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Využijme rozdílnost
k inspiraci a učení
editorial

Před personalisty stojí náročná,
ale dobrodružná doba. V oblasti
HR se musí odborníci stát spíše
konzultanty svých kolegů a byznysově orientovanými partnery svých
šéfů. Oddělení lidských zdrojů mění
design všeho, co dělá – od náboru,
měření výkonu přes zaškolovací
programy až k systému odměňování. Práce těch, kteří mají co do činění s motivací lidí, je komplexnější
než dříve. To klade nesmírné nároky
na jejich seberozvoj a zároveň potřebu sledování globálních trendů.
O tom, jak se mění klasické HRM
(Human Resources Management)
na HCM (Human Capital Management) si přečtete v článku Hlava je
kapitál. V době, kdy populace stárne, chybí kvalifikovaní lidé ve všech
oborech a je nutné více než dříve
pracovat s lidmi. Staré metody motivace – „cukru a biče“ – nefungují.
Proč, to se dozvíte v textu lektora
a kouče Karla Červeného.
Příkladem lídra, který opustil
cestu tradičního managementu, je
Michal Beránek ze softwarové společnosti OpenOne. Tam se odvážili
vsadit na samořízení lidí a vnitřní
motivaci. Budují inteligentní firmu,
která pohotověji reaguje na změny.
Ty přicházejí s digitalizací, automatizací a robotizací v podnicích. Ale
nesmí se v tom ztratit člověk.
Zaměstnavatelé jsou nyní nuceni
se více zaměřit na vzdělávání a rekvalifikaci svých lidí. HR specialisté
budou častěji hledat zájemce o práci, kteří jsou ochotni se celoživotně
učit. O tom, co znamená „revoluce
dovedností“, mluvil minulý měsíc
i Satya Nadella, CEO Microsoftu,

moderní řízení

03_MR04.indd 3

duben 2017

nebo Gerd Leonhard, autor knihy
Technologie vs. lidskost. Upozorňují, že se radikálně mění i byznysové
modely. Neexistuje proto jen jeden
univerzální manažerský přístup
k tomu, jak vést firmu. V současnosti se mísí klasické hierarchické styly
vedení s kreativnějšími formami
spolupráce. A to jak díky moderním
technologiím, tak v důsledku jiných
potřeb mileniálů, kteří chtějí pracovat jinak. „Revoluce dovedností“
je na dosah, tvrdí průzkum společnosti ManpowerGroup. Kolem
65 procent pracovních pozic, které
bude zastávat nejmladší generace Z,
dosud neexistuje. Plánovat budoucnost je těžké, nezbývá než se otevřít
změnám.
I firmy mají cyklický život
a promítá se do nich to, jaký mají
jejich lídři postoj ke světu a v jakém
prostředí žijeme. Bylo by ale chybou nálepkovat firmy na různých
stupních vývoje. Třeba pro lidi,
kteří strávili většinu života v hierarchicky řízených organizacích, je přechod do jiné firemní kultury často
matoucí. Využijme proto rozdílnost
ke vzájemné inspiraci a učení. Další
příležitost k tomu budeme mít
na HR Meetingu s tématem Jak si
udržet klíčové zaměstnance.
Přeji inspirativní čtení a těším se
na viděnou

Hana KejHová
šéfredaktorka
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Matky. Skrytý
potenciál na trhu
8

Hlava je kapitál. Jak
získat nejlepší

Klasickému HRM (Human
Resources Management) zvoní
hrana. Jsou ještě pevné výspy
klasického pojetí řízení lidských
zdrojů a stále jich není málo.
Ve vedoucích mezinárodních
společnostech, tuzemských
start‑upech a silných IT firmách či
společnostech ve finančním sektoru
se ale stále intenzivněji vlády ujímá
HCM – Human Capital Management.

12

V roli „kmenového
náčelníka“ skončím
Michal Beránek opustil cestu
tradičního managementu. Pova‑
žuje se za „kmenového náčelníka“
softwarové firmy OpenOne. Lidé
se zde spoléhají na samořízení.
Nesou odpovědnost za výsledky
své práce i sdílení hodnot, které si
sami stanovili. Utopie, nebo nový
styl práce? Návrat k metodě „cukru
a biče“ jim nechybí. Budují firmu,
která pohotověji reaguje na změny.
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Opomíjenou skupinou na trhu prá‑
ce jsou matky malých dětí. Proč se
vyplatí neztratit kontakt se ženami
na mateřské dovolené? Jak s nimi
komunikovat a pomoci jim s návra‑
tem do zaměstnání? A čím mohou
přispět i sami rodiče? Jak to chodí
ve firmách, kde spolupráce s rodiči
dobře funguje? Zkušenosti sdílí
Jana Skalková, manažerka HR s více
než 20letou zkušeností v oblasti
vzdělávání.
Přemýšlíte o novém sídle firmy?
V metropoli se kanceláře nejvíce
staví v Praze 5, na Pankráci i v cen‑
tru. Objem realitních investic v Čes‑
ké republice může letos překročit 81
miliard korun. V hlavním městě se
podle realitních expertů stále více
firem stěhuje nebo expanduje. Navíc
chtějí být v dosahu svých zaměst‑
nanců a klientů.

Firmy se častěji
stěhují. Hledají
atraktivní kanceláře

38

Za každou medailí je
vždy nějaký úspěšný
příběh
Jiří Ježek je profesionální cyklista.
Šestinásobný paralympijský vítěz
a mistr světa, nejúspěšnější cyklista
paralympijské historie. Závodí i se
zdravými cyklisty, přestože má
amputovanou nohu pod kolenem.
Věnuje se také dobročinným pro‑
jektům a motivačním přednáškám
pro firmy. Po skončení své závodní
dráhy se chce věnovat koučinku lidí
ve firmách, zvyšování jejich motiva‑
ce a překonávání překážek.

52

Nenápadný král
módního světa
Jeho zboží nosí miliony zákazní‑
ků po celém světě, ale jeho jméno
a vzhled zná málokdo. Tak je to
Amanciu Ortegovi, třetímu nej‑
bohatšímu muži světa, příjemné.
Přestože by se zakladatel holdingu
Inditex, k němuž patří značky, jako
je Zara či Bershka, mohl svým dílem
pyšnit, drží se v ústraní. Jak dosáhl
úspěchu? Jeho hlavní motivací byla
vzpomínka na to, jak jeho matka
neměla na zaplacení u řezníka, když
byl malý chlapec.
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Oldřich Bajer a internet
Oldřich Bajer byl u založení společ‑
nosti Centrum.cz, kterou úspěšně
prodal. Dnes strategicky řídí značku
Zoot.cz. Vymýšlí nové obchodní
modely, protože velké módní značky
se stále bojí prodávat zboží přes
internet. Kromě podnikání se Bajer
zajímá o vzdělávání dětí a snaží
se podpořit jejich tvořivost. Proto
financuje i punkrockovou kapelu
Kašpárek v rohlíku. Je jedním z mála
podnikatelů, kteří si také dali pozor
na to, aby jim kvůli práci neutekl čas
na rodinu. V poslední době hodně
cestuje po světě a snaží se sledovat
aktuální trendy v byznyse.

Jak řídit inovace. projekty,
které prorazily z česka do světa
Jak se řídí čtyřmilionové turecké
město Izmir? A jak s tím souvisí
inovační lídři, nové projekty a moder‑
ní management? Představíme vám
firmu, která získala nejvyšší ocenění
na veletrhu Intertraffic Amsterdam.
Ta se nyní snaží přesvědčit i zástupce
na českých radnicích, aby se naučili
využívat data k lepšímu řízení měst.
V Česku patří mezi nejchytřejší města
Zlín a jeho různé „smart“ laboratoře.
Představíme vám ty, kteří umějí vyu‑
žít inovační potenciál v regionech.

Obsah
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HANA KEJHOVÁ

Firmy chtějí
nabírat více lidí

INFOGRAFIKA

Během posledních dvou let se trh
práce změnil, a to ve prospěch
uchazečů o zaměstnání. Nezaměstnanost v Česku je nejnižší v Evropě.
Poptávka po zaměstnancích výrazně převyšuje nabídku a ve velkých
městech a průmyslových oblastech
je kritický nedostatek vhodných
pracovníků. Náborový optimismus

panuje ve všech sektorech kromě
zemědělství. „Mezi nejhůře obsaditelné pozice nepatří už jen specializované technické profese, ale ﬁrmy
nemohou najít i dostatek výrobních
dělníků a skladníků,“ říká Jaroslava
Rezlerová, generální ředitelka společnosti ManpowerGroup ČR a Slovenska. Výsledky ManpowerGroup

750

Indexu trhu práce jsou nejoptimističtější předpovědí pro druhé čtvrtletí
za celou historii průzkumů v Česku
od roku 2008.
Výzkum je důležitý v tom, že je
na trhu jediný, který sleduje výhled
do budoucna. Jiná měření přinášejí
retrospektivní data, která vypovídají
o tom, co se již na trhu práce událo. ◾

zaměstnavatelům v Česku byla položena otázka:
„Jak očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců
ve vaší společnosti v následujícím čtvrtletí do konce
června 2017 v porovnání s aktuálním čtvrtletím?“

8%

2%

Nárůst

Pokles

4%

86 %
Beze změny

Nevědí

2016
Čistý index trhu práce pro Českou republiku pro
druhé čtvrtletí 2017 vykazuje hodnotu +6 %.

+6 %
6
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čistý index práce
je veličina, kterou
získáme tak,
že od procenta
zaměstnavatelů,
kteří
předpokládají
nárůst
pracovních
sil, odečteme
procento
těch, kteří
předpokládají
pokles počtu
pracovních sil.
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Globální Index trhu práce (v %)
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Q2 2017 očekávání na trhu práce
Doprava, skladování
a komunikace

+1 %

Q4
2016

+17 %
+9 %

Q1

Q4

2017

Zemědělství, myslivost,
lesnictví a rybolov

-7 %

Výroba a rozvod
elektřiny, plynu a vody

+14 %

+13 %

Q2

2017

-7 %

Stavebnictví

2016

-1 %

Q1
2017

2016

Q1
2017

Q2

Q4

2017

2016

+2 %

Q2

Q4

2017

2016

Q1

Q1

Q2

2017

2017

2017

+3 %

Q2

Q4

2017

2016

Q1

+4 %

Q2

2017

2017

Porovnání organizací podle velikosti
Velikost
organizace

Nárůst

Micro

7

Pokles

Beze
změny

Nevědí

2

87

23

Slovinsko

22

Indie

18

Maďarsko

17

USA

17
16

Rumunsko

+11 %

Státní správa, zdravotnictví, Finance, pojištění,
vzdělávání a kultura
nemovitosti
+8 %
+11 %
+5 %

-9 %

Q4

+11 %

+12 %

24

Japonsko

Čistý
index
práce

Sezonně
očištěná
data

4

5

4

Hongkong

14

Bulharsko

13

Guatemala

13

Nový Zéland

13

Kolumbie

12

Mexiko

12

Polsko

12

Kostarika

11

Peru

11

Izrael

10

Portugalsko

10

Slovensko

10

Austrálie

9

Řecko

9

Turecko

9

Singapur

8

Kanada

7

Německo

7

Jižní Afrika

7

Malé

11

1

85

3

10

10

Střední

14

2

79

5

12

12

Irsko

6

Velké

28

4

62

6

24

21

Norsko

6

Panama

6

Rakousko

5

Finsko

5

Holandsko

5

Španělsko

5

Zdroj: ManpowerGroup Index trhu práce
Vysvětlivka:
V příštím čtvrtletí se očekává nárůst náborových aktivit ve všech čtyřech kategoriích
podniků podle velikosti.

Porovnání podle regionů
Velikost organizace

Čistý index trhu práce

Česká republika

Velká Británie

5

Argentina

4

Čína

4

Francie

2

Sezonně očištěná data

Švédsko

0
0

Čechy

4

5

Belgie

Morava

14

13

Švýcarsko

1

Itálie

Praha

1

Zdroj: ManpowerGroup Index trhu práce
Vysvětlivka:
Zaměstnavatelé ve všech třech regionech očekávají v příštím čtvrtletí nárůst počtu
pracovních sil. Příznivé náborové prostředí hlásí Morava.
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Poznámka: je zřejmý nárůst východoevropského
regionu, a to Rumunska, Bulharska a Slovinska.
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JUDr. Ivan ChoCholoUš,
Partner amroP Dr. KaUfmann & Partner

Hlava je kapitál.
Jak získat nejlepší

Téma

moTivace
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Revoluce začala.
klasickému hRm
(human Resources
management) zvoní
hrana. jsou ještě
výspy klasického
pojetí řízení lidských
zdrojů, a stále jich
není málo. v česku
zejména v tradičních
firmách tuzemských
i zahraničních
majitelů. ve vedoucích
mezinárodních
společnostech,
českých start‑upech
a silných it firmách
či společnostech
ve finančním sektoru,
se intenzivněji ujímá
vlády hcm – human
capital management.
Řečeno s českým
aforistou Gabrielem
laubem: „lidé by
neměli zapomínat,
že každý z nich je
originál.“

Jaký je rozdíl mezi řízením lid‑
ských zdrojů a lidským kapitálem?
Naprosto souhlasím s Milanem
Lasicou, že tyto pojmy jsou zejmé‑
na v češtině a slovenštině strašlivé
a člověka dehonestující. Ale v byz‑
nysovém světě u nich zůstaňme.
Kim Putensová, ředitelka spo‑
lečnosti Human Capital, a Marissa
Levinová, CEO Information Experts
and Successful Culture, definují
tento rozdíl následovně: „Profe‑
sionál v řízení lidských zdrojů je
zpravidla člověk, který řídí smluvní
aktivity společnosti, jako jsou mzdy,
benefity, ‚compliance‘ záležitosti
a reporting. Zatímco profesionálové
v oblasti lidského kapitálu naplňují
strategickou funkci v organizaci
a tyto strategické aktivity zahrnují
hodnocení a měření výkonu (perfor‑
mance management), profesionální
rozvoj a plánování lidských zdrojů
a jejich měření.

Úspěch jednotlivce
posiluje Úspěch celku

Lidské zdroje jsou základ, bez
kterého by nebylo možno praco‑
vat s lidských kapitálem. Sun‑c’,
čínský vojevůdce, který žil před více
než 2 500 lety ve stejné době jako
Konfucius, učil, že k tomu, aby bylo
možno postavit armádu, generá‑
lové budou potřebovat … stovky
tisíc vojáků. Ale z jeho dalších vět
vyplývá v aplikaci na dnešní dobu:
„Jednejte se svými zaměstnanci

moderní řízení
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dobře, trénujte je soustavně. Úspěch
organizace je postaven na indivi‑
duálním úspěchu jejích členů.“
Onen rozdíl mezi řízením lidských
zdrojů a lidského kapitálu je tedy
v tom, že HRM je koncentrován
na procesy, zatímco HCM na člověka. Ale nic není černobílé: aby
HCM mohl být dobře implemento‑
ván a realizován, organizace musí
mít silnou infrastrukturu v řízení
lidských zdrojů. Avšak, tam, kde by
se věnovali jenom standardnímu
HRM, dříve nebo později ztratí
nejlepší lidi.

Zaměstnanci jako
skutečná investice

Lidský kapitál se stává rozhodující
konkurenční výhodou: technologie
můžeme mít v podstatě všichni
na stejné úrovni (je to pouze otázka
vůle investovat v potřebné výši).
Rozdíl je v tom, jak budou lidé s tě‑
mito technologiemi pracovat, jaký
optimální výkon z nich dostanou.
Gartner definuje HCM jako „soubor
praktik vztažených k managemen‑
tu lidských zdrojů“, a mezi tyto
praktiky počítá především akvizici
pracovní síly, řízení a optimalizaci,
plánování a strategii, nábor, zaško‑
lovací programy, vzdělávání/trénink
zaměstnanců, reporting a analytic‑
kou činnost. Sanjay Sathe, President
a CEO RiseSmart, zdůrazňuje, že
„klíčové je vnímat zaměstnance
▶
jako skutečnou investici“.
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Organizační
integrace

Rozvoj
kompetencí

strateGIe
lIDsKÉho
KaPItálU

Zlepšování
systému

Zapojení
do procesu

lovací programy až k systémům
odměňování“.
To však znamená investice
do rozvoje profesionálních znalos‑
tí a schopností pracovníků v HR
a pro ně samotné soustavnou práci
na sledování a studování nejno‑
vějších trendů, a zejména potřeb
a hodnot stávajících a potenciálních
zaměstnanců.

pRioRity lidí, Zejména
mladÝch, se mění

Management
vzdělávání

Priority stávajících a potenciálních
zaměstnanců se v poslední době
dramaticky mění. V práci Amrop
Dr. Kaufmann & Partner se s tím
setkáváme denně: „Work‑life balan‑
ce“ je naprostou prioritou a řečeno
s Janem Werichem „… lidé raději
míň za to, co radši, než více za to, co
neradi“.

Hodnocení
výkonu

peníZe k motivaci lidí
nestačí

▶

Všichni známe ze své praxe, že
pokud se s kapitálem nepracuje, ne‑
jenže nic nepřináší, ale ztrácí na své
hodnotě. Přesně totéž platí pro
lidský kapitál. Ještě nedávno v USA
89 % manažerů, v Česku to nebude
lepší, věřilo, že získání a udržení za‑
městnanců je z největší části pouze
otázkou peněz. Při výzkumu, který
byl realizován rovněž v USA, řeklo
9 z 10 manažerů, že „lidé jsou pro
jejich společnost nejdůležitějším
aktivem“. Titíž manažeři postavili
„výkony zaměstnanců“ na šesté
místo ze sedmi klíčových aspektů
podmiňujících úspěch jejich podni‑
kání. Zásadní rozpor je ve slovech
a činech!
Sanjay Sathe, zakladatel a pre‑
zident Randstad Company, řekl:
„Když nepřistoupíte k HCM s filo‑
zofií a s otázkou ‚co mohu dostat’,
ale spíše ‚co mohu dát?’, vytvoříte
takové prostředí, ve kterém obě
strany – manažeři i zaměstnanci –
sklízí prospěch“.
V rámci takové revoluce v oblasti
HR se odborníci v této sféře musí
stát inovativními konzultanty
s širší zodpovědností za nastavení,
zjednodušení a zlepšení celkových
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zkušeností zaměstnanců a kandi‑
dátů. Musí být daleko více oriento‑
váni na inovace a analýzy. V tom je
jeden z největší aspektů současné
HR revoluce.

oBRat k diGitální
ekonomice

Digitální trendy mění byznys
v jeho fungování. Je třeba se
zaměřit na implementaci clou‑
dů a mobilních technologií, aby
pracovní zkušenost lidí byla lepší
a řešení jejich pracovních problé‑
mů a potřeb snazší. Opravdu již
nestačí poskytování základního
servisu spojeného s řízením lid‑
ských zdrojů.
Skvělý výzkum Deloitte Univer‑
sity Global Human Capital Trends
2016, založený na zkoumání sedmi
tisíc firem a HR lídrů ve 130 ze‑
mích, říká: „HR funkce přijímá
novou roli jako správce a designér
nových procesů řízení lidí. Mise
HR lídrů se vyvíjí z „chief talent
executive“ do „chief employee ex‑
perience oﬃcer“. To znamená, že
HR musí změnit design v podstatě
všeho, co nyní dělá – od náboru
přes měření výkonu po zaško‑

Tlak na výsledky je takový,
že už téměř
nikdo nedostane rok nebo
rok a půl na to,
aby pochopil
firmu, byznys
a trh.

Výzkum, který se nedávno usku‑
tečnil ve Velké Británii na širokém
vzorku manažerů a profesionálů
v oblasti HR, definoval finanční
zajištění až na šestém místě z devíti
hodnot. Zato však „osobní volba
a svoboda“ byly na místě třetím
a „respekt a důstojnost“ na místě
prvním.
Stále více lidí chce mít možnost
home oﬃcu, smluvní práce na jed‑
notlivých projektech, částečných
pracovních úvazků (podle studie
Deloittu takoví lidé tvoří jednu tře‑
tinu všech pracovníků – jsou na to
naši HR specialisté připraveni?),
využívání „sabbatical“, tedy volna
ke svému rozvoji. A chtějí cítit, že
jsou vnímáni jako partneři, tvůrci
hodnot, nikoliv jenom jako lidské
zdroje.
Již uvedený průzkum Deloittu
uvádí, že „pouze 17 % HR týmů je
přesvědčeno, že má velmi dobrou
znalost produktů své společnosti
a jejích byznysových modelů“. To
je varující, protože v novém pojí‑
mání práce s lidským kapitálem
musí být HR profesionálové velmi
silně byznysově orientovanými
experty.
Například společnosti jako Airbnb
nebo Deckers Brands vytvářejí role
jako „chief culture oﬃcer“. Gold‑
man Sachs, mající více než 34 tisíc
zaměstnanců ve 35 zemích, jasně
definuje, že „Human Capital Man‑
agement je zodpovědný za všechny
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aspekty získávání, rozvoje a oceňo‑
vání našich lidí.

Partneři Pro zdolávání
byznysových cílů

Každý pracovník v HCM přispívá
ke zkušenosti lidí ve firmě. Naši
byznys partneři hrají zásadní
roli, jsou partnery divizních lídrů,
manažerů a zaměstnanců v uplat‑
ňování HCM strategií, řešení
a poradenství pro každou z našich
divizí. HCM seniorní lídři úzce
pracují s celofiremním a divizním
vedením na identifikaci priorit
a řízení integrované, globálně
koordinované strategie. HCM je
zaměřeno na zajištění toho, že pro
každou roli je nalezena ta nejlepší
osoba… Budovat diverzifikovanou
zásobárnu talentů je firemní priori‑
tou… Prostřednictvím široké škály
nástrojů, včetně HR informačního
systému, analýzy lidí, reportingu
a technologických řešení, HCM
profesionálové zajišťují, že HCM
může efektivně reagovat na busi‑
nessové potřeby“.

Soustředit
se jenom
na špičkové
pracovníky je
chyba. Každý
je talent, když
je správně pochopen a může
firmě přinést
přidanou hodnotu.

celoŽivotní
efektivní vZdělávání

KrátCe

Zapracování nového pracovníka
do jeho či její nové pozice trvá
zpravidla šest měsíců. To před‑
stavuje poměrně značné finanční

vyhlídky
pRacovního tRhu

Pracovní trh v České republice je
jednak díky velmi nízké nezaměst‑
nanosti, jednak kvůli jeho celko‑

vému stárnutí velmi kompetitivní.
Uvažme, kolik kvalifikovaných
pracovníků chybí jen v automobi‑
lovém průmyslu, který je pro naši
ekonomiku klíčový – jenom pokud
jde o vysokoškolsky vzdělané
pracovníky, činí tento počet 800
osob.
Studie Deloitte University uvádí:
„V soutěži o získání kvalitních lidí
organizace bojují o špičkové talenty
ve vysoce konkurečním pracovním
prostředí. Musí pečovat o svůj ex‑
terní zaměstnanecký brand. Mana‑
žeři podporují digitální technologie,
aby inovovali pracovní prostředí,
soustřeďují se na diverzitu. Musí
zapojovat lidi do svých byznyso‑
vých strategií, a kdyby to činili bez
silné vzdělávací kultury, zažili by
neúspěch.“

spRávné pochopení
talentu

Ano, hlava je kapitál. Ale každá
hlava: soustředit se jenom na špič‑
kové pracovníky je chyba. Každý
je talent, když je správně pocho‑
pen, může firmě přinést přidanou
hodnotu. Před HR stojí nesmírně
náročná, ale zároveň velmi zajímavá
doba plná výzev: vždyť je krásné
vidět, jak správná kapitálová inves‑
tice přináší zisk. ◾

Jak efektivně plánovat a optimalizovat pracovní dobu
V posledních třech dekádách se
ve střední Evropě změnila oblast
plánování a optimalizace pracov‑
ních sil. Na toto téma proběhne
v Praze v Národní technické
knihovně 10. května konference
s názvem Boost Your Company’s
Results! – Efektivní plánování
a optimalizace pracovních sil. Vy‑
stoupí na ní Bernard Jansen, majitel
a zakladatel společnosti Déhora,
který pracoval jako lektor, psy‑
cholog práce a vědecký pracovník
na univerzitě v Amsterdamu.
„Česká republika je zemí se silným
ekonomickým růstem. Pro tento
pozitivní jev je ale typický i nedo‑
statek pracovních sil spolu s po‑
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náklady jak na získání pracovníka,
tak na dobu jeho zapracování.
Tlak na výsledky je takový, že už
téměř nikdo nedostane rok nebo
rok a půl na to, aby pochopil firmu,
byznys, trh. Životnost manažera
klesla během posledních pěti let
ze 4,5 na 3,6 roku v nové manažer‑
ské roli.
Výsledky od něj všichni očekávají
ihned. Bohužel je potřeba připo‑
menout, že 92 % manažerů – a to
hlavně díky interním předpisům
a utajení informací – připraveno být
nemůže a ani oni sami se indivi‑
duálně pro novou roli dostatečně
nevzdělávají.
Příprava do nové manažer‑
ské role je obecně podceňována
na obou stranách – v organiza‑
cích i u samotných manažerů. Je
to trošku podle hesla „nemožné
ihned, zázraky do tří dnů“. Jako by
se ztrácelo uvědomění si, že nákla‑
dy spojené se ztrátou dobře pracu‑
jícího zaměstnance/manažera jsou
vysoké a že je daleko smysluplnější
investovat do lidského kapitálu než
do rozšiřování lidských zdrojů.

duben 2017

třebou dělat věci efektivněji, a to
jak v oblasti výroby, tak i sektoru
služeb,“ uvádí Jansen. „V součas‑
nosti vidíme v praxi jako největší
problém dlouhodobě neměnný a ne‑
flexibilní rozvrh pracovních směn.
Pak máte buď málo, nebo naopak
mnoho zaměstnanců. Takový stav
vede k dlouhodobému pracovnímu
stresu ve firmě,“ dodává Jansen.
Na odborné konferenci se proto
bude řešit i legislativní rámec, pra‑
vidla upravující podmínky pracovní
doby a práce ve směnném režimu.
Trendy v oblasti „pracovní doby“
a „směnnosti práce“ a jejich dopady
na zdraví zaměstnanců, výsledky
společnosti a kvalitu zboží či služeb

bude analyzovat Christine Baaijens,
vedoucí výzkumu společnosti Dého‑
ra Consultancy Group.
Odpolední blok konference před‑
staví případovou studii společnosti
British American Tobacco. Dozvíte
se navíc, jak je možné využít moder‑
ní softwarové podpory a individuál‑
ně plánovat práci lidem.
Průvodcem při pokročilém plá‑
nování pracovní síly nebo tvorby
rozvrhů a směn bude Maarten Bal‑
tussen, manažer prodeje ze společ‑
nosti Icron Technologies. ◾

Zdroj: Déhora
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michal Beránek před třemi roky opustil cestu tradičního
managementu. považuje se za „kmenového náčelníka“
softwarové firmy openone. lidé se zde spoléhají spíše
na samořízení. nesou odpovědnost jak za výsledky své práce,
tak za sdílení hodnot, které si sami stanovili. utopie, nebo
nový styl práce? návrat k metodě „cukru a biče“ jim nechybí.
Budují něco, co spíš připomíná živý inteligentní organismus,
který pohotověji reaguje na všechny vnější změny.

Doufám, že v roli
kmenového náčelníka
brzy skončím
Proč jste začal vést firmu jinak?
Dříve mě v manažerské praxi ovliv‑
ňovaly dva programy. První byl, že
pokud mám být šťastný, musím být
bohatý. Druhý, že abych byl šťastný,
tak mě musí okolí uznávat. Takže
jsem hledal firmy, role a projekty,
kde bych vydělal peníze. Pak to mu‑
selo být navíc něco, co je nablýska‑
né a viditelné, protože jsem byl ten,
kdo chce být úspěšný.
Dařilo se vám? Není to normální
vývojová fáze mladého šikovného
kluka?
V minulosti jsem byl vlastně
vždycky lídrem a vedl týmy – ať už
ve sportu, nebo v práci. Ve všech
firmách se mi podařilo rychle
vystoupat odspodu nahoru. Mám
dar věci rychle analyzovat a řešit
problémy. Potřebnou změnu umím
rychle uvést do života bez zby‑
tečného zdržování. Fungovala mi
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Chtěl bych
rozvíjet kulturu firmy, ale
ne z pozice
nějakého šéfa.
Takže buď
vůbec nebudu
náčelník, nebo
bude ve firmě
dvacet čtyři
náčelníků.

duben 2017

dobře i intuice, ale nemohu říci, že
bych se jí vždy řídil. Takže dařilo.
A to byl ten paradox – i když se
mi vlastně všechno dařilo, nepřišel
pocit naplnění, štěstí, natož klidu
a uspokojení.

na naši firmu je navázáno 23 rodin,
takže to mohlo mít širší dopady.
Nevím, jestli bych ke změně dospěl
jinak.

Jak došlo k tomu, že jste se
ve firmě rozhodli, že se na práci
Kdy jste začali dělat změny firemní nebudete dívat jako na trest, ale
kultury?
tvoření? A dovolíte si zakoušet
Naši firmu vedu třináct let a se změ‑ společenství a lásku?
nami jsme začali před třemi lety.
Nebylo to ze dne na den. Předchá‑
zela tomu roční mezifáze. Nazval
Vím, že změnu spustila i vaše
bych ji obdobím „nevím“. Tenhle
osobní a rodinná krize. Potřeboval pocit jsem si přivezl ze své cesty
jste nějakou „ťafku“?
do pouště. Když jsem se vrátil, tak
Potřeboval. Myslím, že jsem dostá‑
jsem řekl společníkům firmy, že
val prakticky pořád signály o tou‑
vůbec nevím, co chci. Dohodli jsme
žení své duše, které jsem nebral
se, že budu dávat firmě to nejlepší,
vážně. Třeba v podobě zdravotních
čeho jsem schopen, ale je i možné,
problémů. Ale tenkrát jsem nevěděl že třeba na konci odejdu. Společ‑
a nerozeznal, že to jsou signály. Tak‑ níci mi poskytli čas, abych se mohl
že mě „probudila“ až rodinná krize.
najít a poznat své osobní poslání.
Ovšem uvědomuji si, že se mohlo
Něco jsme pak společně odpracovali
▶
stát i něco horšího, protože třeba
a zjistili, že máme nadále zájem
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▶ firmu budovat společně. Ale jinak,
ne tak jako doposud.
Co jste začal dělat jinak než dříve?
V poušti a v období po ní jsem
mimo jiné objevil kouzlo a sílu
autenticity. Skutečný Michal skrytý
uvnitř mé osobnosti toužil být sám
sebou. A já jsem mu to předtím ne‑
dovolil. Na poušti jsem tuto touhu
objevil. A tak jsem se začal objevo‑
vat, zkoumat a postupně žít to, co
jsem opravdu já, a ne to, jak si to
představuje okolí. Řekla jste v jedné
z předchozích otázek slovo „láska“.
Dříve by mi to přišlo v byznysu
divné – i dneska se trochu stydím,
když to slovo říkám. O tématu, jak
si udělat v práci láskyplné prostředí,
se málo mluví. Už se o tom nebojím
mluvit. Nevadí mi, kdo si o tom co
myslí. Díky tomu mohu s kolegy za‑
žívat například vzájemnou blízkost
v kruzích vděčnosti. Je to něco, co
je ohromně vyživující.
Jste ve firmě i kmenovým náčelníkem. Co to znamená?

14

Doufám, že v roli kmenového náčel‑
níka tenhle rok skončím. To, čím si
po třech letech procházíme, po té
zkušenosti, je specifikace klíčových
hodnot, které nás drží při sobě.
Na to naváže tvoření kompetenční‑
ho modelu a modelu odpovědnosti.
Chceme se dopracovat do stavu,
kdy si rozdělíme jednotlivé činnosti
mezi týmy a jednotlivce a nasta‑
víme prostředí pro sebeřízení. Až
se to podaří, já jako „boss“ nebudu
potřeba, protože odpovědnosti
budou rozdané a prostředí nasta‑
vené. Rád bych dál působil v rolích,
které mě baví a kde cítím, že mohu
využít svůj talent a dary. Chtěl bych
rozvíjet kulturu firmy, ale ne z pozi‑
ce nějakého náčelníka či šéfa. Takže
buďto vůbec nebudu náčelník,
nebo ve firmě bude dalších dvacet
čtyři náčelníků. Také mě baví dělat
obchod a provázet společnosti vy‑
tvářením svobodné kultury.
Jak jste se uzdravil z manažerské
choroby „já jsem skvělý“ k pojetí
„my jsme skvělí“?

Myslím, že to přišlo s tím, jak se
ve mně probouzela lidskost, pokora,
hloubka opravdových pracovních
vztahů. Ale nemyslím, že jsme nějak
výjimečně skvělí. Pořád nemáme
hotovo a hledáme způsob, jak
nejlépe společně fungovat, abychom
mohli využívat svůj talent, práce
měla smysl a uživila nás. My napří‑
klad ani nemáme detailní finanční
plány a už vůbec neřešíme růst
za každou cenu.

Svobodné
firmy si
nedělají, co
chtějí. Mají
společný
cíl a sdílejí
spolu nějaký
závazek.

Jak pracujete s motivací lidí?
Jsme v určité vývojové fázi. Dospěli
jsme k tomu, že bychom rádi pod‑
pořili prostředí, kde nebude potřeba
vnější motivace. Pro mě je ideálem
vášnivý člověk, kterého práce baví.
A pracuje v souladu se svými dary.
Pak odpadá to, aby někdo z vnějšku
hodnotil jeho výkon a on potřebo‑
val vnější podněty pro svoje štěstí
v práci. V prostředí důvěry se toto
neřeší. Věříme, že u nás každý
odvádí to nejlepší, čeho je v danou
chvíli schopen. Nevěříme v motivaci
metodou „cukr“ a „bič“, myslíme
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si, že je určena pro lidské zdroje,
ale my v OpenOne lidskými zdroji
nejsme a nechceme být. Namísto
nastavování vnějších cílů se ve fir‑
mě snažíme nastavit prostředí, kdy
jsme všichni co nejvíce ve „flow“,
kdy nás práce tak baví, že je těžké
se od ní odtrhnout.
Co děláte s úkoly, které nikoho
nebaví?
Dám vám příklad. S jedním z mých
společníků se věnujeme obcho‑
du. Když jsme se dostali k diskusi
o talentu, tak jsme si na férovku
vyříkali, co nás každého baví a co
ne. Vyplynulo z toho rozdělení,
které jsme nečekali. Práce, která
mě baví, jeho nebaví, a naopak. On
nerad chodí k lidem, které nezná. Já
naopak velmi rád poznávám nové
lidi. Jeho baví dlouhodobá péče
o zákazníky a dokáže s nimi udržo‑
vat kontakt. Snaží se je pochopit, je
autentický a vynikající pečovatel.
Mě tyhle věci až tolik nebaví. Takže
první metodou je přerozdělení prá‑
ce. Ale to všechno nevyřeší. Vždy
zůstane něco, co nás moc nebaví.
Já si takové činnosti plánuji dělat
tehdy, když na ně mám dostatek
tvořivé energie. Zjistil jsem na sobě,
že když mám tvořivou energii, tak
i „nezáživné“ věci zvládnu rychleji
a v pohodě a dělám je s chutí. Takže
si je plánuji na dobu po nějaké
vydařené schůzce s klientem. Nebo
si před takové „neoblíbené“ činnosti
řízeně dám aktivity či rituály, které
mi tvořivou energii poskytnou.
Ve firmách je s otevřeností konec,
když jde o platy. Jak je to u vás?
U nás jsme se ještě neodvážili
si otevřít to, kolik kdo bere. Ale
máme, myslím, nevšední odměňo‑
vání. Pro nás v OpenOne je hlavní
zásadou odměňovacího systému to,
že žádný systém není. Už rok a půl
jedeme bez variabilních složek.
Každý má jen fixní měsíční příjem,
který si sám určil. Žádné zneužití,
žádné úlety.
Žijete v pospolitosti, pracovní
a osobní životy máte propletené.
Nehrozí, že to přeroste nějaké
zdravé hranice?
Dívám se na to přes rovnováhu. To
mi přineslo zklidnění. V rovnováze
mohu podle mě být, když si uvědo‑
mím, co potřebuji a kde v téhle fázi
života jsem. Snažím se dávat si pozor,
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abych svá očekávání moc nepřepá‑
lil. Rozumně vyvažuji péči o sebe
a o druhé. To, čemu říkáme práce,
nyní nazývám spíš tvoření. Nemám
práci a život, nerozumím módnímu
spojení „work life balance“.
Mohou být lidé víc sami sebou?
Autenticita je podle mě klíčová.
Pokud jsem velkorysý a laskavý, tak
bych se tak měl přece projevovat
i v práci. Měl bych si podle mě najít
takové společenství, kde se mohu
v práci bez problému takto proje‑
vovat. Kde mohu být sám sebou. Já
jsem si navíc ze školy odnesl pře‑
svědčení, že práce je něco, co mu‑
síme skousnout, co je nutné zlo, co
musíme, protože život je i o neoblí‑
bených věcech. Jsem přesvědčený,
že máme právo být v práci šťastní.
Trávíme v ní moc času. Myslím, že
bychom všichni měli být vůči sobě
natolik zodpovědní, abychom si
takovou práci našli či vytvořili. Lidé
jsou stvořeni k tvoření, a proto by si
měli najít takové firmy, které jim to
umožní. Myslím si, že například tvr‑
zení, že práce, která nás nebaví, nás
zocelí, je škodlivý program. Lepší je
se ptát – co by mě fakt bavilo?
Nepletou si lidé svobodné firmy
spíš s anarchií?
Setkávám se s tímto názorem. Že
ve svobodných firmách si každý
může dělat, co chce. A to, co se
nikomu nechce, se dělat nemusí.
My máme svoji svobodu založe‑
nou na společném cíli, společných
hodnotách, rozdělení odpovědnosti.
Týmy i jednotlivci si volí, jakou
práci udělají. To neznamená, že
si vyberou, že neudělají nic. Tým,
který u nás vytváří SW, se zavazuje,
co za týden vytvoří. Za týden se
očekává, že dodá, co slíbil. To, jak
to dělají, je věc týmu, do toho jim
žádný šéf nemluví. Věříme tomu,
že když člověka práce baví, může
uplatnit svůj talent. Když cítí, že
mu dává smysl, a věří a rozumí
společnému cíli, pak není problém
pracovat, tvořit a dodávat. A není
potřeba dávat jednotlivcům cíle a ty
kontrolovat. Snažíme do naší kultu‑
ry přinášet i formy, které podporují
komunitní přístup. Máme společné
snídaně nebo tu bouchá šampaňské,
když se něco povede.
Vybočujete z konformní zóny a děláte netradiční věci, třeba setkání
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o netradičních formách spolupráce. Přitahuje to k vám nové lidi?
Ano, to je asi změna, kterou
začínáme pociťovat. Že už ne‑
musíme hledat, že si potenciální
členy našeho kmene přitahujeme.
Lidé se k nám začali hodně hlásit.
Potřebujeme programátory a chtěli
bychom rozšiřovat programátorský
tým. Paradoxem je, že zájemci se
k nám hlásí spíše na jiné pozice,
a tak je bohužel musíme odmítat.
Budujeme spíše menší komunitu.
Dospěli jsme k tomu, že chceme dě‑
lat věci, které nás baví, a uživit se.
Nechceme být za každou cenu větší
a bojovat s konkurencí.
Jak se mění vaše chápání svobodné firmy?
V pojmu „svobodná firma“ se už
moc necítím. Teď se mi začíná líbit
„smyslu(ů)plná firma“. Žene mě
touha najít, objevit a žít podnikání
v radosti. ◾

mIChal BeráneK
Po studiích, při kterých se vzdělával
v oboru programování, nastoupil
do Agrobanky Praha (dnes Moneta
Money bank) na pozici marketingového a produktového manažera
v oddělení kreditních karet. Pak
přešel do společnosti Derby a.s., kde
zastával pozici obchodního ředitele
pro oblast čipových karet. V průběhu
dalších období působil v Expert Partner Engineering jako obchodní ředitel
a ve společnosti Unreal Technology,
kde byl členem představenstva a obchodním ředitelem. V současné době
vede firmu OpenOne a.s., kde je podle
vlastního označení náčelníkem kmene.
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PHdr. karel ČervenÝ
trenÉr kreativitY a sPolUPracovník redakce

Motivace k produktivitě
a přidané hodnotě
ve firmách se tvoří motivační systémy, které jsou plošné.
a většinou nefungují. topmanažeři lidským duším moc
nerozumí a namísto individuální motivační práce se snaží
o plošné stimuly typu benefitů, jako jsou sportovní hry, opékání
selete apod. nechtějí slyšet, že benefity, které lze snadno plošně
zavést, nezvyšují pracovní výkon, nýbrž jen spokojenost
zaměstnanců. slouží spíš jako náborové lákadlo. jakou použít
motivaci k růstu produktivity a růstu přidané hodnoty?

Stimulace versus motivace. Zdálo by
se, že jde o synonymum. Nejde. Stimu‑
lace působí zvenčí. Je to podnět, láka‑
dlo, požadavek, výzva, někdy i hrozba
nepříjemností či trestu. Na stimuly
reaguje naše psychika – hlavně emoce.
Motivace je vnitřní odpovědí na vnější
podněty či vnitřní touhy, přání něco
dělat, či naopak nedělat. Neustále
tvrdím, že topmanažer nemusí moc
pracovat, má jediný úkol: zařídit, aby
se lidem chtělo – trvale. Dát svůj celý
potenciál do služeb firmy.

PYraMida PotřeB

Potřeba smyslu všeho, smysl života, smysl práce, sebeaktualizace, seberealizace; ZDARMA
2 Potřeba úcty a uznání, potřeba pochvaly, potřeba vyniknout; ZDARMA
3 Potřeba někam patřit, potřeba přátelství, potřeba lásky; ZDARMA
4 Potřeba bezpečí (jistota práce, zdraví rodiny, jistota vztahů); ZDARMA
5 Potřeby fyzické, které zaměstnavatel uspokojuje mzdou (bydlení, doprava, jídlo, oděv, kultura, zdraví, rozvoj, dovolená, zábava).
Všimněte si, že čtyři z pěti jsou zdarma, firmu nic nestojí, jen rozhodnutí
manažera, že je bude dávat.
1

není člověk jako člověk

Je mylné se domnívat, že na všech‑
ny lidi působí stimuly (motivátory)
stejně. Každý z nás má jinou gene‑
tickou výbavu a výchovu. Každý je
jiný svým temperamentem, charak‑
terem, hodnotovým nastavením,
svými cíli, přáními, pohnutkami,
životními zkušenostmi, pohledem
na sebe, na druhé, na svět. Většina
toho se v průběhu života mění.
Někteří lidé jsou více strukturovaní,
se smyslem pro řád, stabilní výkon,
povinnost. Jiní jsou tvořivější, chao‑
tičtí, nestrukturovaní, plní nápadů.
Některých se lze snadno dotknout,
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jiní jen mávnou rukou. Mění se
i důvody, proč lidé chodí do práce.
Někteří lidé, je jich spíše méně, se
umí sami motivovat, jiní dennoden‑
ně potřebují povzbuzení vedoucího.
A teď si představte, že na všech‑
ny uplatníte stejné stimulátory
a motivátory nějakého motivačního
systému. Jak to může fungovat? Co
říkají psychologové? Které stimu‑
látory a motivátory jsou účinné?
Zatím nikdo nevymyslel nic lepšího
než Abraham Maslow. Je to jeho
pyramida potřeb, viz box:

Jak stimuly dostat do praxe? Jde
o schopnost manažera přistupovat
k lidem individuálně a dávat jim to,
co v danou chvíli nejvíce potřebují.
Nejde o plošné benefity.

jak zvyšovat
Produktivitu

Produktivita je výkon jedince či
týmu za časovou jednotku. Produk‑
tivitu můžeme měřit v eurech, ku‑
sech, tunách, metrech, litrech
i v počtu obsloužených lidí. Téměř
každému podnikateli jde o zvyšování
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produkce výrobků či obsloužených
zákazníků v duchu hesla „Čím víc,
tím líp“. Růst produktivity má však
své meze v produkčních možnos‑
tech organizace. Případné snižování
nákladů na produkci je také vítané.
Jak to zařídit, aby produkce stoupala
a náklady na lidi, energie, nářadí,
materiál a procesy se rozumně
snižovaly?

Peníze a motivace

Většinou lidi přimějete k vyššímu
výkonu lákadlem peněz – vyššími
prémiemi či vyšší mzdou. Za dodr‑
žení kvality jsou prémie, za snížení
kvality snížení prémií. Peníze jsou
obvykle základní pobídkou výkonu
a všichni to vědí. Avšak co dělat
v případě, kdy po lidech chcete, aby
hledali úspory?
Na jednom pracovišti jsme měli
řadu schopných mladých lidí –
na controllingu, v technologii,
marketingu i v řízení kvality –,
kteří toužili po tom naučit se
novým věcem. Přemýšleli, jak uká‑
zat, co v nich je. Tak jsem je jako
personální ředitel poslal na týden
do kurzu projektového a procesní‑
ho řízení. Tam se naučili odhalo‑
vat plýtvání dle Toyota systému.
Po kurzu jsme jim slíbili deset ha‑
léřů z každé ušetřené koruny. Rozdě‑
lili jsme je do skupin a začali hledat
plýtvání na jiných pracovištích, než
z kterých pocházeli. Proč? Protože
téměř každý nový zaměstnanec si
na určité nedokonalosti, nepořádky
a plýtvání zhruba po roce zvykne
a už je nevnímá.
Získávají tzv. provozní slepotu,
jejich kritické myšlení se dostává
do „podnikové krabice“. Jak to do‑
padlo? Zapracoval „přízemní efekt“
desetiprocentní odměny za úspory
a pochvala ředitele. I jejich vědomí
užitečnosti. Pochopitelně, že jsme
při nutnosti obsadit nová místa
vedoucích oddělení sáhli k vyzkou‑
šeným referentům, kteří prokázali
své schopnosti. Jaký mají lidé dů‑
vod zvyšovat výkon – produktivitu?
Může to být několik faktorů:
■ Strach o práci (lepší v okolí není)
■ Vyšší mzda (prémie za množství)
■ Tlak spolupracovníků
■ Vyšší cíle typu (chci, aby moje
firma přežila a rozvíjela se)
Jsou to vlastně stimuly a moti‑
vy z Maslowovy pyramidy potřeb.
Na pozice, jež vyžadují opakující
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se stabilní výkon, který se pomalu
a jistě zvyšuje, je moudré dosazo‑
vat lidi, kteří nemají velké ambice.
Upřednostňují jistoty, předvídatel‑
nost, jsou poctiví, loajální a spoleh‑
liví. Ty je třeba pochválit – vyjádřit
uznání za výkon a dát jim možnost
získat prémie.

vační pro pracovníky zajišťující
produktivitu (obslužné procesy):
výroba, provoz, sklady, účtárny,
logistika apod. Stimulací jsou pe‑
níze, jistota práce, dobrý kolektiv,
uznání – vize firmy, hrdost na firmu,
smysl práce.
Druhý přístup je pro pracovníky
v hodnototvorném procesu –
hlavně vývojáře, konstruktéry,
strategické marketéry (strategický
nákup). Předkládejte jim provoku‑
jící výzvy ke změně trhu. Pokud
bude výzva věrohodně pronesena
od CEO či vlastníka (požívající
úcty), dají do toho všechno.
Tito tvůrci hodnot a budoucnosti
firmy musí mít výhody, které ostat‑
ní nemají: volnou pracovní dobu
(úkolové řízení), kurzy kreativity,
cestování po veletrzích, exkurzích,
konferencích. Musí mít k dispozici
prestižní časopisy a knihy, ulítlou
výzdobu kanceláře. Nemohou být
sešněrováni jako lidé, kteří mají
podávat standardní předvídatelný
výkon. Taková funkční „privilegia“
se musí odkomunikovat ve firmě
tak, aby to všichni přijali. Pokud
by vývojáři seděli denně osm hodin
v práci, tak nic nevymyslí. Je proká‑
záno, že asi 94 % nápadů na inova‑
ce vzniká mimo pracoviště.

Přidaná hodnota

Při zvyšování přidané hodnoty jde
o to, nemuset vyrábět obrovská
kvanta čehosi či obsloužit masu zá‑
kazníků, ale vymyslet inovaci – hod‑
notu, za niž zákazník rád zaplatí.
Může to být vyšší funkcionalita,
úžasný design, vynikající zážitek.
Tedy za stejný objem práce dostane
firma díky inovaci mnohem více
peněz. Jak toho dosáhnout? Mít
v organizaci prozíravé lidi, kteří vidí
„dál a za roh“ a kteří vytvoří radu
pro strategické řízení. Pak potřebu‑
je dobré inovátory, kreativce, kteří
budou neustále vymýšlet různé
typy inovací:
■ Vylepšení výrobních a provoz‑
ních procesů vedoucí k úsporám
či k odstranění „úzkých hrdel“;
■ Vylepšování stávajícího koncep‑
tu výrobku či služby tak dlouho,
dokud se nevyčerpá či konkuren‑
ce nepřijde s lepším (kontinuální
inovace);
■ Vymyšlení nového konceptu,
který zvrátí trh.
Podle Richarda Kocha (kniha
Manažer 80/20) firma, která přijde
jen s desetiprocentním zlepšením
výrobku, může získat o 100–200 %
vyšší podíl na trhu, a to dokonce
i tehdy, když konkurence přijde s
lepším produktem. První iPhone
nebyl dokonalý, a přesto zvrátil trh.
Jaké lidi a motivaci použít k tako‑
vým inovačním činům? Získejte lidi
velmi ambiciózní, tvůrčí a poctivé.
Nejlepší stimulací a motivací je pro
ně výzva – „vymyslete něco úžasné‑
ho, co změní obor či odvětví“.
Vývojáře nestimulujte penězi.
Proč? Ženou se za vidinou cílové od‑
měny a vytvoří jen dobrý výrobek.
Ne nejlepší. Když mají před očima
vyšší cíle, jejich produkt je nejlepší.
Můžete jim dát desetiny procenta
ze zisku z jejich úspěšné inovace,
ale nesmí s tím dopředu počítat.

dvojí PřístuP

V principu musí být používán dvojí
přístup. Jeden stimulačně–moti-
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svoboda vs. efektivita

Nejlepší stimulací je pro
některé lidi
výzva – vymyslete něco
úžasného, co
změní obor
či odvětví.
Vývojáře nikdy
nestimulujete
penězi.

Ale na vývojáře a strategické mar‑
ketéry musí existovat i rozumný
tlak na produktivitu. Pod slovem
rozumnou míním dohodu s nadříze‑
ným, že např. do tří měsíců vývojář
donese na stůl použitelnou inovaci
či do roka zásadní inovaci.
V průběhu času se vedoucí zají‑
má, co se s vývojáři děje a kam to
spěje. Tlak na produktivitu vývo‑
jářů nemůže být enormní, proto‑
že Minutový valčík nezahrajete
za 30 vteřin. To už není Minutový
valčík. Inkubační proces v hlavě má
svůj čas, i když jej lze pošťouchnout
vahou a množstvím inspirativních
impulzů. Nejlepším popoháněčem
vývojářů je nadšení a touha, pono‑
ření do problému – stav „flow“.
Motivační teorie se mění a lidská
duše zůstává stejná. Potřebuje sluš‑
nost, laskavost, vlídnost, důvěru,
povzbuzení, uznání, ocenění snahy
a úsměv; To platí pro obě skupiny:
pro zaměstnance zajišťující obsluž‑
né procesy i pro elitu v hodnoto‑
tvorném procesu. ◾
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Martin cHocHola,
senior konzUltant, koUČ, sUPervizor a PsYcHoteraPeUt

Mileniálové.
Firmy se musí
přizpůsobit

co by měly firmy
změnit, aby
správně oslovily
tzv. millenials
a získaly tak
nové talentované
zaměstance?
Především musí
přestat přemýšlet
v módu, že firma
si vybírá mladé
talenty. opak je
pravdou – ti, kdo
si dnes vybírají,
jsou mladí.
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Manažeři a majitelé firem, ostřílení
matadoři, kteří po revoluci zaklá‑
dali nebo pomáhali budovat nové
firmy (a mluvím teď o těch úspěš‑
ných), začínali v podstatě od nuly.
Minimální zkušenosti, minimál‑
ní know‑how, minimum vzorů,
od koho se učit. Žádný internet,
informační systémy, otřesné překla‑
dy manažerské literatury ze zahra‑
ničí. A k tomu většina zaměstnanců
navyklých „neokrádat“ rodinu…
Tihle pánové a dámy za sebou
mají neskutečnou dřinu, roky bez
dovolené, resty v rodině i osobním
životě. Mnohokrát museli riskovat,
mnohokrát se to nevyplatilo, přesto
byli schopni se znovu odrazit ode

dna a zkoušet to jinudy. Klobouk
dolů, jenže něco takového nejde dě‑
lat donekonečna, protože čas je ne‑
úprosný. Roky běží a tito manažeři
se pomalu, ale jistě blíží do věku,
kdy je, co se týče výdeje osobní
energie, výhodnější vsadit na jistotu
a zkušenosti než se ztřeštěně vrhat
do dalších nových projektů s nejis‑
tým výsledkem.

když zkušenost brzdí

Obrovská osobní zkušenost, na kte‑
ré mohou ostřílení manažeři stavět,
se však může stát zároveň pastí.
Vzletně se tomu říká stabilizace
(firmy, divize, oddělení…). Jenže se
to dá také nazvat i jinak – konzerva‑
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ce. A když si mladý člověk v návalu
emocí pustí pusu na špacír, pak
se dozvíme, že manažer je žábou
na prameni, která brání rozvoji fir‑
my, inovacím a experimentování.
Mladá generace je oproti počát‑
kům otců‑zakladatelů nabušená.
Všechno vědí, všude byli (alespoň
dvakrát), moderní informační tech‑
nologie mají v malíčku, v životopi‑
sech najdeme hromady absolvova‑
ných škol, praxí, výcviků a školení.
To, co dříve trvalo týdny, mají
hotové za pár minut. Je to genera‑
ce velice flexibilní, neváhá pracovat
se vším (včetně léta budovaných
hodnot firmy) jako se spotřebním
zbožím. Je nezatížena zkušeností,
nebojí se experimentovat, testovat,
vyvíjet. Dlouhodobá strategie je
svazuje, mladí lidé žijí spíše kouz‑
lem přítomného okamžiku a roz‑
hodně se nemíní v práci předřít.
Buď to jde (relativně snadno) a má
to rychlé výsledky, anebo to není
nic pro ně.

odlišná očekávání
generací

A právě odlišné očekávání je to, co
mnozí nazývají mezigeneračním
střetem. Rodič (ostřílený manažer)
se zlobí, že dítě (mladý talentovaný
pracovník) není řiditelný, že neu‑
stále někam vybočuje, není loajální
a nectí správná řešení, postupy
a pravdy. Vymýšlí si nové a nové ne‑
smysly, které mají vysoké náklady
a diskutabilní zisk. A „dítě“ je celé
osypané z hromady příkazů, zákazů,
směrnic, postupů a tabulek, ale
hlavně z toho staršího šéfa, který ví
vždycky všechno nejlépe a přitom je
sto let za opicemi.

kdo koho si vybírá

Firmy budou muset spolknout svoji
hrdost a přestat přemýšlet v módu,
že firma si vybírá mladé talenty.
Opak je pravdou – ti, kdo si dnes
vybírají, jsou právě mladí. Zname‑
ná to nečekat, kdo zbyde na trhu
práce. Znamená to chodit do škol,
dělat dobře marketing a vybírat si
talenty, s nimiž zahájí spolupráci již
při studiu. Znamená to přejít od při‑
jímacích pohovorů a assessment
center (kdo bude nejlepší na naši
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volnou pozici?) k oboustrannému
dialogu (manažer + mladý talent)
a designování nové pozice, která se
mladému talentovanému člověku
bude zamlouvat, a přitom bude pro
firmu užitečná.
Znamená to domlouvat se, kdo,
kdy a co dodá – co je schopna
zajistit škola, co poskytne firma, co
si zajistí sám mladý talent. Statické
popisy pracovní činnosti se přežíva‑
jí a je nutné přejít k dynamičtějším
modelům (odběratelsko‑dodava‑
telské vztahy, agilní řízení apod.).
A v neposlední řadě to vyžaduje ob‑
rovskou časovou investici do mladé‑
ho talentu.

výchova = časová
investice

Právě poslední bod je klíčový
a rozhoduje o ne/úspěchu celého
snažení. V okamžiku, kdy ma‑
nažer není schopen s talentem
sedět alespoň dvě hodiny týdně
(a teď nemyslím řešit operativu,
ba naopak – zaměřovat se na věci
strategické, rozvojové, pracovní
i soukromé, úspěchy i průšvihy…),
pokud mladý talent necítí zájem
o svou osobu, necítí, že právě on je
pro manažera tím svatým grálem,
ale připadá si jako kolečko ve stroji,
snadno nahraditelné, nebo ještě
hůře – jako citron na jednorázové
vymačkání, je otázkou času, kdy si
půjde hledat místo tam, kde o něj
skutečný zájem projeví. Tohle se
v dnešní generaci milleniálů nedá
uplatit – ani penězi, ani stravenka‑
mi, ani luxusním autem.
Právě v těchto, relativně intim‑
ních rozhovorech mezi manaže‑
rem a talentem se mohou otevírat
rozdílné pohledy a různé potřeby
obou generací. Ale právě zde
vzniká synergie mezi mazáckou
zkušeností a mladickým „drivem“,
která firmu posouvá dál. Důležité
však je, aby takový prostor exis‑
toval a aby měl ve firemním dění
vysokou prioritu.

jakého člověka si mladí
Představují jako lídra?
Ještě dnes se v odborné manažer‑
ské literatuře můžeme dočíst, že
manažer má být pro své lidi vzor.

duben 2017

Firmy budou
muset spolknout svoji
hrdost a přestat přemýšlet
v módu, že si
firma vybírá
své zaměstnance.

K tomuto názoru se nepřipojím, už
jen proto, že vzor se špatně násle‑
duje. Jednak kvůli pocitu, že nikdy
nebudu tak dobrý jako on. A jed‑
nak se dříve nebo později stane, že
vzor udělá něco, s čím osobnostně
nejsem úplně v pohodě. A co potom.
Pro dnešní mladé manažer
nemusí být vzorem, musí však být
přijatelný. Mladí ho musí brát.
Bez ohledu na formální autoritu a
osobní charisma. A co je ta přijatel‑
nost? Praxe ukazuje, že přijatelnost
manažera má pro mladé talenty šest
hlavních složek:
1 Transparentnost – průhlednost.
Vlastnost, díky níž jako podřízený
vím, na čem jsem. Vím, co od svého
manažera očekávat, a on takový
opravdu bude. Hraje fér, a hraje fér
stabilně. Když řekne ano, tak myslí
ano a dělá ano. Pozor, to nic neříká
o tom, jestli ve své transparentnos‑
ti bude manažer direktivní dráb
s bičem, nebo humanista s dobrým
slovem pro každého. Ale já v každé
situaci vím, jestli bude dráb, nebo
humanista. Je pro mě čitelný, vím,
že hraje na rovinu, nemusím tedy
nijak intrikařit, pletichařit, politi‑
kařit. Mohu se otevřít, být efektivní
a soustředit se na výkon, protože
vím, že odnikud nepřijde žádná
podpásovka. Znám manažery, kteří
jsou brutální – ale otevřeně brutál‑
ní. Předvídatelně brutální – mají
nastavené jasné hranice a kdykoliv
je lidé překročí, následuje pogrom.
A jejich podřízení je žerou! Protože
jasně ví, na co se mohou spoleh‑
nout, a dopředu počítají s tím, že
když překročí hranici, ponesou
si následky. Transparentnost je
základ.
2 Odbornost. Abych bral manažera
jako manažera, musím ho pova‑
žovat za odborníka, experta. Musí
být v mých v očích v něčem hodně
dobrý, profesionál. Pozor, nemusí to
být odbornost v mém oboru! Pokud
jsem obchodník, můžu si svého ma‑
nažera vážit jako koordinátora lidí
nebo stratéga, kouče, diplomata…
i když o tom, co znamená denno‑
denní dřina v mé profesi, nemusí
▶
vědět zhola nic. Mohu si ho vážit
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Příklad z Praxe:
Centrum investic, rozvoje a inovací
v Hradci Králové se ve spolupráci
s Magistrátem města Hradec Králové
dohodly, že začnou přistupovat
koordinovaněji k rozvoji spolupráce škol a firem. Využívají profesní
skupiny, v jejichž zájmu je zabývat se
přípravou kvalifikovaných lidí na trh
práce budoucnosti. „Téma lidských
zdrojů považujeme za důležité, protože prochází v posledních deseti letech napříč všemi strategiemi našeho
města,“ říká Jana Hanušová z Centra
investic, rozvoje a inovací. Ustanovili
proto tzv. „pakt zaměstnatelnosti“,
ve kterém se ke spolupráci zavázalo
sedm signatářů. „V regionu jsme
potřebovali zajistit propojení mezi
regiony a školami,“ uvedla Hanušová.
Zejména mladí lidé si neumí moc
představit prostředí, ve kterém by
měli pracovat, což se týká zejména
technických profesí. Nemají možnost
se seznámit s novými technologiemi
a chybí jim kvalitní odborné vedení.
Centrum inovací se zaměřuje
zejména na mladé lidi do 25 let.

„Smyslem projektu je mladé absolventy dostat po škole do firem, aby
si osahali firmu nanečisto. Nabízíme
jim zprostředkování praxe v konkrétní firmě,“ vysvětluje Jana Hanušová. „Dostanou mentora, který se
jim bude věnovat tří měsíce, během
nichž si mohou zkusit pracovat
na různých pozicích a poznat, co
by jim nejlépe vyhovovalo. Mentor
předem nadefinuje to, co chce mladému člověku během praxe předat.
Naše centrum pak spáruje vhodné
absolventy s firmami,“ dodává
Hanušová. Díky tomuto programu
si čerství absolventi osvojí pracovní
návyky a získají potřebné zkušenosti. Součástí projektu budou také
informační akce pro studenty, vzdělávání a poradenství v oblastech
týkajících se vstupu do zaměstnání
a orientace na trhu práce.
„Když jsme zkoumali zájem mezi
firmami i absolventy, tak zájem
firem byl vyšší. Ale i tak se nám
podařilo mladé lidi nadchnout.
Mohou absolvovat až 300 hodin

▶ za cokoliv. Jenom tam to cokoliv
musí být.
3 Sebeřízení. Schopnost řídit nejen
druhé, ale i sebe. Dodržování pravi‑
del, principů, zásad, které manažer
používá vůči druhým lidem i vůči
sobě. Když káže vodu, pije vodu,
když káže víno, pije víno. Když chce
po svých lidech dochvilnost, sám je
dochvilný. Když chce, aby zaměst‑
nanci chodili ve fraku, sám nechodí
v džínách…
4 Strategické myšlení. Musí to být
nositel (a nejlépe též také tvůrce)
reálných vizí a strategických cílů,
hlavní taktik, který je schopen
občas také něco obětovat, aby
na konci bylo slavné vítězství. To, že
manažer zařve „hrrrr na ně!“, může
být výborná taktika, ale já musím
vědět, že je to taktika zvolená s roz‑
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Znamená to
přejít od přijímacích
pohovorů
k dialogu a designování nové
pozice, která
se talentu
bude zamlouvat a přitom
bude užitečná
pro firmu.

ve firmě. Máme podmínku, že
na dva absolventy může být jeden
mentor,“ podotýká Jana Hanušová.
„Firmy, které se hlásí, nám nabízejí zajímavá místa, mají například
snahu dostávat mladé lidi na různé
IT pozice, ale i do řízení managementu, aby si absolventi škol mohli
vyzkoušet různé aktivity. Projekt je
dvouletý a stále se do něj mohou
hlásit další firmy.
Královéhradecký kraj se přidal
i do projektu Predikce na trhu
práce, který probíhá na národní
úrovni. Jde o čtyřletý projekt, který
byl zahájen na začátku roku. „Měla
by vzniknout webová interaktivní
aplikace, kde by se představovaly
vzdělávací instituce, ale i zaměstnavatelé. Všichni budou moci hledat
relevantní informace z oblasti předvídání kvalifikačních potřeb na trhu
práce. Reagovat na ně posléze
mohou i nové vzdělávací systémy.
Do budoucna se počítá s posílením
kariérního poradenství.“

myslem, vybraná z deseti dalších
jako nejlepší – ne že je to jediný
způsob boje, který teď manažera
napadl.
5 Akceschopnost v operativě.
Schopnost slézt z obláčku strategie
a umět ji převádět do osmi a půl ho‑
diny pracovního dne – zadávat úko‑
ly, delegovat, zjišťovat, informovat,
řešit průšvihy a konflikty, pomáhat
při starostech, dát rozhodnutí,
poradit, popostrčit, ale i sejmout,
zkritizovat, nadávat… A hlavně,
být občas s lidmi a jen se nezašívat
ve své pohodlné kanceláři.
6 Seberozvoj šéfa. Mladí budou
brát manažera, který je schopen
rozvíjet sám sebe, který prokaza‑
telně pracuje na svých rezervách,
který se zlepšuje, posouvá a reaguje
tak na potřeby firmy, zákazníků,

(hk)

zaměstnanců. Manažera, který neu‑
strnul a netvrdí, že děrovací štítky
jsou vrcholným výkřikem techniky,
nebo že disciplína je nejlepší nástroj
na řízení lidí. Zároveň takový mana‑
žer musí být schopen rozvíjet, nebo
alespoň zajistit rozvoj svých lidí.
Od jednoduché rady, ukázání,
jak se to má dělat, aby to dotyčný
příště zvládnul sám, přes poma‑
lé zvyšování náročnosti úkolů,
postupné a řízené předávání
kompetencí (a zodpovědností),
přes společné plánování odbor‑
né, profesní a osobnostní kariéry
zaměstnance…
Zároveň vidím, že na sobě pořád
pracuje a že mi dává prostor pro
můj rozvoj, abych se zlepšoval. A že
chce, abych byl co nejdříve lepší,
než je on sám. ◾
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CeBIT, veletrh pro inovátory. Velkému zájmu se těšily drony, které mohou pracovat na Měsíci.

CeBIT a inovace. Zástupci
start‑upů poprvé sdíleli chyby
lídři začínajících start‑upů či předních technologických firem
nevynechali minulý měsíc veletrh cebit 2017. mohli si zde
vyzkoušet, jak snadno a rychle lze pomocí digitálních nástrojů
založit firmu a spolupracovat v nových obchodních modelech.
zavedené firmy deutsche bahn, volkswagen a mastercard
prezentovaly novinky začínajícím firmám.

Veletrh CeBIT 2017 představil nové
disruptivní technologie, které
umožňují přejít k novým obchod‑
ním modelům a digitalizovat jak
podniky, tak státní správu. Přes
tři tisíce firem ze 70 zemí ukázalo
konkrétní příklady užití digitaliza‑
ce. Vše zastřešovalo téma „d!cono‑
my – no limits“, protože digitální
inovace otevírají podnikům nové
možnosti. Záměrem veletrhu bylo
jejich rozpoznání a využití v praxi.
Zájem vzbudilo téma umělé
inteligence, a to zvláště díky účasti
Raye Kurzweila, jednoho z nejvý‑
znamnějších expertů v této oblasti.
Jde o technického ředitele ve spo‑
lečnosti Google.

moderní řízení
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duben 2017

Bohatě zde byla zastoupena i sekce
3D tisku.
Ve výstavní části Digital Offi‑
ce pak byla ústředním tématem
digitální kancelář. Mladé podniky
se představily v části Research &
Innovation. Dále zde byly zastou‑
peny přední německé a zahraniční
výzkumné ústavy a univerzity.
Velkému zájmu se těšil profesor
V Hannoveru byli například
i humanoidní roboti vybavení umě‑ Stanfordovy univerzity Michal Ko‑
sinski, expert v oblasti sociálního
lou inteligencí, schopní interakce
s lidmi. Vystoupil zde například pro‑ výzkumu a psychometrie. Vyvinul
matematický postup, kterým je
fesor Hiroshi Ishiguro se svým di‑
možné popsat povahu člověka
gitálním dvojníkem, který je od něj
podle jeho analýzy ze sociálních
k nerozeznání. Velká pozornost
byla věnována i oblasti internetové sítí a dalších veřejně přístupných
zdrojů.
bezpečnosti.
CeBIT letos přidal i sekci
Na veletrhu CeBIT byly dále pre‑
zentovány například i drony a jejich start‑upů a zavedl nový formát
ve stylu tzv. fuck‑upů. Jedná se
mnohostranné možnosti využívá‑
o neúspěšné podnikatelské příběhy
ní. Lze je už nyní využívat třeba
a „průšvihy“ podané formou prezen‑
v logistice a dopravě a při kontrole
tace. ◾
průmyslových zařízení.
To platí i pro virtuální realitu,
hana.kejhova@economia.cz
mladou technologii, která má
velký potenciál pro mnoho odvětví.
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Hana kejHová
foto: Matěj slávik, Microsoft

Gerd Leonhard, autor knihy Technologie vs. Lidskost. Apeluje na to, abychom
v době technologií neztratili lidskou přirozenost.

Digitální technologie
mění byznysové modely
Prahu navštívil
satya nadella,
ceo microsoftu.
vystoupil
na konferenci dots
v pražském fóru
karlín. digitální
transformace je
pro firmy nutná,
ale nesmíme
zapomínat na lidi.
tvrdí to i další
futuristé jako
gerd leonhard
a matthew brown,
expert na retail.
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Satya Nadella, který vede Microsoft
od února 2014, je ambasadorem
technologie označované jako cloud.
„Žijeme v době, kdy technologie
fundamentálně mění naše životy,
společnosti a ekonomiky. Já sám
jsem produkt toho, jak mě tech‑
nologie našla v místě, kde jsem se
narodil,“ uvedl Nadella na konferen‑
ci DOTS v pražském Fóru Karlín.

evangelizátor cloudu

Hovořil o ambicích Microsoftu,
což je dát lidem v byznysu nástroje
k tomu, aby mohli být kreativnější.
Cloudová řešení a nové aplikace
umožňují modulární sestavování
nástrojů, což může zvýšit produkti‑
vitu firem a obchodní příležitosti.
Nadella při návštěvě Prahy
diskutoval s výrobci softwaru o bu‑
doucích inovacích prostřednictvím
cloudových technologií. Účastnil se
i workshopu s progresivními čes‑
kými a slovenskými start‑upy.
Jejich zástupci měli příležitost
s ním sdílet své vize. Motivovat

a povzbudit české podnikatele je
potřeba.
České podniky jsou v digitalizaci
a ve využití cloudu stále na začát‑
ku. Například průzkum Eurostatu
ukázal, že cloud používá jen 18
procent tuzemských firem, zatím‑
co například v severských státech
je to polovina. Podobně je na tom
Česko s digitalizací. Přitom inter‑
net, digitalizace a chytré telefony
od základů mění dosavadní byzny‑
sové modely. Microsoft propaguje
cloudová řešení.

nové Příležitosti Pro
malé a střední firmy

Jednou z výhod cloudu je to, že ná‑
kladná a sofistikovaná technologie
umožňující analýzu velkých objemů
dat, je dostupnější i menším fir‑
mám. Ty mohou ušetřit na vlastním
zařízení a na platech pro desítky IT
specialistů. Cloud umožňuje nová
řešení rychle nasadit či kapacitu
podle potřeby flexibilně zvyšovat či
snižovat.

Téma

16-23_MR04.indd 22

12.4.2017 13:44:30

Satya Nadella, šéf Microsoftu, povzbudil
středoškolačky, aby se nebály pracovat v oboru IT.

Matthew Brown, retail futurista.
Na konferenci DOTS hovořil o nových modelech prodeje.

Během vystoupení na konferen‑
ci Digital Opportunities and Trans‑
formation (DOTS) pak Nadella dále
zdůraznil, že cloud má výjimečný
potenciál k tvorbě zásadních ino‑
vací a k transformaci jednotlivých
podniků, celých průmyslových
odvětví, ale i veřejné správy.

transformace byznysu

Týmy mají
jediný úkol:
podpořit
inovaci a růst.
V srdci každé
změny jsou
ale lidé, říká
Biljana Weber,
ředitelka české
a slovenské
pobočky
Microsoftu.

„Podporujeme digitální transforma‑
ci našich zákazníků a jejich odvětví.
To znamená transformaci toho, jak
spolupracují se svými zákazníky,
i to, jak zapojují své zaměstnance,
zefektivňují svůj byznys a přetvářejí
své výrobky a služby,“ vysvětloval
Nadella.
Přiblížil transformační sílu cloudu
na příkladech českých společností.
Zmínil Neuron Soundware, start‑up
založený v roce 2016. Používá umě‑
lou inteligenci na bázi Microsoft
Azure, aby pomocí analýzy zvuku
a vibrací strojů identifikoval blížící
se závadu dříve, než dojde k částeč‑
né či úplné poruše zařízení.
Dalším příkladem je gymnázium
ve Žďáru nad Sázavou, jehož stu‑
denti iniciovali zavedení nejnověj‑
ších nástrojů na spolupráci, Office
365 a Windows 10 Education.
Nadella je „tahákem“ pro mladé.
Setkal se s 15 středoškolačkami,
absolventkami Akademie progra‑
mování a Letní školy dívek v IT. Po‑
vzbudil je, aby se nebály moderních
technologií, protože v nich mohou
najít skvělé uplatnění.
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Pokročilé technologie
vs. lidé

Téma důležitosti toho, aby se ne‑
zapomínalo na lidi, podpořila svým
vystoupením i generální ředitelka
české a slovenské pobočky Microsof‑
tu, Biljana Weber. Řekla, že „společ‑
nosti se vyvíjejí dopředu. Ustanovují
týmy, které mají jediný úkol: podpo‑
řit inovaci a růst. Ale v samém srdci
každé změny jsou lidé.“
Pro inspiraci představila firmám
novou knihu A Cloud for Global
Good. „Rádi bychom poukázali na to,
jak může cloud pomoci byznysu.“

kreativní služby
Pro zákazníky

Nové obchodní trendy představil
na konferenci DOTS i Matthew
Brown. Sám sebe nazývá „retail
futuristou“. „Jezdím po světě
a dívám se na veškerý retail od jídla
přes módu po technologie,“ uvedl
Brown a pokračoval: „Technologie
transformují retailový byznys.
Stará pravidla byznysu se změnila.
Například to, že retail musí mít
obchody. Příkladem jsou virtuální
obchody na celém světě.“ Do centra
rozhodování se dostávají zákazníci.
„Přitom kamenné obchody nejsou
mrtvé. Chceme chodit ven, miluje‑
me nakupování.“
Propojený retail znamená spojit
YouTube, sociální sítě, storytelling
a nakupování do jednoho zákaz‑
nického zážitku. Příkladem je Nike
Store ve Westbury, kde je malé

basketbalové hřiště, na kterém
si zákazník může zahrát a stát se
součástí „social“ komunity.

Pokrok a odPovědnost
lídrů

Myšlenky přednášejících dobře
„zarámoval“ Gerd Leonhard, autor
knihy Technologie versus Lidskost.
Jde o futuristu vzdělávání v ob‑
lasti humanitních věd, stejně jako
v oboru technologií. Upozorňuje, že
lídři budou muset stále častěji dělat
důležitá etická rozhodnutí.
„Vše, co může být automatizo‑
váno, digitalizováno, bude,“ řekl
Leonhard. „Příkladem je hudba,
která nechtěla do cloudu, teď je
v cloudu,“ ukázal na příklad Leon‑
hard a tvrdí, že „realita je taková,
že stroje přicházejí, ale není nutné
se jich obávat. Je podle něj důležité
klást si otázky Co by se mohlo stát
a jak to kontrolovat?
„Jsme stovky let od toho, aby
stroje myslely jako lidi. A to je
dobře,“ podotkl Leonhard. Zároveň
podle něj není v lidském zájmu,
aby nás stroje replikovaly. „Největší
nebezpečí je, že se staneme jimi –
useless humans. To si ale nemyslím.
Myslím, že najdeme způsob, jak
technologii a humanitu propojit.
Technologie je exponenciální, hu‑
manita lineární,“ myslí si Leonhard.
„Přijměte proto technologii, ale
nestaňte se jí,“ doporučuje. ◾

hana.kejhova@economia.cz
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Hana KejHová

Společnost ManpowerGroup
prezentovala na Světovém
ekonomickém fóru v Davosu
výsledky průzkumu „Skills
revolution“. Zeptala se
18 tisíců zaměstnavatelů
ve 43 zemích, jaký dopad bude
mít automatizace na počet
jejich zaměstnanců v příštích
dvou letech. Jaké pozice
a činnosti budou nejvíce
zasaženy?

Strategický
management

Průzkum

Jak se připravit
na revoluci dovedností?
Přes 65 procent pozic, které bude
generace Z vykonávat, dosud nee‑
xistuje. Jakou strategii mají firmy
zvolit, aby si zajistily potřebné
dovednosti související s rychlým
technologickým pokrokem?
Více než 90 procent zaměstnava‑
telů celosvětově očekává, že jejich
činnost bude v příštích dvou letech
ovlivněna digitalizací a automati‑
zací. „Většina šéfů nedohlédne, jaké
to bude mít dopady,“ říká Jarosla‑
va Rezlerová, generální ředitelka
ManpowerGroup. „Téměř polovina
každodenních pracovních činností,
za které jsou dnes lidé placeni, by
mohla být automatizována, ať už
ve výrobě či ve službách. „Stále víc
jde o to, jaké má člověk vlastnosti
a profil a čemu jej firma a vzdělávací
systém dovedou naučit,“ upozorňuje
Rezlerová.
Většina zaměstnavatelů je
optimistická. Očekává, že zavádění
automatizace a digitalizace přine‑
se v konečném důsledku nárůst
zaměstnanosti. Podle globálních
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trendů společnosti Deloitte (Global
Human Capital Trends, 2016) má
83 procent firem v úmyslu zachovat
či zvýšit počet zaměstnanců a zvyšo‑
vat jejich kvalifikaci v příštích dvou
letech. Pouze 12 procent firem chce
propouštět lidi.
Jakmile budou lidé a organizace
připraveny, digitalizace a rostoucí
podíl kvalifikované pracovní síly
přinesou nové příležitosti. Tech‑
nologie nahradí jak kognitivní,
tak manuální rutinní úkoly. Lidé
pocítí potřebu doplňovat si kvalifi‑
kaci. Často se nástup 4. průmyslové
revoluce spojuje s robotizací výroby.
Jsou ale obory i v sektoru služeb, kde
digitalizace mění poptávku po no‑
vých profilech zaměstnanců mnohem
rychleji. Nejvíce proniká digitalizace
a automatizace do oblasti prodeje,
financí, bankovnictví a administrativy. „Uveďme příklad. Před lety se
hodně hodně hovořilo o tom, že roz‑
šířením bankomatů a internetového
bankovnictví přijdou lidé v bankách
o práci. Výsledek byl opačný, počet

65 %
pracovních pozic,
které bude generace Z
vykonávat, dosud
neexistuje.

zaměstnanců vzrostl především v ob‑
lasti finančního poradenství a péče
o zákazníky,“ uvádí Jiří Halbrštát,
manažer z ManpowerGroup. „Jen se
změnil profil bankovního úředníka
na přepážce.“
Perspektivní jsou podle průzku‑
mu IT obory. „Nepředstavujme si
ale, že půjde jen o programátory
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dnes ještě nejsou považovány za zá‑
sadní pro výkon dané pozice. Dva
klíčové směry, na které se nyní musí
manažeři ve své personální politice
zaměřovat, je výběr lidí s vysokým
stupněm učenlivosti a dále vytváření systému neustálého rozvoje
zaměstnanců pro udržení klíčových
znalostí a dovedností ve firmě.

Jaké strategie volí firmy jako přípravu na budoucnost? (v %)

Rekvaliﬁkace a zvyšování kvaliﬁkace
74

62

nabízí interní
školení

39

nabízí externí
školení

najímá externí
odborníky na přechodnou dobu, aby předali
dovednosti stávajícím
zaměstnancům

Strategie náboru/Outsorcingu
44

29

najímá lidi s novými
dovednostmi nad
rámec stávajících
zaměstnanců

23

outsoursuje
pozice u třetích
stran

ﬁrem najímá lidi s novými
dovednostmi, aby
nehradily stávající
zaměstnance

Zdroj: Survey of Adult Skils, OECD, 2016

Jaké obory jsou v kurzu? (v %)
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Finance
a účetnictví

4

Tři ze čtyř byznys lídrů věří, že
automatizace bude vyžadovat nové
dovednosti již v průběhu příštích
několika let. Musíme přistoupit
ke zrychlení zvyšování kvalifi‑
kace a rekvalifikace stávajících
zaměstnanců s cílem mít pracovní
sílu s dovednostmi potřebnými
v budoucnosti. A také se zaměřit
na skupiny lidí, kteří momentálně
nemají dostatek vhodných příleži‑
tostí na trhu práce. „Půjde primárně
o dovednosti, nikoliv znalosti. Musí
mezi nimi být i flexibilita, učenlivost
a přizpůsobení se novým požadav‑
kům, protože práce se bude měnit
dynamicky během celého pracovní‑
ho života zaměstnance, a to mnoho‑
krát,“ říká Jaroslava Rezlerová.
Dnes se většina zaměstnavatelů
soustřeďuje při posuzování kandidáta
zejména na jeho minulé zkušenosti.
„Málokdo ale testuje kandidáty o prá‑
ci speciálními testy na to, jak se umí
učit nové věci a zda mají také emoční
inteligenci,“ doplňuje Jiří Habrštát.

vStuPenka na trh Práce.
kvalifikace

5

Pomáhat lidem zvyšovat kvalifikaci
a přizpůsobit se rychle se měnícím
podmínkám na trhu práce bude
hlavní výzvou jak pro jednotlivce,
firmy, tak stát. „Personalisté to budou
Zdroj: McKinsey Where Machine Could Replace Humans
mít stále těžší. Je potřeba namíchat
správný mix mezi byznysovou a HR
strategii, technologiemi a profily
zaměstnanců. Práce personalistů
softwarů. Naopak, bude čím dál více kdo spravovat. Vzniká zde obrovská je stále komplexnější,“ dodává Jiří
Habrštát. Výzva expertů pro šéfy
potřeba těch, kteří mají základní
pracovní síla budoucnosti.“
a majitele firem je, aby od nových
IT dovednosti. Budou se věnovat
Potřeba vZDělávání
trendů nedávali ruce pryč. „Nevyplatí
péči o koncové uživatele různých
Pracovní pozice budou v budouc‑
se spoléhat pouze na stát. Zaměst‑
systémů, správě systémů. Mohou
navatelé musí sami převzít odpověd‑
je i částečně updatovat, což nemusí nosti vyžadovat jiné dovednosti
a zaměstnavatelé se budou muset
nost za to, aby pomáhali svým lidem
dělat jen geniální programátor,“
říká Jaroslava Rezlerová. „Takových zaměřit na rekvalifikaci a zvyšování se rekvalifikovat. Mají klíčovou roli
kvalifikace. Personalisté budou nuce‑ v tom, aby se nezhoršovala sociální
pozic je již nyní na trhu absolut‑
ni více předvídat budoucí poptávku.
situace v důsledku technologického
ní nedostatek a jejich potřeba se
V roce 2020 se bude více než třetina pokroku,“ dodává Habrštát. ◾
bude navyšovat. Jak se finance,
požadovaných klíčových dovedností
bankovnictví a administrativa více
u většiny profesí skládat z těch, které hana.kejhova@economia.cz
přesouvají do aplikací, musí je ně‑

produktový
a marketingový
management
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alena KazDová
Foto: mIcHaela Danelová

Petr hlavatý je zakladatel poradenské
firmy hPcG (hlavatý & Partners
consulting Group). Se svou ženou
a obchodní partnerkou lenkou hlavatou
založili před pěti lety soutěž Český
Goodwill. Zjistili, že je třeba nabízet
klientům a veřejnosti inspirativní vzory
eticky podnikajících firem.

rozHoVor

Český Goodwill
je ocenění pro ﬁrmy,
kterých si lidé váží
Kdy a jak se zrodila myšlenka
na ocenění Český Goodwill?
Z našich zkušeností a setkávání
s klienty jsme vnímali nespo‑
kojenost lidí mnohdy hraničící
s naštváním na situaci kolem
roku 2011–2012. Česká společnost
procházela krizí hodnot a morál‑
ky, veřejnost nebyla spokojena
s vládnoucími elitami a často
se objevovaly názory, že všichni
podnikatelé jsou automaticky pod‑
vodníci. Rozhodli jsme se, že se
pokusíme toto obecné povědomí
změnit tím, že v projektu budeme
prezentovat firmy, které podni‑
kají poctivě a působí společensky
odpovědně.

26

Tak se v roce 2013 zrodil první, pi‑
lotní ročník ocenění Český Goodwill.
Znali jsme řadu klientů – malých
a středně velkých firem, které své
Chtěli jsme
podnikání dotáhly daleko a přispěly
ke zlepšení řady věcí ve svém regio‑
příběhy podninu. Setkali jsme se s řadou příběhů
katelů inspipodnikatelů i živnostníků, kteří
rovat i další
bez ohledu na překážky šli za svým
lidi v České
snem, dokázali prosadit na trhu
republice.
určitý výrobek nebo zprovoznit
Tak se zrodila
službu, která nejen pomohla lidem
soutěž Český
v regionu, ale především mnohým
Goodwill.
v určité oblasti nabídla práci. Tak
jsme si řekli, že příběhy lidí, kteří
svým podnikáním posunují dění
v lokalitách dopředu, budeme obje‑
vovat a inspirovat jimi i ostatní lidi ▶
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▶ v naší zemi. Tak se zrodilo ocenění
veřejnosti Český Goodwill.
Z jakých zkušeností jste vycházeli?
Náš core byznys zahrnuje poraden‑
ství řízení podniku v nejširším slova
smyslu. Jsme tak trochu doktoři
středně velkých firem. Nastavujeme
podnikové procesy, řešíme projek‑
tový management a řízení změn,
optimalizujeme procesy ve finanč‑
ním řízení. Formulujeme marketin‑
gové a obchodní strategie firem.
Jak dlouho působíte na trhu
v poradenství?
Náš konzultantský byznys zastupují
dvě entity. Mateřská společnost ISO
Consulting (zkratka ISO znamená
Interim Strategy Officer) je na trhu
od roku 2008. Přibližně polovinu
jejích zakázek tvoří interim man‑
agement, kdy se zapojujeme přímo
do vedení firem našich klientů.
O rok později vznikla dceřiná spo‑
lečnost HP N Media (dříve Hlavatý
& Partners Advertising), což je mar‑
ketingový specialista se zaměřením
na plánování a vyhodnocování kam‑
paní klientů nebo marketingových
aktivit jejich konkurence.

podnikatelů. Každý rok nominací
přibývalo a postupně jsme získali
záštitu státních institucí a nové
sponzory. Letos projevilo o zášti‑
tu zájem i Ministerstvo průmyslu
a obchodu ČR, Ministerstvo financí
či prezident republiky.
Jak je zajištěno technologicky, že
vše probíhá transparentně a údaje
jsou chráněny?
Spolupracujeme se společností TÜV
SÜD, která má mezinárodní renomé
jako garant kvality. Dělá to zdarma
a důsledně se stará o to, aby vše fun‑
govalo transparentně. Pochopitelně
jsme řádně registrováni u Úřadu pro
ochranu osobních údajů a plníme
legislativní požadavky ochrany dat.
Do jakých kategorií lze v ocenění
firem, kterých si lidé váží, nominovat?
Zvolili jsme čtyři kategorie: Tradice,
Inovace, Partner, Mecenáš. A napříč
všemi kategoriemi pak vyhlašujeme
cenu nejvyšší: Osobnost Českého
Goodwillu, o které rozhoduje opět
veřejnost v hlasování.

Kolik lidí během dosavadních čtyř
ročníků hlasovalo? A jak zajistit
validitu výsledků?
Jakou formu prezentace nebo
Dosud se do hlasování zapojilo
hlasování jste pro projekt Český
přibližně 33 tisíc lidí. Celkem bylo
Goodwill zvolili?
Rozhodli jsme se dát slovo veřejnosti, za čtyři roky na ocenění nominová‑
no 300 firem, z toho přes 200 firem
aby lidé sami posílali nominace pod‑
nikatelů a společností, které pokládají postoupilo do finále. Nominace nám
za morální vzory a eticky podnikající. v průměru každý rok o 15 procent
Český Goodwill umožňuje komukoliv rostou. Ale například zatímco v prv‑
ním ročníku bylo nominací třicet,
z široké veřejnosti, aby sám za sebe
rok nato už 65. Podmínkou účasti
navrhl a nominoval firmy, kterých
v projektu je, aby firma či osobnost
si váží. Bez ohledu na jejich velikost
nominaci přijaly. Někdy tomu tak
či předmět podnikání. Jde o on‑line
projekt, kterého se může účastnit ka‑ není. Nominovaný má právo se
nominace vzdát.
ždý. Vše je zdarma. Zájemce navrhne
Když nám nominace na základě
nominaci a stručně ji zdůvodní. Vždy
nás potěší, když například podnikate‑ on‑line dotazníku přijdou, ověřuje‑
me si z veřejně přístupných zdrojů,
le nominují zaměstnanci firmy nebo
zda informace, které nominují‑
bývalí zaměstnanci. To svědčí o tom,
cí u svého nominanda uvádějí,
že opravdu mají na dotyčného či
opravdu odpovídají objektivním
dotyčnou nezapomenutelné a hezké
údajům. Dohledáváme například
vzpomínky.
v obchodním rejstříku, zkoumáme
První ročník jsme zorganizovali
na vlastní náklady. Byli jsme zvěda‑ v referencích, zda vše, co bylo o no‑
minaci zasláno, „sedí“, zda třeba
ví, jak to dopadne, kolik nominací
přijde. V prvním ročníku se sešlo 30 společnost není zadlužená, v insol‑
venci… Podíváme se na reference
nominací z celého Česka a více než
i na sociálních sítích. Pokud máme
polovina nominovaných nominaci
pochyby, informujeme certifikační
přijala. Záměrně jsme si řekli, že
autoritu TÜV SÜD, někdy i no‑
nebudeme nominovat naše klienty.
minovaného, zda to či ono může
Chtěli jsme, aby ocenění bylo sku‑
tečným odrazem veřejného vnímání objasnit.
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Jako certifikační autoritu pro
projekt Český Goodwill máme spo‑
lečnost TÜV SÜD Czech, která celou
dobu dohlíží na transparentnost
procesu od začátku až do konce
každého ročníku. Je to certifikační
globální lídr ve svém oboru. Vali‑
duje výsledky po celou dobu trvání
projektu od nominací, jejich zpraco‑
vání až po průběh hlasování a také
validuje práci poroty. Na konci
každého ročníku nám její zástupci
dávají certifikát, doklad o tom, že
vše proběhlo transparentně.

Novinkou je,
že se Český
Goodwill stává
mezinárodní
soutěží. Startujeme s ním
na Slovensku.
Inspiruje se
i ve Švédsku
a v New Yorku.

Kdo tvoří porotu Českého Goodwillu?
Porota se každoročně mění. Je slo‑
žená ze zástupců partnerů projektu.
Tvoří ji vždy lichý počet členů.
Jaký je časový harmonogram
projektu?
Nominace se posílají on‑line přes
web projektu Český Goodwill, letos
do 31. května. V létě zpracujeme
medailonky nominovaných firem,
které k 1. září 2017 uveřejníme
na webu www.českýgoodwill.cz a ve‑
řejnost může do 30. září posílat své
hlasy těm, které považuje za Osob‑
nost Českého Goodwillu. Současně
probíhá dvoukolové hodnocení po‑
roty v kategoriích Tradice, Inovace,
Partner a Mecenáš.
V říjnu se koná slavnostní vyhlá‑
šení vítězů a předání ocenění Český
Goodwill 2017. Za vítěze ale považu‑
jeme všechny, kdo jsou nominovaní,
a jsme rádi, že i samotní podnikate‑
lé to vnímají stejně.
Každá nominace je vlastně
originálním příběhem člověka
nebo firmy. Vzpomenete si
na některé příběhy, které vás
nejsilněji oslovily?
Opravdu není možné vybrat jen
některé. Během těch čtyř ročníků
jich bylo mnoho a velice různých
a nesmírně silných. Mohu ale říci, že
nejvíc hlasů veřejnosti v dosavadní
historii projektu dostala královna
marmelád Blanka Milfaitová, které
chodily hlasy i ze zahraničí. Také
loňská vítězka v kategorii Osobnost
dosáhla vysokého počtu zaslaných
hlasů. Zatím kategorii Osobnost
ovládli tři dámy a jeden muž –
za rok 2015 to byl Václav Kádner,
ředitel firmy Lesoservis.
Ale pokud přece chcete odkaz
na nějaký silný příběh nomino‑
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vaných, tak mě oslovil příběh už
první vítězky MUDr. Michaely Hus‑
té, která díky motivaci z nominace
na ocenění Český Goodwill rozšířila
svou praxi oční lékařky tak, aby
byla dostupná co nejvíce lidem
v regionu. Nebo je úžasný příběh
paní Adély Zrubecké, jejíž životní
vášní se stala po vážném onemoc‑
nění přírodní kosmetika, kterou
vyrábí ručně a šetrným způsobem
ve Vlčí Hoře nedaleko Krásné
Lípy. Mnoha lidem touto bylinnou
kosmetikou pomohla. Na ocenění
Český Goodwill ji doporučili její
zákazníci.
Letošní pátý ročník Českého
Goodwillu bude malé jubileum.
Co pro něj chystáte?
Novinkou je, že se Český Goodwill
stává mezinárodním. Startujeme
s ním v květnu na Slovensku. Tam
se myšlenka oceňovat firmy, jichž si
veřejnost váží, velmi zalíbila. Český
Goodwill se byl letos podívat také
ve Švédsku a v květnu se s nadač‑
ním fondem MA‑MA Foundation
vydá do New Yorku.
K pátému výročí jsme si také
nadělili unikátní kalendář s portréty
oceněných a partnerů projektu Čes‑
ký Goodwill, které maloval Jaromír
99, kreslíř známý třeba z filmu Alois
Nebel. Rádi bychom letošní pětileté
výročí promítli i do slavnostního
galavečera, při němž se předávají
ocenění. A to tak, že by se na ga‑
lavečeru potkali všichni ocenění
napříč ročníky.

Mám radost z toho, že úspěšných
podnikatelů je v Česku hodně a že
dokázali neuvěřitelné věci, ať už jsou
z velkých, či malých měst. A tím in‑
spirují ostatní lidi v tom, že hodnoty
jako čestnost, hrdost na výsledky
poctivé práce, chuť dělat něco pro
druhé a širší okolí mají smysl a jsou
v souladu s úspěšným byznysem.
Ještě na závěr připomeňte data,
v nichž lze nominovat a poté hlasovat v ČR a na Slovensku.
V Česku bude fáze nominační
probíhat od poloviny dubna
do konce května, na Slovensku
pak od poloviny května do kon‑
ce června. Slavnostní vyhlášení
výsledků se na Slovensku usku‑
teční 7. listopadu a Český Go‑
odwill bude mít svůj galavečer už
19. 10. 2017. Podrobně vše najdete
na stránkách českýgoodwill.cz
a slovenskýgoodwill.sk. ◾

Už po skončení druhého ročníku
jste založili Klub Partner Český
Goodwill (KPCG), kde se ocenění
potkávají…
Ano. Pořádáme různé akce. Napří‑
klad to byla konference na gende‑
rové téma v Poslanecké sněmovně
nebo loni členové klubu navštívili
věznici ve Světlé nad Sázavou
a za účasti ministra spravedlnosti
zde diskutovali o tom, jak využít
práce vězňů ve výkonu trestu, ale
především po propuštění ve fir‑
mách. Tím jsme předběhli trendy
a ukázali, že resocializace, která
je pro vězně důležitá, může být
i jedním z témat CSR zaměstna‑
vatelů.

Petr Hlavatý
Zakládající partner a senior consultant
poradenské skupiny HPCG. Věnuje se
podnikovým procesům a marketingové komunikaci. Kariéru začínal jako
key account manager v reklamní a komunikační agentuře. Pak založil HPCG,
kde působil jako ředitel komunikace
a tiskový mluvčí HOCHTIEF CZ a vedoucí komunikace a tiskový mluvčí
Státního zemědělského intervenčního
fondu.

HLEDÁME MĚSTO,
PRO KTERÉ
JE BYZNYS
VÍC NEŽ PENÍZE

www.mestoprobyznys.cz

Když se ohlédnete za těmi uplynulými ročníky, jaké hodnoty v nich
podle vás rezonují?
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Patří hromadné žaloby
do českého právního
řádu?

hromadná žaloba umožňuje
skupině osob s nárokem
vyplývajícím z obdobné právní
situace vést jedno soudní řízení
proti totožnému žalovanému.
Je známa z amerického
právního prostředí. i v Česku se
uvažuje o legislativním návrhu
institutu hromadné žaloby.

Ministerstvo spravedlnosti právě
pracuje na legislativním návrhu,
který by měl do českého právního
prostředí zavést institut hromad‑
ných žalob. Resort hodlá představit
věcný záměr tohoto zákona už
v září letošního roku. Jeho podoba
sice ještě není známa, po několi‑
ka letech diskusí to ale konečně
vypadá, že se i čeští žalobci dočkají
nástroje, který jim v případě uplat‑
ňování shodného či obdobného ná‑
roku umožní domáhat se jej v rámci
jednoho soudního řízení. Čeští ža‑
lobci tak získají podobnou možnost,
jako mají například ti v USA.
Snahy o zavedení hromadných
žalob v Evropě v poslední době sílí.
Svůj podíl na tom jistě mají různé,
především spotřebitelské, kauzy.
I v České republice se objevilo hned
několik pokusů o podávání jakýchsi
kvazi hromadných žalob, v naprosté

30

většině však skončily neúspěchem.
Nejznámější je kauza bankovních
poplatků, ve které se klienti bank
domáhali navrácení zaplacených
poplatků za vedení úvěrových účtů.
Tato kauza skončila neslavně, pře‑
devším pro klienty samotné.
Snahy naroubovat na český
právní řád zde neexistující institut
hromadných žalob se tak doposud
neosvědčily. Především proto, že
žalobci museli v konečném důsled‑
ku vymáhat své nároky jednotlivě
a soudy případy vždy posuzovaly
individuálně. A to navíc často zcela
rozdílně. O kolektivním vymáhání
nároků tedy nemůže být za uvede‑
ného stavu ani řeč.
Je tedy již možná načase zakotvit
do českého právního řádu institut,
který by do budoucna zabránil těm‑
to marným pokusům a dal konečně
žalobcům do rukou reálný nástroj,
jak se společně domáhat svých práv.
Zavedení hromadných žalob by tak
mohlo významně snížit náklady
na vedení sporu, zvýšit efektivitu
při uplatňování nároků, jakož i cel‑
kově posílit postavení spotřebitelů.
Na druhou stranu je však třeba
tento institut definovat tak, aby se
nestal snadno zneužitelným a sou‑
časně nadměrně nezatěžoval již tak
přetíženou justici. Bude to úkol jistě
nelehký, ale nevyhnutelný, neboť
pouze v takovém případě mají hro‑
madné žaloby v českém procesním
právu své místo. ◾

komentář

jaKub Hollman
Ředitel advokátní kanceláře Císař,
Češka, Smutný. Specializuje se
na obory správa cizího majetku,
nadační právo, finance, personalistika
a nemovitosti.
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Krátce

v průzkumu firemního vzdělávání
jednoznačně zvítězila praxe
Společnost DMC management con‑
sulting přinesla výsledky průzkumu
firemního vzdělávání. Účastnilo se
jej 40 převážně výrobních firem.
Respondenti měli možnost hodnotit
využití a přínos jednotlivých vzdě‑
lávacích metod. Z průzkumu jasně
vyplynulo, že za nejvyužívanější
a zároveň nejpřínosnější metodu
považují praxi. Průzkum hodnotil
celkem 14 metod firemního vzdě‑
lávání, mezi které patří outdoor,
mentoring, koučink, jednorázová
školení, otevřená školení, akade‑
mie, formální vzdělávání prostřed‑
nictvím VŠ, workshopy, jazykové
kurzy, přednášky, e‑learning, praxe,
konference a fóra.

efektivita MetoD

Jako nejvyužívanější a zároveň
nejpřínosnější metodu vyhodnotili
zástupci firem praxi, což je v tomto

segmentu trhu logické. Důležité
ale je, jak „učení se praxí“ pojmout
systematicky. Partnerka DMC Jitka
Tejnorová říká: „Ve většině firem
učení se praxí znamená ‚hodit
do vody a nechat plavat‘, což se
v žádném případě nedá zařadit mezi
seriózní způsoby rozvíjení potenciá‑
lu zaměstnanců. I proto roste obliba
mentoringu a různých typů koučin‑
gu. Vyzdvihla bych kombinaci obo‑
jího – metodiku Kata Improvement
& Coaching, která zapojuje všechny
úrovně zaměstnanců a dostává
rozvoj do každodenní rutiny.“
Překvapením bylo vyhodnocení
ostatních metod. V pořadí druhá
a třetí nejvyužívanější metoda byly
zároveň respondenty zařazeny mezi
nejméně přínosné. Jednalo se o jed‑
norázová a otevřená školení.
Obě metody se dají považovat
za masové. Lze předpokládat, že

Innovative Legal Services Forum 2017
Výzvy pro právní byznys v 21. století!

jich firmy využívají z úsporných
důvodů, ač konečná efektivita není
vysoká. Za druhou a třetí nejpřínos‑
nější byly vyhodnoceny workshopy
a mentoring, jejichž průběh je indi‑
viduálnějšího charakteru.
Za hlavní důvody interního
vzdělávání považují firmy zvýšení
výkonu zaměstnanců, potažmo
společnosti, zvýšení kvalifikace
a motivace. Jako nejméně podstatné
hodnotí firmy celkovou spokojenost
zaměstnanců.

oPoMíJená ZPětná vaZba

Z výsledků vyplynulo, že málo firem
věnuje prostor dostatečné zpětné
vazbě, která má po každém školení
následovat. Většina společností
preferuje nezávislé hodnocení bez
účasti školeného zaměstnance či
písemnou zpětnou vazbu formou
dotazníku. Minimum firem dá před‑
nost osobní zpětné vazbě na krátké
schůzce nebo rozhovoru. ◾

(tz)

16. 5. 2017

Slovanský dům, Praha

www.ILSF2017.com
HL AVNÍ PARTNER

ODBORNÍ PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

VE SPOLUPR ÁCI

MU002250-3
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Hana KejHová

Moravskoslezský
kraj a vize lídrů

anketa

1
2

Jak se do revitalizace
a „rozhýbání“ Moravskoslezského
kraje zapojí vaše společnost,
firma či instituce?

DaviD kašPer
ceo Purple technology s. r. o.
(27 let)

1

Já osobně jsem si dal za cíl být
inspirací pro mladé podnikate‑
le a vytvořit metodiku toho, jak
v nové době podnikat a uspět.
Tento cíl by se dal realizovat s pod‑
porou Moravskoslezského kraje,
pokud bude zájem.
Jsem v životním období, kdy tuto
vizi nemohu realizovat naplno, jeli‑
kož řídím firmu, a to zabírá hodně
času. Ale mám‑li volno, snažím
se alespoň tvořit podklady (právě
dokončuji knihu na toto téma) nebo
se účastnit konferencí či přednášek
na školách a být reálným příkladem.
Tím, že naše společnost podniká
globálně, může být naše zapoje‑
ní pouze na personální a vzdělávací
úrovni. Například podpořit mladé

2
32

3
4

Jak a co chcete
konkrétně změnit
v okruhu svého vlivu?

co aktuálně zaměstnancům,
podnikatelům a byznysovým
partnerům v tomto těžce
zkoušeném regionu nabízíte?
Jak sem chcete přilákat
nebo udržet šikovné
a kvalifikované lidi?

lidi a studenty k tomu, aby měli
chuť ze sebe dostat více, překonali
mentální limity toho, co je možné
a co není. To můžeme dělat napří‑
klad skrz konference, jako byla „Big
Think/g“ minulý měsíc v Ostravě.
Tam jsem se snažil ukázat, že kluci
ze severní Moravy mohou úspěšně
dělat mezinárodní byznys.
Na personální úrovni můžeme ta‑
lenty přilákat do našich projektů
nebo jako finanční investor podpořit
a společně realizovat projekty, které
si samy vytvoří a mají reálný podni‑
katelský potenciál.
Moravskoslezský region má
určitou „psychologickou auru“, že
tamní lidé umí zabrat a s ničím se
moc nemažou. Bohužel ale máme
i tu vlastnost, že neustále hledáme
problémy a komentujeme důvody,
proč to nejde. Pokud lidé dokážou
vymazat tu druhou část, tak mají
obrovský náskok před ostatními
regiony či zeměmi.
Naši zaměstnanci mohou využí‑
vat práci na dálku, a tak i šikov‑
ní lidé z Moravskoslezského kraje
mohou pracovat pro naše projekty,
aniž by se nutně museli natrvalo
přestěhovat někam jinam. Avšak
samozřejmě vždy záleží na konkrét‑
ní pozici.

3

4

Aktuálně je například nedostatek
lidí na pozici JavaScript developer,
a tak byl bych rád, kdybychom
mohli v následující době začít spo‑
lupracovat se schopnými develo‑
pery právě ze severní Moravy. Ale
hledáme i další pozice a talenty.
Jinak bych otázku, jak chceme při‑
lákat šikovné lidi, přeformuloval –
jak vytvořit prostředí, aby šikovní
a kvalifikovaní lidé zůstávali?
Je třeba si uvědomit, že pomalu
začínají být pracovně nejvýkonnější,
a tedy pro ekonomiku nejdůležitější
lidé z generace Y, tedy mileniáni.
A ti potřebují jiný manažerský pří‑
stup, jiné prostředí a jiné benefity
než naši otcové.
Proto by programy pro podporu
rozvoje v Moravskoslezském kraji
měly brát tuto myšlenku v potaz
a společně s lidmi, kteří dokážou
tyto moderní trendy podnikání
aplikovat, vytvářet podnikatelské
inkubátory. A podporovat firmy,
které lidem umožňují pracovat
podle potřeby této generace.
Tím, že sám jsem z této generace,
mám možnost lidem ve firmě tohle
dopřávat. Ale tuto změnu nezvlád‑
neme sami. Musí existovat další
firmy s prostředím, kde se mohou
dít zázraky.
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Jiří cienciala
vládní zmocněnec pro restrukturalizaci Moravskoslezského,
Ústeckého a karlovarského
kraje (bývalý generální ředitel
třineckých železáren) (67 let)

známé a fungující programy, které
by měly být přednostně směřová‑
ny do zmíněných krajů, ale i nové
programy a nástroje. Nejvíce se jich
sešlo v pilířích Podnikání a inovace
a Výzkum a vývoj, což mě velmi
těší, protože tyto oblasti považuji
za klíčové pro rozvoj a zvýšení kon‑
kurenceschopnosti firem a potažmo
i regionu.
Je zapotřebí vyřešit nesoulad
mezi nabídkou a poptávkou
na trhu práce, čili restrukturalizovat
i vzdělávací systém. Na tom všem
se pracuje, ale ne intenzivně a syste‑
maticky.

4

neme někoho, pro koho může být
projekt či nápad zajímavý.
Přilákat šikovné a kvalifikované
lidi můžeme prostřednictvím
úspěšných příběhů. Na začátku
musí být lidé vtaženi do záměru,
musí je práce bavit a musí být na ni
patřičně pyšní. Až pak přijdou
peníze. Takže musíme přivést nebo
podpořit zajímavé projekty, které
lidi budou bavit a pak si vydělají
i více peněz.

4

1

Podnikání je náročné a v Morav‑
skoslezském kraji navíc, vzhledem
k nižší kupní síle obyvatel, jsou horší
podmínky pro podnikání. Jsem pře‑
svědčen, že inovativní a technické
myšlení nám nechybí, ale schází nám
motivace, odvaha a kapitál. Je nutné
podpořit vznik nových i rozvoj stá‑
vajících firem, start nových projektů
a podnikání obecně.
Vidím zde důležitou úlohu státu
a krajského vedení. Je totiž také
nutné zlepšovat životní prostředí
a budovat vztah obyvatel, firem
i podniků k místu, kde žijí a podni‑
kají a pracovat na zlepšení image
kraje, aby nám schopní lidé neod‑
cházeli. Jistě by prospělo, kdyby
se podařilo do Moravskoslezského
kraje dostat nějaké další významné
firmy a také přemístit sem z Pra‑
hy nějakou státní instituci, což se
zatím nepodařilo.
Celkovou změnu může přinést
rozhodnutí vlády připravit
strategii hospodářské restrukturali‑
zace Moravskoslezského, Ústeckého
a Karlovarského kraje. Celý loňský
rok ministerstva a kraje pracovaly
na analýzách a sestavení strategic‑
kého rámce. Aktuálně zpracovává‑
me tzv. akční plány s návrhy opatře‑
ní. Cílem je akcelerovat vládní
podporu těchto regionů, zabránit
jejich vylidňování a na základě
konkrétních opatření zastavit jejich
zaostávání a nastartovat prosperitu
ve všech klíčových ekonomických
a sociálních oblastech. Návrhy jsou
začleněny do sedmi pilířů: podni‑
kání a inovace, přímé zahraniční
investice, výzkum a vývoj, lidské
zdroje, životní prostředí, sociální
stabilizace, infrastruktura a veřejná
správa. Mezi opatřeními jsou už

2

3
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toMáš PaStrňák
předseda České asociace
interim managementu (42 let)

1

Důležitá je komunikace a spolu‑
práce. Firmy musí více spolupra‑
covat mezi sebou, více spolupracovat
se studenty a institucemi. Může to
být například na platformě Hospo‑
dářské komory, svazů, asociací apod.,
které už mají určité zázemí vybudo‑
vané. Dobrým příkladem je brněnský
přístup HK. Akce typu Kontakt‑Kon‑
trakt propojují spoustu firem i lidí.
Česká asociace interim ma‑
nagementu se zapojuje do řešení
regionálních problémů prostřed‑
nictvím svých členů, zkušených
manažerů, kteří nejen zachraňují
firmy před krachem, ale také pře‑
dávají ve firmách svoje dovednosti,
mezinárodní poznatky, působí také
jako mentoři. Někdy firmy potřebují
kvalitnější řízení, ale někdy stačí
poradit a další kroky zvládnou samy.
Založil jsem v Ostravě Centrum
pro restrukturalizaci firem. Tam
mohou přijít nejen ti podnikatelé,
kteří se vlivem aktuální situace
dostali do složité situace, ale mohou
se na nás obracet i zájemci, kteří
potřebují propojit s investorem či
potřebují pro svůj rozvoj strategic‑
kého partnera. Náš tým to zhodnotí
a buď do toho půjdeme, nebo seže‑

2

3

Michal ŽiDek
člen představenstva a ředitel
úseku realizace ČeZ eSco, a. s.
(39 let)

1

Souhlasím s názorem, že trans‑
formace průmyslu není tragédií
a přináší příležitosti. Je třeba mít
ovšem na paměti, že ony příležitosti
jsou zcela nové, a proto ne zcela
lehce uchopitelné.
Z pohledu společnosti ČEZ
ESCO, a.s. se otevírají nové
možnosti přirozeně v energetice.
Konkrétními příklady jsou zejména
elektromobilita, smart city a obec‑
ně decentralizovaná energetika.
V těchto oblastech je naše společ‑
nost aktivní a příkladem může být
účast na projektu elektroautobusů
v Třinci, ve kterém jsme dodali
potřebnou infrastrukturu k nabíjení
a budeme prohlubovat spolupráci.
Zaměstnancům, partnerům
a podnikatelům nabízíme spolu‑
práci na dalších projektech v ob‑
lastech nové energetiky, kde jsme
otevřeni novým příležitostem.
Přilákání šikovných lidí je složitá
otázka pro většinu odvětví, ener‑
getiky nevyjímaje. Věříme, že úspěš‑
nou realizací přínosných projektů se
nám podaří být zajímavější volbou
pro studenty i absolventy, kteří
s našimi odborníky budou schopni
posouvat trendy dále do praxe i
v Moravskoslezském kraji. ◾
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Jana Skalková
HR pRoJektová manažeRka SpolečnoSti vodafone

Opomíjenou
skupinou na trhu
práce jsou matky
malých dětí. Proč
se vyplatí neztratit
kontakt s ženami
na mateřské
dovolené? Jak
s nimi komunikovat
a pomoci jim
s návratem? A čím
mohou přispět
i sami rodiče? Jak
to chodí ve firmách,
kde spolupráce dobře
funguje?

ExEkutivní
managEmEnt

Matky malých dětí.
Tabu, nebo skrytý
potenciál trhu práce?
Česko je z pohledu personalistů
a strategického řízení lidí uni‑
kátním „ostrovem“ v rámci EU již
od roku 2015 – s průměrnou neza‑
městnaností pohybující se kolem
šesti procent v ČR a 3,5 procenta
v Praze. Firmy se dlouhodobě potý‑
kají s velkým nedostatkem zkuše‑
ných lidí. Kde je ale brát?
Velký potenciál nabízí na trhu
práce doposud málo zapojené
a přehlížené skupiny. Jednou z nich
jsou matky malých dětí. I zde hraje
Česko prim – bohužel negativní.

34

Například Vodafone zaměstnává
1730 zaměstnanců, 49 procent jsou
ženy, v současné době je na MD/RD
198 žen (23 procent). Tato čísla
kopírují situaci mnoha dalších
českých firem. Babyboom statistic‑
ky nejpočetnějších ročníků – tzv.
Husákových dětí – je dlouhodobým
fenoménem. Tato situace trvá již
od roku 2008. Přitom řada za‑
městnavatelů deklaruje, že pokud
matkám prostor dají, získávají
zaměstnankyně loajální, výkonné,
motivované, spolehlivé.

O dobré praxi minulý měsíc
diskutovali zaměstnavatelé, rodi‑
če, zástupci politiků, státní správy
i profesních organizací na konferenci
Matky vítány, pořádané organizací
Business pro společnost. Zkušenosti
prezentovaly firmy z různých oborů,
různě velké, české i nadnárodní, např.
Vodafone, Sanofi, Hennlich, ČSOB Po‑
jišťovna. Pozitivních příkladů z praxe
je mnoho. Ukazuje se, že aby vše
dobře dopadlo, musí být aktivní obě
strany, jak firmy, tak rodiče. Jak toho
dosáhnout? Odkud začít? Pokusím
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se na základě své manažerské praxe
i osobní zkušenosti maminky shr‑
nout některé zkušenosti, které mo‑
hou být jak pro rodiče, tak pro firmy
inspirací – při hledání jejich vlastních
řešení. Hovořit přitom budu přede‑
vším o maminkách – z 99 procent
odchází na MD, RD právě ony.
Úspěšný návrat maminek začíná
už před jejich odchodem. Důležité
je, jaký vzkaz k nim firma před
odchodem vysílá. Odchod žen –
maminek – z týmu bývá spojován
s nejasnostmi – jak u žen samot‑
ných, tak u manažerů. Budoucí ma‑
minky mají jen mlhavou představu
o tom, kdy a zdali se chtějí do práce
vrátit. To je pochopitelné – dopře‑
du neumíme odpovědět na otázky:
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Jaké bude moje dítě? Jaký režim si
nastavíme? Bude zdravé? Jak bude
spát? Jíst? Jak si já sama zvyknu
na novou roli? Jedná se o otázky
důležité a velmi osobní – zejména
u matek prvních dětí. Odpovědi
přicházejí časem, po narození dětí,
když už maminky ve firmě nejsou.
Řada HR manažerů, liniových
manažerů i matek samotných
se shoduje: návrat žen ovlivňuje
vzkaz – forma a obsah, jak se ma‑
minka „loučí“, co slyší před svým
odchodem na MD. Zda se má o ná‑
vrat zajímat a usilovat o něj.
Zahraniční manažeři v Česku
komentují odchod maminek z týmů
jako určitou českou zvláštnost. Mají
pocit, že se matkám udělá party

na rozloučenou, ale mentálně, reál‑
ně s jejich návratem nikdo nepočítá.
Namísto party může firma investo‑
vat do workshopů pro odcházející
ženy, kde se připraví na novou roli.
Příjemným překvapením je
například snídaně, oběd s nadříze‑
ným. Manažeři mají návrat svých
maminek ve svých rukou tím, že
zdůrazní, že s nimi počítá i dále.

PrAxe vs. legislAtivA

Návraty maminek podporuje
i česká legislativa – správný postup
je hledat za maminky náhradu
na dobu určitou. Ostatní řešení,
např. rušení pracovních pozic
v průběhu MD, nabírání zástupů
na dobu neurčitou atd., jsou praxí, ▶
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▶ která je v rozporu se zákonem.
Krátkodobě se tato řešení mohou
jevit jako „snazší“, z dlouhodobého
hlediska jsou neefektivní, finančně
náročná a s přibývajícím časem
přináší řadu problémů jak pro
firmu, HR specialisty, pro liniové
manažery, tak i pro rodiče samot‑
né. Manažeři uvádí, že často je
i pro ně samotné pozitivní vědo‑
mí, že návratem maminek udělali
správnou věc.
Bohužel jsou i témata mimo sféru
vlivu manažera. Třeba dostupnost
zařízení předškolní péče o děti
v dané lokalitě, nastavení rolí v ro‑
dině, očekávání a předsudky okolí
(v tradiční české společnosti silný
demotivátor návratu, uváděný mini‑
málně polovinou maminek).

Vzájemná očekáVání

Mluvme spolu, proberme
očekávání obou stran, firma
i budoucí matky
Před odchodem manažer a budou‑
cí maminka mohou probrat svá
očekávání a přání – tím se dostávají
k hledání řešení. Pokud vše půjde
dobře, kdy se chce žena vrátit a v ja‑
kém rozsahu chce/může pracovat?
(Tj. mám hledat zástup interní,
nebo externí? A na jak dlouho?) Co
maminka pro návrat potřebuje?
Praxí zahraničních firem je napří‑
klad ponechání firemního telefonu.
Tím se zvýší šance, že maminka je
v kontaktu s lidmi – týmem i klienty.
Podpořit komunikaci mohou videa,
paměťové karty, diář s daty akcí
atd. – souhrn klíčových bodů, co
a jak dělat a co a kdy bude probíhat.
1.

2. Kontakt mezi firmou
a maminkami v průběhu MD a RD
Maminky jsou v tomto období
mimo firmu, sžívají se s dítětem,
novou rolí, jiným během dní.
Práce je „daleko“. V tomto období
se manažerům vyplácí trpělivost
a kontakt – vzájemné ověřování:
už můžeme být v kontaktu? Jak
a jakou formou?
Se svou manažerkou jsem se
kdysi podobným způsobem bavila
o tom, kdy se vrátím. Sama mi ná‑
sledně přiznala své obavy – nebyla
si jistá, jestli volat může. Ale rychle
jsme se domluvily.
Další formou udržení kontaktu
jsou firemní akce, ideálně i s dětmi.
Těm se pak snáze vysvětluje, že
matka odchází do firmy, kterou ony
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znají. Kontakt je důležitý i pro tým
a manažera.
Speciální programy a opatření
podporující návrat maminek –
konkurenční výhoda firem
Mnoho firem s ohledem na situ‑
aci na trhu přichází s opatřeními
zaměřenými na podporu maminek.
Nejedná se přitom jen o firmy
zahraniční. Programy, které firmy
matkám nabízí, se zaměřují primár‑
ně na podporu v oblasti zaměstnání
(podpora návratu, flexibilní formy
práce), podpora v oblasti péče o děti
(finanční příspěvky na péči o děti,
firemní školky, dětské skupiny)
a oblast rozvoje a vzdělávání (udrže‑
ní know‑how, soft‑skills). Například
Hennlich, ČSOB Pojišťovna a další
společnosti nabízí rodičům možnost
využívat firemní školky, dětské
skupiny, speciální místnosti pro
pracující rodiče s dětmi.
Vodafone matkám nabízí program
Mother policy – pokud se maminka
vrátí po půl roce, pracuje čtyři dny
za cenu pěti. Po roce dostává dorov‑
naný plat za prvních 16 týdnů mateř‑
ské dovolené (podmínkou je vrátit
se po roce na plný pracovní úvazek).
Matky, které tento benefit využívají,
vidí pozitivně možnost postupného,
v čase rozloženého návratu – ohle‑
duplného jak k nim, tak k dětem.
A firma získává zpět své zapracova‑
né specialistky a manažerky.
Dalším programem je ReConnect
– globální program pro zkušené
ženy, které mají za sebou roční
kariérní pauzu. Půl roku získávají
podporu formou individuálního
rozvojového plánu, kurzů, tréninků,
mentoringu a koučingu.
3.

4. Flexibilní formy práce
Částečné úvazky, sdílená pracovní
místa, home office jsou nejčastěji
žádanými prvky podpory maminek –
až 50 procent žen v průzkumech de‑
klaruje schopnost a ochotu pracovat
na zkrácený úvazek již od roku věku
dítěte – ideálně v rozsahu maximálně
do 50 procent, což je běžnou praxí
v mnoha zemích EU – např. v Nizo‑
zemsku, Skandinávii, Rakousku.
Možnosti jsou dané typem
provozu, popisem práce. I výrobní
firmy se ale často shodují, že je pro
ně efektivnější nabírat maminky
například na sdílená pracovní místa
než obtížně zaškolovat a hledat
nové uchazeče na pracovním trhu.

matky a pRacovní tRH
Podle údajů společnosti Cerge
z pracovního trhu s narozením
prvního dítěte mizí 44 procent
žen (z předchozích 88 procent).
70 procent matek dětí do tří
let věku nemůže najít vhodné
pracovní uplatnění (odpovídající
kvalifikaci, praxi, možnostem).
Zhruba kolem 40. roku věku se
matky na pracovní trh vrací, ovšem
na nižší pracovní pozice, než
byly ty původní, na pozice hůře
placené (rozdíl mezd mužů a žen
na stejných pozicích se odhaduje
na 22 procent), v dlouhodobém
kontextu ovlivňující důchody žen
(které jsou nyní o 1/5 nižší než
u mužů). České skóre v oblasti
platových rozdílů je nejvyšší v EU,
jsme třetí nejhorší zemí v oblasti
zaměstnávání žen matek malých
dětí do šesti let věku.

U pozic specialistů jsou pak mož‑
nosti širší – dané technologickým
pokrokem.
Pro tento typ práce je důležité
nastavení spolupráce: specifiko‑
vat úkoly i způsob kontroly jejich
plnění, rozsah spolupráce – mamin‑
ky mají strach ze zneužívání jejich
práce – aby se například z oficiální‑
ho půlúvazku nestal reálný tříčtvr‑
tinový, ovšem za horších platových
podmínek.
Důležitým předpokladem flexibil‑
ních úvazků na straně manažerů je
pak opouštění mikromanagemen‑
tu – neustálá kontrola, co a kdo
právě dělá. Pokud existují u mana‑
žerů obavy, lze je rozmělnit sdíle‑
ním vlastní dobré praxe. Nabízí se
například videohovory se sdílením
zkušeností, workshopy.
5. Adaptace po nástupu
Pokud je období před odchodem
na MD pro maminky nejasné,
návrat znamená zažívat neznámé
ve známém prostředí. Maminky
se mohou připravit na řadu věcí,
přesto až praxe ukáže, jak a co
je potřeba doladit, co zvládáme.
Je několik témat, která manažer
může s maminkou otevřít před
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návratem. Kdy a jak bude maminka
zapojená do práce? Na jakých úko‑
lech? Jakou formou bude probíhat
odevzdávání úkolů, reporting? Je
ale důležité odolat diskriminačním
předsudkům a otázkám.
Obavy, zda nebude matka často
chybět z důvodu nemoci, zdali a jak
má zajištěnu péči o dítě, kdo jí bude
pomáhat, jsou otázky legitimní – ale
pouze u rodičů samotných. Jen oni
jsou vlastníky těchto témat a jsou
zodpovědní za jejich řešení.
Náročný pro maminky je prv‑
ní den – moment, kdy odcházejí
od svých dětí, poprvé se od nich
fyzicky vzdalují. I když si dítě v jes‑
lích nebo s babičkou výborně zvyká,
pro maminku je v prvních týdnech
náročné vše sladit. Manažeři říkají,
že v tomto období je důležitá trpě‑
livost a častá komunikace i povzbu‑
zení maminek.
Adaptační období slouží k ově‑
ření předem dohodnutých pravidel
spolupráce. Změna je možná – ide‑
álně včas a po vzájemné dohodě
obou stran. Dejme si vzájemně čas
a prostor postupným přidáváním
úkolů. Pomoci mohou také speciální
workshopy před návratem mami‑
nek, vzdělávání, mentoring, e‑lear‑
ning – vše, co maminkám pomůže
rychle se zorientovat ve firmě, být
„v obraze“.
Maminky, které znám, uvádějí,
že většinou velmi brzy po návratu
přijde těšení se do práce, na svět
dospělých, kolegy, na práci, kterou
mají rády. Brzy se vše ustálí. Vložená
trpělivost přináší své ovoce ve velké
motivaci a nasazení maminek.

Druhá strAnA rOvnice –
rODiče Dětí

Firmy rodiče podpořit mohou, chyt‑
ré to i dělají. Klíčová je ale i aktivita
rodičů. Vím, jak náročné je pro ma‑
minku dilema – být s dítětem léta,
„užít si novou roli“, nebo se vrátit
po měsících do práce a kombinovat
role. Existují maminky, které se
vrací po třech, pěti, sedmi letech
(v případě navazujících mateřských
dovolených) a jsou spokojené. Jiné
ve stejné situaci zažívají zklamání.
Firma se změnila, management je
jiný a není na co navázat. Odvážné
maminky se vrací dříve, nebo po‑
stoupily na jinou roli. Další si splní
svůj sen a od základu promění svůj
život – pustí se třeba do podnikání.
Rozhodnutí je na každé mamince.

1. Role maminky v kontextu
ostatních rolí
Příchod dítěte změní život ženy
od základu. Ze začátku dítě vyža‑
duje velkou péči. Ale je důležité
poznat okamžik, kdy dítě už může
do společnosti jiných dětí. Když
jsem se sama snažila odpovědět si
na otázku „Co a jak dál?!, věděla
jsem, že důležité je pro mě udržet
si vedle světa dětí a role maminky
i ostatní role – ty nemizí. Jsem
maminkou, specialistkou, manžel‑
kou, sestrou, dcerou… Dítě je mým
dítětem až do konce života a i psy‑
chologové uvádějí, že šťastné dítě
má šťastnou maminku.
Pokud ženě přináší štěstí její
práce, vztahy s lidmi, není důvod,
proč se toho vzdávat – spíše je
důležité hledat cestu, jak na to.
K hledání odpovědi mi osobně po‑
6. Role středního managementu
mohla naprostá upřímnost k sobě
Vysoký počet žen, které pracovní
samotné: Co mi návrat přinese?
trh z důvodu mateřství a péče o děti A co mi vezme? Jak má můj návrat
často nedobrovolně opouští (44 pro‑ vypadat? Chci se vrátit k původní
cent), nechce primárně opustit
pozici? Nebo zkusit rozvoj v jiné
firmu nebo pozici. Opouštějí tým
oblasti? V jakém rozsahu se chci
na základě rozhodnutí konkrétního práci věnovat? Jak chci řešit péči
manažera. Role liniového manažera o dítě v době, kdy se budu věnovat
je od počátku odchodu maminek až práci? Kdo mi v tom pomůže? Čeho
po jejich návrat klíčová.
jsem ochotná se vzdát (finance,
Sebelepší firemní politiky a opat‑
kariéra atd.)? Čeho se naopak vzdát
ření nevykryjí neochotu, předsud‑
nechci?
ky a špatná (protiprávní) jednání
Odpovědi jsem si psala, diskuto‑
a uvažování konkrétních šéfů.
vala o nich s lidmi, které mám ráda.
Z osobní zkušenosti manažerky
Zajímavé pro mě bylo zjištění, co
pak vím, že například maminky, kte‑ odpovědi vypovídaly o mně samot‑
ré se do mého týmu vracely, byly jiné né. Návrat do práce byl u nás doma
než před narozením dítěte – získaly
týmovou záležitostí. Řekla jsem si
nadhled, vytrvalost, neuvěřitelnou
o podporu partnerovi, babičkám,
efektivitu a úžasně tmelily tým.
kamarádkám. Nebojte se chůviček
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Osobně vnímám mateřskou roli jako
nejlepší školu
managementu,
time managementu i osobního rozvoje,
říká Jana Skalková.

nebo jeslí, kde se o dítě pár hodin
postarají.
Nejtěžší je toto téma otevřít.
Když je začneme probírat, řešení
přichází. Byla jsem a stále zůstávám
být překvapená, kolik úžasných
lidí v okolí mám, a jejich pomoci si
vážím. A překvapená jsem byla i re‑
akcí dětí – ve všech třech případech
si rychle zvykly na nové lidi. Můj
pozvolný návrat do práce byl dobrý
i pro ně – poznávají více lidí, budují
si sebedůvěru, vztahy s kamarády.
Já se těším jak do práce, tak ale
i domů ke svým dětem. Proto si
myslím, že základem úspěšného
návratu do práce je převzít osobní
odpovědnost.
2. Prubířský kámen – proaktivita
Pokud dětem říkáme, že mohou být
v životě, kýmkoliv si přejí, ponech‑
me si i my své osobní sny. Můj
návrat je moje zodpovědnost, moje
rozhodnutí. Každý návrat mě něco
stojí, ale něco také získávám (např.
v krátkodobém horizontu přijdu
o část výdělku, který dám na jesle,
v dlouhodobém si ale udržím svou
profesi, kontakty a i finanční přínos
bude větší).
3. Rozšíření dovedností
Mateřství je úžasnou rolí, která při‑
náší do života ženy mnoho nových
dovedností. Každý den vyjedná‑
váme (v běžném životě, s lékaři,
na úřadech). Každý den jsme flexi‑
bilní, učíme se trpělivosti, nadhledu,
vytrvalosti (o malé děti pečujeme
24 hodin denně). Komunikujeme
jinak než dříve. Máme spoustu
dovedností, které jsme získaly díky
naší nové roli. Je dobré si je uvě‑
domit a také je prodat i v pracov‑
ním kontextu. Já osobně vnímám
mateřskou roli jako nejlepší školu
managementu, time managementu
i osobního rozvoje. ◾

Jana Skalková, je manažerkou HR s více
než 20letou zkušeností v oblasti vzdělávání.
Spoluautorka projektu čSoB „program pro rodiče“,
který byl v roce 2011 vítězem HR excellence award.
Je matkou tří dětí.
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Hana keJHová
foto: václav kozák

rozhovor

Za zlatou medailí je vždy
nějaký úspěšný příběh
38
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Jiří Ježek je
profesionální
cyklista.
Šestinásobný
paralympijský
vítěz a mistr světa,
nejúspěšnější
cyklista
paralympijské
historie. Závodí
i se zdravými
cyklisty, přestože
má amputovanou
nohu pod kolenem.
věnuje se také
dobročinným
projektům
a motivačním
přednáškám pro
firmy.

Scházíme se v podvečer na Kulaťá‑
ku v pražských Dejvicích, protože
jste pořád v jednom kole… Je to
běžné v životě profesionálního
sportovce?
Tak já jsem v poklusu od doby, co
jsem přijal nabídku stát se profe‑
sionálním sportovcem. Soňa, moje
manželka, tehdy odešla ze zaměst‑
nání, protože jsem si uvědomil,
že potřebuji někoho, kdo se bude
starat o mé zázemí a bude komuni‑
kovat s firmami, abych měl čas hlav‑
ně na sport. I když to samozřejmě
nejde moc oddělit. Letos mám před
sebou poslední sezonu, ale život
pomalejší není. Naopak se snažíme
stihnout všechno, co stihnout chce‑
me. Je to běžný pracovní rok jako
ty předtím, jen s tím rozdílem, že si
oba uvědomujeme, že nás čeká nová
výzva, až s touto sezonou skončím.

Když jsem dostal šanci, abych se
sportu věnoval profesionálně, tak
v té době nebylo ani v zahraničí
běžné, aby handicapovaný spor‑
tovec byl plný profesionál. Neměl
jsem zkušenost ani představu, co
bych mohl pro firmy, které mě
sponzorují, udělat. Všechno jsme se
učili za pochodu. Měl jsem touhu
nabídnout jim něco, za co se jim
vyplatí, aby se mnou spolupracova‑
ly. Uvědomuji si, že jako handica‑
povaný sportovec nemám takový
dosah, co se týče například reklamy
pro firmy.
Ale vždy jsme se snažili na‑
bídnout něco navíc a intuitivně
jsem vycítil, že jsou to věci spjaté
s motivací jejich zaměstnanců nebo
týmů, a to na základě mého život‑
ního příběhu, vlastních zkušeností
a s tím, čím jsem si musel projít při
překonávání svého handicapu.
Lze najít paralely mezi sportov‑
ním životem a byznysem? Jak to
využijete?
Jedna věc je spolupráce s firma‑
mi, které se zabývají sportovním
vybavením, co se týče sportovní
reklamy. Druhá část, možná důleži‑
tější, je fungování a motivace, která
se týká zaměstnaneckých kolektivů
a vůbec komunikace změn ve fir‑
mách. Já osobně jsem si musel
v životě projít nejednou změnou.

Stavím
na vlastní zkušenosti, takže
mi hodně lidí
říká, že je to
autentické,
a proto to
oceňují.

Pracovní den cyklisty sestává
z tréninku 4–6 hodin v sedle
kola. Jak si designujete vše, co
s profesionálním sportem také
souvisí?
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Jakou formou to budete dělat?
Co se týče inspirativních setkání,
tak se nejprve ptám firmy, v jaké
konkrétní situaci se nachází. Jde
třeba o práci se strachem zaměst‑
nanců z určité změny, nebo je to
klasická motivace úspěšné firmy,
kdy management chce, aby byli ještě
lepší a neusnuli na vavřínech. Může
jít o formu besedy, pokud je tam už
nastavená nějaká kultura dalšího
vzdělávání zaměstnanců, kteří jsou
připraveni na sebeřízení. Nebo to
může být klasická přednáška, kdy
na svém příběhu ukazuji, že stojí
za to snažit se překonat překážky
a jít za svým snem. A to i bez jistoty,
když se okolí zdá, že sen bude těžké
naplnit. V mém případě tomu tak
bylo několikrát a výsledek za to
opravdu stál.
Často mluvíte o radosti ze spor‑
tu a prožívání úžasných emocí.
Ve světě sportu se ale také točí
velké peníze a někdy se z něj vy‑

trácí jeho původní smyl. Co byste
chtěl změnit ohledně sportovního
managementu v Česku a v zahra‑
ničí?
V Česku je pole neorané například,
co se týče vzdělávání sportovců, ať
těch zdravých, nebo paraolympioni‑
ků. Myslím, že když se někdo chce
stát profesionálem a sportem se ži‑
vit, tak se nemůže fixovat jen na svůj
profesionální výkon. Ten je samo‑
zřejmě základem, protože se živí
výsledky, ale neméně důležité je i to,
aby byl brán jako úspěšný sportovec.
Další věc je ta, že musí umět o svých
výsledcích a výkonu komunikovat
navenek. Jak vůči fanouškům, tak
s firmami, které mu umožňují být
profesionálem. Sportovec může být
profesionálem jen tehdy, když je za‑
jímavý pro firmy, které mu přinášejí
peníze.
O co sportovec přichází, když tuh‑
le stránku podcení?
Bez toho, aby uměl komunikovat
s firmami, velmi tratí na zázemí, kte‑
ré může mít. Dnes více než výsledky
prodává sportovce jeho příběh, jak
k těm výsledkům přišel. A je jedno,
zda je to zdravý sportovec, nebo
handicapovaný profesionál. Za zla‑
tou medailí je vždy nějaký úspěšný
příběh. Pokud toto neumí zvládat
sám, musí to za něj dělat manažer
nebo někdo jiný. Vždycky je fajn,
když sportovec není jen stroj na fy‑
zický výkon, ale umí komunikovat.
Nikdy bych nechtěl mít vztah
s firmou na úrovni, že na mě jen
nalepí své logo a já za to beru pení‑
ze. Tak nemůže profesionální sport
dobře fungovat. Sportovec by měl
sám nabídnout něco navíc a také
firma by jej měla využít nejen k pre‑
zentaci svého loga nebo produktu,
ale zapojit jej co nejsmysluplněji.
Původním povoláním jste elektro‑
technik. Pak jste byl protetikem,
který uměl lidem majícím podob‑
nou diagnózu poradit. Neláká vás
podnikání v oblasti hi‑technologií
a protetických náhrad?
V oboru protetiky jsem fungoval
deset let až do roku 2004, kdy jsem
se profesionálně začal věnovat
cyklistice. Netroufnu si vrátit se
k oboru po více než 13 letech, kdy
jsem s ním ztratil úzký kontakt.
Zase bych začínal od nuly a bylo
by to pro mě složité. Spíš mohu
poskytnout zkušenosti jako aktivní ▶
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▶ uživatel protéz, třeba pro nějakou
už fungující firmu, která je ochotná
zabývat se nejmodernějšími techno‑
logiemi.
Bavili jsme o zvládání neúspěchu.
Ale co zvládání úspěchu? To je
téma, které úspěšní lidé v kariéře
řeší často?
Když jste nejlepší v tuzemsku nebo
na celém světě, tak se k tomu mu‑
síte umět postavit. Jak k úspěchu,
tak k neúspěchu. Tohle je ale osobní
vývoj každého a moc se v tom nedá
radit. Každý si v tom musí najít své
výzvy. Já jsem se vždycky snažil in‑
spirovat lidmi, kteří se dostali na vr‑
chol. Díval jsem se, co dělají pro
to, aby se na něm udrželi. Myslím,
že dostane‑li se člověk na špici, je
logické, že se mu ta pozice natolik
líbí, že na ní chce zůstat, co nejdéle
je to možné.
Díky sportu jsem pochopil,
že když se dostanete na vrchol
a vyhrajete závod, tak už musíte
přemýšlet o tom, co uděláte, abyste
i příští rok vyhráli znova. V živo‑
tě to není tak jednoduché, nejde
o jeden závod. To měřítko není také
tak snadné, ale věřím, že se spor‑
tovní dráha s výkony v kariéře dá
porovnat.
Co pomáhá k tomu, aby člověk
obstál na vrcholu?
Mně se ukázalo, že k tomu, aby
si člověk pozici udržel, je potřeba
udělat mnohem více než jen dát
investici do prvotního vítězství.
Konkurence chce zopakovat vaši
cestu k vítězství a vy musíte udělat
každý rok něco navíc. To je paralela
k tomu, když člověk něčeho do‑
sáhne v oboru vědy, kultury nebo
byznysu ‑ je také potřeba být pořád
lepší a hledat nové výzvy a cesty.
To máme všichni stejné. Ale tuhle
spirálu honby za nekonečným
úspěchem nejde vytáčet doneko‑
nečna.
V čem spočívá past pro lidi, kteří
příliš srostou jen se svou profesní
rolí?
V určitý moment kariéry se spor‑
tovec, vědec, manažer dostane
na takovou úroveň, že si řekne, že
už mu to stačí. Někdy ho zastaví
nemoc, která jej zastihne, protože
se fyzicky dostal na hranu. Jindy
za tím jenom je, že si to uvědomí
bez nějaké negativní zkušenosti,
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Jiří Ježek je v současnosti jedním z nejúspěšnějších handicapovaných sportovců.

což je samozřejmě lepší. Občas mu
to naznačí okolí. Nicméně k téhle
hranici jednou každý dojde a musí
si trochu pozměnit svůj žebříček
hodnot. Mně se to stalo kvůli
těžkému úrazu, který jsem měl před
třemi lety.
Byla to situace, kdy jste po pádu
na mistrovství světa v americkém
Greenville musel být převeden
do umělého spánku? Přestože jste
utrpěl zranění nohy v 11 letech, tak
jste dostal další lekci?
Do té doby jsem měl touhu být
každý rok nejlepší na světě a pořád
svoje pozice obhajovat. Byl za tím
i strach, co bude, až svůj nejdůleži‑
tější závod nevyhraju…
Od začátku rád jezdíte se zdravými
sportovci. Proč? Je to výzva, boře‑
ní bariér, nebo prostě jen testování
limitů?
Nejdříve jsem jednal intuitiv‑
ně. Do sportu zdravých jsem šel
s touhou otestovat svoje limity.
V momentě, kdy jsem se stal
nejlepší mezi handicapovanými
závodníky, tak jsem začal zkoumat,
kam až můžu. To boření bariér
zpočátku byla spíš intuitivní snaha
jít za svým snem. Vyzkoušet, kam
mě sportovní svět pustí vzhledem
k mému handicapu.
Na druhou stranu jsem vnímal, že
moje působení mezi nimi může mít

přínos i ve světě zdravých. Mohu
být motivací pro mladé začínající
závodníky. Aby mohli růst a viděli
na mě, co všechno jsem musel dělat
pro překonání handicapu, abych
Pokud sporse dostal na určitou úroveň. Oni to
tovci nemají
mají o něco snazší v tom, že takový
během své
handicap nemají. Cesta za sportem
kariéry oči
je pro ně jednodušší. Trenéři mi
otevřené, tak
říkakali, že jim pomáhám i v jejich
to po jejím
práci ke zdokonalování mladých
skončení mají
v životě trochu závodníků. Na mém příkladu jim
dávají vědět, že když člověk na sobě
těžší.
pracuje a maká, tak to může dotáh‑
nout dál, než se původně zdálo.
Jak může váš příklad pomoci han‑
dicapovaným sportovcům?
Myslím si, že míchání sportu
s byznysem může pomáhat spor‑
tovcům, když jsou otevření a umí
komunikovat se světem byzny‑
su. Rozšíří si obzory a připraví si
kariéru na dobu, kdy se sportem
skončí. Vytvoří si spoustu kontaktů
a mohou nalézt příležitost, jak se
dále uplatnit. Sportovec tak může
pomoci byznysu, protože i v něm
jsou potřeba podobné vlastnosti,
jako je například cílevědomost.
Sport je samozřejmě určité
zjednodušení života – máte cíl,
závod a přípravou na něj je ces‑
ta. Pak v určitý den musíte umět
prodat přípravu. V životě to tak
jednoduché není. Jsou v něm různé
vnější vlivy a osudové rány. Musíte
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vycházet ze zadání, kam směřuje
firma, kde pracujete. To všechno je
složitější, a proto je i život náročněj‑
ší než cesta ve sportu. Možná proto
někdy sportovci žijí ve své uzavřené
bublině. Jsou orientováni na jed‑
noduchý cíl a cestu k němu. Pokud
nemají oči otevřené už během své
kariéry, tak to po jejím skončení
mají trochu těžší.
Cesta boření bariér ve vašem pří‑
padě také nebyla snadná…
Ano. Když jsem například vcházel
do světa zdravých, nebylo tomu tak,
že by mě tam všichni vítali. Nebylo
to úplně jednoduché a musel jsem si
tam svoji pozici prosadit. I propojo‑
vání světa sportu s byznysem neby‑
lo v tuzemsku ještě nijak nastavené.
Neměli jsme žádný příklad toho, jak
fungovat s firmami, a museli jsme
se všechno učit sami a udělali jsme
také spoustu špatných rozhodnutí.
Jste připraven na dráhu motivač‑
ního kouče?
Zatím je pro mě těžké působit
jako motivační řečník třeba vedle
Mariana Jelínka, který má několik
doktorátů a certifikátů v oboru kou‑
činku. Stavím na vlastní zkušenosti,
ale právě proto mi hodně lidí říká,
že je to autentické a že to oceňují.
Chci na sobě dál pracovat. Deset
let dělám motivační přednášky. Ale
dělal jsem je kvůli tomu, že mě o ně
firmy samy žádaly. V době tréninku
mě to stálo hodně energie. Spoustu
přednášek jsme odmítali, ale teď
na ně zbude více času. Začnu k nim
přistupovat s větší vážností. Tím, že
mám touhu po dokonalosti, tak se
chci věnovat i řemeslu, třeba kou‑
činku, rétorice, psychologii…

Jste šťastný?
Jsem víc než šťastný. Když se nad
tím někdy zamyslím, tak nemohu
uvěřit tomu, co se nám s mojí ženou
Soňou podařilo vybudovat kolem
cyklistiky a kam jsme se dostali. Co
se týče výsledků ve sportu, tak je
to nádherná kariéra. Ale ještě víc
myslím to, kam jsme se dostali v zá‑
zemí, kolik lidí nám pomáhá. Kolik
profesionálů jsme i díky sportu
poznali. I kvůli sportu mám určitou
pozici ve společnosti. Tím nechci
říct, že bych byl nějak známý. Ale
na spoustě míst má člověk otevře‑
né dveře. Takže mohu ze sportu
s pokorou odejít. Ale určitě budeme
chtít svoje zkušenosti využít, aby‑
chom svůj život žili hezky a dělali
pořád to, co nás baví.

Jiří Ježek (42 let)
Jiří Ježek, nejúspěšnější cyklista
v paralympijské historii, držitel šesti
zlatých medailí a čtyř stříbrných, navíc
pětinásobný mistr světa, se po velice
vážném zranění v roce 2014 dokázal
vrátit do elitní světové desítky. Potvrdil to jak šestým místem ve stíhacím
závodu loni v Riu, tak i letos v únoru
pátou příčkou na šampionátu v Los
Angeles. Přesto se chystá na konci
letošní sezony ukončit kariéru. Vyšla
o něm autobiografická kniha Frajer.

To vám moc přeji. Náš rozhovor ale
nekončí. Zapojit se do něj mohou
naši čtenáři na HR meetingu příští
měsíc. Moc s na vás těšíme. ◾

Bc.

Ing./Mgr.

MBA

Ph.D.

BSBA

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ

www.vsfs.cz

Naskoč do mý
káry, kotě...

Díky,
já už jedu
jinam!

Jako kluk jste ještě před svým
zraněním chtěl být fotbalista. Ten
sen jste musel změnit. Je těžké
rozhodnout se pro jiný cíl?
Člověk má energii na jeden velký cíl.
Nevím, jestli bych stejnou ener‑
gii a „drive“ byl schopen věnovat
něčemu novému. Přece jenom je
mi 42 a fyzická energie ubývá. Je
to přirozený vývoj. Člověk se asi
od osmnácti snaží něco vybudovat
a pak nastane čas, aby si to taky
trošku užil. Alespoň já to tak cítím.
Neříkám, že kolo pověsím na hřebík.
Posadím se do křesla a budu si uží‑
vat jen to, kam jsem se vypracoval.
MU002245-4
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Jakub Štefeček,
Jednatel společnosti James Cook languages

Vedou rozvojové benefity,
především výuka jazyků
Firmy se předhánějí
v nabídce benefitů.
Ve většině případů
nedokážou změřit, zda
jsou pro zaměstnance
přínosem a odpovídají
jejich potřebám. Aby měly
benefity smysl, je nutné
pravidelně vyhodnocovat
jejich efektivitu.

Zaměstnavatel může poskytovat benefity jako bonus. Těmi
jsou stravenky, Multisport karty,
dovolená navíc, sick days… Efektivitu takových benefitů lze ověřit
spokojeností zaměstnanců, sledováním fluktuace či dotazníky. Mimoto
může poskytovat benefity ve formě
rozvojových aktivit, což mohou být
kurzy, které rozvíjí určité dovednosti a kompetence zaměstnance.
V tomto případě je možné (a potřebné) měřit efektivitu rozvoje
komplexněji a více do hloubky.
Jedním z nejžádanějších typů
benefitů je jazyková výuka. Profesionální poskytovatel jazykového
vzdělávání by měl vždy provést
vstupní audit, vyhodnotit požadavky zaměstnavatele i studentů, doporučit vhodný typ kurzu a kvalitu
výuky průběžně sledovat. Jedině
tak lze zajistit efektivitu nákladů
i obětovaného času.

PreFerence
Při Volbě beneFitů

Pracovním trhem rezonují povzdechy, jak je náročné najít kvalitní
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a schopné zaměstnance. Do určité
míry je to dáno tím, že firmy nemohou nabídnout zaměstnancům plat,
který by si představovali. Snaží se
nalákat zaměstnance na širokou
škálou benefitů. Zatímco zájem
o stravenky, mobilní telefon či
počítač zůstává konstantní, zvyšuje
se poptávka po jazykovém vzdělávání. Zaměstnanci si uvědomují, že
investice do svého vzdělání nesou
nejvyšší úrok. Nabyté znalosti neztrácejí na hodnotě (a když, tak jen
pomalu) a vytvářejí bázi, na které
lze dál stavět.
Zaměstnavatel si je i vědom
toho, že je třeba své zaměstnance
neustále vzdělávat, a to především
v oblasti jazykových kompetencí,
které bývají v českých firmách
nedostatečné. Týká se to nejen mezinárodních korporací, ale i menších
firem, jež stále častěji v komunikaci
využívají cizí jazyk na denní bázi.

Audit nA několikA
úroVních

Zaměstnanec musí jasně definovat, co od benefitu očekává.
Správný poskytovatel jazykového vzdělávání před zahájením
výuky zjišťuje, jaké jsou potřeby

zaměstnavatele a jeho zaměstnanců. Pouhý rozřazovací test
není dostatečný. Vyplatí se dělat
audit na několika úrovních. Zjistit
požadavky společnosti jako takové
a jejího managementu. Analyzovat
je s personálním oddělením, které
je hlavním komunikačním partnerem na straně firmy.
Tento proces je klíčový pro správné nastavení spolupráce. V rámci
auditu se řeší i rozpočet, který má
firma k dispozici.
Pak lze nastavit parametry výuky,
její intenzitu, počet lidí ve skupině,
jazykovou úroveň kurzu či požadavky na lektora. Vyplatí se probrat
i finanční spoluúčast ze strany zaměstnanců. Ta jednak sníží náklad
společnosti a má pozitivní dopad
na motivaci samotných studentů.

eVAluAce beneFitu

Výuka a pokroky jednotlivých
studentů se musí sledovat. Kompetence se často hodnotí souhrnně, pomocí šestistupňové škály,
od úrovně A1 po C2. Stupně jazykové úrovně jsou dané Společným
evropským referenčním rámcem.
Toto hodnocení je však příliš standardizované. Nově se zavádí Kom-

doporučení pro manažery:
Při procesu rozhodování, zda a jaký benefit zaměst
nancům nabídnout, by měl mít však každý manažer
nebo pracovník HR na paměti dvě otázky:
1. Co od benefitu očekávám?
2. Jak budu měřit, jestli má očekávání splnil?
Jedině při získání uspokojivých odpovědí na obě otázky
je možné pomýšlet na adekvátní zhodnocení toho, jaký
benefit se vyplatí zaměstnancům poskytovat.
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limity měření eFektiVity

V delším časovém horizontu
se může jasně
ukázat, že
určitý druh benefitu, jako je
například jazyková výuka, je
silným motivátorem k tomu,
aby zaměstnanec na pozici
zůstal.

U měření efektivity jakéhokoliv
benefitu je nejdůležitější, aby zaměstnavatel na začátku realisticky
nastavil cíle, kterých chce dosáhnout. Aby si ujasnil, zda potřebuje
zlepšit kompetence svých zaměstnanců pro práci, zda jim chce dát
příležitost k osobnímu rozvoji, nebo
chce nabídnout benefit, aby se stal
lepším zaměstnavatelem v očích
jak stávajících, tak potenciálních
zaměstnanců. Podle toho je pak
potřeba efektivitu měřit vhodnými
nástroji. Ať už je to pokrok v určité
oblasti, sledování docházky a aktivity nebo spokojenost zaměstnanců
s benefity.
Bohužel, řada zaměstnavatelů
v tom nemá jasno nebo spojuje
různé cíle dohromady. V neposlední
řadě může být průkazným nástrojem k měření efektivity benefitů
fluktuace zaměstnanců. V delším
časovém horizontu se může jasně
ukázat, že určitý druh benefitu,
jako je například jazyková výuka,
je silným motivátorem k tomu, aby
zaměstnanec na své pozici zůstal.
Nabídky správně cílených benefitů je možné využívat i při náboru
nových zaměstnanců. Přizpůsobit
nabídku tomu, co by je mohlo
nejvíce oslovit. Na kterou nabídku
práce reaguje více uchazečů? Které
firemní benefity fungují a které je
naopak tolik nelákají?
Kromě jazyků mají uchazeči stále
věší zájem o dovolenou navíc, možnosti práce z domu či „sick days“. ◾
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úhel pohledu…

petenční hodnocení, při kterém se
sleduje pokrok studentů individuálně.
Student společně s lektorem definují,
na které kompetence se zaměřit.
Někdo potřebuje telefonovat, jiný
vést mítinky, prezentovat či zvládat
„small talk“.
Přestože se neposune o úroveň
výš ve všech kompetencích, může
se zlepšovat v dílčích. Vyhodnocení
zlepšení probíhá po roce ke konci
výukového období. Během roku je
lepší zaměřit se na potřeby jednotlivých studentů než jen reflektovat
míru zvládnuté látky či posun
na škále. Získaná data poté obdrží
nejen studenti, ale i zaměstnavatelé,
kteří tak mohou zhodnotit přínos
vložených prostředků. Kompetenční
hodnocení probíhá napříč celou
firmou, topmanažery nevyjímaje.

Jako primář operačních sálů
mám pět žen na krátký úvazek
Jako manažer ve zdravotnictví se potýkám s nedostatkem zdravotních sester. Návrat do zaměstnání jsem
zažil dvakrát i u své manželky. Vím, že skloubit rodinu
s prací není jednoduché. Věcí, které by ženám pomohly,
je mnoho. Jednou z nejdůležitějších je to, aby mohly
čerpat kratší úvazky. Vidím to jako jednu z největších
překážek českých žen k návratu do práce.
I já se v roli manažera stále učím. A musím se přiznat,
že během své kariéry jsem musel změnit přístup k tomu,
jak zaměstnávat ženy, které se vracejí po mateřské.
Do havlíčkobrodské nemocnice jsem nastoupil jako krizový manažer. Bylo to po tragické události s heparinovým vrahem, která naši nemocnici velmi poznamenala.
Probíhala zároveň i ekonomická krize.
Dělali jsme všemožná opatření, abychom získali
nový personál. Napadlo nás, že nabídneme některým
ženám na mateřské dovolené, aby se vrátily do práce
dříve. Samozřejmě jsme s mými náměstky vnímali
i nároky, které s sebou zdravotnictví nese. Nejde totiž
o klasickou kancelářskou práci. Uvažovat o zkrácených
úvazcích nám připadalo jako nesmysl. V nemocnici je
důležitá i návaznost prací ve směnách, což je na vedení
lidí náročné.
Nedostatek sester ale trval a znovu jsme probírali
všechna rizika, včetně finančních. Když zaměstnáte
třeba tři ženy na zkrácený úvazek, má to samozřejmě i ekonomické dopady. Přesto jsme si řekli, že to
zkusíme. Považuji toto rozhodnutí za jedno z nejdůležitějších, která jsem jako manažer udělal. V nemocnici
už zaměstnáváme řadu žen v různých typech zdravotnických zařízení. Máme lékařky, zdravotní sestry a moc
se nám to osvědčilo. Je pravda, že to klade na vedoucí
oddělení větší finanční, logistické i organizační nároky.
Ale jako primář operačních sálů mám pět žen, které
pracují na zkrácený úvazek. A přineslo to řadu pozitiv.
Jak jsme si poradili?
Nemůžeme ženám nabídnout, aby chodily jen na čtyři hodiny. Takže jedna chodí v úterý, jiná ve středu
a další ve čtvrtek a takto vykryjeme celý úvazek.
Do ženského kolektivu to vneslo spoustu pozitiv. Ženy
si vycházejí vstříc. Některé rády pracují o víkendu, kdy
jim děti pohlídá manžel či prarodiče. Nebo žena, jež
má větší dítě a pracuje na celý úvazek, využije zástup,
který jí vykryje kolegyně s kratším úvazkem. ◾

Vít kaňkovský je lékař a místopředseda pro sociální politiku
v poslanecké sněmovně. od r. 2000 pracuje v havlíčkobrodské nemocnici,
mezi lety 2006 a 2011 ji vedl jako ředitel.
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Přemýšlíte o novém sídle firmy? V metropoli se
kanceláře nejvíce staví v Praze 5, na Pankráci
i v centru. objem realitních investic v Česku
může letos překročit 81 miliard korun. V hlavním
městě se podle realitních expertů stále více firem
stěhuje či expanduje. chtějí být v dosahu svých
zaměstnanců a klientů.

Firmy se častěji
stěhují. Hledají
atraktivní kanceláře
Aktuální vývoj na pražském trhu
kancelářských nemovitostí je
v řadě ohledů podobný vrcholu
trhu v uplynulé dekádě (v roce
2007). „Tehdejší, stejně jako dnešní
hospodářský růst umožňuje firmám
expandovat, i když z důvodů opatrnějšího přístupu trvá rozhodovací
proces déle. Řada z nich se teď poohlíží po nových kancelářích, což
dokazuje i rostoucí podíl pronájmů
nových prostor na úkor renegociací, jejichž podíl v roce 2016 výrazně
poklesl,“ říká Petr Kareš z JLL,
která nabízí komerční nemovitosti
a správu investic společnostem
a investorům v Česku. „Firmy se
snaží změnit kancelářskou budovu
po deseti až dvanácti letech a zefektivnit a zatraktivnit pracovní
prostředí v souladu s moderními
trendy,“ doplňuje Kareš. V současné době poptávají prostory větší
než pět tisíc metrů čtverečních
například Deloitte, Honeywell či
Prima TV.
Aktuálně je v Praze ve výstavbě
330 000 m2 nových administrativních prostor, z nichž by mělo být
171 000 m2 dokončeno letos. Nejrozsáhlejší výstavba probíhá v Praze 5
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(podíl 16,2 % na celkovém trhu)
a tvoří podle JLL druhou největší
lokalitu v hlavním městě.
Intenzivně jsou v Praze 5 zhodnocovány pozemky kolem stanice
metra Radlická, ať už se jedná
o druhou budovu sídla bankovního
domu ČSOB či další budovy projektu Waltrovka.
Zajímavou lokalitou je i Smíchovské nádraží, kde se směrem k Vltavě staví budova Five s předpronájmem většiny prostor farmaceutické
společnosti MSD.
Čtvrtá pražská městská část tvoří
největší trh s moderními administrativními prostory v rámci hlavního
města, její podíl je téměř 27 %.

Připravuje se pět projektů, které
budou dokončeny v následujících
dvou letech. K nejrozsáhlejším
bude patřit Main Point Pankrác
(24 000 m2), rekonstrukce dvou
budov BB Centra či Trimaran /
/ City Deco. Zajímavou alternativu
velkým projektům nabídne komorní
Pankrác Prime (7000 m2) při stanici
metra Pražského povstání.
Třetí největší kancelářskou lokalitou s 15,8% podílem představuje
Praha 1. Nabídne v nejbližších dvou
letech 27 300 m2 nových kanceláří.
Projekty jsou s ohledem na historické
centrum menšího rozsahu. Jedná se
o novostavbu Palác Národní a čtyři
rekonstruované objekty (Šporkovský

Největší ﬁremní stěhování v loňském roce
Firma
SAP
Oracle
Computer
Sciences

odkud

kam

nově pronajatá plocha

3 budovy v Praze

Metronom, Praha 5

25 000 m2

The Park

Aviatica, Praha 5

10 400 m2

2 budovy v Praze

Enterprise, Praha 4

9 400 m2

Zdroj: JLL Research, unor 2017
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daným kancelářským areálem s ideální dopravní dostupností. Nachází
se v bezprostřední blízkosti stanice
metra Palmovka a navazuje na administrativní centra vyrůstající v okolí
Pobřežní ulice v Karlíně a nedaleko
stanice Invalidovna,“ říká Ondřej
Buršík, obchodní ředitel společnosti
Metrostav Development.
Vznikne zde 25 500 m2 pronajímatelných ploch poskytujících nájemcům prostory s možností kombinovat
otevřený prostor s klasicky uzavřenými kancelářskými jednotkami.
Autorem architektonického návrhu
je ateliér Aulík Fišer architekti, generálním dodavatelem Metrostav.
Zatímco dosud tato firma většinu
kanceláří stavěla pro sebe, tentokrát prostory nabídne k pronájmu.
Dohromady na místě postaví tři budovy. Ve dvou případech půjde o novostavby, třetí vznikne kompletní
rekonstrukcí staré průmyslové haly,
která je památkově chráněna.
Metrostav Development mimo jiné
projevil zájem právě o projekt Nové
Palmovky, kterou skupina budovala
pro radnici Prahy 8.
Jelikož se městská část soudí
s pražským magistrátem, komu
budova patří, není možné ji prodat.
Dosud se předpokládalo, že půjde
o nové sídlo Prahy 8 či základnu
pražské záchranné služby.
Problém byl v tom, že pozemky
pod stavbou patřily Praze, a nikoliv
městské části. O tom, komu budova
patří, by měl letos rozhodnout soud.
Celkové náklady na stavbu mají
dosáhnout 1,2 miliardy.

trh s kAncelářemi roste
Praha 8 se rozrůstá o nový projekt Palmovka Open Park. Aviatica je vlajkovou lodí roz
sáhlého developmentu na území bývalé továrny Walter v pražských Jinonicích. Trimaran je
originální administrativní budova na Pankráci ve tvaru písmene E.

palác a budovy Albatros, Mango
a Omnipol). Šporkovský palác má již
předpronájmy na 80 % plochy.

noVé AtrAktiVní
lokAlity

Na pražské Palmovce vzniká
centrum, které by se mělo přiblížit
významu pražského Andělu. U Libeňského mostu roste administrativní projekt Palmovka Open Park.
Developerská společnost Metrostav
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Development, a.s. pokračuje ve výstavbě železobetonové konstrukce
nového administrativního projektu.
Kompletní hrubá stavba POP 4
bude dokončena na podzim 2017,
celý projekt pak v druhé polovině
roku 2018. Okolí stanice metra
Palmovka by se mělo v budoucnu
stát protipólem rušné oblasti kolem
stanice Anděl.
„Palmovka Open Park je projekt,
který má velký potenciál stát se žá-

Objem realitních investic v Česku
může letos překročit hranici tří miliard eur (81 miliard korun). Vyplývá
to ze studie Real Estate Market Outlook 2017 společnosti CBRE, která
předpovídá situaci na realitním trhu
pro investiční, kancelářský, industriální a maloobchodní sektor v Česku.
V současné době CBRE monitoruje na trhu více než 50 probíhajících
transakcí, které by mohly být uzavřené do konce tohoto roku. Dále
předpokládá, že více než 50 procent
z celkového objemu investic v roce
2017 se uskuteční také v regionech.
Tahounem poptávky na pražském
kancelářském trhu bude i nadále
stěhování a expanze firem. ◾

hana.kejhová@economia.cz
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ILONA BArtOVSká
POrADkYNĚ A LektOrkA V OBLAStI LIDSkÝcH zDrOJŮ

před uzavřením a v průběhu
pracovního poměru musí
zaměstnavatel splnit řadu
zákonných povinností,
které mu ukládá legislativa
v pracovněprávní oblasti.
zaměříme se na zákonné
náležitosti spojené
s nástupem nového
zaměstnance, pracovním
vztahem až po jeho ukončení.

Životní cyklus
zaměstnance
z pohledu personalisty
Jakým povinnostem musí dostát
personalista, aby měl svou agendu
v pořádku? Z hlediska ochrany osob‑
ních údajů je důležité, že zákonem
o zaměstnanosti jsou od počátku
jeho účinnosti stanoveny rozsahy
údajů, které není přípustné ve výbě‑
rovém procesu, tedy ve fázi výběru
zaměstnanců, zjišťovat. Je výslovně
stanoveno, že zaměstnavatel nesmí
při výběru zaměstnanců vyžadovat
informace týkající se národnosti,
rasového nebo etnického původu,
politických postojů, členství v odbo‑
rových organizacích, náboženství,
filozofického přesvědčení, sexuální
orientace, není‑li jejich vyžadování
v souladu se zákonnými výjimka‑
mi. Dále informace, které odporují
dobrým mravům, a osobní údaje,
které neslouží k plnění povinností
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zaměstnavatele stanovených zvlášt‑
ním právním předpisem. Na žádost
uchazeče o zaměstnání je zaměstna‑
vatel povinen prokázat potřebnost
požadovaného osobního údaje.
Rozsah osobních údajů, které
může zaměstnavatel požadovat
po uchazečích o zaměstnání, je
značně omezen a může se týkat
údajů, které bezprostředně souvisí
s obsazovaným pracovním místem.
Jedná se o základní identifikační
údaje jako jméno, příjmení, adresa
bydliště, datum narození (nikoliv
však rodné číslo), informace o vzdě‑
lání a praxi, případně i informace
o zvláštních předpokladech nebo
schopnostech, které mají vztah
k obsazované pracovní pozici,
a běžné kontaktní údaje jako číslo
telefonu nebo e‑mailová adresa.

předsmluvní povinnost

Legislativa ukládá určité povinnosti
zaměstnavateli už před přijetím za‑
městnance. Předsmluvní odpověd‑
nost je v nové právní úpravě zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
upravena obecně v ustanoveních
§ 1728 – § 1730 a také v dílčích
ustanoveních týkajících se většinou
informační povinnosti smluvních
stran či způsobení neplatnosti
právního jednání. Obsahem příslibu
zaměstnání je slib zaměstnavatele,
že fyzickou osobu (svého budoucího
zaměstnance) přijme do pracovního
poměru.
Většinou tento dokument obsa‑
huje i další přísliby, návrhy, např.
ohledně budoucí pracovní pozice,
výše mzdy atd., na kterých se hodlá
zaměstnavatel s touto osobou při
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davek bezúhonnosti, který bývá sice
definován hmotně právně různě
z hlediska „tolerance“ některých
druhů trestné činnosti, nicméně
stanoven je.

uzavírání pracovní smlouvy dohod‑
nout. Jestliže však zaměstnavatel
svůj závazek nedodrží a k násled‑
nému uzavření pracovní smlouvy
nedojde, může potenciální zaměst‑
nanec po zaměstnavateli vyžadovat
finanční kompenzaci za znemožně‑
ní přijetí nabídky práce pro jiného
zaměstnavatele.

osobní údaje
zaměstnance

Zaměstnavatel nesmí vyžadovat
od zaměstnance informace, které
bezprostředně nesouvisí s výko‑
nem práce a pracovněprávním
vztahem. Je přitom zřejmé, že se
jedná o výčet fakultativní a zákaz
není absolutní pro všechny výše
uvedené údaje, a naopak, vzhledem
k dovětku, bude nezbytné respekto‑
vat i obecnou právní úpravu podle
ZoOU.
Zákoník práce připouští, že infor‑
mace o těhotenství, majetkových
poměrech a trestní bezúhonnosti
může zaměstnavatel vyžadovat,
avšak jen v případě, jestliže je pro to
dán věcný důvod spočívající v pova‑
ze práce, která má být vykonávána,
a je‑li tento požadavek přiměřený,
nebo v případech, kdy to stanoví
tento zákon nebo zvláštní právní
předpis.
Zaměstnavatel může zpracovávat
citlivé osobní údaje jen se souhla‑
sem zaměstnance. Takový souhlas
musí splňovat podmínky na něj
kladené zákonem. Musí být zcela
určitý a vztažený ke konkrétnímu
citlivému osobnímu údaji. Zaměst‑
navatelé obvykle v den nástupu
zaměstnance nechávají podepisovat
souhlas se zpracováním osobních
údajů.

zdravotní způsobilost

Pro zdravotní způsobilost za‑
městnance je závazný zákon
č. 373/2011 Sb., o specifických zdra‑
votních službách, který upravuje
tzv. pracovně lékařské služby. Dle
zákoníku práce má zaměstnava‑
tel povinnost zajišťovat pro své
zaměstnance pracovně lékařské
služby a je povinen uzavřít písem‑
nou smlouvu s poskytovatelem
pracovně lékařských služeb.
Nedodržení této povinnosti může
být kontrolními orgány sankcio‑
nováno. Při přijímání zaměstnance
do pracovního poměru má za‑
městnavatel povinnost sdělit mu,
u kterého poskytovatele mu budou
poskytnuty pracovně lékařské služ‑
by a vyšetření související s výkonem
práce, jimž se musí podrobit. Za ur‑
čitých podmínek může zaměstna‑
nec absolvovat zdravotní prohlídku
i u svého registrujícího lékaře.
Další legislativní vymezení je sta‑
noveno ve vyhlášce č. 79/2013 Sb.,
která rozpracovává problematiku
pracovně lékařských služeb. V první
den nástupu zaměstnance je nutné
mít předložen zdravotní posudek
od lékaře. Bez tohoto zdravotní‑
ho posudku není podle zákona
zaměstnanec zdravotně způsobilý
pro výkon práce a neměl by začít
výkon práce.

doklady o vzdělání

výpis z rejstříku trestů

Zaměstnavatel nemá vždy opráv‑
nění vyžadovat po všech zaměst‑
nancích doložení výpisu z rejstříku
trestů, neboť takové informace
budou osobním údajem ve smyslu
ZoOU – zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů.
Tato informace může být v ně‑
kterých případech pro budoucího
zaměstnavatele relevantní. Pro
tento údaj ovšem také bude platit
povinnost zaměstnavatele prokázat
jeho potřebnost. Bude se jednat
zejména o případy, kdy je na někte‑
rou z pracovních pozic stanoven
zvláštním právním předpisem poža‑
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Mzdový výměr
umožňuje
zaměstnavateli
v odůvodněných případech měnit
bez souhlasu
zaměstnance výši jeho
mzdy, to za dodržení předpisů o minimální
a zaručené
mzdě.

duben 2017

Zaměstnavatel může vyžadovat
předložení dokladů o kvalifikaci,
o vzdělání, různých oprávnění,
profesních průkazů a dalších
certifikátů a dokladů o odborné
způsobilosti zaměstnance. Z těchto
dokladů si pořizuje kopie ověřené
pracovníkem personálního oddě‑
lení a zakládá je do osobního spisu
zaměstnance.

pracovní smlouva

Pracovní smlouva musí splňovat
formální a obsahové náležitosti.
Především musí být uzavřena pí‑
semně. Aby byla pracovní smlouva
uzavřena písemně, musí být vyhoto‑
vena a podepsána nejpozději v den,
který je sjednán jako den nástupu
do práce. Případné pozdější písem‑

né vyhotovení pracovní smlouvy
není již písemnou pracovní smlou‑
vou zakládající pracovní poměr,
ale pouze písemným potvrzením
o obsahu pracovní smlouvy jinak
sjednané (ústně, popřípadě kon‑
kludentním jednáním). Pro případ
nedodržení povinnosti písemné for‑
my pracovní smlouvy zákoník práce
nestanoví sankci její neplatnosti,
takže platná je i pracovní smlouva
uzavřená ústně, popř. konkludent‑
ním jednáním.
Zaměstnavatel nedodržením této
povinnosti porušuje pracovněprávní
předpis, za což může být inspekcí
práce postižen pokutou. Zkušební
doba musí být sjednána nejpozději
v den nástupu do zaměstnání, jinak
je neplatná. V případě vedoucích
pracovníků může být sjednána
na dobu šesti měsíců.

mzdový výměr

Mzda, kterou zaměstnavatel po‑
skytuje zaměstnanci za vykonanou
práci, se sjednává buď v pracovní
smlouvě, nebo je stanovena jedno‑
stranně zaměstnavatelem mzdovým
výměrem. Mzdový výměr umožňuje
zaměstnavateli v odůvodněných
případech měnit bez souhlasu
zaměstnance výši jeho mzdy – to
za dodržení předpisů o minimální
a zaručené mzdě. Skutečnost, že
zaměstnanec mzdový výměr pode‑
píše, aby bylo zřejmé, že se s ním se‑
známil, neznamená změnu povahy
mzdového výměru jako jednostran‑
ného opatření zaměstnavatele.

popis pracovního místa/
pracovní náplň

V řadě pracovních smluv se lze
setkat s formulací, která za její
nedílnou součást označuje pracov‑
ní náplň neboli jinými slovy popis
pracovního místa. Uvádět tento
popis do pracovní smlouvy není
pro zaměstnavatele výhodné, neboť
v případě potřeby úpravy obsahu
popisu se musí se zaměstnancem
na změně dohodnout. Z tohoto
důvodu je lepší využít samostatnou
pracovní náplň / popis pracovního
místa, kdy se jedná o jednostranný
příkaz zaměstnavatele, kterým se
zaměstnanci blíže vymezují úkoly
v rámci práce sjednané v pracovní
smlouvě, tento dokument může
zaměstnavatel kdykoliv měnit. Pod‑
pis zaměstnance má informativní
▶
charakter.
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▶ informace

nanci osobní ochranné pracovní
prostředky (OOPP). Osobními
ochrannými prostředky jsou podle
nařízení vlády č. 495/2001 Sb.
osobní ochranné pracovní pro‑
středky, mycí, čisticí a dezinfekční
prostředky a ochranné nápoje.
Podle zákoníku práce poskytne za‑
městnavatel tzv. OOPP zaměstnanci
bezplatně podle vlastního seznamu
zpracovaného na základě vyhodno‑
cení rizik a konkrétních podmínek
práce. Zaměstnavatel by měl mít
potvrzení o převzetí OOPP zaměst‑
nancem a seznámit zaměstnance
s jejich používáním.

o pracovním poměru

Zaměstnavatelé mají podle § 37
zákoníku práce povinnost písemně
informovat zaměstnance nejpozději
do jednoho měsíce od vzniku pra‑
covního poměru o právech a povin‑
nostech vyplývajících z pracovního
poměru, pokud zákonem stanovené
informace nejsou obsaženy v pra‑
covní smlouvě.
Údaje, které písemná informace
musí obsahovat, lze uvést přímo
v pracovní smlouvě nebo v příloze
pracovní smlouvy (v některých
případech i pouhým odkazem
na pracovněprávní předpis, kolek‑
tivní smlouvu nebo vnitřní předpis
zaměstnavatele).

poruŠování pracovní
kázně – vytýkací dopisy

Zákoník práce rozlišuje tři stupně in‑
tenzity porušení povinností a s nimi
spojuje možnost postihu ze strany
zaměstnavatele, především formou
rozvázání pracovního poměru. Stan‑
dardně je porušování pracovních po‑
vinností řešeno vytýkacími dopisy,
které by měly obsahovat upozornění
na možnost výpovědi. Při dosaže‑
ní počtu 3 napomenutí během 6
měsíců lze zaměstnanci dát výpověď
z pracovního poměru. U závažného
porušení povinnosti či porušení
povinnosti zvlášť hrubým způso‑
bem může zaměstnavatel přistoupit
k výpovědi z pracovního poměru bez
toho, že by muselo následovat další
porušení. Všechny vytýkací dopisy
by měly být založené v osobním
spisu zaměstnance.

Školení bozp

Povinnosti BOZP jsou upraveny
v zákoníku práce v platném znění
a v zákoně č. 309/2006 Sb., o zajiš‑
tění dalších podmínek bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci. Každý
nově přijatý zaměstnanec musí být
při nástupu do práce řádně a pro‑
kazatelně seznámen s právními
a ostatními předpisy k zajištění
BOZP včetně předvídatelných rizik
jeho práce a s opatřeními přijatými
zaměstnavatelem na ochranu před
působením těchto rizik. Vstupní ško‑
lení se koná v den nástupu zaměst‑
nance do práce a v pracovní době.
Skládá se z obecné části a vstupního
školení na pracovišti, které musí
proběhnout v den zařazení nového
zaměstnance na jeho pracoviště. Bez
absolvovaného vstupního školení
na pracovišti zaměstnanci nesmějí
být pověřeni výkonem žádné práce.
Proškolení zaměstnance musí být
prokazatelné, je tedy nutné mít zalo‑
žený záznam o školení BOZP.

změny pracovní smlouvy

Personalista by neměl zapomínat
formálně zaznamenat všechny změ‑
ny v průběhu pracovního poměru
(převedení na jinou práci, změna
pracovní pozice, úprava pracovní
doby, režim home office a další) for‑
mou dodatku k pracovní smlouvě.

seznámení s pracovním
řádem a směrnicemi

Při nástupu do práce musí být za‑
městnanec seznámen s pracovním
řádem platným u zaměstnavatele,
s právními a ostatními předpisy
k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, jež musí při své
práci dodržovat. Zaměstnanec musí
být seznámen s kolektivní smlou‑
vou a s vnitřními předpisy zaměst‑
navatele.

ochranné pomůcky

Zákoník práce ukládá zaměstnava‑
teli povinnost poskytovat zaměst‑
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ukončení
pracovního poměru
Standardně
je porušování
pracovních
povinností
řešeno vytýkacími dopisy,
které by měly
obsahovat
upozornění
na možnost
výpovědi.

Výpověď je jednostranný právní
úkon zaměstnavatele nebo zaměst‑
nance. Platnou výpovědí skončí pra‑
covní poměr uplynutím výpovědní
doby, nezávisle na projevu vůle
druhé smluvní strany pracovního
poměru. Obecnou podmínkou plat‑
nosti výpovědi je písemná forma
a doručení výpovědi druhé smluvní
straně. Zaměstnanec může dát
zaměstnavateli výpověď z pracov‑
ního poměru z jakéhokoliv důvodu

či bez uvedení důvodu, zaměstna‑
vatel však může dát zaměstnanci
výpověď jen z důvodů výslovně
uvedených v ustanovení § 52 ZP.
Výpovědní důvod musí zaměstna‑
vatel skutkově vymezit tak, aby
jej nebylo možné zaměnit s jiným;
uplatněný výpovědní důvod výpo‑
vědi nelze dodatečně měnit.
Výpověď může být dána i z více
důvodů. Možnost zaměstnavatele
rozvázat se zaměstnancem pracovní
poměr výpovědí je omezena tím,
že z některých důvodů nemůže dát
zaměstnanci výpověď v ochranné
době. Tyto případy jsou v zákoně
taxativně vymezeny včetně časo‑
vého úseku, kdy ochranná doba
začala běžet. Pokud byla uzavřena
dohoda o hmotné odpovědnosti, je
nutné provést inventarizaci zásob,
svěřených prostředků apod.

zápočtový list

V den skončení zaměstnání je
povinnost předat zaměstnanci po‑
tvrzení o zaměstnání (tzv. zápočto‑
vý list). Náležitosti zápočtového
listu upravuje zákoník práce. Kopie
potvrzení se zakládá do osobního
spisu. Pokud zaměstnanec v den
skončení zaměstnání nepřevezme
zápočtový list, je nutné jej zaslat ne‑
prodleně do vlastních rukou na do‑
ručenku na adresu zaměstnance.

odstupné při skončení
pracovního poměru

Odstupné kompenzuje zaměstnan‑
ci nepříznivý důsledek ukončení
pracovního poměru a poskytuje mu
odpovídající zabezpečení. Zákoník
práce spojuje nárok zaměstnance
na odstupné s ukončením pra‑
covního poměru výpovědí danou
zaměstnanci zaměstnavatelem
z důvodů uvedených v § 52 písm. a)
až c) pro tzv. organizační důvody
nebo dohodou z týchž důvodů,
další nárok vznikne při výpovědi
pro zdravotní nezpůsobilost, pokud
byla zapříčiněna pracovním úrazem
případně nemocí z povolání. Tento
fakt má vliv na vyplacení odstupné‑
ho zaměstnanci.
Zaměstnavatel může za dodržení
zákonných podmínek použít i další
dokumenty, jako např. Prohlášení
mlčenlivosti, Konkurenční doložka
či Odpovědnost za schodek na svě‑
řených hodnotách atd. Dokumen‑
tace zaměstnance je vždy vizitkou
organizace. ◾
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krátce

Datová analytika zažije v nejbližších třech letech rozmach
Datovou analytiku využívá v klíčo‑
vých oblastech svého podnikání již
40 procent firem. Téměř čtvrtina
plánuje toto řešení zavést v průběhu
příštího roku. Vyplývá to z analýzy
konzultační společnosti Forrester
Consulting. Průzkum zadaný spo‑
lečností Atos zkoumal celosvětový
vzorek více než 580 osob s rozhodo‑
vacími pravomocemi v otázkách ob‑
chodu a IT v jedenácti průmyslových
odvětvích na třech kontinentech.
Forrester předpovídá, že trend
bude pokračovat. Počet firem, které
zavedou řešení pro analýzu dat
ve třech nejbližších letech, ještě
vzroste. Do roku 2020 by mělo svoje
podnikání řídit na základě informací
získaných z dat až 90 procent firem.

doporučení pro firmy

Respondenti také poukázali na pře‑
kážky. Až 44 procent z nich vnímá
jako významný problém nárůst

rozmanitosti nestrukturovaných
typů dat. Tradiční praxe používání
datových sil a nedostatek koordi‑
nace IT a byznysových funkcí pak
znepokojuje 35 procent dotázaných.
Firmy podnikají kroky k překoná‑
ní následujících problémů. Většina
dotazovaných společností označila
následující aktivity jako důležité
priority pro příští rok:
■ zlepšení vztahu IT a byznysu
(71 %);
■ reorganizace IT tak, aby lépe
odpovídalo potřebám byznysu
(66 %).
Ursula Morgensternová ze spo‑
lečnosti Atos ESVP pro byznys
a platformová řešení uvádí: „Schop‑
nost organizace vytěžit prospěch
z analýzy dat je otázkou obchodu
a stejně tak závisí na technologiích.
Také proto v Atosu s řešením Atos
Codex klademe důraz na byznys

přístup. Naše nabídka pro byznys
analytiku využívá zkušeností Atosu
především v oblasti internetu věcí
a kognitivních řešení.“

ambice 11 oborů

Průzkum zjišťoval také ambice
a priority v jedenácti průmyslových
odvětvích. V oblasti utilit je kupří‑
kladu analýza dat vnímána jako
předpoklad rozvoje inteligentních
sítí. V oblasti průmyslové výroby
je naopak úzce spojována s inte‑
ligentní továrnou, především pak
s prediktivní údržbou.
Průzkum poskytuje profily
jednotlivých odvětví pro zjištění
postojů a zažitých postupů napříč
vícero sektory včetně energetiky,
finančnictví, státní správy, průmy‑
slové výroby, maloobchodu nebo
telekomunikací. ◾

(tz)
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BarBara BuBlíková, spolupracovnice redakce
Foto: reuters

Profil

Jeho zboží nosí miliony zákazníků po celém světě,
ale jeho jméno či vzhled zná málokdo. A přesně tak
je to Amanciu Ortegovi, třetímu nejbohatšímu muži
světa, také po chuti. To je pro něj luxus. Přestože by
se zakladatel holdingu Inditex, k němuž patří značky
jako Zara či Bershka, mohl svým dílem navenek
pyšnit, drží se v ústraní a veřejnosti se vyhýbá.

Nenápadný král
módního světa
Ortegův životní příběh a kariéra
jsou jako vystřižené z učebnice
o amerických self made milionářích
(a miliardářích), kteří se ke svému
jmění propracovali od píky. Jenom
s tím rozdílem, že jednaosmdesátiletý podnikatel všeho dosáhl
ve Španělsku. Začal pracovat jako
poslíček v obchodu s košilemi
a patří mu většina holdingu Inditex,
jehož roční obrat přesahuje dvacet
miliard eur. Jen na dividendách
svých podílů tak ročně vydělává
stovky milionů eur.
Z aktivního řízení firmy se sice
Ortega již před pěti lety stáhl,
do centrály ale nadále několikrát
týdně dochází a dohlíží na její
provoz. Pověst workoholika jej
provází celou jeho kariéru. Podle
deníku Telegraph si jen málokdy
bral dovolenou. I nyní, kdy by si
de facto mohl užívat důchodu, se
kromě občasného poradenství v Inditexu věnuje čilému obchodování
s nemovitostmi.

50

Už žádnOU OsTUdU

Do kolotoče pracovního života se
Ortega dostal již jako třináctiletý
hoch, kdy ukončil školní docházku a začal pracovat jako poslíček
v luxusním krejčovství v přístavním
městě La Coruña na severozápadě
Španělska. Zde se později stal prodavačem a nakonec se vypracoval
až na post šéfa.
Klíčový zážitek, z něhož nabral
svou obrovskou pracovní motivaci,
Ortega zažil jako malý hoch, když
byl se svou matkou u místního řezníka. Namísto toho, aby se domů
vrátili s taškou plnou čerstvých
uzenin pro další tři sourozence
a otce, odešli z obchodu s prázdnou. „Je mi líto, Josefo, ale už ti
bohužel žádný úvěr dát nemohu,“
řekl jim řezník.
„Byl jsem v šoku,“ zavzpomínal
plachý podnikatel v rozhovoru s novinářkou Covadongou O’Sheaovou,
která napsala jeho biografii The
Man from Zara. Tehdy se zařekl,

že se postará o to, aby jeho rodina
měla vždy dost peněz a takovou
potupu již nikdy zažít nemusela.
Ortega se učil rychle. Léta praxe
z něj udělala tvrdého, ale férového
obchodníka, navíc se velmi dobře vyznal v látkách a krejčovství.
V roce 1963 tak se svou tehdejší
ženou Rosalií založili první firmu
GOA (což jsou jeho iniciály čtené
odzadu). Podle vyprávění měli
startovní kapitál pouhých třicet eur,
s nímž začali šít kvalitní modely
z levnějších materiálů a prodávat je
dále. Ve výrobě jim pomáhal ještě
Ortegův bratr se ženou a jedna
švadlena.

O POUhých dvAnácT leT
POZděJI

Ortega s Rosalií otevřeli i svůj první
obchod, který pojmenovali Zara. Původně sice firmu chtěli pojmenovat
podle svého oblíbeného filmu „Řek
Zorba“, majitel sousedního stejnojmenného baru byl ale proti, tak se
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emoce. Když viděl fronty lidí před
obchodem na newyorské Lexington
Avenue, vzpomněl si na své dětství
v chudých poměrech. „Zamkl jsem
se na záchodě a brečel. Musel jsem
myslet na své rodiče a na to, jak by
na mě byli pyšní,“ řekl Ortega v rozhovoru s O’Sheaovou. „Vydělal jsem
hodně peněz, ale to nebylo mým
ústředním cílem. Chtěl jsem, aby
mě uznávala rodina, přátelé a lidé,
se kterými pracuji,“ dodal manažer,
který paradoxně oblečení z vlastní
produkce nenosí. Jeho klasickou
„uniformou“ je už léta modré sako,
bílá košile bez kravaty a šedivé
kalhoty.

MódA Má BýT
deMOkrATIcká

Přízeň zákazníků (a přístup k jejich
peněženkám…) si Ortega získal
tím, že velmi rychle dokázal svou
nabídku přizpůsobit aktuálním
módním trendům. Během dvou
až šesti týdnů poté, co byly nové
návrhy vidět na přehlídkových molech známých značek, byly podobné modely k mání i v Zaře. Kolekci
je díky tomu navíc možno častěji
měnit – nové zboží zpravidla
pobočky dostávají i dvakrát týdně – a zákazníci tak mají neustále
něco jiného. Odborníci tento trend
označují za „fast fashion“ neboli
rychlou módu.
Někteří sice Ortegovi vyčítali,
že styl světových značek kopíruje,
toho si ale nevšímal. Ba naopak,
v roce 1999 ve výroční zprávě firmy
řekl, že jde o „demokratizaci módy“.
Rozhodující je pro něj dobrá kvalita
za přístupnou cenu.
„Zákazník je vždy motorem našeho byznysu. Musí být středem naší
pozornosti, a to co se týče módních
kolekcí, designu našich obchodů, logistiky a veškerých dalších aktivit,“
dodal ve zprávě o deset let později,
Armancio Ortega a Letizia Ortizová, španělská královna. S miliardářem Ortegou mají společné to, že ani jeden nepochází z urozeného rodu.
když odcházel z postu výkonného
ředitele.
Na to, aby tento rychlý cyklus
módních kolekcí byl vůbec možný,
vyrazil Ortega de facto proti proudu. Na rozdíl od konkurence, která
rychle rozhodli pro malou obměnu
ve více než 90 zemích. Když se v roce zboží zpravidla vyrábí za výhodné
a vznikla Zara.
2011 otevíral první obchod v austral- ceny v Asii, je většina jeho modeByznysu se dařilo, v roce 1988
ském Sydney, komentovali to podle
lů produkována v bezprostřední
následovala expanze do Portugalska, deníku Telegraph tamní obyvatelé
blízkosti ve Španělsku, Portugalsku
o rok později do Spojených států
slovy „konečně už nejsme v oblasti
či Maroku, což umožňuje rychlé
a v roce 1990 do Francie. Dnes jsou
módy žádná rozvojová země“.
dodávky.
pobočky firmy de facto v každé velké
Při zahájení prodeje ve SpojeRuku v ruce s vysokým tempem
metropoli světa, firma je aktivní
ných státech Ortegu přemohly
produkce jdou v Ortegově byznysu ▶
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▶ také inovace, jež považuje za klíčové pro další rozvoj. „Úspěch nikdy
není jistý. Spokojenost a pohodlnost jsou mor. Sám se snažím nebýt
příliš spokojený se sebou a s tím,
co dělám. To se vždy snažím vštěpit
do hlavy i všem kolem mě,“ řekl
na jedné diskusi se španělskými
profesory ekonomie. „Buď rostete, nebo zahynete. Pokud chcete
inovace, nesmíte se soustředit jen
na výsledky,“ dodal.

InOvATIvní OBchOdník

Inovativní tak byl Ortega například
i co se týče techniky, když v roce
1976 jako jeden z prvních nasadil
počítače, aby mohl lépe sledovat
prodeje a inventář firmy. Dodnes
pobočky velmi podrobně monitorují
odprodej zboží, aby bylo jasné, co
jde dobře na odbyt a co naopak ne,
a je proto možné to již vytřídit.
A v tom tkví hned další Ortegova
strategie – snažit se mít pod kontrolou de facto celý výrobní proces –
od návrhu přes marketing, výrobu
až po prodej a logistiku, a mít tak
veškeré potřebné otěže v rukou.
Díky tomu se na jednu stranu
nemusí příliš spoléhat na firmy
jiné a na stranu druhou má dobrou
možnost kontrolovat kvalitu zboží,
na kterou tolik dbá.
Kvalita se odráží také do prezentace zboží, na kterou Ortega od počátku kladl velký důraz. Přestože je
jeho móda cenově výhodná, nesmí
působit levně. Namísto do reklamy tak raději investoval do nájmu
v dražších pobočkách v centru
měst, které působí elegantně a dodávají značce jistý punc. Mnohé
prodejny vybral Ortega osobně,
a jelikož nerad létá, jezdil podle časopisu Manager Magazin zpočátku
Evropou křížem krážem napříč buď
vlakem, či autem.

nAslOUcheJ A rOZhOdUJ

Skutečnost, že se manažer, k jehož
holdingu dnes vedle Zary patří
například ještě značky Pull & Bear,
Stradivarius, Oysho, Massimo Dutti
či Bershka, všechno učil od píky, se
odrážela také do jeho stylu řízení
firmy. Namísto ve vlastní kanceláři
(kterou prý nikdy neměl), raději seděl na ploše mezi ostatními
zaměstnanci, s nimiž také chodil
na oběd do obyčejné kantýny.
„Rozhodnutí zpravidla intenzivně probíral v malé skupince lidí.
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Delegoval veškeré papírování jiným,
snažil se naslouchat ostatním a raději se všemi komunikoval přímo
a ústně, než aby psal nějaké vzkazy,“
citoval jeho dlouholetého kolegu
a bývalého výkonného ředitele
Inditexu Josého Maríu Castellana
časopis Economist.
„Ortega moc dobře ví, kde jsou
jeho slabiny, a tyto úkoly se snaží
přenechat jiným. Jde například
o finance, strategii či logistiku,“
dodává časopis Manager Magazin. Mezinárodní expanzi firmy
tak například raději svěřil jinému
manažerovi, protože on sám mluví
špatně anglicky (čehož prý lituje).
„Jedním z tajemství jeho úspěchu
je, že se nebojí přijmout nápady
či návrhy těch, kteří se v daných
oblastech vyznají lépe,“ míní Castellano, který s ním pracoval přes
dvacet let.

sOUkrOMí JAkO lUxUs

Přestože Ortega v žebříčku časopisu
Forbes stojí na pozici nejbohatšího
muže Evropy, snaží se celou dobu
držet v ústraní a nijak na veřejnosti nevynikat. Nadále de facto žije
stejným životem, jako když s podnikáním začínal. Mezi jeho nejoblíbenější jídla tak nadále patří Callos
à la madrileña, pokrm s dršťkami,
z jelit a cizrny. K snídani si rád dává
míchaná vejce s brambory a pálivým párkem.
Ze své skromné ulity Ortega
musel vylézt v roce 2001, kdy šla
firma na burzu. Tehdy si odborníci
z branže dělali legraci, že Inditex
je „firma bez tváře“, protože téměř
neexistovaly jeho fotky.
Poté se ale Ortega opět rychle
stáhl. Na jednu stranu se prý bojí
únosu, na druhou stranu chce mít
svůj klid a soustředit se na práci.
Fakt, že se může po ulici pohybovat
nepoznán, považuje za svůj největší
luxus.
I po vstupu na burzu Ortega
nadále vlastní téměř 60procentní podíl a ten by i do budoucna
chtěl ponechat v rodině. Jak nyní
informovala agentura Reuters,
nechal proto své akcie před více
než rokem převést do speciální nadace, k níž mají přístup jen členové
rodiny. ◾

Zdroj: the economist, Handelsblatt,
the telegraph, cnBc

amancio ortega gaona
◾ Narodil se 28. března 1936 ve vesnici Busdongo de Arbas ve španělské provincii León jako nejmladší
ze čtyř dětí.
◾ Jeho otec pracoval na dráze, matka
byla služebná. Rodina se posléze
přestěhovala do města La Coruna, kde
Ortega bydlí dodnes.
◾ Ve třinácti letech ukončil školní
docházku a začal pracovat jako poslíček v luxusním krejčovství. Zde se
vypracoval až na šéfa prodejny.
◾ V roce 1963 se svou tehdejší ženou
Rosalií Merou otevřeli svou první
firmu na výrobu oděvů. Tu o dvanáct
let později přejmenoval na Inditex.
◾ V roce 1985 otevřeli svou první
pobočku obchodů Zara a již o tři roky
později expandovali do sousedního
Portugalska, posléze USA a Francie.
Dnes je koncern aktivní v 90 zemích
světa.
◾ V roce 2001 společnost Inditex
vstoupila na burzu, Ortega ale dodnes
vlastní 60procentní podíl.
◾ Manažer, jehož jmění časopis Forbes odhaduje na více než 70 miliard
eur dolarů, je podruhé ženatý a má
tři děti.
◾ Ve svém volném čase se věnuje
jízdě na koni a sleduje fotbal.
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HANA KEJHOVÁ

Tyrkysové organizace
jsou jako živé organismy
frederic laloux
je autor knihy
Budoucnost
organizací. Ukazuje,
jak těžké je pro šéfy
nezasahovat do práce
jiných. s převratným
tempem změn
začínají zanikat
zastaralé způsoby
organizace práce.
Ty kladly důraz
na poslušnost
a opakování
prověřených
postupů, což
v digitální době
není už efektivní.

Zkoumání Frederica Lalouxe se
zaměřuje na hodnoty, praktiky
a struktury organizací – malých
i velkých, které procházejí proměnou. V knize Budoucnost organizací
ozřejmuje několik úrovní modelů
lidského uvažování od magické přes
mytickou, racionální až po integrální. Každému vnímání světa odpovídá určitý styl vedení organizací.
Nikdy dříve neexistovala situace,
kdy by lidé mohli fungovat v tolika
modelech vedle sebe. Každý z nich
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překonává, ale zároveň v sobě integruje ten předchozí. Přechod na jiný
stupeň vyžaduje odvahu, aby byl
člověk schopen vzdát se starých jistot a začal experimentovat s novým
pohledem na svět.
Bylo by však chybou škatulkovat
lidi podle schémat. Pro pochopení kontextu se vyplatí seznámit
s dalšími publikacemi – od Kena
Wilbera A Brief History of Every‑
thing (Stručná historie všeho) či
Changes of Mind (Změna mysli)
od Jenny Wadeové. Obě nabízejí
vhled do tématu.

růZnÉ sTUPnĚ vÝvoJe
orGaniZaCí

Frederic Laloux symbolicky přiřadil
modelům řízení organizací různé
barvy. Červená označuje náčelníky
gangů, mafií, kteří potřebují demonstrovat sílu. Žlutá barva charakterizuje stálost, důraz na formální role.
To je typické pro organizace, které
vykazují stabilitu v čase. Oranžový
model je převládající formou pro
fungování komerčních firem současnosti.
Vznikají v nich oddělení lidských
zdrojů, arzenál procesů a praktik,
jež zahrnují výkonnostní hodnocení, plánování, talent management
a rozvoj předpokladů pro vedení.
Nade všechny talenty se oceňuje
racionální uvažování. Emoce jsou
spíše potlačeny.
Pokusem změnit tento styl je
„zelený“ přístup při vedení lidí. Tito
lídři si uvědomují, že neustálý tlak
na výkon lidí a posedlost růstem
nejsou v souladu s jejich hodnotami. Chtějí otočit kormidlem jiným
směrem. Jejich filozofii vystihuje
Paul Hawken: „Momentálně kra-

deme budoucnost, prodáváme ji
v přítomnosti a nazýváme to HDP.“
Napsal na to téma i knihu The Next
Economy (Budoucnost ekonomiky).
Průvodcem kulturou zelených
firem je i Paul Spiegelman, generální ředitel firmy BerylHealth.
Na zelených principech staví i firmy
jako Southwest Airlines, Ben and
Jerry‘s a The Container Store. Většinu rozhodnutí předávají do rukou
řadových pracovníků.
V současnosti jsou „sexy“
oranžové modely kultury, kde se
hodně mluví o inovacích. Jde o svět,
který tu ještě není, ale umíme si
ho představit, pokud budeme dost
originální a draví. Ovšem i v oranžových kulturách převládá plánování,
systém kontrol, zatímco zelené organizace si zakládají spíše na kultuře. U oranžových modelů je častou
starostí, jak překonat konkurenci.
Zelení a tyrkysoví lídři vyhledávají
spíše synergii.

sTraCH vs. vyšší PoTŘeBy

Čím výše jdeme po spirále vývoje
nových modelů řízení (nebo samořízení) firem, tím více lidé naplňují
svoje vyšší potřeby namísto pouhého přežití. V praxi firem je vnější
řízení nahrazováno sebeřízením
jednotlivce či malých sebeorganizujících se týmů. Vedení těchto
firem věří, že neexistuje žádný univerzální způsob správného řízení
organizace.
Typické otázky, které si jednotlivci v této fázi kladou, jsou:
„Jednám podle vlastního přesvěd‑
čení? Je to v souladu s tím, kým
se hodlám stát? Intuice je brána
vážně, v duchu toho, co napsal Albert Einstein. „Intuice je posvátný

Knihy
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soužití modelů organizace
Příklady

klíčové objevy

Hlavní
metafora

červené organizace
Neustálá potřeba demonstrace náčelníkovy moci
pro udržení poslušnosti. Hlavním pojivem je strach.
Reaktivní zaměření na krátkodobé cíle. Vynikající pro
chaotické prostředí.

– mafie
– pouliční gangy
– kmenové milice

– rozdělení práce
– velení a autorita

vlčí smečka

žluté organizace
Formální role v rámci hierarchické pyramidy. Příkazy
a kontrola shora (co a jak). Stabilita se cení nade
vše, dosahována je přesně stanovenými procesy.
Budoucnost je opakováním minulosti.

– katolická církev
– armáda
– vládní organizace
– vzdělávací systém

– formální role
– stabilní a škálovatelná hierarchie
– procesy (dlouhodobá
perspektiva)

armáda

oranžové organizace
Cílem je porazit konkurenci, dosáhnout zisku a růstu.
Inovace je cílem k udržení na špici. Řízení podle cílů:
příkazy a kontrola u „co“, svoboda u „jak“.

– nadnárodní firmy
– alternativní školy

– inovace
– zodpovědnost
– meritokracie

stroj

zelené organizace
Zachování klasické pyramidy, zaměření na kulturu
a svěření moci pro dasažení mimořádné úrovně
motivace zaměstnanců.

– organizace založené
na kultuře

– předání moci lidem
– kultura založená na hodnotách
– model zainteresovaných stran

rodina

– společná inteligence

živé systémy
podobné
ekosystémům
v přírodě

tyrkysové organizace
Celost – vybízejí k tomu, abychom do práce přinesli
celou svou bytost. Organizace vnímá, čím se chce stát,
jakým cílům chce sloužit.

– sebeřízení

Zdroj: Budoucnost organizace, Frederic Laloux

dar, racionální mysl je věrný sluha.
Vytvořili jsme společnost, která
ctí sluhu.“ Není překvapením, že
mnoho lidí přecházejících na tuto
úroveň se věnuje meditaci, józe,
bojovým uměním či procházkám
do přírody. Odkládají profesní role
a masky, které je ochraňují před
zranitelností.

Tyrkysová firma

V tyrkysových organizacích se hodně prostoru věnuje soustředěnému
naslouchání a hledání společné vize
a poslání organizace. Naslouchání
neslouží k tomu, abychom mohli
ostatní lépe přechytračit, abychom
dosáhli svého. Jde o to, najít nejlepší
řešení pro všechny zainteresované
strany, což vyžaduje odložení ega.
Richard Barret, autor knihy New
Psychology of Human Well‑Being
(Nová psychologie lidské hojnosti), si
všiml, že „firmy fungují buď na základě obav ega, nebo lásky duše“.
Tyrkysové týmy hodně úsilí
věnují tomu, aby se všichni mohli
zapojit do vedení a měli skutečnou
moc. Střední a vyšší management
je postupně rozpuštěn a nachází si
jiné role užitečné celku. Přirozeně

moderní řízení
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se uplatňuje vedení na základě kolektivní inteligence, kdy se pracuje
se skupinovou sebereflexí. Všichni
mají právo odstartovat iniciativu,
když jim připadá správná.

Řešení konflikTů

Zapovězeno je jakékoliv chování,
které snižuje důstojnost druhého. Nevhodným chováním jsou
nadávky, výsměch, sarkasmus
a jiné projevy, které ve společnosti
vnímáme už jako normální. Staví
se na myšlence, že konfliktům se
vyhnout nedá, ale agresivnímu
chování ano. Řešení konfliktu je
prozkoumáváním obnovy důvěry
v narušeném vztahu. Pokud nejde
situaci vyřešit, pomáhají kolegové
k férovému rozchodu.
Sebeřízení neznamená jen odstraMomentálnit hierarchii a řídit vše demokraticky na základě konsenzu. Lidé se
ně krademe
učí poskytovat si zpětnou vazbu
budoucnost,
a odkrývají pocity. Ve vydavatelské
prodáváme ji
společnosti Sounds True dostávají
v přítomnosti
a nazýváme to kolegové příležitost naučit se proceHDP, říká Paul su vedení náročných konverzací:
Hawken, zakla- Krok 1: Takhle se cítím.
datel několika Krok 2: Tohle potřebuji.
Krok 3: Co potřebuješ ty?
firem.

duben 2017

V důležitých situacích se využívají
nejrozmanitější techniky. Může jimi
být „rada“, koučování kolegy či „naslouchání v kruhu“. Lidé se musí cítit bezpečně, aby mohli být upřímní
k sobě i ostatním. Organizace těžko
může dorůst tyrkysového stadia,
pokud v čele nemá lídra a majitele
takových kvalit.
O nové přístupy k vedení lidí
se pokouší stále více firem. Třeba
AES je zisková energetická firma se
40 tisíci zaměstnanci. Buurtzorg je
jednička v domácí péči v Nizozemsku a Morning Star si vede dobře
v oboru potravinářství. FAVI podniká v metalurgii ve Francii. Ovšem
pro tyrkysové organizace jsou zisky
jen vedlejším produktem dobře odvedené práce. „Úspěch, stejně jako
štěstí není možné vytvářet. Musí
vyplynout. A to se stane jen jako
vedlejší efekt osobního odevzdání
se něčemu, co je větší než já sám,“
říká filozof Viktor Frankl. Tato
myšlenka je paradoxem tyrkysového přístupu: tím, že se zaměříme
více na cíle než zisky, začnou zisky
samy růst. ◾

hana.kejhova@economiac.cz
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krisTýna sToklásková
reCrUiTerka a koUČka asisTenTek pro ŠéFy

dobrá asistentka je pravou rukou svého šéfa.
Předpokládáme, že s přehledem zvládne přípravu
dokumentů, smluv a podkladů. řeší i došlé tonery,
zaseknuté papíry v tiskárně a stará se o hosty. je
přeborníkem v ovládání moderních technologií.
ví, kam uložit všechny přílohy, letenky, případně
název hotelu, aby je měl šéf na dosah jednoho
kliku… Prostě poklad. jak ale na začátku nastavit
pravidla spolupráce, aby se jim společně dobře
pracovalo?

Manažerské
dovednosti

Jak si vychovat
skvělou asistentku
Po výběru vhodné asistentky (pří‑
padně asistenta) do firmy nechávám
šéfa a asistentku jeden měsíc se
sžít a pak se do firmy vracím v roli
koučky nebo mentorky. Předávám
jim podle jejich potřeb šest týdnů
vše, co umím, protože jsem tuto
práci zažila na vlastní kůži. Co se
vyplatí podle mých zkušeností
nepodcenit, aby komunikace mezi
šéfem a jeho asistentkou probíhala
bez zádrhelů?

vyjasněTe si oČekávánÍ

Paradoxně, moje první nastavovací
schůzka, co budeme další týdny
řešit, je dost často vůbec první
schůzka asistentky a šéfa, kde si
vyjasňují vzájemná očekávání.
Říkám si, co tam ta žena dělala celý
měsíc? Většinou ji hodili do vody
a ona plavala, jak uměla. Přitom jak
život šéfa, tak asistentky je složitý.
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Co člověk, šéf a firma, to jiný svět.
Proto se vyplatí si vzájemná očeká‑
vání vyjasnit co nejdříve a poznat,
kdo je kdo.

bez důvěRy a „cheMie“
To dRhne

Důvěra je základem všeho, co se
mezi šéfem a asistentkou děje.
Asistentce je toho svěřeno ve firmě
nejvíce, takže její loajalita je pro šéfa
klíčová. Pokud si v organizaci lidé
důvěřují, roste jejich produktivita,
radost z práce a dávají ze sebe firmě
více. To platí i pro profesionální asi‑
stentku. Musí umět reagovat na ne‑
předvídatelné situace a šéf musí mít
absolutní jistotu, že se na ni může
za každých okolností spolehnout.
Loajalita a mlčenlivost jak ve firmě,
tak mimo ni je základ. To se neobe‑
jde bez toho, aby si šéf s asistentkou
mezi sebou vybudovali důvěru.

7 pravidel budování důvěry
pro šéfy:
1 Vyjasněte si svá očekávání ihned
2 Pořádejte pravidelné schůzky
3 Projevujte respekt, upřímně se
zajímejte a vytvářejte bezpečné
prostředí
4 Chovejte se transparentně
a buďte autentičtí
5 Věřte a důvěřujte
6 Dodržujte závazky
7 Dávejte zpětnou vazbu,
která rozvíjí

oČekávánÍ šéfa

Šéf by měl dát najevo svá očekává‑
ní. Otevřeně o nich hovořit a také
je co nejpřesněji definovat. Pokud
jim asistentka či asistent nerozumí,
zopakovat je vždy znovu.
Nepředpokládejte, že jsou
očekávání jasná a společná. Vaší
nové posile nemusí být vůbec
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jasná odpověď na základní otázku.
Proč potřebujete asistentku? Co
od ní čekáte? Aby vám vařila kávu,
starala se o návštěvy, tiskla papíry,
překládala či pomohla s přípravou
nových webových stránek? Chcete,
aby čekala na váš pokyn, nebo po‑
třebujete, aby byla proaktivní?

TesTujeTe dovednosTi

Asistentky většinou procházejí
náročným výběrovým řízením.
Přesto se nevyplatí předpokládat,
že všechno, co mají v životopi‑
su, zvládají stejně dobře. Pokud
nebudete automaticky předpo‑
kládat, že je asistentka něco jako
univerzální „robot“, předejdete
nedorozuměním. Vyjasněte si
také, kdy je její osobní přítomnost
v kanceláři nezbytná a kdy může
pracovat na dálku nebo vyřizovat
věci v terénu.
Co vám usnadní spolupráci:
■ Řekněte si nahlas, kdy v kancelá‑
ři stoprocentně jste a kdy asistent‑
ku nejvíce potřebujete a kdy musí
být na telefonu. Určete si hranice,
a to samozřejmě vzájemně.
■ Jak se budete oslovovat? Co
patří do náplně její práce? Vyjasně‑
te si i toto, včetně záležitostí, které
zasahují do soukromého života (vy‑
zvedávání věcí z čistírny, kupování
dárků pro manželku, vyhledávání
informací pro širší rodinu).
■ Vyjasněte si, kteří klienti mají
vždy prioritu, ať se děje cokoliv.
■ Nezapomínejte si vyjasnit smysl
úkolů, termín jejich dokončení,
odpovídání na e‑maily, včetně toho,
dokdy se odpovídá, i kdyby to byla
jen věta, že e‑mail přečetla a bude

se mu věnovat (ne, že někde zůstal
viset).
■ Vyjasněte si také, jak smysl
pozice vnímá vaše asistentka. Co
se chce na dané pozici naučit, co ji
motivuje. Jak její role ladí s jejím
smyslem života a jak je v souladu
s posláním vaší organizace?
■ Nová asistentka je vždy zahlcena
přemírou informací, nových tváří
a kontaktů a povinností. Ověřte si
raději vícekrát, zda jste komuniko‑
vali jasně a srozumitelně a buďte
trpěliví.
Vyjasnění očekávání by měl
být ideálně oboustranný proces.
Předejdeme tak tomu, že si nikdo
nevytvoří nerealistická očekávání,
která vedou ke zklamání, frustraci.
Očekávání by ale měla být přijatel‑
ná a realistická pro obě strany.

PořádejTe schůzky

Scházejte se se svojí asistentkou
pravidelně. Úplně nejlépe na začát‑
ku týdne, abyste si vyjasnili priority
na nový týden, a na konci, abyste jej
uzavřeli (tzv. pondělní prioritizace
a páteční zpětná vazba). Tím poma‑
lu začínáte budovat systém. I v ne‑
pravidelném režimu šéfa potřebuje
asistentka „kotvy“ a vědět, kdy
takové setkání proběhne. Jednou
měsíčně? Jednou ročně? A přinesou
tak požadovaný efekt?
Asistentka potřebuje pomoc, aby
se mohla se svým šéfem synchro‑
nizovat. O prioritách má představu
šéf a ví nejlépe, jak si konkrétní
týden představuje. Neměl by ne‑
chat asistentku tápat. Čím lépe zná
asistentka svého šéfa, tím snáze
se jí improvizuje a tím lépe zvládá

Tipy pro asisTenTky od krisTýny sTokláskové:
◾ věřte si, že na zadaný úkol máte dostatek
schopností;
◾ informujte šéfa o stavu dění, pokud stíháte
i nestíháte;
◾ napravujte své chyby a postavte se k nim
čelem a s omluvou;
◾ nevymlouvejte se, nelžete;
◾ když máte splněno a máte čas, zajímejte se
o další práci sama;
◾ nevynášejte ven žádné informace;
◾ zajímejte se o svého šéfa, o to, co má rád
(jakou má rád kávu apod.);
◾ buďte samostatná a dokončujte, co jste začala.
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nenadálé věci kromě běžných
operativních věcí, které se musejí
udělat.
Naučte asistentku, jak si na za‑
čátku týdne priority rozvrhnout.
Zeptejte se jí, zda rozumí tomu, co
je pro vás a organizaci nejdůležitější
právě teď. A není něco, co jí brání,
aby dobře odvedla svou práci? Stačí
15 minut, ideálně hned v pondělí.

zPěTná vazba šéfa

Na konci týdne by si šéf měl s asi‑
stentkou, která je na pozici krátce,
sednout a poskytnout jí kvalitní
zpětnou vazbu. Zeptejte se jí, co se
jí podle ní povedlo a za co by se po‑
chválila. A na to, co by třeba udělala
jinak. Stačí krátce.
Když se budete potkávat se svojí
asistentkou pravidelně, předejdete
možným nedorozuměním a dobré
návyky si osvojí mnohem rychleji.
Třicet minut, které do ní týdně
investujete, se vám mnohonásobně
vrátí. Záleží na povaze práce, zda to
bude osobně nebo telefonicky.
Jde o podporu a důvěru záro‑
veň. Věříte své asistentce? Nebo
jí kontrolujete každý zadaný
úkol? Věříte obecně v lidi? Že
mají potenciál? Nasloucháte jim?
Věřte své asistentce, že je schop‑
ná splnit, co jste jí zadali. Že je
schopná bez vašeho předběžného
souhlasu do určité finanční výše
třeba i sama rozhodnout o řeše‑
ní problému nebo nákupu pro
klienta. Jen tak si může vybudovat
sebedůvěru. Vybavte ji pravomo‑
cemi a dejte jí zdroje, aby úkoly
úspěšně zvládla.
Nešetřete poděkováním. Nesnažte
se jednat s lidmi „efektivně“ (šetřit
čas a úsilí, které investujete do vzta‑
hů). Dobrá asistentka či asistent
si zasluhují od svého šéfa respekt.
Proto se o ně upřímně zajímejte
a snažte se vytvářet bezpečné
prostředí. Asistenti jsou vašimi
průvodci v časech, kdy se firmě daří,
ale i v čase krize.
Pamatujte na to, že i asistentka
potřebuje „dobíjet“ svoje baterky.
Buďte jako šéf pyšný, že v mimo‑
pracovních aktivitách má i své
koníčky a jiné vztahy. Zejména při
spolupráci mužů a žen je třeba hlí‑
dat křehkou hranici toho, aby zájem
nepřerostl v obtěžování či sexuální
harašení na pracovišti. Šéf by měl
být vždy vzorem a vytvářet kulturu
důvěry v organizaci. ◾
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Manažerský
digest

Přinášíme zajímavosti ze světa manažerů
a managementu pod názvem Manažerský digest.
Zdrojem digestu jsou články, časopisy, knihy, blogy.
Věříme, že se stanou zpestřením, inspirací nebo
podnětem seznámit se s informacemi podrobněji.

o čem jste ještě nečetli
◾ IBM, průkopník práce na dálku,
vrací zaměstnance do kanceláří
V osmdesátých letech byla IBM
jednou z prvních korporací, které
svým lidem umožňovaly práci mimo
kanceláře, a to prostřednictvím tehdy
revolučních terminálů. V roce 2009
pracovalo na dálku 40 % zaměstnan‑
ců firmy a její vedení si pochvalovalo,
že tím údajně ušetřilo sto milionů
dolarů každý rok. Teď ale IBM obrací,
nebo alespoň vedoucí marketingové‑
ho oddělení firmy Michelle Pelusová.
Všech 5500 jejích podřízených dosta‑
lo na vybranou: docházet každý den
do kanceláří v Atlantě, Raleighu, Aus‑
tinu, Bostonu, San Franciscu a New
Yorku, anebo si hledat novou práci. Cíl
Pelusové? „Skutečně tvůrčí a inspi‑
rující prostředí“ je podle ní nedílnou
součástí receptu na úspěch. Jestli
budou lidé ve skleněných kostkách
víc tvůrčí než v domácích pracovnách
a oblíbených kavárnách, ukáže čas.
Zdroj: qz.com/924167/
ibm‑remote‑work‑pioneer‑is‑ca‑
lling‑thousands‑of‑employ‑
ees‑back‑to‑the‑office/ext
◾ 76 % profíků motivuje vidina
profesního růstu víc než peníze
Tři čtvrtiny z tří tisíc respondentů
z řad „vysoce výkonných zaměst‑
nanců“ technologických firem si
vybírá práci především podle toho, co
všechno se v ní mohou naučit. Podle
Williama Belka, který sbíral odpovědi,
je to pro ně dokonce ještě důležitější
než výše platu.
Doplňme zjištění raději o dvě
skeptické poznámky. Za prvé, plat je
samozřejmě pořád důležitý: jinak by
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v technologickém odvětví nebyla cena
práce tak vysoká. Za druhé, prefero‑
vání růstu před penězi lze číst jako
preferování budoucího příjmu před
současným. Tím spíš, když v odvětví
pracuje tolik mladých ambiciózních
lidí. Těžko tedy vysoce výkonné
zaměstnance vnímat jako někoho,
koho lze motivovat čistě jen ukájením
zvědavosti.
Zdroj: hackernoon.com/76‑of‑high‑per‑
formance‑employees‑say‑trade‑mas‑
tery‑not‑money‑most‑important‑in‑ca‑
reer‑decisions‑e0c457884d2e
◾ Darwin se flákal
a vy byste měli taky
„Mnoho slavných vědců mělo jednu
věc společnou: chodili z práce brzo
domů,“ píše Alex Soojung‑Kim Pang
v článku, který nabízí jak nahlédnutí
do diářů velikánů vědy, tak závěry
moderních studií. Oba druhy pramenů
podporují autorovu teorii, že akademi‑
ci, kteří tráví příliš mnoho času prací,
mívají ty nejhorší výsledky ze všech.
Těžko flákání doporučit jako univer‑
zální recept na úspěch: spleť příčin
a následků tady bude asi složitější. Je
ale důležité připomenout si, že celé
dny strávené v laboratoři nebo kan‑
celáři nejsou nezbytnou podmínkou
velkých průlomů.
Pro trochu motivace ještě nástin
denního řadu Charlese Darwina:
po probuzení vyrazil na procházku,
nasnídal se a v osm hodin usedl
do pracovny, kde pobyl hodinu a půl.
O půl desáté začal vyřizovat kore‑
spondenci, o půl jedenácté se vrátil
k práci. Kolem poledne konstatoval
„dnes mi to šlo dobře od ruky“ a vyra‑

zil na procházku, po níž se naobědval
a vyřídil další poštu. Ve tři si zdříml,
po probuzení se šel opět projít a ještě
jednou se vrátil do pracovny, odkud
o půl šesté zamířil na rodinnou večeři.
„S tímto rozvrhem napsal 19 knih,“
dodává autor.
Zdroj: http://nautil.us/issue/46/
balance/darwin‑was‑a‑slac‑
ker‑and‑you‑should‑be‑too
◾ Borečci otravují vzduch
Celé odvětví nových technologií
má problém, který nikdo neřeší:
„bro culture“, tedy česky „kulturu
borečků“. V článku „O firmách, které
zničili blbci“ o tom přesvědčuje Dan
Lyons, mimo jiné scenárista seriálu
Silicon Valley. Kultura borečků, to
je podle něj svět, který protežuje
mladé kluky na úkor všech ostatních,
takže to v kancelářích pak vypadá
jako na vysokoškolských kolejích.
„Problém není jen to, že se jako blbci
chovají. Problém je, že jako blbci
řídí celé společnosti,“ poznamenává
Lyons a jako příklad nabízí Uber.
Konkurent tradičních taxislužeb
sice dosáhl tržní hodnoty 69 miliard
dolarů, nedávno ale přišel volný pád
firmy a úprk jejího vedení poté, co
se provalila řada případů sexuálního
obtěžování a neochota manažerů
problém řešit. „Kolaps Uberu by nás
neměl překvapovat, měli bychom
si z něj zato odnést lekci: toxické
prostředí na pracovišti a mizerné
finanční výsledky jdou ruku v ruce,“
varuje Lyons.
Zdroj: www.nytimes.com/
2017/04/01/opinion/sunday/
jerks‑and‑the‑start‑ups‑they‑ruin.html
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koho sledovat
◾ Hans Rosling
Švédský lékař a statistik Hans Rosling
byl novodobým Sókratem: ovlivnil
myšlení milionů lidí, přesto mu ale
za jeho života, který skončil na za‑
čátku letošního roku, nevyšla jediná
kniha. Známý byl (a je) především
díky svým přednáškám, ve kterých
opakoval jednoduchou zvěst: ačkoliv
kvůli stavu světa spousta lidí panikaří,
ve skutečnosti jde pokrok v medicíně
a lidských právech kupředu rychleji,
než si myslíme. Lidé mají škarohlídství
vštípené tak hluboko, že na Roslingo‑
vy otázky ohledně dětské úmrtnosti
zvládli přesněji odpovědět šimpanzi
náhodně losující odpovědi než jeho
švédští studenti.
Právě takto začíná Roslingova přelo‑
mová přednáška z konference TED
z roku 2006 příhodně nazvaná „Nej‑
lepší statistiky, jaké jste kdy viděli.“
Na webu TED je dostupná i s českými

titulky, podobně jako další Roslingova
vystoupení, ve kterých sdílí překva‑
pivé poznatky o prodlužování věku
dožití nebo rozšiřujících se možnos‑
tech uplatnění žen.

Roslingovým cílem nebylo ukolébat
publikum ke spokojené lhostejnosti,
ale právě naopak napomoci tomu, aby
byla rozvojová pomoc efektivní. Založil
proto neziskovku Gapminder, která
sbírá důležitá data o životě v zemích
celého světa a analyzuje je pro institu‑
ce zodpovědné za rozvojovou politiku.
V roce 2010 natočil pro BBC
dokument The Joy of Stats („Radost
statistiky“) a o tři roky později pro
tutéž stanici připravil film Don’t
Panic – The Truth about Population
for the This World („Nepanikařte –
pravda o světové populaci“). Oba jsou
dostupné on‑line.
V posledních letech života se dostal
na seznamy nejvlivnějších a nejinspi‑
rativnějších lidí světa podle Foreign
Policy a Fast Company. Zemřel 7. úno‑
ra ve věku 68 let.
Zdroj: www.ted.com/speakers/
hans_rosling

kniha měsíce
◾ Benjamin Peters:
How Not to Network a Nation
Proč se Sovětskému svazu nikdy ne‑
podařilo vybudovat vlastní internet?
Nebylo to proto, že by neměl takové
ambice nebo dostatečně vyspělé
technologie, odhaluje pozapomenu‑
tou historii Benjamin Peters v první
anglicky psané knize na toto téma.
První návrhy na vybudování celoná‑
rodní počítačové sítě v Sovětském
svazu padly dokonce ještě dříve
než ve Spojených státech. Ruský
kybernetický vizionář Viktor Gluš‑
kov následně strávil přípravou sítě
OGAS (což byla zkratka z „Celostátní
automatizovaný systém účetnictví
a zpracování informací“) celý profes‑
ní život.
OGAS měl být revoluční: „sovětský
cloud“ by umožnil výměnu dat mezi vý‑
početním centrem v Moskvě a dvaceti
tisíci terminály po celé zemi. Plánování
by bylo díky tomu flexibilnější, ceny
materiálu i zboží tržnější, počítalo se
s možností bezhotovostních plateb
a dalšími funkcemi, které Internet přine‑
sl až o několik dekád později.

Co se stalo špatně? Proti OGAS
se postavili byrokraté, kteří se báli
o místa, ředitelé továren, kteří byli
živi z šedé ekonomiky, zaměstnanci
armády, kteří nechtěli spolupraco‑
vat s civilními inženýry, i liberální
ekonomové, kteří chtěli decentralizaci
a ještě výraznější protržní reformy.
How Not to Network a Nation nabízí
mimo popis jednoho neúspěchu i obec‑
nější ponaučení o vedení projektů, kon‑
fliktních motivacích o tom, jak se může
vymstít zbožštěný princip konkurence:
„Americkému arpanetu vdechla život
dobře zacílená státní podpora a spo‑
lupráce mezi jednotlivými institucemi.
Podobné sovětské projekty naopak
pohřbilo neregulované soupeření mezi
sobecky jednajícími ústavy, byrokraty
a dalšími hráči. První veřejně využitelná
celosvětová počítačová síť vznikla mezi
kooperujícími kapitalisty, ne konkurují‑
cími si socialisty.“
Benjamin Peters: How Not to Network
a Nation: The Uneasy History of the
Soviet Internet – vyšlo v nakladatelství
The MIT Press v březnu 2016. 312 stran,
28 dolarů (verze pro Kindle).

www.michalkasparek.cz
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Technologie

Každou sekundou vznikne na jednu osobu
na Zemi přibližně 1,5 GB dat. Kdo se ale v takovém
množství má vyznat? Dříve jsme data dolovali,
před několika lety jsme postoupili dál a přišla doba
velkých dat, tzv. big data. S velkými objemy dat se
stále učíme pracovat a aplikujeme na ně postupy
tzv. data science.

Data science
a big data při
řízení zákazníků
Co jsou postupy data science? Ten‑
to výraz se těžko překládá a ještě
hůře vysvětluje. Na začátek bychom
mohli konstatovat, že s data science
dokážeme v big data hledat určité
souvislosti. Na toto téma jsme měli
možnost hovořit s Bohumírem
Zoubkem ze společnosti Profinit,
která se touto problematikou zabý‑
vá na špičkové úrovni. Obracejí se
na ně klienti z řad finančních insti‑
tucí, telekomunikačních operátorů
a dalších společností. O konzultace
je žádají i odborníci, kteří tuto pro‑
blematiku vyučují na ČVUT, Fakultě
elektrotechnické.

PříKlaD První: HlíDání
finančnícH toKů

Dobře organizované rodinné finan‑
ce jsou základem spokojenosti celé
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rodiny. To proto, že jakmile tady
něco nefunguje, dochází k hádkám,
nesrovnalostem, napětí a snížení
úrovně rodinné pohody.
Představte si tedy situaci, kdy
stojíte před bankomatem a zadá‑
te žádost o vydání tisícikoruny.
A i když na účtu máte dostatek
peněz, bankomat vám na dis‑
pleji oznámí, že vám vydá jen
dvě stovky, protože – ač je třeba
sobota – v pondělí odcházejí platby
záloh na plyn a na elektřinu. A že
byste se mohli dostat do problémů,
protože by vám chybělo – v přípa‑
dě výběru tisícikoruny – osm set
na zaplacení obou pravidelných
plateb.
Vyšší moc? Ne. Jen dobře na‑
stavené procesy posoudily vaše
současné možnosti a sdělují vám,

že byste se mohli dostat do pro‑
blémů, pokud byste vybrali víc,
než si můžete dovolit. Samozřej‑
mě, máte vše ve své hlavě a víte,
co děláte, ale existuje zde „něco“,
co vás dokáže zastavit včas. To
„něco“ totiž ví, že ve čtvrtek vám
většinou pravidelně přichází
výplata a ta dodnes není připsána
na vašem účtu.
Zdržení? Pozdní platba od vašeho
zaměstnavatele? Není to předčasné
varování, že se firma, až do minu‑
lého měsíce platící jako hodinový
stroj, dostala do problémů s cash
flow? Na to všechno už dnes může
„vyšší moc“ reagovat a včas vás
upozornit na to, že něco není v po‑
řádku. A že byste se v pondělí nebo
během velmi krátké doby mohli
dostat do tíživé situace.
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A „vyšší moc“ vám může na dis‑
pleji nabídnout i nějaké řešení
v podobě určitého úvěru, který
by vám dovolil vybrat kýženou
částku, kterou zřejmě požadujete.
Protože ví, že každý týden tanku‑
jete – většinou první den v týdnu –
kolem 40 litrů paliva. Tohle jsou
služby, které vám například vaše
banka může nabídnout díky data
science, což je typické řešení B2C.

PříKlaD DruHý: cílené
naBíDKy a PoDoBnoSt

Ve druhém případě se dostáváme
do oblasti B2B, protože se pracuje
s velkými daty, získanými z pohledu
na větší skupinu lidí. Představte si,
že jste zaměstnanec s pravidelným
příjmem. Každý měsíc vám na váš
účet v bance přijde podobná částka
výplaty. Nakupovat chodíte jednou
v týdnu většinou do podobných
obchodů nebo si necháváte jednou
týdně přivézt nákup objednaný přes
internet. Za měsíc načerpáte kolem
120 až 150 litrů pohonných hmot,
a proto lze usuzovat, že jste často
na kolech a hodně jezdíte. A ta‑
kových lidí, jako jste vy, existuje
spousta.
Co vás ale s nimi spojuje, je to,
že na základě rozboru velkých
dat máte podobný příjem, chodí‑
te do stejných obchodů, utrácíte
za podobné věci a vyčerpáte po‑
dobnou částku za pohonné hmoty.
Ideální stav pro data science, které
může upozornit provozovatele vaše‑
ho běžného účtu na to, že vám po‑
dobných deset lidí se chová stejně
nebo hodně podobně jako vy. A tři
z nich si právě pořídilo nějakou věc.
Takže existuje vysoká pravděpodob‑
nost hraničící s jistotou, že i vy se
budete chovat podobně a zcela jistě
si tu věc brzy pořídíte i vy. Jenže
o ní nevíte.

Odborník dokáže definovat
vztahy a vazby
mezi určitými
skupinami
lidí. Klientovi
dokážeme
nastínit i jeho
předpokládané
chování.

PotřeBa nové SlužBy

„Data science může na základě
rozboru velkých dat upozornit
provozovatele na to, že někteří lidé
z podobné skupiny si už něco kou‑
pili nebo využili nějakou službu,“
říká Bohumír Zoubek, ředitel Servi‑
ces & Products společnosti Profinit.
„Prodejce této služby samozřejmě
může spustit celoplošnou kampaň
na nabídku určitého zboží, její
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dopad ale může být zcela nulový.
Může ale také doporučit tuto službu
lidem, kteří jsou ‚podobní‘ těm,
kteří si tu věc právě pořídili. A tak
můžete cíleně oslovit třeba těch
sedm zbývajících z výše uvedeného
případu – a z nich si tu věc pořídí
třeba další tři, což znamená výrazně
větší úspěšnost kampaně takto
oslovených zákazníků,“ vysvětluje
Zoubek.
Je tedy jasné, že data science je
velmi dobrou metodou pro analýzy
velkých dat a může provozova‑
teli přinést úspěch primární, kdy
lze podobným lidem nabídnout
nějakou in‑house službu nebo
tato data prodat dalšímu subjektu
a vydělat na upozornění na adresní
skupinu lidí, již se chovají podobně
jako ti, kteří si již tu věc pořídili.
Pak lze takový nástroj považovat
také za velmi účinný marketingový
nástroj.

ocHrana Dat

Při čtení těchto řádků možná ně‑
kterým z vás naskakuje husí kůže,
protože to všechno zní jako kapi‑
tola z Orwellovy knihy o Velkém
bratrovi. „Pokud pracujeme s daty
velkých společností, dostáváme
je ke zpracování depersonalizo‑
vaná. Pracujeme s kódy, takže se
nikdo nemusí obávat, že bychom
konkrétním lidem viděli do talíře,“
prozradil Bohumír Zoubek. „Mno‑
ho bank nebo telekomunikačních
společností zaměstnává lidi, kteří
se na data dívají jako na celek. Jde
o to, definovat skupiny podobných
lidí a vyčíst z jejich chování určité
vlastnosti. To ostatně děláme
i v naší společnosti. Na začátku
spolupráce s bankovním nebo tele‑
komunikačním klientem získáme
nepersonalizovaná data, která
zkoumá náš odborník, jenž dokáže
definovat vztahy a vazby mezi
určitými skupinami lidí – pro nás
spíše objekty. A klientovi dokáže
nastínit i předpokládané chování
takových objektů.“

možnoSti Data Science

Autorizace a autentizace je to,
na co se banky hodně soustřeďují.
Nicméně se stává, že se hacker
například do internetového ban‑
kovnictví prolomí. „Jak používáte

určitý systém – a je jedno, zda
je přístup přes web nebo klikáte
do nějaké aplikace ve Windows –,
máte nějaký styl práce. Pracujete
nějakou rychlostí, používáte zálož‑
ky, klikáte různě rychle, scrollujete,
zadáváte různé příkazy. A my doká‑
žeme poznat, že to najednou děláte
jinak, a upozornit na to, že někdo,
kdo používá vaše bankovnictví, je
s největší pravděpodobností někdo
jiný než ten, komu to bankovnictví
patří.
Funguje to spolehlivě na roboty,
kteří to zkoušejí, ale funguje to
i na lidi. Náš systém odchytí zhruba
padesát procent případů při záro‑
veň velmi nízké hodnotě falešných
indikací, což považuji za velmi
dobré číslo,“ přiblížil výhody řešení
Zoubek.
V některých případech je dobré
k chování skupin lidí znát i jejich
polohu pro přesné zacílení. Pro te‑
lekomunikační operátory z hledis‑
ka geolokačních služeb je to snazší,
protože ta data jsou k dispozici
ve velkých množstvích. Pokud
se spojí další, například finanční,
informace s geolokačními daty,
k dispozici jsou mnohem silnější
informace.
Z hlediska rozboru finanční
situace existuje model, který dokáže
velmi přesně stanovit výplatu nebo
příjem jedince. Což je poměrně
snadný úkol pro někoho, kdo je
zaměstnán na hlavní poměr a do‑
stává jednou měsíčně stále stejnou
platbu, dokonce většinou chodí
i ze stejného účtu.
Složitější to je v případě, že
u hlavního poměru existuje nějaká
variabilní složka, třeba podle
výkonnosti nebo výkonové složky,
vyplácená v různých měsících. Přes‑
to se dá pro účely bank odhadnout
příjem, který by měl tomu člověku
přijít jednou v měsíci na jeho účet.
A připsání nebo naopak nepřipsání
takové platby na účet může násled‑
ně vyvolat další akci.
Z popsaných řešení plyne, že
big data a data science se doplňují
a jejich využití bude do budoucna
hrát velkou roli. Vzniknou tak další
systémy a zajímavější scénáře pro
jejich užití ve firmách. ◾
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Pavel Houser
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Věda o materiálech
a současné technologie
umožňují provádět s hmotou
kouzla. Mnohé z výzkumů
se odehrávají i v českém
akademickém prostředí.
Některé vlastnosti chytrých
materiálů se odvozují z toho,
jak fungují látky vyskytující
se v přírodě, jindy mají
předlohu jen v lidských
hlavách.

Věda

Chytré materiály
na každém kroku
Na mikro‑ či nanoúrovni lze řídit
vlastnosti materiálů a dosáhnout
tak funkcí, které se dosud dařilo
realizovat pouze v mnohem větších
měřítkách. Může jít stejně dobře
o magnety, tepelné motory nebo
miniaturní čerpadla.

TepelNý MoTor
z uhlíkoVých
NaNoTrubiček

A. Vikström z Chalmers Uni‑
versity of Technology ve švéd‑
ském Göteborgu a jeho kolegové
vymysleli uhlíkovou nanotrubič‑
ku, která z rozdílu teplot dokáže
produkovat mechanickou ener‑
gii – bez toho, aby jako mezičlá‑
nek byl potřeba elektrický proud.
Nové miniaturní zařízení spadá
do kategorie tzv. nanoelektrome‑
chanických systémů. Víceméně jde
o pokročilejší verzi senzorů, které
se již běžně používají například
v mobilních telefonech.
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Uhlíková nanotrubička je v tomto
případě umístěna mezi dvěma různě
teplými materiály a následkem
rozdílu teplot v ní vznikají mecha‑
nické vibrace. Konkrétní průběh této
reakce lze řídit, mechanický pohyb
(kmitání) může získat periodický
charakter. Při dodávání tepla zvnějš‑
ku dokáže „motor“ fungovat stabil‑
ně, v opačném případě se energie
po čase spotřebuje a teploty na obou
koncích trubičky se vyrovnají.
Podle autorů výzkumu by podobné
zařízení mohlo být implementováno
například do současné elektroniky;
zde teplo vnímáme jako odpadní
produkt a snažíme se ho co nejrych‑
leji zbavit. Takto by namísto plošné‑
ho chlazení bylo možné alespoň část
energie naopak užitečně využívat.

kapaliNy, kTeré
poTečou saMy

K ovládání kapalin lze používat
i jiné prostředky, než je tlak či

gravitace. Výzkumníci z americ‑
ké Brandeis Materials Research
Science and Engineering Center
se inspirovali tím, jak fungují
buňky živých organismů. Někte‑
ré buňky jsou sevřeny víceméně
pevnou buněčnou stěnou, jiné
dokážou svůj tvar měnit. Provádějí
to pomocí speciálních vláken, tzv.
mikrotubulů, které mohou růst,
nebo se naopak zkracovat. Vědci
mikrotubuly extrahovali do vodné‑
ho roztoku, kam přidali ATP (zdroj
energie v biologických systémech)
a speciální proteiny zvané kinezi‑
ny. Když se kinezin vložil mezi dvě
vlákna mikrotubulů, energie z ATP
se spotřebovala na otáčení molekul.
Tento pohyb mohl být uspořádaný
a jednotlivé víry vytvářely pohyb
ženoucí kapalinu jedním směrem.
Autoři výzkumu předpokládají, že
by umělý systém mohl fungovat
v sousedství živých buněk a pohon
(ATP) „krást“ od nich.

Věda
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MagNeTy o VelikosTi
aToMu

Stefano Rusponi z École Polytech‑
nique fédérale de Lausanne je
autorem článku, který pro záznam
bitu navrhuje využít jediného
atomu. Systémy jednoatomových
magnetů by hustotou záznamu
(počítanou např. po vzoru pevných
disků jako množství informace
na jednotku plochy) předčily sou‑
časné úložné systémy.
Pro fungování atomů jako základ‑
ních úložných jednotek je potře‑
ba, aby se magnetické momenty
jednotlivých atomů navzájem
neovlivňovaly a datový záznam byl
stabilní, současně však s informací
musí jít snadno manipulovat. Najít
takové uspořádání je obtížné. Auto‑
ři výzkumu navrhují podkladovou
vrstvu z grafenu (monoatomární
vrstva uhlíku) a iridia.
Samotnou informaci pak nesou
atomy disprozia, od sebe vzdálené
2,5 nanometru – od této vzdálenosti
mezi jednotlivými bity se odvíjí i vý‑
sledná obrovská hustota záznamu.
Problémem je zatím výroba, která
probíhá při teplotě 40 stupňů nad
absolutní nulou. Atomy dysprosia se
na místa v mřížce z grafenu a iridia
uspořádají samy, nicméně strukturu
narušují nečistoty, takže prozatím se
proces prováděl ve vakuu.

… a MagNeTy NekoVoVé

Technosféra
bývá někdy
chápána negativně. Z jiného
úhlu pohledu
jde ale o infrastrukturu,
která umožňuje existenci
člověka. Technosféra jsou
domy a továrny, v rozšířeném pohledu
i obdělávaná
pole.

Magnetů se týká i výzkum, který se
odehrál v Česku. Vědci z Univerzity
Palackého v Olomouci jako první
na světě připravili magnety, které
neobsahují žádné kovové prvky.
Základem je grafen, ovšem vrstvu
grafenu bylo třeba upravit dalšími
prvky, jako jsou fluor, kyslík a vo‑
dík. Klíčové podle autorů výzkumu
je, že příslušné magnetické vlast‑
nosti se projevují už při pokojové
teplotě. „V kovových systémech
jsou magnetické jevy způsobeny
elektrony ve struktuře atomů kovů.
V organických magnetech, které
jsme vyvinuli, za nimi stojí nekovo‑
vé chemické radikály, které nesou
volné elektrony,“ uvedl spoluautor
teoretického modelu Michal Otyep‑
ka. Nekovové magnety by se mohly
uplatnit ve spintronice (elektroni‑
ka, kde se informace reprezentuje
pomocí spinu), ale i v medicíně při
cíleném transportu léčiv či separaci
molekul s využitím vnějšího magne‑
tického pole.
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skládačky dNa

Z DNA dokážeme díky stabilitě vazby
mezi dvěma odpovídajícími si řetězci
složit víceméně libovolný geometric‑
ký útvar – tyto metody se přirovná‑
vají k origami nebo legu, nefungují
ale bez problémů. Vytvořit z různě
zohýbaných řetězců DNA obyčejnou
krychli je klopotný proces o mnoha
stupních s nutností syntetizovat
krátké řetězce DNA a připojovat je
k většímu celku; v živých organis‑
mech se naproti tomu složité prosto‑
rové uspořádání vytváří samovolně.
Chceme‑li 3D struktury z DNA po‑
užívat v medicíně, měly by vznikat
podobně, i přímo v buňkách. Nako‑
nec v této oblasti se předpokládá
hlavní uplatnění tzv. DNA počítačů.
Technologie, která byla původně
navržena pro provádění klasických
výpočtů, se uplatní spíš na úrovni
regulace v živých organismech.
Florian Praetorius a Hendrik Di‑
etz z Technické univerzity v Mni‑
chově přišli s metodou vytváření
3D struktur z DNA, kde se využívají
i proteiny. Techniku otestovali pro
konstrukci struktur o velikosti mezi
10 a 100 nanometry. Samotnou
aktivní jednotkou jsou zde proteiny
(enzymy), které omotávají kousky
DNA a skládají je k sobě podobně
jako provázky nebo sponky. V ně‑
kterých případech pak tyto protei‑
ny zůstanou jako „pojivo“ i na konci
procesu, ale jindy se mohou odpojit
a výsledná struktura je tvořena opět
pouze spárovanými a různě zprohý‑
banými řetězci DNA.

TerModyNaMicky
sTabilNí sliTiNy

Start‑up s názvem AdvaMat vznikl
na půdě katedry řídicí techniky
Fakulty elektrotechnické ČVUT
v Praze. Získal v rámci projektu
ICARUS grant FET Open. Přidělené
prostředky jsou určeny na vývoj tzv.
termodynamicky stabilní slitiny.
Přelomové je už přesvědčení, že
termodynamicky stabilní slitiny
mohou existovat. Dříve se jako fakt
přijímalo, že s rostoucí teplotou
roste zrno materiálu, a tím se nepří‑
znivě mění i jeho vlastnosti (ztráta
pevnosti, měknutí). Nemusí to ale
platit vždy.
Nové studie tvrdí, že je možné
vyrobit slitiny, které budou díky
nanostruktuře zrna termodynamic‑
ky stabilní a odolnější vůči vysokým
teplotám a radiaci. Hlavní využití

těchto speciálních slitin se očekává
v leteckém průmyslu. Zde odolnější
materiál umožní dosáhnout vyšší
teploty tryskových motorů. Uspoří
se i palivo, což je využitelné v kos‑
mických sondách, kde bude díky
pevnosti těchto materiálů možné
snížit hmotnost satelitů. V jaderném
průmyslu mohou nové slitiny zvýšit
výkon elektráren nebo mohou být
použity ve speciální zdravotnické
technice či při skladování jaderného
paliva. Projekt ICARUS má za cíl
najít nejvhodnější komponenty
a technologii výroby takových slitin.

dVouVrsTVý Terč
pro jaderNou fúzi

Fyzikální ústav AV ČR prostřed‑
nictvím týmu vědců z laserového
centra ELI Beamlines získal patent
na speciální metodu, jak docílit ja‑
derné fúze pomocí laserů. Aktuálně
patent udělil Úřad průmyslového
vlastnictví v ČR, v procesu je ještě
evropská patentová přihláška.
Podstatou vynálezu je specific‑
ká vrstva pevného terče, zařízení
a metoda na iniciaci jaderné fúze.
Vyznačuje se tím, že dvouvrstvý
pevný terč obsahuje v jedné vrstvě
substrát z pevného křemíku. Tento
terč je ozářen laserovým „před‑pul‑
zem“, který před první vrstvou terče
vytvoří plazma. Poté se terč ozařuje
hlavním laserovým pulzem, přičemž
dochází k iniciaci fúzní reakce čás‑
tic první vrstvy s částicemi druhé
vrstvy terče.

VŚudypříToMNá
TechNosféra

Technosféra, tedy lidské artefakty,
mají prý celkovou hmotnost kolem
30 bilionů (trillions) tun a toto množ‑
ství roste. K takovému číslu alespoň
došli Jan Zalasiewicz, Mark Willi‑
ams a Colin Waters z University of
Leicester. Zajímavější než absolutní
číslo je představit si ho v nějakém
měřítku – má odpovídat 50 kg arte‑
faktů na metr čtvereční zemského
povrchu. Technosféra bývá někdy
chápána negativně, např. jako míra
znečištění, skládka elektroodpadu…
Z jiného úhlu pohledu jde o infra‑
strukturu, která umožňuje existenci
člověka a současné civilizace –
technosférou jsou domy a továrny,
v rozšířeném pohledu i obdělávaná
pole. A čím bohatší je technosféra,
tím víc v ní nalezneme i chytrých
materiálů. ◾

Věda
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Transformace na Průmysl 4.0 se bez
podpory aplikovaného výzkumu neobejde
Technologická agentura ČR vnímá
Průmysl 4.0 jako velkou šanci pro
Českou republiku v posílení její
konkurenceschopnosti na svě‑
tových trzích. Moderní podniky
a instituce se musí připravit na tuto
éru. TA ČR proto usiluje o modi‑
fikaci programů a jejich zaměření
na oblasti Průmyslu 4.0 a smart life
obecně.

Vyhlášení
noVých programů

Důkazem jsou nové programy a ve‑
řejné soutěže v tomto roce. Na konci
února byla vyhlášena veřejná soutěž
v programu mezinárodní spolupráce
ve výzkumu a vývoji DELTA, která je
zaměřena právě na oblast Průmys‑
lu 4.0, a to konkrétně s německými
partnery. Důvodem je, že Německo
je českým nejvýznamnějším prů‑
myslovým partnerem. „Tuto výzvu
považuji za jeden z významných

kroků k podpoře česko‑německé‑
ho strategického dialogu v oblasti
výzkumu a vývoje,“ uvedl Martin
Bunček z TA ČR.
Na konci března byla vyhlášena
1. veřejná soutěž v prvním z nově
schválených programů s názvem
ZÉTA, který je zaměřen na podpo‑
ru spolupráce akademické sféry
a podniků prostřednictvím zapojení mladé výzkumné generace,
a na podzim se uskuteční veřejná
soutěž v důležitém programu ÉTA,
který reaguje na aktuální spole‑
čenské výzvy v této oblasti, včetně
těch souvisejících s Průmyslem 4.0
a digitalizací.
„Za TA ČR mohu říci, že jsme
připraveni podpořit projekty, které
tuto tematicky širokou oblast po‑
mohou úspěšně zvládnout. Výzkum‑
né týmy již dnes usilovně pracují
na řadě z nich, jak těch, jež souvisí
s principy Průmyslu 4.0, tak těch

spjatých s oblastí tzv. smart life, což
je téma, kde TA ČR pomáhala pod‑
nítit širší diskusi v uplynulém roce,“
podotýká Martin Bunček.
Aktuální termíny dalších
veřejných soutěží v roce 2017:
■ 30. 5. 2017 – veřejná soutěž
DELTA
(bilaterální spolupráce v apliko‑
vaném výzkumu se zahraničními
partnery)
■ 16. 8. 2017 – 1. veřejná soutěž
ÉTA
(zapojení společenských a humanit‑
ních věd do projektů technického
a netechnického výzkumu, vývoje
a inovací)
■ podzim 2017 – 1. veřejná soutěž
THÉTA
(oblast energetiky se zaměřením
na zajištění státního dozoru v ob‑
lasti jaderné bezpečnosti, v nových
technologiích a v dlouhodobé tech‑
nické perspektivě energetiky) ◾

Zdroj: TAČR

Konica Minolta vytvořila platformu konektivity pro firmy
Společnost Konica Minolta Inc.
(Konica Minolta) přestavila Wor‑
kplace Hub, nové inovativní IT
řešení sjednocující všechny techno‑
logie organizace prostřednictvím
jediné centralizované platformy.
Workplace Hub je navržen pro
pracoviště budoucnosti všech ve‑
likostí a podporuje jejich digitální
transformaci.
První verze Workplace Hub, která
bude dostupná na podzim 2017,
reaguje na růst komplexnosti IT po‑
skytováním účinnější a efektivnější
správy široké řady nástrojů, služeb
a zařízení používaných moderními
organizacemi.

pracoViště budoucnosti

Workplace Hub funguje jako
centrální hub, který zjednodušuje
a zefektivňuje IT pro organizaci sní‑
žením celkových nákladů na správu
IT. Zároveň dokáže poskytovat v re‑
álném čase datové analýzy, které
pomohou ke zlepšení obchodních
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procesů. Vytvořením ekosystému
řídícího a koordinujícího celou
IT infrastrukturu a služby napříč
stávajícími i budoucími IT systémy
přináší uživatelům centrální řídicí
panel, v němž mají 360° pohled
na způsoby používání IT v celém
podniku, což umožňuje jednodu‑
chou správu a optimalizaci systémů.
Produktový plán platformy
navíc zahrnuje budoucí integraci
internetu věcí, umělé inteligence
a nástrojů podpory rozhodování,
které se stávají nosnými body
podnikatelského prostředí zítřka.
Přidání této kognitivní vrstvy
umožní organizacím intuitivní
chápání fungování společnosti
a dává lidem možnost lépe spolu‑
pracovat a dělat inteligentnější,
na datech založená rozhodnutí
efektivněji a snadněji.

partnerstVí firem

Globální partnerství se společnost‑
mi Hewlett Packard Enterprise, So‑

phos a Microsoft zajišťuje hardware,
bezpečnost a IT řešení, další služby
od společností Canonical a Brain‑
Tribe pak přináší sílu open source
a pokročilou správu dat.
Dennis Curry, viceprezident a ře‑
ditel obchodních inovací a centra
výzkumu a vývoje v Konice Minol‑
ta, uvedl: „Workplace Hub se bude
vyvíjet tak, aby se stal nejkom‑
plexnější platformou pro služby
a schopnosti požadované pracovišti
budoucnosti. To znamená, že podni‑
ky budou moci růst a spravovat své
IT souběžně s měnícími se obchod‑
ními potřebami.“
Pracoviště se vyvíjejí bezprece‑
dentní rychlostí a digitální trans‑
formace se stává důležitější jak pro
přežití na trhu, tak pro budoucí
prosperitu. Organizace, které hledají
kvalitní řízené služby, budou mít
k dispozici první verzi Workplace
Hub na podzim 2017. ◾

Zdroj: workplacehub.konicaminolta.com
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Senta Čermáková,
director, Brand & Strategic
Innovations, Deloitte
Společnost Deloitte posílila jedna
z nejzkušenějších českých mana‑
žerek Senta Čermáková. Zaměří se
na rozvoj strategických projektů fir‑
my, akceleraci start‑upů a mentoring
klíčových zaměstnanců. Zároveň
bude napomáhat upevňování pozice
Deloitte v oblasti nových technologií
a inovací. Jejím dalším cílem je přilá‑
kat do společnosti Deloitte nadějné
talenty z univerzit a nabídnout jim
školení, programy stínování či další
rozvoj pod taktovkou zkušených
manažerů. Mezi její úkoly bude pat‑
řit propojení startupového prostředí
s fintech inovacemi, posílení české
pobočky z pohledu trvalé udržitel‑
nosti a omlazení firemního portfolia.
Čermáková vystudovala Fakultu
elektrotechnickou ČVUT se specia‑
lizací na biokybernetiku. Před pří‑
chodem do Deloitte působila 25 let
ve společnosti Hewlett‑Packard, na‑
posledy na pozici šéfky globálních
zákaznických vztahů (worldwide
director of customer programs)
v Hewlett Packard Enterprise.
V roce 2011 byla oceněna v rámci
ankety Manažer roku.

Luke DawSon
generální ředitel a ředitel
oddělení investic pro region
střední a východní evropy,
Colliers International
Společnost Colliers International
oznámila návrat Luka Dawsona
do společnosti. Do firmy s ním při‑
chází 15 let zkušeností s akvizicemi
a prodejem nemovitostí, správou
aktiv a vedoucími funkcemi. Od roku
2014 stál Luke Dawson v čele jedné
z největších rodinných investičních
firem na Středním východě. Předtím
pracoval 10 let v Colliers, kde zastá‑

moderní řízení
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duben 2017

val několik vedoucích pozic, včetně
pozice provozního ředitele pro střed‑
ní a východní Evropu, generálního
ředitele pro jihovýchodní Evropu
a ředitele pro rozvoj společnosti
na globální úrovni.
Ve své nové úloze se Dawson
zaměří na rozvoj obchodu, vedení
regionálních investičních oddělení
a navazování vztahů s novými inves‑
tory v regionu. Převezme také zod‑
povědnost za vedení regionu střední
a východní Evropy včetně Bulharska,
České republiky, Maďarska, Rumun‑
ska a Slovenska. Sídlit bude v Praze.

a na Slovensku byla jmenována
Ivana Tůmová. Poslední dva roky
ve společnosti působila na pozi‑
ci finanční ředitelky. Ve firmě je
zaměstnána dvacet let. Vypracovala
se prostřednictvím několika pozic
z oblasti finančních analýz a plá‑
nování a vedení několika klíčových
integračních procesů.
Společnost Mondelez International
je předním světovým výrobcem čoko‑
lády, sušenek, žvýkaček a bonbonů.
V České republice a na Slovensku je
firma jedničkou ve výrobě a prodeji
sušenek a čokoládových cukrovinek.
Ve čtyřech továrnách, které se na‑
cházejí v Opavě, Lovosicích, Marián‑
ských Lázních a v Bratislavě, dvou
obchodních jednotkách a centru sdí‑
lených služeb umístěném v Bratislavě
zaměstnává téměř 2,5 tisíce lidí.

Lenka ČmejLová
marketingová manažerka
pro segment čokoládových
cukrovinek, nestlé
Novou posilou marketingového
týmu čokoládových cukrovinek se
stala Lenka Čmejlová. Ve společnosti
Nestlé bude zodpovědná za port‑
folio impulzních cukrovinek, mezi
které patří zejména čokoládové
tyčinky Margot, Kaštany a Kofila.
Lenka Čmejlová do Nestlé přichází
ze společnosti Savencia, kde působila
na pozici marketingové manažerky
pro Českou a Slovenskou republiku.
V oblasti marketingu se pohybu‑
je více než 15 let. Je absolventkou
Vysoké školy ekonomické v Praze.
Přišla do největší potravinářské firmy
s bohatými zkušenostmi z oblasti
obchodu a marketingu. Kromě spo‑
lečnosti Savencia sedm let působila
ve Walmarku na regionální pozici pro
CE jako category marketing manager
pro oblast dětského zdraví a růstu.

Ivana tůmová,
generální ředitelka,
mondelez v Čr a Sr
Generální ředitelkou společnos‑
ti Mondelez International v ČR

jIří HoreCký
unie zaměstnavatelských
svazů Čr
Valná hromada Unie zaměstnava‑
telských svazů ČR zvolila do čela
organizace Jiřího Horeckého. Ten
ji tak povede další čtyři roky. Unie
zaměstnavatelských svazů ČR je
jednou z největších organizací
zaměstnavatelů v Česku. Sdružuje
a zastupuje 52 zaměstnavatelských
svazů a významných zaměstnavate‑
lů s více než 12 tisíci organizacemi
a 760 tisíci zaměstnanci. Mezi všemi
zaměstnavatelskými svazy má unie
dominantní postavení v oblasti ve‑
řejných služeb, což jsou zdravotnic‑
tví, sociální služby, školství, kultura
a neziskový sektor, s přesahem
do pojišťovnictví, finančních služeb,
udržitelného průmyslu, energetiky
a veřejné správy.
Jiří Horecký vystudoval obor ob‑
chodní management na Internati‑
onal Bussines School v Brně a obor
veřejná správa a regionální rozvoj
na ČZU v Praze. Dříve pracoval jako
ředitel Farní charity Tábor, ředitel
G‑centra Tábor a od roku 2007 jako
prezident Asociace poskytovatelů
sociálních služeb ČR. V roce 2013
byl poprvé zvolen prezidentem Unie
zaměstnavatelských svazů ČR.

Personálie
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