech
volného trhu
Dvořáková Vladimíra, Smrčka Jiří
208 s.
Universum 2018
Vysoké školství se změnilo. Brány vrcholného vzdělávání se otevřely masám
studentů a soukromému podnikání. Zrodily se různé patologické jevy, na které nikdo nebyl
připravený a s nimiž se společnost vyrovnává se zpožděním a s velkými obtížemi. Některé jejich
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důsledky jsou přitom nevratné. Mají dopady nejen na úroveň vzdělanosti české společnosti, ale i na
otázky národní bezpečnosti. A co hůře, deformují obecné povědomí o tom, jaké jednání je správné a
společensky přijatelné. Vysoké školy nenastavují jen zrcadlo společnosti, ale mnohdy se samy stávají
jejím smutným obrazem.

Jak porozumět globální ekonomice?
Lubomír Civín
250 s.
Olympia 2018
Kniha představuje mimořádný přínos ke zkoumání globálních procesů světové
ekonomiky, protože přináší nový pohled na všechny související geopolitické,
finančně ekonomické i demografické a enviromentální vlivy na globální
hospodářství z hlediska jejich vývoje v čase a prostoru. Kniha obsahuje nejen řadu unikátních údajů
dokumentujících procesy globalizace světové ekonomiky, ale analyzuje i v historickém kontextu
posuny ekonomického myšlení v teorii i jejím odrazu do uplatňovaných metod, nástrojů a struktury
současné světové ekonomiky.
Česká humanistická tradice v moderním managementu
Dvořák Vladimír, Lauritzenová Klára, Vašáková Loumová Magda
90 s.
Tg Tisk 2018
Autoři knihy, renomovaní koučové a lektoři, objevují principy humanistického
myšlení a na něm založeného vůdcovství a předkládají je jako inspirativní vzory pro náš současný
život a řízení moderních organizací. Kniha sleduje myšlenkový proud od Husa přes Němcovou,
Masaryka, Baťu až k našim současníkům. Hledá v jejich způsobu myšlení to, co je i pro dnešní vedení
lidí aktuální a využitelné.
„Celé uplynulé čtvrtstoletí jsme v našich luzích a hájích fascinovaně hltali hlavně anglosaskou
manažerskou literaturu a nacházeli v ní vzory pro řízení firem, teď to zkoušíme jinak a obracíme se ke
zdrojům vlastním, česko-moravským. Skrze příběhy skutečných osobností, příklady odvahy či
schopnosti čelit nezdarům ukazujeme osudy vedené jasnými životními postoji. Věříme, že
humanistické principy jsou inspirativní a aktuální i pro 21. století“.

Utopie Pravidel. O technologii, stupiditě a skryté přitažlivosti byrokracie
David Graeber
284 s.
Nakladatelství Prostor 2017
Americký autor ve svých esejích velmi čtivým způsobem přibližuje všeobjímající
monstrum zvané byrokracie, tedy onen věčně se zvyšující počet státních
zaměstnanců a formulářů, které tito úředníci vymýšlejí. Autor vůbec nepředstírá, že by se nad
byrokracií dalo nějak zvítězit. Nicméně je dobré svého celoživotního nepřítele alespoň dobře poznat.
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KULINÁŘSKÉ OKÉNKO MILANA BENEŠE
Mrkvový dort – speciál
Nyní je období mladých mrkviček, které již vyrostly na našich zahrádkách, případně je možné je
zakoupit na farmářských trzích nebo v obchodech.
Proto jsme tentokrát vybrali recept na mrkvový dort, případně mrkvovou bábovku. Jedná se o
velmi snadný recept, který se u každého, kdo podle tohoto receptu něco upekl, osvědčil a mnozí se
k němu často vracejí, nejen pro snadnost jeho přípravy, ale zejména pro osvědčený dobrý zákusek
nejen ke kávě, ale ve formě dortu třeba i pro slavnostní chvíle.

Korpus:
1) Smícháme 4 vejce, 2 lžíce šťávy z kompotového ananasu, 2hrnky strouhané mrkve, 1,5 hrnku
krystalu, vanilkový cukr, citronová kůra a 1hrnek drcených ořechů, 1/2 hrnku nadrobno nasekaného
ananasu + 1hrnek oleje.
2) Vedle smícháme: 2 hrnky polohrubé mouky, 2 lžičky skořice, lžičku sody, ½ přášku do pečiva, sůl.
3)Troubu předehřejeme na 200° C.
4) Vše smícháme dohromady a vylijeme do vymazané a vysypané formy.
5)Pečeme čtvrt hodiny na 200° C a pak dopékáme na 170° C, až se nelepí na špejli; asi 45min.
Náplň:
1) Smícháme 150 g másla, vanilkový cukr, práškový cukr dle chuti (asi 5lžic)
2) Vše našleháme a pak přidáme 2 tučné tvarohy, pořádně vše znovu prošleháme
3) Vzniklou směs mažeme částečně dovnitř na rozkrojený korpus a částečně i na povrch dortu.

Dobrou chuť a pěkný slunečný den!

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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