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AKTIVITY KLUBU V KVĚTNU  
31. května                        10 - 14. hod.
Jak se bránit pracovnímu vyčerpání - 
stres, zátěž a duševní hygiena
Lektorka: Mgr. Irina Malinová
Praha
AKTIVITY KLUBU V ČERVNU  
9. června                               9 – 12 hod.
Jak se bránit pracovnímu vyčerpání - 
stres, zátěž a duševní hygiena
Lektorka: Mgr. Irina Malinová
Chomutov
Technologický park, budova 2
zasedací místnost OHK Chomutov
Chomutov

9. - 10. června
Klubové setkání
Emoce na pracovišti
Hejnice

16. června
praktický seminář v ORP Centru
Beseda s MUDr. Františkem Pickem

Přihlášky a další informace:
www.klubpersonalistu.cz/cz 

Věřte tomu nebo ne, rostou. Náš mykologický a kulinářský specialista Milan 
Beneš pro vás připravil recepty z jarních hub.

 Koncem dubna a v květnu se na zahradách lukách a v sadech objevují 
typické jarní houby, které jsou obvykle velmi hezké a i vhodné pro 

kuchyňskou úpravu. Smrže, zejména častý smrž obecný - Morchella 
esculenta, a čirůvka májovka - Calocybe gambosa (na obrázku) rostou 

obvykle krátkou dobu a často na jednom místě blízko sebe nebo „v kruzích“.

PŘIPRAVUJEME

Poradenský seminář: Jak se bránit pracovnímu vyčerpání - stres, zátěž a duševní hygiena

V úterý 31. května 2011 se uskuteční od 10.00 do 14.00 hodin v prostorách vzdělávacího středisko Shine v Praze 7, 
Vítězné náměstí 2, seminář, jehož lektorkou bude Mgr. Irina Malinová, ze Vzdělávací společnosti EDOST.
Stres – morová rána dnešní doby, říkají autoři článků v life stylových časopisech. Stres - součást našeho života, ať 
chceme nebo ne, říkáme my a nabízíme seminář, na kterém poznáte teoreticky i prakticky jak se se stresem a 
pracovním přetížením vyrovnávat. Poznejte včas  jeho příznaky a naučte se je eliminovat. Irina Malinová má pro 
účastníky semináře připraveny nejen teoretické poznatky, ale i praktická cvičení. 
Pokud  se  rozhodnete  přijet  na  seminář,  vezměte  si  pohodlné  oblečení,  karimatky  na  cvičení  i  relaxaci  jsou 
připraveny.
Poradenský seminář se bude konat v nových prostorách vzdělávacího střediska Shine, kde prý je zvláště příznivá 
harmonizační atmosféra.
Přihlášky na www.klubpersonalistu.cz
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  Klubové setkání na téma Emoce na pracovišti 
se uskuteční v úchvatném areálu Mezinárodního centra duchovní 

obnovy v Hejnicích 9. – 10. června 2011. 

Program:

Čtvrtek 9. června 2011
13.00 – 17.00 
Emoční inteligence v prožitku
Ing. Hanka Havlová
 
Význam emocí a jejich dopad na naše prožívání. Postup 
zpracování emoce a využití emoční energie pro zvládání 
náročných situací i k osobnímu růstu.
Workhop - Praktický nácvik tranformace emoční energie 
na příkladu několika základních emocí s využitím tématu 
barokních soch Ctností a Neřestí M. B. Brauna
 
20. – 22.00 společný společenský program

Pátek 10. června  2011
9.00 -  10.30
Emoce a výkonnost
PhDr. Lenka Svobodová - psycholog
Jak stres, úzkost a další emoce ovlivňují náš výkon, 
spokojenost v zaměstnání, motivace a výkon, křivka 
výkonnosti, emoce a temperamentové typy.
10.45 – 12.00
Jak inspirovat lidi, aby chtěli? 
aneb co lidé preferují a jak se chovají skrze koncepci 
GRID prof. R. Blakea a J. Mouton
Patrik Majringer  a Jaroslava Tomsová, Bc.
Zažijete ochutnávku interaktivní týmové práce používané v 
rozvojových programech GRID® a porozumíte vztahovým 
dovednostem, které ovlivňují její efektivitu. 

Z KONFERENCÍ

SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY: FLEXIBILNÍ FORMY PRÁCE
Flexibilní formy práce jsou jednou z možností, jak slaďovat rodinu a práci. Při zavádění různých podob je třeba myslet 
na to, že musí odrážet potřeby a požadavky jak zaměstnanců, tak zaměstnavatelů. Flexibilita může fungovat pouze 
pokud funguje oboustranně. Je zapotřebí překonat představu, že prototypem správného zaměstnance je takový, který 
je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Zájem o problematiku slaďování a flexibilních forem práce potvrdilo velké 
množství účastníků konference Gender Studies Slaďování práce a rodiny: flexibilní formy práce, která se konala v Pra-
ze 11. května.
Jak upozornila ředitelka Gender Studies, Linda Sokačová: 
„Téma flexibilních forem práce je v ČR v obecném slova 
smyslu poměrně zažité a známé, přesto stojí před firmami 
mnoho výzev, ať už se jedná o flexibilitu a slaďování ve fir-
mách zaměřených na výrobu či zohlednění skutečnosti, že 
programy slaďování nejsou žádány jen  rodiči malých dětí.“ 
V úvodní prezentaci připomněla Alexandra Jachanová Do-
leželová, že flexibilní formy práce přivedou firmě motivo-
vanější  a  loajálnější  zaměstnance  a  zaměstnankyně.  Při 
zavádění je proto zapotřebí zaměřit se na muže i ženy, na 
mladší i starší generaci, na všechny úrovně, nejen na mana-
gement. Před zaváděním konkrétních možností (mezi které 
patří např. pružný začátek a konec pracovní doby, zkrácený 
pracovní úvazek, stlačený pracovní týden, sdílený pracovní 
úvazek nebo práce z domova) je vhodné začít průzkumem 
potřeb. „Často se stává, že zaměstnanci si přejí něco jiného, 
než si myslí zaměstnavatel.“  Průzkumem a zavedením kon-
krétních opatření však práce nekončí – je zapotřebí sledovat 
vývoj programu, jeho silné a slabé stránky, náklady a zisky 
atd.  Klíčové  je  kombinovat  flexibilní  pracovní  režimy 
s dalšími iniciativami.

Programy  sladování  jsou  většinou  šity  na  míru  rodičům 
malých dětí. I tato skupina je ovšem dosti různorodá a růz-
né osoby mohou mít různé potřeby. Jak ukázala Jaroslava 
Hasmanová Marhánková, specifická (a neustále rostoucí) je 
např. skupina matek – samoživitelek. „V České republice je 
24  % rodin, kde jsou závislé děti, vedeno pouze jedním ro-
dičem – z toho se v 90 % případů jedná o matky. Tyto ženy 
patří ke skupinám nejčastěji ohroženým nezaměstnaností a 
chudobou, nicméně zákonná opatření v ČR tuto skutečnost 
nijak významně nereflektují.“ Většina nápomocných opat-
ření tedy vychází obvykle ze strany zaměstnavatele: v po-
době již mnohokrát zmíněných flexibilních forem práce, ale 
i dalších politik přátelských rodině (firemní školky, dětské 
koutky  apod.).  Dalším  významnou  skupinou  (o  které  se 
však téměř nemluví) je tzv. sendvičová generace – tedy ge-
nerace osob, která kombinuje zaměstnání s péčí o nedospělé 
děti a zároveň i o své stárnoucí rodiče. Jak říká Hasmanová 
Marhánková: „Demografická situace hovoří jasně: období, 
kdy jsme stále rodiči, a naši rodiče se dostávají do situace, 
kdy potřebují  pomoc,  bude čím dál  tím častější  a  delší.“ 
Přitom je třeba brát v potaz, že stejně jako u samoživitelství 
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se jedná o genderovaný jev (typickou pečující  je žena ve 
věku 55 let).  Firmy,  které jsou přátelské vůči této cílové 
skupině,  získávají  velice  loajální  a  produktivní  zaměst-
nance.  Mezi hlavní možnosti podpory patří opět flexibilní 
formy práce.
Další výzvou v oblasti flexibilních forem práce jsou firmy, 
které se zaměřují na výrobu či služby.  Panelová diskuze se 
proto  zaměřila  na  příklady  z  firemní  praxe  u  těchto  za-
městnavatelů.  Kateřina  Machovcová  představila  výzkum, 
který  se  možnostem  slaďování  ve  výrobních  sektorech 
věnoval,  poukázala  na  skutečnost,  že  navzdory  zažitým 
představám: „mohou horší podmínky v regionech firmy po-
zitivně motivovat ke kreativitě v oblasti slaďování“. Záro-
veň však zmínila, že častěji může docházet k újmě na straně 
zaměstnanců a zaměstnankyň, protože mají menší možnosti 
v oblasti vyjednávání.  Pro začátek je nutné, aby firmy do-
držovaly alespoň základní  soubor  pravidel,  který  je  defi-
nován v zákoníku práce. Mezi další krok patří vytvořit z té-
matu slaďování součást firemní kultury,  zkvalitnit procesy 
ve firmě a propojit slaďování s efektivitou na pracovišti. 
V každém případě podle Machovcové platí, že: „jasná pra-
vidla jsou lepší než flexibilita, která se neustále mění, závisí 
na jedné osobě apod.“

Odpolední program konference byl zaměřený na  worksho-
py,  které  se  věnovaly práci  z  domova a  flexibilním pra-
covním úvazkům. Z workshopů i konference vzešla přede-
vším následující doporučení:

● Flexibilita  by  měla  vždy  odrážet  potřeby  a  po-
žadavky zaměstnavatelů i zaměstnanců.

● Zaměstnavatelé  by  měli  respektovat  specifické 
potřeby týkající se soukromého a rodinného života 

● Flexibilní pracovní uspořádání vyžadují  systém a 
transparentní pravidla. Flexibilita neznamená, že si 
každý může dělat, co chce a neohlížet se na druhé. 

● Flexibilní  pracovní  uspořádání  by  měla  být 
dostupná pro všechny – nejen pro vybrané skupiny 
zaměstnanců. 

● Flexibilní  úvazky  by  neměly  být  brány  jako 
překážka pro odborný a kariérní růst. 

● Je třeba znát legislativní rámec ČR a respektovat a 
dodržovat zákony. 

● Když se chce, tak to jde. Příklady z praxe ukazují, 
že programy rovných příležitostí a slaďování exis-
tují  v různých  odvětvích  ekonomiky  a  u  různě 
velkých firem.  

Z PRŮZKUMŮ
Absolventi škol jsou flexibilní, hůře se ale prosazují
V dubnu se uskutečnil  11. ročník virtuálního veletrhu pracovních příležitostí „Měsíc studentů a absolventů na Jobs.cz“, v jehož 
rámci sdílelo dvacet šest předních zaměstnavatelů znalosti z trhu práce se studenty a absolventy vysokých škol. Z průzkumu, který 
byl součástí veletrhu, vyplynulo, že firmy obecně vnímají vyšší kvalitu absolventů, mezery však vidí v jejich praktickém uplatnění.

Součástí letošního ročníku virtuálního pracovního veletrhu byl  i 
rozsáhlý  on-line  průzkum mezi  českými  zaměstnavateli  a  mezi 
studenty i absolventy vysokých škol. Na straně zaměstnavatelů se 
ho zúčastnilo 137 firem, studentů se zapojilo 5 432.

Z výsledků vyplynulo, že spokojenost firem s absolventy přijatými 
v průběhu roku 2010 je celkem vysoká,  projevilo ji 47 % dotá-
zaných firem. Ukázalo se, že absolventi přicházejí do firem s kva-
litním znalostním základem, ale na aplikaci teorie v praxi je podle 
firem  zúčastněných  v  průzkumu  připraveno  jen  14  %  z  nich.  
„Většina absolventů ČVUT má velmi kvalitní znalosti teoretických 
disciplín a svého oboru – specializace, výrazně podpořené tech-
nickým stylem myšlení.  Současně však  jak  sami  absolventi,  tak  
zaměstnavatelé cítí nedostatek ve schopnosti řídit a vést a v tzv.  
měkkých dovednostech. Úroveň měkkých dovedností je dána osob-
ností jednotlivce a některé z nich se nelze „naučit“,  např.krea-
tivitu, ale jsou kompetence jako komunikativnost, prezentace, se-
beprezentace, schopnost pracovat v týmu, jež lze správným „tré-
ninkem“ dostat na vyšší úroveň,takže mohou absolventovi výrazně 
pomoci při jeho úspěšném uplatnění na trhu práce,“ uvádí doc. 
PhDr. Jana Šafránková, CSc. z ČVUT v Praze.

V  porovnání  odpovědí  studentů  a  firem  je  například  zajímavé 
sledovat,  jaká jsou platová očekávání  mladých lidí  oproti  tomu, 
kolik jim firmy při nástupu do zaměstnání nabízejí. Největší podíl 
(33 %) absolventů při nástupním pohovoru požaduje plat v roz-
mezí 20.001–25.000 Kč. Nástupní plat se takto pohybuje u 34 % 
firem.  Více je ale společností,  které nabízejí  nástupní plat  mezi 
15.001–20.000  Kč.  Plat  mezi  25.001–30.000  Kč  absolventům 
poskytne při vstupu do zaměstnání pouze 14 % společností.

Průzkum se zaměřil i na způsob, jakým si absolventi hledají práci. 
Jednoznačně u nich vede internet, a to v 65 % případů, dále  nejví-
ce  oslovují  přímo konkrétní  firmy (27 %) a jako  třetí  možnost 
využívají doporučení od známého (21 %). Z těch, kteří hledají na 
internetu, jich 93 % využívá pracovní portály.

Zajímavý nesoulad panuje v názorech absolventů a firem ohledně 
odolnosti vůči stresu. Zatímco 46 % absolventů se domnívá, že je 
studium dobře připravilo  na vyrovnávání  se  stresem,  tak dojem 
psychické  odolnosti  absolventů  vnímá  jen  necelá  čtvrtina  za-
městnavatelů (23 %). „Mínění absolventů o tom, že je zkoušky ve  
škole a tlak na termíny odevzdání zadaných úkolů dobře připra-
vily na složité situace na pracovišti, se často rozplynou po prvních  
měsících  od  nástupu  do  zaměstnání.  Čelit  stresu  v  komerčním  
prostředí je daleko těžší než ve škole. Zkoušku ve škole můžete při  
neúspěchu zopakovat,  ale pokud se vám nepodaří splnit zadaný  
projekt, může to mít přímý dopad na mzdu nebo to dokonce může  
vést  ke  ztrátě  zaměstnání,“  uvádí  Ondřej  Mysliveček,  analytik 
portálu Jobs.cz.

Studenti a absolventi VŠ v dubnu diskutovali  s odborníky z řad 
předních českých i mezinárodních zaměstnavatelů. Debaty se zú-
častněnými firmami probíhaly on-line, tedy prostřednictvím přímé 
interaktivní diskuze na internetu. Fakt, že jde o nejefektivnější a 
studenty nejvíce oblíbený způsob komunikace, potvrzuje i množ-
ství diskutujících mladých lidí. Letos se virtuálního veletrhu práce 
zúčastnilo téměř 6 000 studentů. V rámci on-line diskuzí firmám 
položili 734 dotazů. Průměrný počet dotazů v diskuzi činil 26 na 
jednu firmu, nicméně ti nejvíce žádaní obdrželi až 70 dotazů.
Specialitou letošního ročníku byly virtuální videoprohlídky firem, 
takže absolventi měli možnost nahlédnout do reálného pracovního 
prostředí  u  jednotlivých  zaměstnavatelů.  Přineslo  jim  to  také 
možnost většího ztotožnění s diskutujícími zaměstnavateli a lepší 
představu, kde a jak by mohli případně začít pracovat.
Zaměstnavatelé,  kteří  se  zapojili do letošního ročníku akce: 
Accenture,  ADP Employers  Services,  Ahold,  Automotive  Ligh-
ting, Bosch Diesel, Coca-Cola, Crocodille, Česká spořitelna, ČEZ, 
E.ON, Ernst & Young, Gebrüder Weiss, Komerční banka, Koope-
rativa,  KPMG,  Lidl  ČR,  McDonald's,  PWC,  Raiffeisenbank, 
Robert Bosch, Škoda Auto, TRW, Unicredit bank, Unilever, Witte 
Nejdek, Zentiva.
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Čas být Ethnic Friendly zaměstnavatel
Certifikát , který řekne všem, že jste fér zaměstnavatel
Certifikát Ehnic Friendly zaměstnavatel udělovaný občanskými sdruženími IQ Roma servis 
a Romea získaly už tři desítky firem nejrůznějších odvětví, státní, sociální i soukromé sféry. 
Aby se tak stalo, nemusely nic měnit, stačilo jen – být férový ke svým stávajícím i 
potenciálním zaměstnancům.
„Hlavním cílem značky je  ocenit  zaměstnavatele,  kteří  v rámci  své  personální  politiky a  pracovní  kultury  naplňují 
princip rovného zacházení se všemi zaměstnanci i uchazeči. Což zahrnuje i zaměstnávání lidí z řad viditelných menši,“ 
vysvětlovala na březnové tiskové konferenci, na níž byl předán Certifikát EFZ dalším čtyřem firmám, ředitelka občans-
kého sdružení IQ Roma servis Katarína Klamková.  
Každý to ví
Koncept značky vznikl před pěti lety a už v roce 2007 byl udělen první Certifikát nadnárodní firmě Inventec vyrábějící 
počítače a další elektroniku, mimo jiné i v Brně. Už tenkrát probíhalo udělování Certifikátu EFZ velice jednoduše. Do 
firmy dorazil komisař IQ Roma servisu, setkal se s vedením i zaměstnanci a po vyhodnocení zjištěných informací Certi-
fikát udělil. Dnes každý, kdo vchází do brněnské továrny Inventec, podle nálepky na vstupních dveřích ví, že firma je 
férová ke všem zaměstnancům i uchazečům bez rozdílu.
„Většinou se všechny náležitosti šetření zvládnou v řádu dvou hodin, v menších firmách je to i méně. Záměrem je ocenit 
ty, kteří se chovají férově, a také na ně upozornit uchazeče o zaměstnání, pro které Certifikát může být zajímavou přida-
nou hodnotou,“ říká komisař Certifikátu EFZ za pražské občanské sdružení Romea Mirek Kudrna.
Využít příležitost
Momentální seznam certifikovaných zaměstnavatelů zahrnuje téměř tři desítky společností od velkých jako je brněnský 
Zetor, přes sociální firmu Slunečnice či státního zaměstnavatele Krajské ředitelství Policie ČR Jihomoravského kraje. 
Co je přimělo do toho jít? Ředitel krajské policie Jihomoravského kraje Tomáš Kužel odpovídá: „Policie se standardně 
chová k menšinám rovně, byla by tedy škoda ocenění nevyužít.“
Zaměstnavatelé zajímající se o Certifikát EFZ mohou oslovit výše zmíněná občanská sdružení IQ Roma servis  a Romea 
přímo, nebo prostřednictvím internetových stránek  www.ethnic-friendly.eu, kde najdou i další podrobné informace ke 
značce.

PROJEKTY

                                    Projekt OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/31153 
Rozvoj kombinované formy studia bakalářského programu oboru Andragogika a personální řízení

Využívání e-learningu v kombinované formě bakalářského studia oboru Andragogika a personální řízení 
- dosavadní zkušenosti

Od prosince 2008 do května 2011 řešila katedra Andragogiky a personálního řízení FF UK v Praze projekt Rozvoj kombino-
vané formy studia bakalářského programu oboru Andragogika a personální řízení (projekt OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/31153). 
Stěžejním cílem projektu bylo umožnit přístup k tomuto atraktivnímu oboru širší skupině uchazečů tím, že bude vytvořen 
k jednotlivým předmětům studijního plánu oboru soubor studijních materiálů v e-learningové podobě. 
Katedra andragogiky a personálního řízení hledala způsob, jak čas určený studijním povinnostem věnovat v maximální míře 
skutečně studiu a minimalizovat řešení organizačně technických záležitostí. Studium tohoto oboru není však postaveno pouze 
na exaktních znalostech. Vyžaduje od studentů dovednost aplikace obecných poznatků, pochopení souvislostí i umění o věcech 
diskutovat a hledat řešení v součinnosti s ostatními.
Dosáhnout toho v elektronickém prostředí je ale poněkud obtížnější úkol, než připravit podklad pro získání sumy znalostí. Pro-
to kromě těchto studijních opor dostupných v zavedeném elektronickém prostředí UK v Praze zde byly též umístěny soubory 
otázek  jak  pro  studenty,  tak  pro  vyučující  týkající  se  hodnocení  kvality  zpracovaných  studijních  materiálů,  vstřícnosti 
uživatelského prostředí a postojů k této formě výuky.
Na základě výsledků dosavadního pilotního ověřování lze konstatovat, že tento způsob výuky vyvolal celkově pozitivní ohlasy. 
Ze strany studentů byla kladně hodnocena zejména dostupnost studijních materiálů, možnost časově flexibilní práce s nimi a 
zařazení závěrečných testů ověřujících úroveň nabytých znalostí. Dle vyjádření vyučujících je předností tohoto způsobu výuky, 
že  studenti  mají  možnost  osvojit  si  studiem e-learningových  materiálů  základní  poznatky z oboru,  což  otevírá  příležitost 
věnovat se pak specifickým problémům a tématům podle zájmu studentů.  Je pochopitelné, že se objevily i drobné problémy 
uživatelského rázu, které se však ukázaly jako řešitelné.  Nicméně zůstává otázkou, zda e-learningová forma výuky je pro 
některé humanitní předměty zcela vhodná. To je ovšem aspekt, který bude třeba nadále průběžně vyhodnocovat a řešit.

Za řešitelský tým: doc. Dr. Milan Beneš,  PhDr. Jiří Reichel, Ph.D.,  Mgr. Hana Růžanská
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KULINÁŘSKÉ OKÉNKO

Zapečené plněné smrže
Tento recept je velmi jednoduchý. Naplníte plodnice čím chcete a dáte zapéct do trouby. Klasika je 
plnit houby něčím, co se podobá směsi na sekanou (mleté maso, houska, vejce, koření). Použít 
určitě jde to, čím se obvykle plní paprikové lusky, tedy mleté maso bez housky.
Nedoporučuji dávat do směsi příliš česneku a majoránky, které ve větším množství „přetlučou“ 
jemnou chuť smržů. Náplň v dále uvedené verzi je již pro plnění uvařená. Nemusí se tedy doba 
pečení hlídat, aby maso nezůstalo v houbách syrové, pouze jen to, aby se vše krásně dozlatova 
zapeklo.
olej, 1 cibule, 500g mletého masa (třeba kořeněná směs 
vepřové+hovězí), 100g levného sýra camembert, několik větších 
plodnic smržů, 1 lžíce hladké mouky, voda na podlití, sůl, pepř,  
mletý římský kmín
Postup: Na oleji osmahnout cibulku, přidat mleté maso a smažit 
pár minut. Okořenit a trošičku podlít vodou, přidat na kostičky 
nakrájený sýr a míchat až se rozpustí. Zaprášit moukou a chvilku 
dusit, až se voda odpaří. Vše nechat chvilku vychladnout a pak 
směsí naplnit plodnice. Směs by měla být poměrně tuhá. Naplněné 
smrže vyskládat do pekáčku, mezi smrže nacpat zbylou směs a 
zapéct v rozpálené troubě (180°C) asi 30-40 minut. Vše je možno 
před pečením trochu podlít. K tomu se mohou podávat vařené brambory nebo dobrý čerstvý chléb

Polévka ze smržů smrže, cibule šalotka, máslo nebo olej, ocet, nejlépe z bílého vína, hladká mouka, 
kuřecí (nebo jiný) vývar, smetana (velmi vhodná je zakysaná), čerstvý tymián, petrželová nať, římský kmín,  
šafrán, bílý pepř
Postup: Rozpustit máslo a na něm osmahnout cibuli. Přidat smrže, nakrájené na kolečka, kmín a orestovat.. 
Osolit, opepřit, zakapat octem a lehce zaprášit moukou. Chvilku ještě restovat a pak přilít vývar. Rozmíchat a 
vařit asi 20 minut, potom rozmixovat. Přidat tymián, šafrán a ještě přihodit nějaké celé malé smrže. Vařit 
dalších 15 minut. Před koncem přilít smetanu a vložit nasekanou petrželku.
Poznámka: Smetana může být zakysaná. Dost efektní je smetanu opatrně vložit až do talíře s polévkou a jemně 
jí rozprostřít vařečkou do zajímavých obrazců na hladině. Přikyselit lze i citronem, místo octa můžete použít 
2dcl bílého vína. Bylinky mohou být podle chuti. Možno přidat i čerstvý koriandr.

 Májovky na divoko
250g čirůvek májovek, 120g cibule, 100g mrkve, 50g petržele, 50g celeru, 30g tuku, asi 10g 
hladké mouky, 2 lžíce octa, sůl, tymián, nové koření, cukr 
Postup: Cibuli nasekáme nadrobno a zpěníme na tuku. Přidáme nadrobno nakrájené májovky, 
osolíme a podusíme. Přidáme očištěnou a nakrájenou zeleninu, tymián a nové koření, podlijeme 
vodou a dusíme doměkka. Po odpaření vody zaprášíme vše moukou, dochutíme cukrem, octem 
a solí a prohřejeme. Podáváme s houskovým knedlíkem.

Svíčková z májovek
500g májovek, 300g kořenové zeleniny (mrkev, celer, petržel), cibuli, kelímek zakysané smetany,  
lžíce másla, vývar, lžíce hladké mouky, bobkový list, několik kuliček celého pepře, nového koření  
a jalovce, špetka tymiánu, lžička cukru, sůl 
Postup: Cibuli nadrobno nasekáme a podusíme na másle. Kořenovou zeleninu očistíme, nakrájíme na kostičky, přidáme k cibuli a vše 
orestujeme. Přidáme nakrájené májovky, koření, osolíme, podlijeme vývarem a dusíme doměkka. Cukr rozpustíme na karamel, přidáme ho 
do houbové směsi, kterou zahustíme hladkou moukou rozmíchanou ve vodě a vše krátce povaříme. Na závěr vmícháme smetanu. Podáváme 
s houskovým knedlíkem.

Májová jemná polévka
asi 300g májovek, 50g másla, 20g hladké mouky, 40g kořenové zeleniny, 1 žloutek, 1/8 l mléka, 1/2 l vývaru (nejlépe z kostí, masa),
mletý pepř, sůl, kmín a sekaná pažitka
Postup: Malé plodničky hub necháme celé, větší rozkrojíme. Dusíme několik minut na polovině množství másla. Ze zbývajícího másla a 
hladké mouky uděláme světlou jíšku, kterou zalijeme vývarem a přidáme na kostky nakrájenou zeleninu. Vložíme opražené kloboučky hub, 
dochutíme solí, pepřem, kmínem. Vaříme až do změknutí zeleniny. Žloutek dobře rozšleháme v mléce a vlijeme za stálého míchání do vařící 
polévky; ozdobíme sekanou zelenou pažitkou. Podáváme s pečivem.

Omáčka z májovek
200 g čirůvek májovek, 1 cibule, 80 g másla, 50 g hladké mouky, 1/2 l vývaru (stačí z masoxu), mletý pepř, sůl
Postup: Pokrájenou cibuli jemně podusíme na polovině másla, společně s pokrájenými májovkami. Z druhé poloviny másla a z mouky si 
připravíme jíšku, kterou zahustíme vývar, čímž vznikne základ omáčky. Do takto připraveného základu přidáme podušené májovky, 
okořeníme pepřem a solí. Hotovou omáčku ještě povaříme, podáváme s knedlíkem k vajíčku nebo vařenému hovězímu masu.

 Májovková kulajda
300 g čirůvek májovek, 1 cibule, 0,25 l zakysané smetany, 1 l zeleninového vývaru, 50 g hladké mouky, 4 brambory, sůl, kmín, kopr
Postup: Brambory, májovky a cibuli nakrájíme a přidáme k zeleninovému vývaru. Okořeníme kmínem a vaříme, dokud nejsou brambory 
měkké. Přilijeme kyselou smetanu, ve které jsme rozkvedlali mouku. Krátce povaříme. Přidáme čerstvý nasekaný kopr a polévku dochutíme 
solí. jednotlivé porce polévky je možné ozdobit rozkrojeným vařeným vejcem.

Zpravodaj Klubu personalistů ČR, o.s.   5/2011                                                                                        5



 DO KNIHOVNY

ACTION LEARNING
Účinná metoda řešení problémů a nácviku interpersonálních dovedností pro vedení a rozvoj týmů
Autor: Michael J. Marquardt 
Vydavatel: Management Press, 228 stran. ISBN 978-80-7261-229-1
Americký specialista v oboru rozvoje lidských zdrojů a „guru“ metody Action Learning představuje 
možnosti optimálního využití této revoluční metody v personální a podnikové praxi. Jde zejména o oblasti 
efektivního řešení problémů prostřednictvím inovačních a udržitelných strategií, o rozvoj vůdčích 
dovedností manažerů, budování vysoce funkčních a přizpůsobivých týmů, prosazování organizačních 
změn a získávání, sdílení a využívání informací na úrovni jednotlivce, skupiny, organizace i místních 
společenství. Překlad z angličtiny Management TC. 

Satanské metody vyjednávání
Jak je využívat a jak se jim bránit
Autor: Wissmann Wolf Ruede
Vydavatel: Grada Publishing, a.s., 240 stran.  ISBN: 978-80-247-3741-6
V knize se seznámíte s metodami vyjednávání, které by mohly být snadno označeny jako satanské, tak ošidné, lstivé a 
podlé jsou. Naleznete tu systematicky popsané a na výstižných příkladech ilustrované nejhorší metody a triky, jaké při 
jednáních v pracovním i osobním životě existují. Vedle toho však také poznáte taktiky a strategie, jak se těmto způsobům 
vyjednávání  úspěšně  bránit  a  jak  zrealizovat  účinná  odvetná  opatření.  Kniha  je  určena  obchodníkům,  manažerům, 
politikům a všem zájemcům o efektivní způsoby komunikace v obtížných situacích.

Vedení lidí, týmů a firem Praktický atlas managementu - 4., zcela přepracované vydání
Autor: Jiří Plamínek
Vydavatel: Grada Publishing, a.s., 192 stran,ISBN: 978-80-247-3664-8
Autor do 4.  vydání  zahrnul  zhruba desetileté zkušenosti  uplatňování  teorie  vitality v praxi.  Jednotlivým tématům je 
věnován nový prostor podle důležitosti jejich vlivu na dosahování úspěchu při aplikaci ve firmách a institucích. Autor text  
doplnil novými příklady používání různých manažerských teorií v praxi a více provázal výklad s ostatní literaturou v 
oboru. Forma atlasu ovšem naznačenou revoluci přežila: na většině dvoustran najdete vpravo obrazovou tabuli a vlevo 
související výklad. Publikace je vlastně průvodcem po světě podnikání. Snaží se ukázat, že i v oceánu manažerských 
pouček a teorií je možné se spoléhat na zdravý rozum a dobré pochopení souvislostí. 

Také letos se bude konat výroční odborná konference, již dnes si 
zapište do diáře termín: Čtvrtek 22. září 2011 
Konferenční centrum VŠFS, o.p.s., ,Praha 10, Vršovice,  Estonská 500 
(vchod z Kodaňské) 9.30 – 17.00 hodin                

V programu mj. vystoupí: 

Dr. Tomáš Sedláček 
JUDr. Radovan Bernard

Bude připomenuto 20. výročí založení Klubu personalistů ČR, o.s.

Součástí konference bude veletrh personálního SW.

Zaujala Vás naše nabídka? Máte zájem se připojit? Kontaktujte nás.
Klub personalistů ČR, o.s.,  Jankovcova 13, 170 00 Praha 7

tel., fax: 283 871 271, 606 865 940, e-mail:klub.personalistu@tiscali.cz
www.klubpersonalistu.cz

ZPRAVODAJ KLUBU PERSONALISTŮ ČR, O.S., JE VYDÁVÁN 11X ROČNĚ. JE BEZPLATNĚ ZASÍLÁN ČLENŮM KLUBU I OSTATNÍ ODBORNÉ VEŘEJNOSTI. PŘÍSPĚVKY MŮŽETE ZASÍLAT NA 
ADRESU KLUBU. REDAKČNÍ ÚPRAVA MGR. LENKA SMRČKOVÁ.
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