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Editorial

Vážení přátelé,
Krizová situace způsobená pandemií korona-
viru covid-19 nemá jen oběti, ale má i své ví-
těze. A to minimálně dva. Jedním z nich je
home office, který by nedostal plnohodnot-
nou zelenou v takové míře, jako nyní, nej-
méně dalších deset let (vzhledem ke
zkostnatělosti a omezenosti vedení někte-
rých českých firem). Druhým je pak vztah
otec-dítě. Proč? Řekněte upřímně, kdy napo-
sledy jste v parcích a veřejných prostran-
stvích viděli tolik tátů hrajících si s dětmi,
jako za poslední dva měsíce?
zkrátka karta se obrátila, a to, co jsme nazý-
vali „normální stav“, je nenávratně pryč – při-
chází „new-normal“. To alespoň tvrdí
Jaroslava rezlerová, ředitelka personálně
pracovní agentury ManpowerGroup. Jaký

další vývoj na trhu práce můžeme očekávat?
co mají dělat firmy, které váhají s propouště-
ním zaměstnanců? A jak se změní „mindset“
lidí z Hr? na tyto a další otázky odpověděla
v rozsáhlém rozhovoru.
Práce na dálku se ukázala jako skvělý lakmu-
sový papírek, jenž jasně ukazuje, který ze za-
městnanců patří mezi firemní okecávače
a kdo umí pracovat i bez toho, aby nad ním
někdo držel bič. Ukazuje také, že i přesto, že
si firmy myslí, že práci na dálku mají zvládnu-
tou, tak se mýlí – neumějí totiž asynchronní
komunikaci, která je může oprostit od něko-
lika online schůzek denně. Více o tématu se
dozvíte v článku od evangelíka moderního
Hr a futuristy Jiřího Fabiána.
V otevřeném rozhovoru s Milanem ratajem
se také dozvíte o transformaci vzdělávání
skrze kompetenční modeling nebo o efektiv-
ním Hr systému, který vyvíjí. 
Současná si tuace vyžaduje nejen správný
krizový plán a jasně vyhraněnou interní ko-
munikaci, ale také lídra, který nebude na své
zaměstnance štěkat příkazy a dokáže moti-
vovat. Víte, jak ho poznat? 
Třetí vydání Profi Hr tohoto roku vám ale při-
náší mnohem více, tak se do něho pusťte!

Přeji vám příjemné čtení (i v době krize),

Ján Bruno Tropp,
šéfredaktor
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Práce z domova v době pandemie
Obor podnikových služeb převedl hned v půli března 95 %
z celkového počtu 120 tisíc zaměstnanců na práci z domova.
Díky tomu zamezil šíření koronaviru a zároveň zajistil hladký
a nepřerušený provoz. Většina firem z tohoto oboru dokonce
po celou dobu karantény pokračovala ve svých náborových
aktivitách, jen je přesunula do online prostředí. 
zaměstnanci často pojali období karantény jako čas pro
osobní rozvoj. z průzkumu asociace ABSL, která na českém
trhu sdružuje centra podnikových služeb, vyplynulo, 

že 60 % center registruje růst zájmu o online vzdělávání. 
66 % zaměstnanců se zdokonaluje v měkkých dovednostech,
41 % se orientuje na získávání nových kompetencí a 33 % se
účastní online jazykových kurzů. Významný zájem je
i o oborové GBS vzdělávání od Hackett Group. 
Online nyní probíhají i ty kurzy, které byly dříve organizovány
prezenčně. Původní třídy se přesunuly na obrazovky
a pokračují ve výuce přes Skype, Teams či podobné
komunikační nástroje.  × red
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Pandemie koronaviru zasáhla téměř

všechny firmy po celém světě. Kdy

a jak se její dopady začaly projevovat

v ManpowerGroup?

Vzdáleně jsme sledovali situaci v Asii
a dopady na fungování našich poboček
v těchto zemích. Bezprostředně se nás
ale nová situace dotkla v okamžiku vy-
puknutí epidemie v itálii, kde máme re-
gionální ředitelství a kdy začalo být jas-
né, že nás samotné to dříve či později
zasáhne také. italští kolegové byli nuce-
ni zastavit některé aktivity úplně a pře-
vést část fungování firmy do virtuálního
režimu, totéž se stalo o dva týdny poz-
ději ve Španělsku. My v Česku jsme
měli o cca čtyři týdny více času se lépe
připravit a použít i některé jejich postu-
py. Ty nám byly inspirací pro tvorbu na-
šeho vlastního krizového plánu. 

Které kroky jste podnikli jako první,

abyste zamezili zmatkům a panice? 

Vzhledem ke zpoždění epidemie za
jižními státy jsme měli na přípravu rela-
tivně dost času. Přešli jsme hned v dru-
hém týdnu v březnu na krizový způsob
řízení, zaktualizovali krizové a business
continuity scénáře, které musíme mít
jako globální společnost připravené. Již
jsme je několikrát vypracovávali, např.
na začátku epidemie ptačí chřipky,
SArS nebo pro případ povodní. Krizový
štáb jsme ustanovili hned někdy kolem

10. března. Lidi jsme poslali na home of-
fice s vyhlášením nouzového stavu
a od té doby pracujeme z velké časti on-
line, jen musíme samozřejmě být pří-
tomni fyzicky jako podpora našich
zákaz níků, kteří nezavřeli a kde máme
přidělené zaměstnance, kteří buď dál
pracují nebo jsou na překážkách, a my
se o ně staráme. Krizový štáb se setkával
několikrát týdně a vyhodnocoval po-
stup epidemie, dopad na byznys a navr-
hoval opatření, jak se nové situaci při-
způsobit. Díky on-line nástrojům a také
velké aktivitě a angažovanosti našeho
rozšířeného management týmu jsme
všechno byli schopni rychle kaskádovat
do všech týmů. Komunikujeme také na
společné interní sociální síti, děláme
shrnutí týdne, lidé mohou postovat svo-
je vzkazy a fotky, aby ostatní viděli, jak
se jim daří v novém pracovním nastave-
ní. Osobně posílám každý týden dopis
všem zaměstnancům, kde vysvětluji, jak
na novou situaci reagujeme. Kromě in-
terních zaměstnanců neseme zodpo-
vědnost i za 7000 agenturních zaměst-
nanců, kteří pracují u našich klientů.
V téhle etapě je intenzivní komunikace,
jasně vysvětlené kroky a vyjádření po-
chopení a poděkování zaměstnancům
to nejdůležitější. Tam naše Hr, KA a po-
bočkové týmy odvedly skvělou práci při
informovanosti a péči o zaměstnance,
naši kolegové v terénu pak při podpoře

přidělených zaměstnanců a obchodní
týmy při podpoře klientů.

S jakou rychlostí ovlivnila tato událost

zaměstnanost v jednotlivých zemích?

V Asii a Americe je reakce zaměstna-
nosti na turbulence ekonomiky okamži-
tá. V USA, kde nejsou výpovědní lhůty
a odstupné, přišly o práci okamžitě mili-
ony lidí. Ve chvíli, kdy děláme tento roz-
hovor je tam už přes 22 milionů lidí bez
práce. V evropě mají tyto změny mno-
hem delší setrvačnost, což na jedné
straně dává lidem větší jistotu, ale zpo-
maluje to reakce firem na změny na
trhu, tedy snižuje jejich aktuální konku-
renceschopnost.

Jakým největším výzvám musíte

v rámci koronaviru čelit?

Byl to určitě v první fázi okamžitý pře-
chod na virtuální fungování firmy, a ten
jsme zvládli bravurně, potom monitoro-
vání trhu a reakce na změny potřeb na-
šich klientů, tato krize zasáhla samozřej-
mě v první řadě do řízení lidských zdro-
jů, a to je naše odbornost, a potom to
bylo třeba i vyjednávání v rámci Asoci-
ace agentur, které předsedám, o legisla-
tivním pracovněprávním rámci podpůr-
ných programů pro zachování zaměst-
nanosti.

Přechod na online fungování nám
usnadnilo i to, že jsme před několika

Jaroslava rezlerová: 
Vidím velkou příležitost 
pro trh práce

Koronavirová krize se dotkla všech odvětví na trhu práce. V podstatě není
žádná výjimka. to, co jsme nazývali „normální stav“ je nenávratně pryč,
přichází totiž nový pojem „new-normal“, alespoň s tímto termínem pracuje
personálně pracovní agentura ManpowerGroup v čele s generální ředi-
telkou Jaroslavou rezlerovou, kterou jsme pro vás vyzpovídali.



vat to s pracovním nasazením. zvládají
to výborně, ale už se asi hodně z nich
těší aspoň občas zpátky do kanceláře.
Museli jsme také postupně předefino-
vat naše služby. Trh práce se hodně
rychle proměňuje, klienti mají úplně
nové potřeby, některé segmenty přesta-
ly nabírat zaměstnance, ale objevily se
zase jiné, které ve velmi krátkém čase
musely nabrat stovky nových zaměst-
nanců, je to hodně náročné pro všech-
ny. Také naše angažmá v přípomínková-
ní „korona“ legislativních návrhů bylo
hodně důležité, například u Antiviru se
zpočátku úplně zapomnělo, že agentur-
ní zaměstnanci jsou také zaměstnanci. 

Kdy se český trh s prací dostane zpět

do „normálu“?

nedostane. Trh práce se určitě pro-
mění. V našich plánech operujeme s ter-
mínem  „new normal“. Starý „normál“ se
už nevrátí, trh práce se přestruktu-

RozhovoR
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Mgr. Jaroslava RezlerováOd roku 2001 působí jako generální ředitelka Manpower ČR a od2007 je zodpovědná i za slovenskou organizaci. V roce 2012 sestává generální ředitelkou ManpowerGroup Česká republika se zod-povědností za Manpower, Experis, Right Managementa ManpowerGroup Solutions. Pod jejím vedením se obratspolečnosti zvýšil ze 75 mil. na 3,6 mld. Kč. V současné doběposkytuje Manpower-Group v České republice a na Slovensku, díkysvé síti 35 poboček v České republice a 5 poboček na Slovensku,služby 2000 firmám, kterým vyhledá 36 tisíc novýchspolupracovníků za rok. Je zakládající členkou a od roku 2010prezidentkou Asociace poskytovatelů personálních služeb – APPS,sdružující největší personální a pracovní agentury. 
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lety digitalizovali veškerou administra-
tivní agendu spojenou s nábory, péčí
o zaměstnance a správu jejich a mzdové
agendy. Takže home office režim nám
začal fungovat téměř okamžitě, ale sa-
mozřejmě dlouhodobě pracovat na dál-
ku ve virtuálních týmech je pro velkou

firmu náročné, vyžaduje to hodně plá-
nování a koordinace a také více času.
z pohledu našich zaměstnanců je mi
také jasné, že více, než měsíční izolace
je náročná pro všechny, především pro
rodiče, kteří se musejí zároveň starat
doma o děti a jejich výuku a kombino-
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ralizuje. zatím žádná firma přesně neví,
jak bude vypadat odbyt výrobků a slu-
žeb, až se ekonomika postupně spustí,
ale vnímáme velkou opatrnost. S nou-
zovými opatřeními také skončí vládní
programy na podporu zaměstnanosti,
uvidíme, jaké přijdou pobídky pro pod-
poru ekonomiky a jak to pomůže nebo
ne trhu práce.

Jaký vývoj podle vás můžeme

očekávat na trhu práce v ČR?

Česká republika je pořád hodně závis-
lá na automobilovém průmyslu v eU,
který vytváří pracovní místa i v řetězci
svých subdodavatelů. Velký dopad na
českou zaměstnanost budou mít tedy
například německý přístup k tomuto
sektoru a třeba i změna postoje eU k za-
vádění přísných emisních limitů. V dal-
ších segmentech by to mohlo naopak
znamenat nový impulz, optimistický
scénář by mohl být podpora některých
výrobních sektorů, zejména těch, ve kte-
rých by se mohlo rychle modernizovat
a inovovat. Transformace orientace če-
ské ekonomiky byla již zahájena, byť
opatrně, příchodem digitalizace a auto-
matizace. restart ekonomiky po korona-
viru transformační procesy ještě urychlí.

V čem se podle vás změní svět HR

a pracovněprávních vztahů

všeobecně?

Firmy budou požadovat ve zvýšené
nejistotě větší míru flexibility, budou
opatrnější při navyšování počtů zaměst-
nanců a budou více outsourcovat okra-
jové procesy. Otevřou se myslím více
flexibilním formám pracovních vztahů

a také více práci tzv. odkudkoli, kde to
podstata činnosti umožňuje, například
ve službách. Přestože čas na investice
nebude moc příznivý, zvýší se zřejmě
tempo automatizace práce, což se pro-
jeví ve struktuře poptávaných profilů
zaměstnanců – více techniků, mechani-
ků, expertů na robotizaci, iT specialistů,
projektových manažerů, méně dělníků,
administrativních pracovníků, účetních
nebo bankovních úředníků. zaměstnan-
ci ve službách pravděpodobně budou
chtít využívat ve větší míře home office,
teď si to hodně z nich vyzkoušelo a uká-
zalo se, že to jde docela dobře, takže
předpokládám, že firmy budou snáze
zavádět home office a to ve větší míře,
než doposud vypadaly ty opatrné poku-
sy, přineslo by to větší flexibilitu a také
mimo jiné snížení výdajů, například za
nadbytečnou kancelářskou plochu.

Co radíte společnostem, které váhají,

zdali nyní mají propouštět své

zaměstnance?

Ukvapené propouštění ohrozí konku-
renceschopnost firem po konci nouzo-
vého stavu. Ještě před měsícem inves-
tovaly firmy mnoho peněz do náboru
a tréninku svých zaměstnanců. Lidé
jsou ochotní v této době akceptovat ur-
čitá omezení výdělků, a vyčkat, když
není momentálně dostatek jiných pra-
covních nabídek, takže lepší varianta je
určitě si zaměstnance zkusit udržet, ko-
nečně zaměstnanost pomáhají částečně
zachovat i vládní programy. chování
spotřebitelů a investorů po epidemii je
velmi těžké odhadovat, a proto je nyní
asi výhodnější vyčkávat.

Pokud se na současnou situaci člověk

nedívá jako na hrozbu, ale příležitost,

kde ji vidíte vy? 

Vidím velkou příležitost pro trh prá-
ce, mohl se celkově zmodernizovat,
více virtualizovat a zflexibilnět, důleži-
té je, aby to stát neblokoval admini-
strativně, aby zajistil to hlavní, co má
ministerstvo práce dělat, přístup k za-
městnání a ochrana zaměstnanců.
Mohl by tady být i prostor pro vyčištění
černého trhu, toho skoro až nekalého
obchodování s lidskou prací (třeba u ci-
zinců z třetích zemí), kterého jsme tady
v posledních letech byli svědky kvůli
nedostatku volné pracovní síly. Tato
prekarita začala být velkým problé-
mem trhu práce. Pro nás vidím velkou
příležitost v nových sektorech, některé
budou určitě mít nové příležitosti. náš
core business jsou nábory zaměstnan-
ců a očekáváme, že v některých sekto-
rech vzroste poptávka po kvalifikova-
ných specialistech, na to máme vybu-
dovány velké kapacity. zároveň vždyc-
ky v dobách transformace vzniká nová
poptávka po Hr konzultačních služ-
bách. Snaha firem outsourcovat vytváří
prostor pro úplně nová řešení. napří-
klad pro jeden e-shop zajišťujeme iT
helpdesk pro jeho zákazníky, kteří si
nakupují jeho techniku. Děláme mar-
ketingové průzkumy trhu, poradenství
pro personalisty, jako Hr audity, mzdo-
vé benchmarky, datové analýzy trhu
práce a další věci, které personální
agentury dříve nedělaly.

Staré versus nové – ať už to jsou stra-
tegie, technologie, způsoby fungování,
organizace – bude znamenat, že snaha
firem o větší přizpůsobení se novým
podmínkám může způsobit interní kon-
flikty s negativním dopadem na efektiv-
ní řízení a rozvoj firmy. Společnosti bu-
dou muset přizpůsobit svou organizaci
tak, aby stávající byznys nadále běžel,
ale zároveň aby vytvářely (paralelní)
strukturu, která se bude připravovat na
odlišnou a nejistou budoucnost. Vrcho-
loví manažeři, kteří se pouštějí do ne-
známých vod, se budou muset stát mo-
torem inovace, narušovat status quo
a razit novou cestu směrem k novým

ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb
a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus zaměstnance a pomáhají jejím
klientům dosáhnout svých cílů a zvýšit svoji kon-kurenceschopnost.
ManpowerGroup, společnost s obratem $22 miliard a s 70letou zkušeností
v oboru, nabízí komplexní nabídku řešení v oblasti lidských zdrojů, která
pomáhají klientům uspět v nastupující éře „talentismu“. Tato řešení pokrývají
všechny potřeby zaměstnavatelů od vyhledání a náboru talentů, jejich
hodnocení, trénink a rozvoj, řízení kariéry, po agenturní zaměstnávání a out-
sourcing. ManpowerGroup disponuje největší světovou sítí v oblasti lidských
zdrojů s téměř 3900 pobočkami ve více než 80 zemích světa. 

O společnosti ManpowerGroup
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způsobům práce, a dokázat plnit své
krátkodobé cíle i požadavky akcionářů
a zároveň se připravovat na nejistou bu-
doucnost.

Jak pandemie ovlivní „mind set“

personálních oddělení a na co se

budou muset adaptovat? 

Hledání nových zdrojů talentů a plá-
nování rozvoje zaměstnanců je „busi-
ness as usual“. Vzroste zřejmě ještě po-
třeba, aby se personalisté mnohem více
podíleli na řízení výkonu zaměstnanců
a celé firmy a podporovaly transformač-
ní procesy firmy. Hr je umění a věda zá-
roveň. Využívání dat, práce s daty bu-
dou alfou a omegou práce Hr depart-
mentů budoucnosti. Je to důležitá pro-
fese, na které záleží čím dál více úspěch
firem. Kromě intuice, empatie a komuni-
kaci musí být Hr založeno především na
číslech. To povede k většímu využívání
prediktivních systémů pro budoucí po-
třeby rozvoje zaměstnanců a výkon fir-
my. Personalistika bude muset vykoná-
vat více koordinovanou a preciznější
strategii pro práci s talenty, která bude
splňovat obchodní potřeby v reálném

čase. Společnost Hitachi například po-
užívá indikátory založené na velkých
datech získaných o svých zaměstnan-
cích, aby sledovala úroveň jejich spoko-
jenosti. Bank of America se pomocí či-
del snaží zjistit, jaký je vliv skupinové
dynamiky na výkon. Očekávání společ-
ností se budou i nadále proměňovat, je-
likož si žádají stále více personálních
rozhodnutí založených na datech; pra-
vidla hry se mění a dochází k předefino-
vání základních konceptů podnikání,
vytvářené hodnoty pro zákazníka, chá-
pání, kdo je konkurence. 

Dá se očekávat, že tzv. gig economy

nahradí standardní HPP? 

Společnosti stále častěji využívají al-
ternativních pracovních úvazků, aby zí-
skaly pracovníky s požadovanými do-
vednostmi, kteří mají klíčové a rychle se
měnící schopnosti – více než polovina
společností plánuje využívat během
příštích tří až pěti let dočasné pracovní-
ky najímané podle aktuální potřeby.
Více druhů pracovních dohod a forem
úvazků, které mohou využívat jednotliv-
ci k práci a organizace k tomu, aby
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našly někoho, kdo jimi požadovanou
práci odvede, představovalo nejvyšší
podíl na růstu zaměstnanosti v USA. Tra-
diční pracovní model, tedy trvalá práce
na plný úvazek 40 hodin týdně, sice stá-
le ještě převažuje, ale je již několik dese-
tiletí na ústupu, společně s klesajícím
členstvím v odborových organizacích.
nový standard pro jednotlivce i společ-
nosti, zejména na otevřených trzích jako
USA a UK, je pohyb talentů z a do orga-
nizací prostřednictvím rozšiřujících se
možností – platformy pro lidi na volné
noze, dočasné úvazky, smlouvy, zkráce-
né úvazky, smlouvy o dílo, pracovní po-
hotovost, crowdsourcing, najímání na
jednotlivé zakázky a dohody o půjčová-
ní pracovníků.

A na závěr, jaká je vaše rada pro

personalisty a pracovníky HR?

Výzvy, které před nás jako firmy a za-
městnavatele koronavirová krize klade,
mohou být také příležitostí začít dělat
některé věci jinak, nově, efektivněji. 

Současná krize způsobená epidemií
potvrzuje význam tzv. „smart work“ –
inovativního a flexibilního způsobu
práce, a to po celém světě. zavedení
nových pracovních modelů, ve kterých
zaměstnanci fungují odděleně, umož-
ňuje eliminaci schůzek. zajistěte svým
zaměstnancům přístup k potřebným
technologiím a nástrojům, a tím po-
kryjte provoz všech oddělení vaší spo-
lečnosti. To je rozhodující moment
úspěšného zvládnutí transformace prá-
ce v práci na dálku. Síla firmy je posta-
vena na lidech – oceňte svůj tým za
úsilí, které vyvíjí v nastalé nejisté situ-
aci, jak v práci, tak i doma či ve svém
okolí. Pomozte svým lidem, aby zůstali
klidní, soustředění a zdraví. Společně
objevujte nové způsoby, jak efektivně
a výkonně pracovat, jak efektivně 
změnit současné pracovní
návyky. A hlavně dobře se bavte, práce
má člověka většinu času naplňovat
a bavit. A když ne, jděte si najít něco ji-
ného, nové, nečekané příležitosti
v onom „new normal“ se určitě budou
objevovat více a více. ×

(jbt)
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Pokračujte ve vytváření zdrojů kandidátů
Buďte připraveni na obnovu plného provozu a začněte si při-
pravovat nejlepší kandidáty na dobu po nouzovém stavu. Vir-
tuální náborový proces umožní udržovat důvěru a dobré vzta-
hy s kandidáty jak z Čr, tak i celého světa. zachovejte si nábo-
rovou kontinuitu pro období po skončení mimořádného stavu,
kdy budete mít s databází aktivních uchazečů velký náskok
před konkurencí. „Neustále sledujeme vývoj situace a nová opa-
tření, která mají vliv na trh práce v České republice. Bezprecedentní

situace okolo covid-19 se dotýká nás všech. Naším cílem je, aby
naši zaměstnanci, partneři a spolupracovníci mohli bezpečně po-
kračovat v práci,“ Jaroslava rezlerová, generální ředitelka Man-
powerGroup Čr. 
zaujal vás virtuální nábor? nebo vás zajímá více informací?
Jsme plně připraveni nadále poskytovat našim klientům 
i kandidátům vysokou kvalitu našich služeb. Obraťte se na
jsmetuprovas@manpowergroup.cz. × red
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leaDeRship

Pozice lídra není jednoduchá ani
v dobách „normálního“ stavu, stá-
le se učí novým věcem a snaží se

dělat vše tak, aby firma efektivně fungo-
vala. nejinak je tomu i v současnosti.
„Prožíváme revoluci leadershipu. V době
krize se více než kdy jindy projeví skuteční
lídři – ti, kteří budou schopni ukázat svým
zaměstnancům směr, budou je umět za-
pojit do nové „společné“ vize a především
jim budou oporou i v té lidské části,“ říká
Martina Jandečková, koučka vzdělávací
společnosti Mgc Group.

JAk Tedy FunGOVAT POd
TlAkeM ze VšecH sTRAn?

Nebuďte na to sami – Lídr by se měl
obklopit schopnými lidmi, kteří ho
podrží a přiloží ruku k dílu. Standardní
operativa a dílčí úkoly mohou běžet 
bez přímého zapojení vedoucího
pracovníka nebo na základě 
rychlých instrukcí. Jeho pozornost bude
muset být často jinde a bez důvěry to
nepůjde.

Rozhodnutí je na vás – nápady může
přinést každý, ale vzhledem k tomu, že
se situace rychle mění, budou muset
být rychlá i rozhodnutí lídra. Bude jich
větší počet a musí si za nimi stát a vě-
dět, proč je dělá.

Informujte – nejhorší situace pro za-
městnance je být v nejistotě. A tu přiná-

ší nevědomost. Vedoucí předejde
chaosu a„šuškandě“, pokud vše bude ří-
kat včas a na rovinu. Je praktičtější pos-
lat jeden e-mail všem zaměstnancům,
než to každému jednotlivci vysvětlovat
na chodbě.

Jděte příkladem – Pokud jsou stano-
vena nějaká pravidla, musí je dodržovat
opravdu všichni. Lídr musí jít příkladem,
a tak by nové nařízení měl v první řadě
dodržovat i on.

Komunikujte a využijte svoji empatii
– Každý náročné situace zvládá jinak.
Vžijte se do kůže zaměstnanců. Buďte
empatičtí, ale současně racionální.

Mnoho lidí ze společnosti potřebuje ve-
doucího, na kterého se mohou obrátit.
reakce jednotlivců mohou být během
krize rozdílné a především se mohou li-
šit od standardního chování za běžných
situací.

Udělejte maximum, ale ne víc – Kaž-
dý lídr by neměl myslet pouze na poho-
du své firmy, ale i na sebe. i když to
bude náročné, v určitou chvíli by měl
každý přestat pracovat. Firma a lidé v ní
potřebují lídra ve funkčním stavu. ne-
měl by zapomínat na pravidelné jídlo,
pitný režim a spánek. Jinak i přes veške-
rou snahu o lídra přijdou. × vur

V době krize se projeví
skuteční lídři

Krizová situace, kterou v době pandemie koronaviru zažívá většina
podniků, si vyžaduje nejen správný krizový plán a přesně stanovenou
krizovou komunikaci, ale také lídra, na kterého se mohou všichni ve firmě
spolehnout. Je jedno, zda jste majitelem malé rodinné firmy nebo
manažerem v nadnárodním koncernu, za časů pandemie a dalších omezení
na svého vedoucího spoléhají všichni zaměstnanci, ale i obchodní partneři.
Ve výrazně vyšší frekvenci se k němu obracejí a mají velká očekávání.
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Ptal jste se mne, jestli vím, které části

rozpočtů budou v následujících

měsících kráceny jako první. Otázku

vám přesměruji zpět – které to tedy

budou?

covid nám znovu rozehrává tu stále
se opakující situaci – když jde do tuhé-
ho, řežeme rozpočty nejdříve v Hr
a marketingu. Asi to slyšel každý vedou-
cí – „máš týden na rozmyšlenou, musíš
cuttovat 3 FTe z pěti, rozhodnutí nechá-
me na tobě, samozřejmě, očekáváme
stejný výkon“. Možná přehnané, ale
v různých obměnách to zvláště u korpo-
rátních zákazníků slýcháme často. Lidé
jako „zdroj“ znamenají obecně vysoké
náklady a marketing je jenom parta na
utrácení těžce vydělaných peněz. V zá-
sadě se ale stačí podívat do jakékoli
učebnice marketingu, abychom zjistili,
že Hr a marketing – ve své plné šíři,
tedy včetně Hr – jsou absolutně nejdů-
ležitějšími úseky každé firmy, a to bez
rozdílu velikosti. S tím souvisí i vzdělá-
vání. To je bráno jako nutnost, nic nepři-
nášející vyhazování peněz. nebo ho rov-
nou vnímáme a prezentujeme jako bo-
nus. zásadně zapomínáme na to, že fir-
ma MUSí vědět, co přesně má který za-
městnanec nebo tým umět pro to, aby

zvládl udělat svoji práci efektivně. A zá-
roveň musí umět doručit dorovnání pří-
padné neznalosti nebo absenci doved-
ností. Ve vší úctě k vedoucím, většina
z nich není schopna nebo nemá čas
něco takového řešit. Tím spíše, když
není firma s to říci, jak by s takto získa-
nými informacemi naložila. Proto dává
obrovský smysl kompetenční modeling.
Jasně „nasetované“ kompetence
(schopnosti, znalosti, dovednosti, po-
stoje) v souladu s procesy tvoří neuvěři-
telně silný nástroj nejen pro TOP mana-
gement, Hr, vedoucí, ale i samotné za-
městnance. Všichni vědí, co se čeká,
v jakém je „to“ stavu a jak s tím může Hr
a vedoucí pracovat. extrémně se snižuje
neefektivita investic do vzdělávání,
zrychluje se doručování chybějících
kompetencí a tím se zvyšuje efektivita
práce jako taková. zároveň tím vytváří-
me silný tlak na trh poskytovatelů vzdě-
lávání, aby dokázali doručovat nikoli ka-
talogové, ale cílené vzdělávání. Ve vší
úctě k většině z nich – nedělají to. Ostat-
ně proč? nikdo je k tomu netlačí. Sám
vidíte, jak velký komplex to je. Ano, je to
složité, ale co není složité? Vzdělávání je
investice, a proto chcete, aby se vám ta
investice někde projevila, někde byla

změřena. Kompetenční modeling toto
umí doručit.

Je klíčem ke změně digitalizace HR?

Ostatně sami HR systém ve vaší firmě

vyvíjíte…

Asi se shodneme, že většina digitali-
zací firmám prospívá. Je ale pravda, že
s tím ruku v ruce musí jít elementární
ochota takovou inovaci přijímat. A to je
bohužel často problém. U nás tomu jde-
me naproti nejen funkcionalitami, ale
i designem. Ten hraje velkou roli v tom,
jak a jestli vůbec se systémem nebo ap-
likací chce někdo dělat. nemělo by se
stát, že na první pohled vyvolá zpraco-
vání „Ui“ negativní reakci. Třeba typu, že
aplikace vypadá, jak z devadesátých let. 

No dobře. Jak se ale v praxi srovnáte

s ostatními HR systémy?

Srovnávat se s ostatními systémy je
strašně těžké, svým způsobem nespra-
vedlivé a popravdě to nakonec v našem
případě ani moc nejde. Velké systémy
jsou ve většině případů fixované na
zpracování mezd, což s ohledem na naši
chtěnou flexibilitu mezinárodního využí-
vání systému dělat nechceme. A menší
systémy většinou řeší jenom část perso-
nální agendy, např. se orientují jen na
plánování nebo docházku. Druhá věc je,
že by vám developer měl umět naslou-
chat. Aspoň trochu. A snažit se pochopit
a zapracovávat poznatky od zákazníků.
Čím více jich sebere, tím lépe. U nás se
snažíme intenzivně naslouchat našemu
trhu, máme vývoj postavený na agilitě,

Milan rataj: děláme bohužel
pořád ty samé chyby

otevřený rozhovor s Milanem ratajem o hr a související digitalizaci,
o transformaci vzdělávání skrze kompetenční modeling i o hr systému,
který vyvíjí. 

Vyvíjí stejnojmenný HR systém sloneek. Ten je ve svém základu druhou gene-
rací populárního systému idovolenka. Aplikaci rozvíjí společně se svými záka-
zníky, a tak je skladba funkcionalit tvořena v souladu s jejich potřebami. 
Firma sloneek vyvinula první plně nastavitelnou a škálovatelnou aplikaci i me-
todiku pro správu a vyhodnocování kompetenčních modelů eduMOdel.

O společnosti sloneek
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a tak máme i možnost skládat funkci-
onality tak, aby vyhovovaly svým nasta-
vením maximálnímu množství uživatelů.
nemáme rádi rigidní přístupy a tento
postoj promítáme i do naší práce. Tím
spíše, když kromě Hr systému Sloneek
vyvíjí naše skupina Hardsun další aplika-
ce pro společnosti z celého světa. 

Čím se tedy váš systém Sloneek

odlišuje?

Popisovat odlišení je jako se srovnávat.
A to, jak jsem už zmiňoval, fakt nejde dě-
lat. Každopádně základ Sloneeka tvoří
nejběžnější a nejužívanější funkcionality,
jako jsou management uživatelů, do-
cházka, stravenky, knihovna dokumentů.
Docházku procesujeme nejen z terminá-
lů pomocí nFc médií, ale umíme ji evido-
vat i skrze GPS lokalizaci. Máme vlastní vi-
deoconferencing. Ve výčtu bych mohl
pokračovat, ale to by bylo v zásadě nud-
né povídání. Myslím si ale, aspoň z reakcí
uživatelů, že je často rozhodující náš pří-
stup k vývoji, bezpečnost, rychlost, de-
sign, maximální flexibilita funkcionalit. co
bych ale vypíchnul, je specifický modul,
který je paradoxně určený primárně pro
větší firmy. Jde o kompetenční modeling.
Je to první část většího systémového ře-
šení pro efektivní řízení vzdělávání. 

Když se otočíte zpátky, co vlastně bylo

motivací pro vznik Sloneeka? Přece

jen je na vašem trhu celkem přetlak.

Před přibližně šesti lety jsme opako-
vaně naráželi na to, že menší i střední
firmy stále vedou docházku v papíro-
vých sešitech, excelech. Žádanky se po-
dávaly také papírové anebo „ústním po-
dáním“ někde na chodbě. Přišlo nám
jako dobrý nápad udělat jednoduchou
a hezkou alternativu k velkým, robust-
ním personálním systémům. A tak
vznikla iDovolenka. Postupem času
v návaznosti na rostoucí oblibu a také
požadavky zákazníků jsme se před dvě-
ma lety nevyhnuli nutnosti významně
rozšířit funkcionality. A s tím byla spoje-
ná změna celého programovacího zá-
kladu. S touto verzí 2.0 se datuje i vznik
Sloneeka. Letos vzniká třetí verze, s vý-
znamně vylepšeným UX i Ui. Přizpůso-

bujeme se našemu vlastnímu požadav-
ku na velkou manévrovací schopnost
aplikace, kdy chceme úpravy dělat rych-
leji, snadněji a častěji. To je i základem
naší dnešní motivace: uzpůsobit funkci-
onality a chování aplikace tak, aby svým
uživatelům nebyla na obtíž, ale pomá-
hala. Především v časové úspoře.
A uspořený čas je něco, co chce oprav-
du každý. Tedy měl by chtít každý. Pro-
tože si myslíme, že čas věnovaný admi-
nistrativní práci, kterou mohou dělat
stroje, je ztracený. Bohužel se přesvěd-
čujeme o tom, že nejde o výjimky.

Možná už otřepaná otázka – bude líp?

Líp bude, až přestaneme dělat ty
samé chyby. nejenom dvakrát, ale víc-
krát. Kolem dokola. není problém dělat
chyby. Je problém dělat ty samé. Tady
nemluvíme o chybách jednotlivce, ale
celků. Leadership nenahrazuje manage-
ment, lidé jsou stále bráni jako zdroj.
Tyto dvě věci osobně beru jako principy
pohybu vpřed. Pokud je nepodpoříme,
zůstaneme stát na místě nebo pojede-
me vzad. A to se, doufám, nestane. ×

Mgr. Milan Rataj, Ph.D, MBASvou dosavadní dvacetiletoupraxi věnoval marketingua personalistice (zejména tématu firemníhovzdělávání). Vzděláním jeandragog, získal doktorátz marketingu. Společně s Václavem Martinem,Filipem Lukáčem a Peterem Hložným jespoluzakladatelem nejprve jenaplikace a posléze i společnostiSloneek.Kompetenčnímu modelingu sezačal věnovat díky akademicképráci ve spoluprácis profesorem Veteškou. Ječlenem České Andragogickéspolečnosti. Aktuálně je hlavnínáplní jeho práce HRconsulting, zejména pakv oblasti strategie vzdělávánía managementu na bázikompetencí.
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V první řadě, přechod na tzv.
remote čili práci na dálku není
ani z poloviny o adopci nových

nástrojů jako o změně myšlení
a vzájemných očekávání. Tam, kde byl
bodrý vedoucí oddělení Michal zvyklý
přikvačit ke stolu svých podřízených
a zeptat se rovnou, musí nyní volit
dotaz skrze online platformu. Odpověď
ve většině případů nepřichází hned
a Michal začíná být nervózní. „Pracují ti
moji lidi vůbec?“, dere se mu spontánně
na mysl. na druhé straně Petr, celý
vystresovaný, kontroluje platformu co
každou minutu tak, aby si náhodou
Michal nezačal myslet, že se skutečně
fláká. Připadá si hůř nežli v kanceláři,
kde je na něj pěkně vidět. Práce na
dálku je těžká zkouška pro každého, a to
kvůli neumětelství kvalitní komunikace
a zejména pak kvůli nekvalitní pracovní
náplni jako takové. Ale jedno
podruhém.

AsyncHROnní kOMunIkAce 
Je Oříšek

Ve většině společností nejsme příliš
zvyklí pracovat s asynchronní
komunikací v rámci naší spolupráce. na
jedné straně je potřeba naučit se
zadávat práci úkolově, na straně druhé
umět nastavit očekávání ohledně
doručení výsledku. Toto je těžké, proto
spousta týmů sklouzne
k pohodlnějšímu, ovšem otročícímu,

mikrotaskingu. S hrůzou poslouchám
příběhy nebožáků v karanténě, kteří
absolvují až 5 online mítinků denně.
Mítink, byť online a pak jejich celkový
počet, ukazují míru adopce asynchronní
komunikace ve vaší firmě. Je to zkrátka
drahé, synchronizační zlo. 

Pokud se naučíme delikátní umění
asynchronní komunikace, tým se
postupně zbaví stresu a celkově se
zlepší kvalita našeho pracovního
prostředí. iniciátor komunikace se naučí
trpělivosti ve sběru odpovědí, druhá
strana nebude mít výčitky kvůli pozdní
odpovědi. Obě strany dostanou prostor
na kvalitnější zadání i vypracování.

někdy TO neOkecáTe
Problém práce na dálku je také ten, že

podvědomě musíte zbytku více
dokazovat hodnotu své práce. Pokud
nemáte pravidelné výstupy a navíc
nebudete aktivní na komunikační
platformě, pak lehce upadnete
v zapomnění. Ovšem je potřeba volit
opatrně - pokud budete naopak příliš
aktivní v online komunikaci, pak je to
jasný indikátor vaší nevytíženosti či
nesamostatnosti. V online světě se věci
těžko okecávají. Hodnotí se vaše produkty
– kus kódu, strategický dokument, článek
v knowledge-base, uzavřený obchod.
zkrátka hotová věc, která pomáhá zvedat
hodnotu firmy, ne oběd se šéfem či
narychlo sesmolený e-mail.

neeFekTIVní sVěT kORPORAcí
Již v době předkoronavirové řešila

spousta lidí krizi své hodnoty. co
vlastně profesně dělám, jaký to má
smysl apod. není divu, většina naší
práce totiž smysl nemá, zejména 
pak ta v krutě neefektivním světě
korporací. Mítinky kvůli neschopnosti
sdílet informace online, vymýšlení
strategií bez spolupráce s lidmi 
v poli, politikaření místo skutečné 
práce atd. Online platformy dávají
skutečným tvůrcům unikátní možnost
se spojovat, vytvořit guerilla skupiny
skrze oddělení a být efektivnější bez
potřeby zapojení neproduktivních
členů týmu. 

PRáce nA dálku bude
ukAzATel

Troufám si říci, že práce na dálku
bude lakmusovým papírkem pro
období po návratu do normálu
a očekávaném zeštíhlování firem. Svět
už nebude nejspíše jako dříve
a společnosti nemohou spoléhat na
návrat do starých kolejí. 

Budou se muset velmi rychle
přizpůsobit, najít nové příležitosti, 
a to lze pouze s lidmi, kteří dělají
a nezdržuje je byrokracie. Sledujte svůj
tým při práci na dálku, a tyto lidi hravě
identifikujete. ×

Autor: Jiří Fabián, 

zakladatel technologických firem a futurista

Práce na dálku coby
lakmusový papírek firem 

Za sebou máme několik týdnů nouzových opatření. Většina společností
v sektoru služeb nechala své ovečky raději doma a přivykla si fungování na
dálku. tam, kde byl roky problém prosadit slack či Google apps, se tak stalo
zázračně takřka přes noc. Kancelářské kuchyňky utichly a komunikace se
přesunula online. dalo by se říci, že až na menší nervozitu a obavy o věci
budoucí jede vše víceméně jako dříve. Je tomu skutečně tak?



inteRní komunikace

15květen / 2020

Podle odborníků může budoucí
produktivitu firem ohrozit
nedostatečná komunikace se

zaměstnanci. Budoucnosti se ale
obávají i ti, kterým krize zatím
neovlivnila pracovní podmínky.

kOROnAVIRus zAsáHl PRácI
POlOVIny lIdí

Průzkum zkoumal pracovní spokoje-
nost a obavy zaměstnanců v současné
krizi, kterou způsobil koronavir a souvi-
sející opatření. Podle výsledků tato situ-
ace ovlivnila práci každého druhého za-
městnance (56 %), některým se změnila
pracovní náplň, některým podmínky,
jiné potkalo větší či menší omezení
práce a příjmů. Pětina respondentů 
(22 %) s nynějším nastavením není spo-
kojená. Podle více než třetiny dotáza-
ných (39 %) mají navíc přijatá opatření
negativní vliv na produktivitu firmy. Tu
může poznamenat i fakt, že čtvrtina lidí
(25 %) nově pracuje z domova a šestina
zaměstnanců (17 %) momentálně ne-
pracuje vůbec.

ePIdeMIe POznAMenAlA
I VzTAHy nA PRAcOVIšTI

necelá polovina respondentů (48 %)
potvrdila, že současná situace ovlivnila
vzájemné vztahy mezi kolegy. Každý

osmý zaměstnanec vnímá v rámci
kolektivu spíše zhoršení, a to například
z důvodu ochladnutí vztahů nebo
závidění pracovních podmínek mezi
kolegy. U třetiny zaměstnanců (34 %) se
změnil vztah i přímo k zaměstnavateli,
pozitivně i negativně. Postoj k vedení se
zhoršil tam, kde došlo k výraznějším
pracovním omezením. „Vztahy mohl
narušit také fakt, že některé firmy
nereagovaly na nastalou změnu včas
a adekvátně. S reakcí firmy na krizovou
situaci v jejím začátku nebyla spokojená
pětina všech zaměstnanců. změny se
odehrávaly příliš rychle, vedení firem
tak nemuselo být vždy připravené
odkomunikovat je svým lidem správně
a jasně. zaměstnanci se mezi sebou
také izolovali,“ vysvětluje Jan Kučmáš,
Partner AMi communications.

neJVíce děsí neJIsTOTA
OHledně dAlšíHO VýVOJe

Průzkum také odhalil, jaké obavy mají
zaměstnanci do budoucna. nejčastěji se
bojí nejistoty, jak se bude krize dál
vyvíjet a jaká opatření budou, jak
dlouho platit (33 %). Pětina
respondentů se obává zásadního
propadu příjmu (19 %) a každý desátý
dokonce toho, že jeho zaměstnavatel
nebude mít dostatek financí na výplaty

(10 %), nebo že přijde o práci úplně 
(11 %). „Dnes, více než dříve, je důležité,
aby firmy se svými zaměstnanci
pravidelně komunikovaly. Strach může
narušit celkovou produktivitu firmy i po
skončení nouzového stavu. Firmy by
měly umět s těmito obavami citlivě
pracovat a nenechávat své
zaměstnance v nejistotě. Je potřeba
udržovat je v obraze do takové míry,
aby mezi nimi nevytvářely ani paniku,
ani iluze,“ upozorňuje Kučmáš. 

MAIly nesTAčí
Podle celosvětového edelman Trust

Barometer očekává 60 % zaměstnanců,
aby je během koronavirové krize
nadřízený informoval ohledně dalšího
vývoje alespoň jednou denně. z dat
AMi communications vyplývá, že
mnohé firmy tak činí, způsob
komunikace se ale liší dle pracovního
nastavení zaměstnanců. Volba ideálního
komunikačního mixu se vždy odvíjí od
individuálního nastavení firmy.
Komunikaci je třeba volit podle specifik
lidí, ke kterým chtějí promlouvat.
Můžeme se přímo zeptat, jaké formáty
a kanály zaměstnancům vyhovují, co je
zajímá a v jaké frekvenci. Firmám, které
interní komunikaci ovládají, se daří
zvládat aktuální situaci snáze. × ter

bez komunikace se
zaměstnanci více obávají
dopadu krize na jejich práci 

obavy spojené s koronavirovou krizí má 60 % zaměstnanců v České
republice. Pětina se bojí propadu příjmů, každý desátý zase ztráty
zaměstnání či nedostatku financí určených na výplaty. Kvůli koronaviru
přešla čtvrtina dotázaných na částečný nebo úplný home office a každý
šestý zaměstnanec nemůže pracovat vůbec. Vyplývá to z reprezentativního
průzkumu komunikační agentury aMi Communications. 
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komentář

V létě budeme moudřejší v tom,
jak moc se nám zvýší nezaměst-
nanost. Firmy prozatím spíše vy-

čkávají, nepropouštějí a vyhlížejí úplný
konec restriktivních opatření ze strany
české vlády. Během května se snad opět
rozjede výroba ve velkých podnicích
a my budeme s napětím sledovat, jak se
firmám podaří obnovit zájem zákazníků
o nabízené produkty. Pokud lidé začnou
utrácet a nakupovat, pak se brzy vše
vrátí do starých kolejí. V jiném případě
bude hůře. Firmy přibrzdí své aktivity,
lidé přijdou o práci. Personalisté budou
mít opět po letech širší výběr při hledá-
ní pracovních sil. 

Tady se musím zastavit u chování ně-
kterých odborářů, kteří během nouzo-
vého stavu tlačili na firmy, aby zastavily
výrobu. Jako by nechápali, že tímto způ-
sobem jdou proti svým lidem, kteří mo-
hou přijít o svou práci. Vedle odborářů
budí rozpaky také některé kroky české
vlády. Její pomoc směrem k podnikate-
lům je plná zmatků a administrativně
náročná. V západních zemích se větši-
nou nyní dočkali rychlé a plošné pomo-
ci a zpětně se pak vše vyúčtuje podle
toho, jakou ztrátu té či oné firmě epide-
mie a s ní spojená opatření způsobily. 

Vadí mi rovněž nelogický postup při
některých uvolňovacích krocích. Do
hobbymarketů jsou vpuštěny davy lidí,
ale ostatní si nemohou posedět spolu
ani na zahrádce u restaurace někde

v přírodě. Samostatnou kapitolou byly
spekulace nejvyšších představitelů státu
o tom, jak dlouho měly zůstat zavřené
hranice. naše ekonomika je postavená
na exportu a otevřenosti k ostatním ze-
mím. nezodpovědná prohlášení o ně-
kolikaletém uzavření hranic způsobova-
la v byznysu zbytečnou nejistotu a ner-
vozitu. 

chybí mi také nějaká opatření na
povzbuzení spotřebitelů. například šro-
tovné na automobily by si zasloužilo
podobné parametry, jako ho měli před
časem v německu. Trh bude potřebovat

nějakou injekci, ta by ale neměla směřo-
vat jen k elektromobilitě. Jinak se mine
účinkem. 

Události posledních dvou měsíců po-
znamenaly trh s pracovníky z ciziny. Po
vyhlášení nouzového stavu řada z nich
odjela domů, protože měli obavy ze za-
vřených hranic. Po jejich úplném ote-
vření bude zajímavé sledovat, jaký to
bude mít vliv na poptávku firem po pra-
covnících z Ukrajiny a dalších zemí.
i když nezaměstnanost povyroste, je
pravděpodobné, že český pracovní trh
bude i nadále cizince vyžadovat. Přede-
vším Ukrajinci si v tuzemských firmách
stihli vybudovat pověst spolehlivých
a pracovitých zaměstnanců. 

Jaký další vývoj lze očekávat? Pokud
vše rychle skončí, škrtneme všichni je-
den kvartál a rychle se vrátíme k nor-
málnímu provozu. i tak je ale nutné po-
čítat se šesti až devíti měsíci, než se situ-
ace ekonomicky uklidní. V případě, že se
epidemie natáhne nebo se bude i něko-
likrát vracet, dojde k narušení důvěry
spotřebitelů. Spuštěná krize bude vleklá
a hodně nepříjemná pro všechny. Pro
zaměstnavatele i zaměstnance. 

nakonec musím vyjádřit svůj velký
dík lékařům, sestrám i pečovatelkám
o seniory. Všichni mají můj obrovský ob-
div za to, jak svou práci v současné těž-
ké situaci zvládají. ×

Tomáš Surka, ředitel personálně-poradenské

společnosti Quanta

druhý měsíc s koronavirem:
odboráři, šrotovné a cizinci

Máme za sebou necelé dva měsíce s novým druhem koronaviru. Co se za tu
dobu stalo s ekonomikou? Zejména obory služeb, gastronomie a cestovního
ruchu zažily velký otřes, ze kterého se budou velmi složitě vzpamatovávat.
Česká proexportní ekonomika nyní především čeká na to, jak se s epidemií
poperou ostatní státy v čele s Německem. stav hospodářství našeho
západního souseda bude pro další vývoj v českých firmách klíčovým faktorem.

zD
rO

J: 
A

rc
H

iV
 Q

U
A

n
TA

Tomáš surka

in
ze

rc
e



Kupujte pouze ozonátory od českého výrobce. 
Garantujeme kvalitu, špičkový servis a až 3 roky záruku.

Ozonátory na prodej i pronájem pořídíte 
na www.nejozon.cz

Speciální nabídky pro firmy na tel.: 777 592 502

Bioozon Home Cleaner 1500
Ideální ozonátor pro domácí použití. Zajistí vám čistý vzduch bez
plísní, virů, bakterií a roztočů. Home Cleaner 1500 je lehký, dobře se
s ním manipuluje a lze k němu doobjednat řada doplňků.

Bioozon Profi Cleaner 14000
Jeden z nejlepších ozonátorů na českém trhu, který charakterizuje
maximální výkon, špičkové zpracování a dokonalá efektivita.
Využijete ho všude tam, kde je potřeba v maximálně krátkém čase
vyčistit skutečně velké prostory.

11 500 Kč 15 500 Kč

Bioozon Profi Cleaner 10000
Opravdu výkonný ozonátor, který vytvoří bezpečné prostředí
v jakémkoliv uzavřeném prostoru. Jeho sílu oceníte nejen ve
výrobních podnicích, hotelích, openspace, ale i tam, kde potřebujete
provést čištění skutečně rychle a efektivně.

16 500 Kč

Bioozon Profi Cleaner 3500
Výkonnější ozonátor vhodný pro menší kanceláře, ordinace nebo
prodejny. Profi Cleaner 3500 udrží váš provoz čistý a bezpečný nejen
pro vás, ale i pro klienty a zákazníky.

13 500 Kč

.cz
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Takováto situace se často stává
v době krize, jako je například ta
současná. Pokusím se vám nyní

nastínit, čím to může být a jak se toho
dá dosáhnout.

1. Poskytněte bezpečné prostředí
Bezpečnost práce by měl každý za-

městnavatel řešit nejen s ohledem na
obvyklé činnosti, ale i na objektivní situ-
aci. Tedy, jakmile jsme viděli, že se koro-
navirová epidemie blíží, byly vydezinfi-
kovány společné prostory pražské cen-
trály i všech našich poboček. Umístili
jsme také dezinfekční prostředky do
společných kuchyněk a zajistili, aby byl
úklid prováděn s použitím speciálních
úklidových prostředků. Také je třeba po-
čítat s tím, že na změnu pracovního pro-
středí a hygienických podmínek mohou
někteří zaměstnanci reagovat citlivě. Vy-
platí se proto dát si záležet na dopro-
vodné komunikaci a umožnit zaměst-
nancům vyjádřit své názory na zvolená
řešení. nejlépe prostřednictvím firemní-
ho komunikačního nástroje, ve kterém
do diskuse může jako moderátor vstu-
povat koordinátor interní komunikace
nebo kdokoli odpovědný za dané roz-
hodnutí. 

2. Nabídněte vitaminy a ovoce
zvyšování mezd je jistě velmi ceněné

a žádané, ale drobné firemní benefity
často dovedou zpříjemnit život zaměst-
nancům stejným dílem. našim lidem

dlouhodobě jednou měsíčně nechává-
me dovážet bedýnky s čerstvým ovo-
cem. Při příchodu epidemie jsme fre-
kvenci dovážení zvýšili na týdenní do-
dávky. i pokud jste menší firma, košík
s ovocem vzbudí v zaměstnancích do-
jem, že se o ně zajímáte a staráte se
o jejich zdraví. Protože jsme si vědomi,
že tentokrát nejde jen o obyčejnou
chřipku, ale o závažné onemocnění, za-
čali jsme zaměstnancům rozdělovat i vi-
taminové tablety. z reakcí vím, že je to
potěšilo. 

3. Buďte flexibilní
co se nám osvědčilo tak trochu ne-

plánovaně, to jsou elektronické straven-
kové karty. na začátku měsíce se auto-
maticky nabíjejí a zaměstnanci, kteří
jsou na home office, tak nemusejí zby-
tečně jezdit do kanceláře, aby si vyzved-
li ty papírové. Oblíbené papírové stra-
venky sice zatím převažují, ale možnost
využívat elektronické karty si volí stále
více zaměstnanců. 

4. Jděte do nákupních boxů
Volný čas našim zaměstnancům šetří

u nás velmi populární nákupní boxy,
které mají k dispozici v naší pražské cen-
trále a na brněnské pobočce. zaměst-
nanci si do nich nechávají doručovat
drobnější nákupy. Právě v době korona-
virové pandemie jsou z nich naši za-
městnanci, kteří výjimečně musejí do
práce dorazit, nadšení. Vyhnou se totiž

nákupům v klasických supermarketech,
a sníží tak pravděpodobnost, že se na-
kazí.

5. Vzdělávejte – kdykoli, jakkoli
U nás standardně pořádáme tréninky

na zlepšení dovedností zaměstnanců.
Účast na nich je v převážné většině
dobrovolná, ale troufám si říct, že lidí,
kteří u nás pracují a chtějí se zlepšovat,
je většina. Když jsme zjistili, že tréninky
nebudou moct proběhnout v klasickém
režimu, přešli jsme na formu školení on-
line, naši trenéři nyní školí online v reál-
ném čase. Právě teď se nám velmi
osvědčil systém e-learningových škole-
ní, kterých máme kolem stovky a která
mohou naši zaměstnanci absolvovat
kdykoli. Řada zaměstnanců má tak mož-
nost navštívit kurzy alespoň takto na
dálku a mají pocit, že se rozvíjejí i v ob-
dobí, kdy ekonomika i byznys stagnují. 

6. Důvěřujte a nebojte se home office
Se zaváděním home office bývá

v řadě velkých korporací i menších firem
problém z důvodu obavy z jeho zneuží-
vání. Možnost pracovat z domova u nás
využíváme už dlouhodobě. A v této mi-
mořádné situaci jsme dokonce i nově
nastupující zaměstnance vesměs převedli
na práci z domova. První dny jejich prá-
ce stejně spočívají v zaškolení, pro které
máme k dispozici velký počet e-learnin-
gových kurzů, a i úvodní tréninky nyní
probíhají online formou. z celkového

Krize vás může učinit lepším
zaměstnavatelem

V každém větším kolektivu se občas najde jedinec, který neustále něco
kritizuje, přesně ví, s čím je nespokojený, co se dělá špatně. obvykle ale
neřekne, jak to udělat líp. a naopak ti pozitivně naladění se většinou
o důvody ke své spokojenosti nepodělí. Jsou ale situace, kdy i nespokojení
zaměstnanci najednou pookřejí a veřejně začnou svoji firmu vychvalovat. 
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péče o zaměstnance

počtu je v tomto krizovém období u nás
na home office více než 90 % zaměst-
nanců. nemyslíme si, že je nezbytně nut-
né odsedět si pracovní dobu v kanceláři.
Šikovný zaměstnanec, pokud je správně
motivován, pracuje rychle a efektivně.
Odevzdává-li projekty a úkoly včas, není
důvod mu nedůvěřovat.

7. Buďte v kontaktu
Velmi důležitá je role interní komuni-

kace. Více, než kdy jindy je potřeba, aby
lidi informovala o tom, co se ve firmě
děje. Jejím úkolem je, aby byli všichni
v obraze a udržela se firemní sou-
držnost i pozitivní nálada. Vyhnout se
dezinformacím i panice je možné, když
všichni vědí, co se děje. Prostřednictvím
správně nastavené interní komunikace
by měly vycházet pokyny s přesnými in-

strukcemi i nápady, jak práci co nejvíce
zefektivnit. Při práci z domova se roz-
hodně vyplatí pokusit se co nejvíce si-
mulovat obvyklé pracovní podmínky
a režim. Jestliže je například zvykem za-
čínat týden pravidelnou poradou, může
být uspořádána formou videokonferen-
ce s využitím moderních nástrojů. My
jsme se rozhodli využít Mattermost.
V kontaktu je možné být i přes Skype,
Messenger apod. A není třeba rezigno-
vat ani na neformální virtuální posezení
s kolegy u kávy, oběda nebo u piva. Kri-
zová situace lidi semkne a později je
možné z toho těžit. 

8. Semkněte se a pomáhejte
Máloco firmu stmelí tak, jako mož-

nost společně se zapojit do potřebné
a užitečné aktivity. Když jsme zjistili, že

můžeme být nápomocni při zvládání
koronavirové pandemie, neváhali jsme
a zapojili se do iniciativy cOViD19cz, je-
jímž cílem je podpořit stát v jeho úsilí
podchytit šíření nákazy. Více informací
o aktivitách cOViD19cz najdete na naší
domovské stránce. Také projekt sdílení
polohy s naší aplikací Mapy.cz si našel
mnoho příznivců a věříme, že řada lidí,
kteří si ji kvůli aktuální pandemii nain-
stalovali, ji bude ráda využívat i po
skončení nouzového stavu.

Dnes více než jindy platí, že v dobře
stmeleném pracovním kolektivu se vždy
nenadálé problémy řeší lépe. ztotožňu-
jí-li se zaměstnanci s krizovou firemní
politikou, pak se vynakládané úsilí stává
společným zájmem všech. ×

Helena Kulíková, 

HR ředitelka Seznam.cz
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pRáce na Dálku

Ať už jde o osvojení nových
pracovních návyků, minimalizaci
pocitů izolace, adekvátní iT

vybavení či podporu zahraničních
pracovníků, kteří tvoří 43 % celého
oboru, centra podnikových služeb
zvládla reagovat rychle. 

„Přes 90 % zaměstnanců našeho oboru
pracuje již více než měsíc ze svých
domovů. Zaměstnanci si museli ze dne na
den osvojit nové pracovní návyky a začít
zvládat na dálku plnit úkoly, které by
dříve řešili v týmu či s pomocí nástrojů, jež
běžně doma nemají. Z prvních analýz,
které jsme udělali mezi zaměstnavateli
z oboru podnikových služeb, vyplývá, že
to zaměstnanci zvládli výborně. Jejich
produktivita dokonce v průměru mírně
vzrostla,“ říká Jonathan Appleton, ředitel
oborové asociace ABSL. 

zaměstnavatelé ovšem svým lidem
pracujícím z domova poskytují širokou
podporu, 84 % firem například formou
online kurzů zaměřených na osvědčené
postupy a efektivitu při práci z domova
či technologie, které musí nově začít
využívat. 

Dvě třetiny firem pak svým
zaměstnancům poskytují plnou iT
podporu a 40 % jim pomáhá překonat
pocity izolace, stres a obavy ve
spolupráci s psychology či kouči.
Většina center pak organizuje
nejrůznější virtuální vzdělávací,
společenské či dokonce sportovní 
akce.

Od VIRTuálnícH scHůzek PRO
HOdIny JóGy

ze 120 tisíc zaměstnanců oboru
podnikových služeb tvoří 43 % cizinci,
pro které není snadné se v současné
situaci v Čr vyznat. i proto jejich
zaměstnavatelé, k nimž patří firmy jako
například SAP Services, Atlas copco či
Deutsche Telecom, zavádějí celou řadu
opatření, aby jim pomohli s orientací
v nejnovějších nařízeních vydávaných
vládou a zároveň eliminovali jejich
pocity osamělosti. 

Souhrn důležitých informací
zaměstnancům z ciziny poskytuje
celkem 72 % center podnikových služeb
v Čr, dvě třetiny center se pak snaží
o pravidelný kontakt prostřednictvím
online komunikačních nástrojů. nejde
přitom jen o pracovní schůzky, ale
například i o společenské aktivity, jako
jsou virtuální oslavy narozenin, kvízy či
nejrůznější tréninky a kurzy.

Ty se ostatně týkají všech
zaměstnanců, nejen těch z ciziny.
„Snažíme se naše lidi udržet fit ve všech
směrech, a proto jsme zavedli celou řadu
formátů virtuálního setkávání. Od
společné odpolední kávy, přes virtuální
kvíz až po pravidelné cvičení jógy,
strečinku či planku. Vedle zábavy pak
nabízíme i několik tisíc online kurzů, které
je možné absolvovat kdykoli a kdekoli,“
vypočítává Sergei Holmeckis, ředitel
českého centra Deutsche Telecom
Services europe. 

čAs IzOlAce Je čAseM
VzděláVání

Volný čas, který nyní lidé tráví v izolaci
doma, věnují často sebevzdělávání. Dle
průzkumu plných 60 procent firem
registruje růst zájmu o nabízené kurzy
a tréninky. Dvě třetiny zaměstnanců
májí zájem zejména o kurzy zaměřené
na osobní rozvoj, 42 % se věnuje
vzdělávání s cílem získat nové
kompetence a díky tomu změnit
pracovní pozici, 33 % se účastní
jazykových kurzů. 

Ty firmy začaly nabízet formou online
vyučování, původní třídy se tak
přesunuly na obrazovky a pokračují ve
výuce přes Skype, Teams či podobné
komunikační nástroje. Výrazný je také
růst zájmu o odbornou oborovou GBS
kvalifikaci, kterou poskytuje strategický
partner ABSL pro oblast vzdělávání,
společnost Hackett Group.

„Naši lidé mají přístup k široké nabídce
kurzů, ať už z oblasti profesního
finančního vzdělávání, cizích jazyků či
měkkých dovedností. V současné době
vnímáme zejména významný nárůst
využití online kurzů na E-learning
platformách. Online formou 
pokračujeme také v ACCA certifikacích,
které jsou v našem oboru velmi přínosné
a vyžadují nemalé časové investice.
I proto je na ně nyní velmi vhodná doba,“
říká roman Pavloušek, ředitel
finančního centra Atlas copco 
Services. × lip

home office: Virtuální
schůzky, ale i lekce jógy

Jen málokterý obor dokázal v době pandemie prakticky obratem přesunout
na práci z domova většinu svých lidí a zachovat plynulý provoz jako
podnikové služby. Práce z domova v takové míře ovšem přináší celou řadu
výzev – jak pro samotné zaměstnance, tak i pro jejich vedení. 
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Slovo „utopie“ označuje v nejširším
významu něco žádoucího,
chtěného, ale zároveň

neskutečného nebo nedosažitelného.
Stejné je to se skloubením jakékoli
formy home office s celodenní péčí
o děti, včetně výuky, tvorby programu
pro volný čas, a k tomu ještě přípravou
jídla, úklidem, a veškerými dalšími
pracemi, které domácnost vyžaduje.

když se z řádu sTAne AnARcHIe
Mnoho odborníků dnes uděluje

moudré rady, jak to zvládnout. Jak si
stanovit pevný řád, užívat si toho, že
jsme spolu, volný čas využít k četbě, se-
berozvoji a relaxaci. Když si tohle pře-
čtou rodiče, kteří mají jakoukoli formu
home office, nemají hlídání ani jinou
oporu, musejí propadat hluboké bezna-
ději. Výuka vlastních dětí mohla být prv-
ních pár dní zábavná a jejich celodenní
přítomnost také. Možná se první dny
dařilo dodržovat jakýsi řád a situaci
zvládat, dokonce si i užívat čas, který
nám byl dán. nicméně téměř po dvou
měsících se z řádu stává anarchie a vý-
uka dětí se mění v každodenní bitvu.

Situace rodin, kde oba nebo i jeden
rodič musejí pracovat, bez vidiny reál-
ného konce, je nesmírně složitá a vysilu-
jící. Přesto určitě existují doporučení, jak
se z toho úplně nezbláznit:

> Pravidlo tisíckrát omílaného řádu je
opravdu nUTnÉ. Je nezbytné vstávat ve
stejný čas, udržovat rituály – společné
snídaně, obědy, učení, večerní čtení.

> Jasná pravidla pro výuku dětí. co dě-
lají děti s rodiči, co samy, v jakém čase.

> nastavit „incentivní systém“. za plně-
ní (i svých běžných povinností) děti zí-
skávají „kredity“ a za ně si pak mohou vy-
braný den koupit něco konkrétního –
sladkost, prodloužený čas na tabletu atp.

> Společné aktivity mimo domácí
prostředí. Každý den aspoň na chvíli „vy-
padnout“ z čtyř stěn a těšit se z jara.

> Čas pro sebe – jakkoli toto zní ne-
možně, musíte se domluvit s partnerem
a s dětmi, že je přesně daný čas, který
máte jen pro sebe. Alespoň hodinu. za-
vřete se a čtěte si, běžte se projet na
kole, projít se, zaběhat si.

> nevařte každý den, nebojte si jídlo
objednávat, jinak se z vás stanou otroci
ve vývařovně.

> Dopřejte si něco, co vám udělá ra-
dost – doručovací služby pracují skvěle.
Kupte si nový parfém, knihu, nebo pro-
stě cokoli jen pro sebe.

> Volejte si s přáteli, kteří řeší stejné
starosti.

> nesnažte se vše zvládnout. neřešte,
že není perfektně naklizeno, vypráno,
napečeno. nebuďte na sebe přísní,
všechno zvládnout prostě nejde.

> V práci dělejte, co stihnete. Mluvte
se šéfem, co je a co není možné.

> Těšte se, až všechno přejde a vše
bude jako dřív.

> A když už budete úplně na dně,
otevřete si okno a koukejte na mraky.
Jak volně plynou po obloze. Prostě si
plynou a vy s tím nic neuděláte. cvičte
si tento přístup v reálných situacích. na-
příklad se děti dohadují o tom, zda se
budou učit nebo ne, dělají lumpárny
a vy jste z toho úplně na nervy. V tu
chvíli si otevřete své vnitřní okno a kou-
kejte na mraky. Dětem řekněte: „Víte, je
to vaše odpovědnost. Buď to bude do
hodiny hotové, jinak dnes žádná televi-
ze a tablet. rozhodujete se samy.“

> Dodejte sami sobě sebevědomí:
Děláte, co můžete, v situaci, ve které ni-
kdo z nás dříve nebyl, a vedete si skvěle!

na a když opravdu nic z toho nebude
fungovat a vy se budete cítit totálně na
dně? nebojte se vyhledat odbornou po-
moc. Psychologové i psychiatři fungují
na dálku. nebojte se z klidu domova
probrat situaci s odborníkem třeba po
Skypu, uvidíte, že vám to může dodat
síly. Přejeme hodně sil. Jsme s vámi
a jsme na tom všichni stejně.  ×

Prof. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D. 

a RNDr. Hana Ptáčková, Ph.D., 

zakladatelé Institutu dětské psychologie

Kapitola z utopického
románu aneb home office
a celodenní péče o děti

tento článek je vyjádřením úcty k rodičům, kteří v aktuální situaci zvládají
práci i celodenní péči o děti včetně výuky. Jestliže propadáte beznaději
a zoufalství, myslete na to, že je to zcela oprávněné. Na rodiny s dětmi jsou
nyní kladeny zcela utopické nároky. skloubit vše, o čem jsme psali, opravdu
není možné – je to zcela utopická představa. 

pRáce na Dálku
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DopaDy koRonviRu

Pokud vezmeme v úvahu
odstupné a další náklady spojené
s propuštěním zaměstnance, jako

je destabilizace týmu, ohrožení vztahů
s klienty apod., pak propouštění nemusí
přinést vyšší profit rychle a nemusí ho
přinést vůbec. Přímý finanční efekt, po
vyplacení odstupného a dalších
benefitů, se může projevit po 6 až 18
měsících podle druhu pozice. Přitom
krize obvykle trvá 12 až 18 měsíců, po
kterých je nutné investovat do náboru
nové pracovní síly. „zbrklé propouštění
nemusí přinést žádnou úsporu a navíc
může firmu zabrzdit pro dobu, kdy krize
skončí a bude potřebné rychle
nastartovat,“ varuje Jozef Papp,
Managing Partner pražské kanceláře
společnosti Stanton chase.

POzOR nA zbRklé
PROPOušTění

Odborníci, již se dlouhodobě zabývají
vztahem mezi pracovní silou a výkon-
ností firem, varují před zbrklým pro-
pouštěním„Když je ekomomika v recesi,
tvrdí manažeři, že propouštění sníží ná-
klady,“ říká Wayne F. cascio, profesor
University of colorado, který fenomén
propouštění studuje desítky let. „Ovšem
když ekonomika běží dobře, často slý-
cháme, že propouštění zlepší profitabili-
tu, protože nastal ten nejlepší čas, aby-

chom k takovému kroku přikročili.“ 
Ovšem desítky let výzkumů prokázaly,
že propouštění je velmi špatnou cestou,
jak zvýšit profit a že jiné strategie fun-
gují lépe.

HROzí snížení zIsku
Studie Harvard Business School, která

se zaměřila na data velké sítě maloob-
chodních prodejen, prokázala, že dosta-
tek zaměstnanců zvyšoval kvalitu plně-
ní úkolů a také spokojenost zákazníků
se službami. závěr studie je jednodu-
chý: obchody, které propustily část pra-
covníků, si nevědomky snížily zisk.
„Přesto je propouštění oblíbeným ná-
strojem managementu. Dosahuje jím
lepších krátkodobých výsledků, ovšem
na úkor dlouhodobé spokojenosti se
službami a také morálky a loajality na
pracovišti,“ říká Jozef Papp.

V případě, že se vaše firma dostala
do obtížné ekonomické situace, zvaž-

te, předtím než přikročíte k propouš-
tění, následující strategie, které se
osvědčily:

1. Zkraťte pracovní týden. Po doho-
dě se zaměstnanci namísto pěti dní pra-
cujte jen čtyři. Ušetříte 20 procent na
mzdách a lidé vám zůstanou.

2. Nabídněte neplacenou dovole-
nou, nebo extra dovolenou s nižší kom-
penzací. 

3. Zapojte zaměstnance přímo do
snižování nákladů. například z každých
ušetřených 10 tisíc Kč na nákladech vy-
plaťte zaměstnancům 20 %. 

4. Nabídněte sabatikl. Dlouhé, půl-
roční nebo i roční neplacené nebo i pla-
cené přestávky u středního a vyššího
managementu se firmy často bojí. Krize
je vhodnou příležitostí, nabídnout tento
ceněný benefit, ušetřit a zároveň neztra-
tit cenné kádry. 

5. Zastavte nábor a neprodlužujte
končící kontrakty u sezonních pracov-
níků. na příležitostné práce si najměte
brigádníky, kterých bude v době krize
dostatek. 

6. Nabídněte zaměstnancům jinou
práci nebo sdílení pozice. 

7. Snižte mzdové náklady měkce:
nepřidávejte, omezte přesčasy, nabíd-
něte předčasný odchod do důchodu.

8. Případně krátkodobě zastavte
provoz. × lok

Propouštění v době krize
může přinést spíše ztráty
než úspory

Ekonomická nejistota, hrozba krize a bezprostřední pokles výkonnosti
vede řadu firem k propouštění. Koneckonců pracovní síla je často největším
nákladem. ovšem rychlé propouštění a rušení pracovních pozic může být
krátkozrakou odpovědí na ekonomické potíže a ve výsledku může být
dražší než udržení týmu. Zastavte nábora neprodlužujte končícíkontrakty u sezonníchpracovníků. Napříležitostné práce sinajměte brigádníky.
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outplacement

Pro žádnou firmu ani žádného
zaměstnance není období
propouštění příjemné, ale služby

zkušených personalistů mohou oběma
stranám pomoci ustát ho se ctí
a zaměřit se na budoucnost. 

OdPOVědné PROPOušTění
Outplacement je služba určená

především zaměstnancům. V ideálním
případě by měla člověka doprovázet od
momentu výpovědi přes hledání
dalšího pracovního uplatnění až do
úspěšného získání nové práce.
Outplacement pomáhá propuštěnému
zaměstnanci najít vlastní silné stránky,
uvědomit si, v čem je dobrý, co ho baví
a kde by to mohl uplatnit. V tom se
podobá kariérnímu poradenství.
V krizích, jako je ta současná, jsou
obvykle v potížích celé sektory, hledat
práci ve stejném oboru může být
obtížné. Proto se vyplatí zauvažovat nad
tím, které znalosti a dovednosti by se
daly využít úplně jinde. Výhodou
pracovní agentury je i to, že
zaměstnanci pomůže zorientovat se na
trhu práce a zvážit aktuální možnosti. 

žIVOTOPIs A POHOVOR
Velká pozornost se věnuje dvěma

základním dovednostem, které jsou pro
získání nového pracovního místa
zásadní – naučit se napsat atraktivní
životopis a připravit se na pohovor.
zejména lidé, kteří pracovali ve firmě
dlouhé roky, mají dojem, že do
životopisu vlastně nemají co uvést, a tak
mají tendenci shrnout chronologicky
svůj dosavadní život. V rámci školení se

naučí prodat své dovednosti a vytvořit
životopis, který má šanci budoucího
zaměstnavatele zaujmout. neméně
přínosné je pobavit se o tom, jak dnes
probíhají pracovní pohovory. To
budoucím uchazečům pomůže
nenechat se zaskočit otázkami, nad
kterými doposud nemuseli přemýšlet, či
úkoly, které po nich doposud nikdo
nikde nechtěl. 

AdMInIsTRATIVní POdPORA
Když ve firmě dojde na zeštíhlování

personálního stavu, je to samozřejmě
zatěžkávací zkouška i pro management.
Organizační změny je nutné strategicky
promyslet a dobře naplánovat. V takové
situaci přijde vhod pohled zvenčí.
Obvykle napomůže vyhodnotit si, co je
skutečným jádrem podnikání firmy.
Často je možné nějakou část agendy
outsourcovat, nebo s ohledem na
minimální dopad na byznys úplně
zastavit. Stejně tak je ale možné hledat
nové příležitosti na trhu, nebo uvažovat
o automatizaci procesů. 

Vedle konzultací k reorganizacím
nebo radám, jak výpovědi zaměstnan-

cům oznámit, jsou služby outplace-
mentu i vítanou administrativní podpo-
rou. S propouštěním je spojena rozsáhlá
agenda lemovaná řadou pracovněpráv-
ních dokumentů: je potřeba sepsat vý-
povědi, na individuální bázi se pak řeší
dohody o ukončení pracovního po-
měru, vypořádává se odstupné, na Úřad
práce je potřeba dodat oznámení. To
všechno by řešili personalisté a právníci
nad rámec své běžné práce, a proto je
lepší, když se toho ujme agentura
v rámci outplacementu.

WORksHOP OsVěTlí Vše
Outplacement může mít podobu

skupinového workshopu, ale i velmi
osobního poradenství. K individuálnímu
outplacementu firmy přistupují
zejména v případech, kdy se loučí
s někým z managementu či z řad
vyšších manažerů. Čím je člověk
v pracovní hyerarchii výš, tím méně
možností k dalšímu pracovnímu
uplatnění se mu nabízí. Také náborový
proces u vrcholných manažerských
pozic obvykle trvá déle, dalo by se říci,
že se prodlužuje v závislosti na míře
svěřené odpovědnosti. 

Skupinové outplacementy jsou zase
častější na nižších pracovních pozicích
nebo při sezonních výkyvech. 
Využít se dají k vysvětlení aktuální
situace zaměstnavatele bezprostředně
po rozdání výpovědí, nebo 
později k seminářům typu Jak napsat
životopis, nebo Kde začít s hledáním
práce.  ×

Ondřej Wysoglad, generální ředitel personální

divize Manuvie

outplacement, jako benefit
Poslední benefit, který firma může zaměstnanci dát, i tak se dá označit
služba, již si u personálních agentur objednávají firmy při propuštění
zaměstnanců. ti díky outplacementu snášejí náročné období po výpovědi
v lepší psychické kondici, a hlavně se mohou připravit na další kariérní krok. 

Outplacement pomáhápropuštěnémuzaměstnanci najít svésilné stránky, uvědomit si,v čem je dobrý a kde by tomohl uplatnit. V tom sepodobá kariérnímuporadenství.
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Není to tak dlouho, co jsme si s mnoha klienty či kolegy z oblasti náboru
a hledání zaměstnanců často společně postěžovali na to, že na trhu je zatím
zřejmě stále příliš moc peněz. Nejenže se často stávalo, že platové a jiné
požadavky kandidátů byly neúměrně vysoké vzhledem ke kvalitě a délce
jejich zkušeností, ale, co je horší, mnohé firmy tyto požadavky bez
problému akceptovaly. 

Nábor v dobách pandemie

Ti zlí jsme tedy byli my –
headhunteři, kteří jsme se snažili
vysvětlit kandidátům, proč by

měli jít pracovat za nižší plat do lepší
firmy či na pozici, která pro ně je
z dlouhodobého hlediska
perspektivnější, nebo zaměstnavatelé,
kteří k náboru i finančnímu plánování
přistupovali zodpovědně a nebyli
ochotni slíbit kandidátům cokoli.

zMěnA sITuAce
Karta se nyní obrátila a firmy, které si

mohou dovolit najímat nové zaměst-
nance, si budou mít z čeho vybírat. Je to
ale situace, z níž mohou firmy mít i jiný
prospěch než větší výběr a, ačkoli se to
na první pohled nemusí zdát, i kandidáti
na tom mohou získat. 

VIRTuální scHůzky
i v době, kdy je možné se setkávat

i osobně, je virtuální schůzka jednodušší
na zorganizování než osobní. Během
karantény jsme se naučili využívat
videohovory jako běžný komunikační
nástroj a v náboru a výběru kandidátů
lze tímto způsobem nejen provést
pohovor s kandidátem, ale využít jej
například i pro zpracování případové
studie kandidátem v reálném čase.
Osobní schůzky by tak bylo možné
nechat až na konec, a rezervovat je pro
ty kandidáty, kteří se dostanou do
posledního kola, jako způsob ujištění se,
že funguje „chemie“. Šetří to čas všech

účastníků a je to tedy ohleduplné i vůči
uchazečům o zaměstnání.

HOMe-OFFIce JIž není 
neslušné slOVO

Možnost pracovat z času na čas či pra-
videlně z domova je pro mnoho če-
ských profesionálů vítaným benefitem,
ale zaměstnavatelé na to zdaleka ne-
měli tak obecně příznivý názor. nyní
nám nezbylo, než si vyzkoušet, zda to
jde, a podle informací z médií i od na-
šich klientů se zdá, že řada zaměstnava-
telů byla příjemně překvapena. Pakliže
se firmy rozhodnou využívat tuto mož-
nost na běžné bázi, rozšíří tak své mož-
nosti získat do svého týmu i lidi, kteří by
jinak o práci u nich nebo o změně za-
městnání neuvažovali.

VěTší VýběR kAndIdáTů
Bude možný zřejmě už jenom proto,

že některé firmy propouštějí a jiné ne-
nabírají, ale to není jediné. S nutností
snížit výdaje budou mnohé firmy pro-
pouštět ty „dražší“ zaměstnance, tedy ty
na vyšších pozicích, s více zkušenostmi.
Samozřejmě že někdy půjde o lidi, kteří
v dané firmě nejsou považováni za ty
nejlepší z nejlepších, ale to vůbec ne-
musí vadit. Přicházejí-li z dobré firmy
s vysokými profesními standardy, bude
jejich kvalita zřejmě stále ještě hodně
vysoká, přičemž jejich know-how může
být pro menší a méně sofistikovanou
firmu velmi užitečné. A bude možné zí-

skat je za výhodnější cenu než v čase
ekonomického růstu.

Různé TyPy úVAzků
některé firmy si nebudou moci dovolit

zaplatit na některou činnost „celého člo-
věka“, ale, podobně jako karanténa nám
ukázala, že často jsme si o něčem pouze
mysleli, že to není možné, a skutečnost
byla jiná, i na této situaci lze získat. 

Jde-li o manažerskou pozici vyžadující
zkušenosti a expertizu, na trhu je řada
zkušených špičkových manažerů, kteří
již ve své profesi dosáhli svých cílů
a hledají spíše zkrácený úvazek. Mají vý-
borné zkušenosti, na statusu jim nezá-
leží a peníze pro ně už také nejsou na
prvním místě – ideální kombinace. 

U výkonných pozic se nabízí možnost
dát příležitost lidem z věkové kategorie
50+, kterými si to firmy doposud ne-
chtěly moc komplikovat, matkám na
mateřské, nebo mladším, energickým
důchodcům. Tito kandidáti budou za
příležitost rádi, ale dost možná i zaměst-
navatelé zjistí, že od nich můžou získat
víc, než si mysleli – zkušenosti, ochotu,
schopnost ocenit kvalitního zaměstna-
vatele, menší riziko, že odejdou atd.

nucená karanténa byla pro mnohé
firmy rychlokurzem v hledání nových,
efektivnějších řešení. Bude zajímavé sle-
dovat, jak se nám podaří tyto nové po-
znatky zužitkovat. ×

Mária Kovalčiková, jednatelka personální

agentury A-List Refresh s.r.o.
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asociace poskytovatelů personálních služeb (aPPs), která sdružuje legální
agentury práce, upozornila na rizika související s potenciálním
propouštěním zaměstnanců nelegálních agentur. Velmi pravděpodobně
nebude těmto lidem vyplácena kompenzace a v případě zahraničních
pracovníků pak ani ubytování. Zaměstnancům legálních agentur ovšem
tato situace nehrozí. Nelegální agentury zaměstnávají přibližně 200 tisíc
lidí a více než polovinu tvoří cizinci.

Nelegální zaměstnanci
mohou skončit na ulici

Podle aktuálních usnesení vlády
mohou agentury práce fungovat
i nadále. „Je to rozumné

rozhodnutí, protože řada z nich zajišťuje
zaměstnance pro strategicky důležité
provozy, např. prodejny potravin,
logistická centra a podobně,“ říká
Jaroslava rezlerová, prezidentka APPS. 

i tak budou ekonomické dopady na
segment agenturního zaměstnávání
značné, zejména proto, že tyto legální
a prověřené agentury se pohybují
v rámci platných zákonů,
bezpečnostních předpisů i směrnic.

neleGální PRAcOVnícI skOnčí
nA ulIcI

V souvislosti se zastavením či omeze-
ním výroby v celé řadě výrobních pod-
niků (např. výrobci automobilů a jejich
dodavatelé) se ovšem opět začínají uka-
zovat problémy kolem nelegálních
agentur, tedy firem, které nemají zákon-
nou licenci a jako agentury se pouze
tváří. APPS mnoho let upozorňuje státní
orgány na působení těchto pseudo-
agentur (obcházení pravidel, neplacení
daní a pojistného, karuselové podvody
na DPH) a nutnost jejich eliminace. za-
hraniční pracovníci vysíláni těmito nele-
gálními agenturami ke klientům dostá-
vají mzdu pouze za práci, v případě vý-
padku výroby či karantény jim ovšem

nikdo žádnou kompenzaci nedá. nejen-
že tito lidé nejsou o vývoji současné si-
tuace dostatečně informováni, ale velmi
rychle budou bez prostředků a přijdou
i o ubytování, protože to za ně „pseudo-
agentury“ hradí pouze pokud pracují.
Lze tedy očekávat obdobné problémy,
jaké nastaly během krize v roce 2009,
kdy musela Čr na své náklady zajistit re-
patriaci zahraničních zaměstnanců zpět
do jejich zemí (Ukrajina, Mongolsko,
Vietnam). 

V sOulAdu se zákOny čR
Řešením této situace je využívání

služeb agentur, které pracují v souladu
se zákony Čr. například APPS sdružuje
takové agentury, které se o své
zaměstnance starají podle platných
právních předpisů, a to jak v normálních
dobách, tak v případě současné krize.
Její členské agentury mají dlouhodobě
vytvořeny takové postupy, které
garantují převzetí komplexní
odpovědnosti za celý proces od náboru
a výběru pracovníků, vízový servis,
tlumočení, překlady dokumentů, až po
samotný transfer a péči do období
nástupu včetně ubytování. 

navíc se dále starají o jejich zaškolení
a organizaci v pracovním procesu,
všechny potřebné administrativní ope-
race a pracovněprávní formality. U uži-
vatelů je také zajištěna koordinace tak,
aby bylo provedeno bezproblémové za-
školení agenturních zaměstnanců. Koor-
dinaci standardně zajišťuje ze strany
agentur tzv. koordinátor, který je v kon-
taktu se zaměstnanci po celou dobu je-
jich působení u podniků, ve kterých pra-
cují a řeší samozřejmě i jejich ukončení
zaměstnání a u cizinců i jejich zpětný
transfer do vlasti. Pracovníkům tak po-
skytuje dostatečné množství informací,
aby se mohli ve své nastalé nové situaci
dobře orientovat. × dan
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Národní iniciativa czech industry
challenge (cicH) vychází z ne-
dostatku kvalifikovaných pra-

covníků na českém trhu práce, akutní
potřeby aplikovat emoční vnímání a vi-
zuální komunikaci v kreativní podobě
nejen dovnitř průmyslových firem vůči
zaměstnancům, ale i navenek v rámci Hr
marketingu jako celku. Součástí tohoto
celorepublikového projektu, cílícího ve-
dle středních a velkých podniků i na za-
pojení mikrofirem, je širokospektrální od-
větvový záběr od kosmetického průmys-
lu, strojírenství, energetiky, icT, chemie až
po kreativní průmysly. cicH cílí nejen na
výrobní podniky, ale oslovuje rovněž fir-
my realizující výzkum a vývoj. 

POdPORA českéHO PRůMyslu
„Tato iniciativa má mimo jiné sloužit

jako edukativní a popularizační nástroj
k budování prestiže a perspektivy zaměst-
nání v českém průmyslu především
v očích dětí a mládeže, a to v podobě pu-
tovní osvětové výstavy Czech Industry
Photo. Tato se bude realizovat pro veřej-
nost v rámci druhého ročníku opět bez-
platně. Odstartuje na Mezinárodním stro-
jírenském veletrhu a od letošního podzi-
mu se objeví prioritně ve třech městech –

v Brně, Praze a Ostravě, kde odhalí skryté
krásy jednotlivých odvětví i nových oborů.
Výhledově se má fotovýstava po odstraně-
ní karanténních opatření přesunout i do
zahraničí, aby napomohla dalšímu budo-
vání dobrého jména českého průmyslu
i odborného školství, a akcelerovala tak
příliv talentů z řad zahraničních studentů
i nových investorů z ciziny,“ uvedla Kateři-
na Škopková, iniciátorka cicHu.

šesT VýzeV
K zapojení jsou až do 28. června 2020

zvány firmy působící na českém trhu
v rozmanitých odvětvích průmyslu, kte-
ré mají zájem s hrdostí odhalit kreativní
výstupy své práce v rámci Hr marketin-
gové komunikace. Přihlašování do dru-
hého ročníku probíhá vyplněním online
formuláře na webových stránkách
wwww.czechindustrychallenge.cz, a to
prostřednictvím výběru alespoň jedné
ze šesti otevřených výzev:

VýZVa č. 1 – Průmyslová umělecká
fotografie (předseda poroty: Jan Pohrib-
ný, APF ČR),

VýZVa č. 2 – náborová kreativní
kampaň (předseda poroty: Ján Bruno
Tropp, Profi HR),

VýZVa č. 3 – Firemní a kariérní web

(předsedkyně poroty: Dita Přikrylová, 
Czechitas),

VýZVa č. 4 – nevšední ambasador
a event (předsedkyně poroty: Kateřina
Sobotková, AV ČR),

VýZVa č. 5 – TOP (ne)pracovní pro-
stor (předsedkyně poroty: Kamila Doudě-
rová, Kamidesign),

VýZVa č. 6 – Podpora odborného
vzdělávání (předseda poroty: Bohumil
Kartous, EDUin).

událOsT s PřesAHeM
největší hybnou silou a přidanou

hodnotou cicHu je strategické propoje-
ní zúčastněných průmyslových firem,
odborných partnerů i expertů, vlivných
médií, vzdělávacího a státního sektoru
v jeden celek, což vytváří násobný efekt. 

cicH posvětilo svými záštitami Minis-
terstvo průmyslu a obchodu a Minister-
stvo práce a sociálních věcí České repu-
bliky. Druhý ročník tohoto celorepubliko-
vého projektu je realizován ve spolupráci
a za podpory renomované poroty, vý-
znamných partnerských subjektů a hlav-
ních mediálních partnerů Profi Hr
a czech industry. Detailní informace jsou
k dispozici na webových stránkách cicHu
www.czechindustrychallenge.cz. × tit
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uDálost

Czech industry Challenge se
letos zaměří také na podporu
odborného vzdělávání

odstartoval druhý ročník národní iniciativy Czech industry Challenge, která
pomáhá přilákat talentované pracovníky do firem a zviditelnit jednotlivé
průmyslové značky i kreativní zaměstnavatele. Prostřednictvím osvěty také
popularizuje český průmysl u dětí a mládeže. Z tohoto důvodu je letos
v rámci šesti výzev otevřena nová kategorie „Podpora odborného
vzdělávání“. ta má stimulovat firmy ke spolupráci se studenty a dětmi, aby
si tak připravily nástupnickou generaci se zájmem o průmysl.
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kRize jako příležitost

nIkdy se nePřIPRAVíTe 
nA VšecHnO

Buďte ostražití a prozíraví, ale
nesnažte se připravit na každou situaci.
není to totiž v lidských silách. A to ani
ve farmaceutickém průmyslu, kde jsou
krize prakticky na denním pořádku.
naučila jsem se, že jednou
z nejpraktičtějších vlastností pro
zvládání krize je flexibilita, rychlé
rozhodování a zdravý rozum. Proto já
a moji kolegové ředitelé oceňujeme, že
si během pandemie můžeme adaptovat
globální pravidla a doplňovat je na
každém trhu podle lokálních potřeb. 

V té souvislosti se mi vybavuje
situace, kterou jsem zažila před více než
rokem. Společně s několika kolegy jsem
absolvovala trénink krizového
managementu. Po dni stráveném v péči
mentorů jsme byli velmi soustředění
a cítili, jak se naše schopnosti v této
oblasti rozvinuly. na konci, kdy jsme si
dávali zpětnou vazbu, se ale v budově
náhle rozezněl poplach. nastalý chaos,
který nás vrátil nohama na zem, snad
ani nebudu popisovat. Tehdy i teď jsem
si uvědomila, že nikdy nebudete
připraveni na všechno. Čím více toho
ale bude, tím lépe pro vás. 

sílA Je V deTAIlu 
Koronavirová krize je v mnoha ohle-

dech výjimečná, a proto na ni nemohou
do puntíku fungovat poučky z krizo-
vých manuálů. Ty jsou sice velmi prak-
tické, ale jejich implementace může se-
lhat na několika málo nepatrných deta-
ilech, jakými jsou třeba přetížená wi-fi
síť a VPn nebo nedostupnost tiskárny.
Museli jsme během pár dnů přijmout
řadu technických opatření, mezi který-
mi zaujímá výsostné postavení obyčej-

ný elektronický podpis. Ten mohlo do-
nedávna využívat jen několik zaměst-
nanců. nově jím disponujeme úplně
všichni a musím říct, že právě tento de-
tail nás posunul hodně dopředu. Krize
dokáže akcelerovat přijímání nových
přístupů a konkrétně tento se nám vel-
mi osvědčil.  

TýMOVý ducH 
Během několika posledních týdnů se

ukázalo, že týmový duch a soudržnost
nejsou jen pouhé korporátní floskule.
Home office má sice řadu nesporných
pozitiv, ale přicházíme kvůli němu o ne-
formální kontakty a momenty, které
jsou důležité pro rozvoj pracovních
i osobních vztahů. Proto jsme během
karantény převedli do onlinu naše ranní
lekce jógy a pilates. nevadí, že se při
nich nevidíme. Stačí, že v jednu chvíli
vykonáváme společnou aktivitu. Možná
budete překvapení, ale v sedm hodin
ráno se nás na společných lekcích schá-
zí třetina firmy.  

Taky jsme virtuálně obnovili kávu
s emmou. To je hodina, kterou jednou
týdně věnuji komukoli, kdo o to má
zájem a můžeme probrat pracovní i jiné
záležitosti. Když jsme se takhle poprvé
sešli online během pandemie, 
hlavními tématy byla péče o vlasy,
zvládání domácí výuky dětí a další
praktické problémy, u kterých 
jsme se hodně nasmáli. Samozřejmě se
těším, až se budeme znovu potkávat
přímo v kanceláři, ale vidím, že 
udržet tým pohromadě a v dobré
náladě se dá i skrze monitory.
Využíváme k tomu taky Workplace. 
na této interní sociální síti sdílíme třeba
vtipné fotky z callů nebo inspiraci
z kuchyně. 

HOMe OFFIce Je JAkO OHeň 
Home office může být dobrým sluhou,

ale zlým pánem. V průběhu karanténního
módu jsem si uvědomila, jak snadno se
u domácího psacího stolu mažou hranice
mezi soukromým a pracovním životem.
Je důležité nastavit si pevný začátek i ko-
nec pracovní doby a nezapomínat během
ní ani na obědové a neformální pauzy.  

VezMěTe sI z kRIze TO neJlePší 
Krize je opravdu příležitostí a je dobré

vnímat ji i pozitivně. My si například
ověřili, že naši medical representatives
mohou skvěle pracovat i na dálku. Do
budoucna jim proto chceme umožnit
hybridní modely fungování. Ušetříme
jim spoustu času, který tráví na cestách.
Do budoucna to vidím jako oceňovaný
a finančně efektivní model. 

Ačkoli se to může zdát složitější než
kdy jindy, právě během koronavirové
krize se nám daří rozvíjet vztahy s part-
nery. Pořádáme pro ně webináře zamě-
řené na aktuální témata. Mluvíme napří-
klad o očkování v době pandemie a dal-
ších praktických záležitostech, zcela zá-
měrně se vyhýbáme veškerým promo-
aktivitám. Hned na první webinář kona-
ný týden po vyhlášení karantény se při-
pojilo 1 400 lidí a místo původní hodiny
nakonec trval dvě. 

Ukázalo se, jak efektivně můžeme
spolupracovat na řešení problémů
s institucemi a autoritami třeba při zajiš-
tění dodávek léčivých přípravků chro-
nickým pacientům. A vážím si také
mnohých partnerství uzavřených kvůli
vývoji vakcíny a léků na covid-19. napří-
klad to se společností Sanofi je zcela
bezprecedentní. ×

Emma Boishardy, 

generální ředitelka GSK v ČR

5 věcí, které potvrdila krize
Koronavirová krize, která nás nutí přechodně přivyknout novému
životnímu rytmu a pravidlům, je toho důkazem. Přestože tato zkouška ještě
zdaleka není za námi, můžeme se z ní už nyní poučit. 
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Obor informačních a komunikač-
ních technologií (icT) má
mnoho specifik, ale tím hlav-

ním je, že soustředí opravdu špičkové
lidi se špičkovými znalostmi a zkuše-
nostmi. z tohoto pohledu je potřeba se
dívat i na personální politiku v icT fir-
mách. Podobně jako jiné oblasti ve fir-
mách prošla i tato určitým vývojem. 

klIdné „deVAdesáTky“
z počátku devadesátých let ji nikdo

moc neřešil. Školství pro tento obor ne-
existovalo (mimochodem není příliš
silné ani dnes) a firmy se musely spoleh-
nout na nadšence, kteří se rekrutovali
z jiných oborů. z tohoto pohledu je
lhostejné, jestli se jednalo o pracovníky
v icT firmách nebo pracovníky icT od-
dělení firem, které mají jiný předmět
podnikání. icT firmy měly již od počátku
výhodu, že mohly zkušenosti sdílet
v rámci týmů, proto personalistika byla
zaměřena na to, aby člověk seděl do
týmu z pohledu „chemie“, aby měl chuť
se učit a nebál se neznámého. 

Péče A Vzdělání
na přelomu tisíciletí bylo na trhu na

první pohled odborníků dost
a poptávka krátkodobě stagnovala,
a proto si mohly firmy více vybírat. za
posledních deset let se vracíme
postupně na začátek. Školství pro
oblast icT je slabé a zaměřené na
systémy, které se v praxi nepoužívají

a odborníci se rekrutují z nadšenců,
kteří si obor zamilovali a rozvíjejí se
v něm sami vlastní pílí. Firmy, které
dokáží tento typ lidí podpořit
a pracovat s jejich energií jsou vítězi.
Slušné platové ohodnocení je pouze
dobrý základ. Je nutné pečovat
o vzdělávání, přinášet nové úkoly, nové
technologie a zajímavé projekty. 

TAlenTy Je dObRé sI HýčkAT
zkušenost z období celonárodní „ka-

rantény“ ukazuje, že moderní komuni-
kační technologie vůbec personální práci
ve firmách nemusí zastavit. My jsme na-
příklad od začátku opatření přijali čtyři
nové kolegy, kteří absolvují školení vzdá-
leně a postupně začínají podporovat
i naše zákazníky. Je to jenom o tom, jak
rychle se dokážete přizpůsobit na nové
podmínky. Stěžovat si umí každý, ale to
není náš styl a nikdy nebude. Pravděpo-
dobně bude krátkodobě situace pro za-
městnavatele výhodnější, ale odrazuji od
toho, aby toho podnikatelská veřejnost
zneužívala. To by se jí mohlo v budoucnu
ošklivě vrátit. Každý by si měl pro svoje
lidi práci najít, a pokud je to jen trochu
možné, tak se snažit talenty hýčkat. Sa-
mozřejmě, pokud mu to ekonomické pa-
rametry alespoň trochu umožní, i třeba
za cenu krátkodobých ztrát.

HOdnOTy A sMysl PRáce
V důležitých aspektech personální

práce je třeba stále hledat interní pohon

všech kolegů. nejde o to práskat bičem,
ale hledat smysl práce. Pracovat
s hodnotami a stále je opakovat.
Algotech má čtyři základní hodnoty. 

Pomoc – vše, co děláme musí proti-
straně pomoci a nesmí ji obtěžovat. 

Řemeslo – chceme svoji práci umět,
jak nejlépe to jde. 

Kreativita – umíme si poradit i v pří-
padě, že vše nejde podle plánu či ná-
vodu. 

Lidé – víme, že technologie jsou pro
lidi a jsou ovládány lidmi. Proto jsou lidé
v celé naší komunitě to nejdůležitější. Ať
už se jedná o kolegu, dodavatele nebo
zákazníka. 

TřI záklAdní PIlíře
Věřím, že v poslední době pochopilo

hodně firem, že hodnoty a jejich
chápání jsou velmi důležitou součástí
kultur, které každá organizace
potřebuje. Pokud máte dobré hodnoty,
které jsou srozumitelné a většina lidí jim
rozumí (nikdy nebudou rozumět
všichni), tak máte se svojí personální
politikou hotovo a půjde vám to snadno
i v případě, že se bavíme o takovém
oboru, jako je icT. Kdybych měl celý text
shrnout do třech bodů, tak dlouhodobě
jsou v personalistice důležité tři věci:
Hodnoty – Jistota – Spravedlnost. Je jich
určitě mnohem více, ale to je již mimo
rozsah tohoto článku. ×

František Zeman, 

zakladatel a generální ředitel Algotech

oblast iCt stále hledá lidi 
se špičkovými znalostmi

Ještě na začátku letošního roku platilo, že průměrná mzda v Česku
převyšovala 34 tisíc korun a míra nezaměstnanosti se podle údajů ČsÚ
pohybovala kolem 3 %. Najít zaměstnance bylo velmi obtížné, zvláště
v oblasti iCt. situace se ale příliš nezlepší ani po odeznění koronavirové
krize.
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Jaké jsou možnosti, poskytované če-
ským právním řádem, jak tuto uvol-
něnou kapacitu efektivním způso-

bem využít? 

PřeVedení zAMěsTnAnce nA
JInOu PRácI

V úvahu připadá především
převedení zaměstnance na jinou práci,
než doposud vykonával. zde je nejprve
nutné analyzovat, jaký druh práce je
sjednán v příslušné pracovní smlouvě.
Je totiž možné, že druh práce je sjednán
dostatečně široce a zahrnuje i práci,
která by měla být zaměstnanci nově
přidělována. Pokud ano, je možné
přidělovat zaměstnanci tuto novou
práci. Pokud však nově přidělovaná
práce nespadá pod druh práce
sjednaný v příslušné pracovní smlouvě,
v úvahu přichází převedení
zaměstnance na jinou práci ve smyslu
zákoníku práce. 

Ačkoli je současná situace skutečně
mimořádná a zákoník práce rozpoznává
určité mimořádné případy, v nichž lze
převedení realizovat bez souhlasu
zaměstnance, pandemie však pod
žádný z těchto případů uznaných
zákoníkem práce nespadá. K převedení
zaměstnance na jinou práci je tedy
nezbytný jeho souhlas. zároveň musí
zaměstnavatel zaměstnanci vystavit
písemné potvrzení o důvodu a době
trvání převedení. z praktických důvodů
je tedy vhodné uzavřít o převedení

zaměstnance na jinou práci dohodu, ve
které budou uvedeny důvody
převedení, dále doba jeho trvání
a práce, na niž je zaměstnanec
převáděn, včetně souhlasu
zaměstnance s takovým převedením. 

PřelOžení zAMěsTnAnce
zaměstnance je rovněž možné

přeložit k výkonu práce do jiného místa.
i v tomto případě je nejprve nutné
konzultovat příslušnou pracovní
smlouvu, neboť je možné, že místo
výkonu práce je sjednáno dostatečně
široce a zahrnuje i místo, v němž má
zaměstnanec nově pracovat. Pokud
ano, platí, že zaměstnanci lze v takovém
novém místě přidělovat práci, aniž by
k tomu byl vyžadován jeho souhlas,
změna příslušné pracovní smlouvy či
jakákoli samostatná dohoda.  

K přeložení zaměstnance k výkonu
práce do jiného místa, než které je
sjednáno v pracovní smlouvě, je tedy
vždy vyžadován souhlas tohoto
zaměstnance. zároveň musí být splněna
podmínka, že přeložení nezbytně
vyžaduje provozní potřeba
zaměstnavatele. z praktických důvodů
je proto také vhodné uzavřít o přeložení
zaměstnance k výkonu práce do jiného
místa, než které je sjednáno v pracovní
smlouvě, dohodu, ve které by mělo být
uvedeno místo, kam má být
zaměstnanec přeložen, doba trvání
přeložení, dále provozní potřeba

zaměstnavatele vyžadující přeložení
a také souhlas zaměstnance s takovým
přeložením. 

dOčAsné PřIdělení
zAMěsTnAnce

zákon pamatuje i na situace, ve kte-
rých konkrétní zaměstnavatel nemá ji-
nou práci, na kterou by mohl zaměst-
nance převést, ani jinou provozovnu,
kam by mohl zaměstnance přeložit.
V takové situaci může (stálý) zaměstna-
vatel dočasně přidělit svého zaměst-
nance k jinému (dočasnému) zaměstna-
vateli.  V praxi se tak především děje
v rámci koncernů či jinak propojených
osob. O dočasném přidělení musí stálý
zaměstnavatel se zaměstnancem uza-
vřít písemnou dohodu, přičemž platí, že
dočasně lze přidělit zaměstnance pouze
pokud pracovní poměr trval alespoň
šest měsíců. 

Práci zaměstnanci ukládá a řídí jeho
dočasný zaměstnavatel. Pracovní
a mzdové (platové v případě veřejné
sféry) podmínky dočasně přiděleného
zaměstnance nesmí být horší, než jsou
nebo by byly podmínky srovnatelného
zaměstnance zaměstnavatele, k němuž
je tento zaměstnanec dočasně přidělen.
Stálý zaměstnavatel pak zaměstnanci
hradí mzdu (či plat v případě veřejné
sféry) a popřípadě též cestovní náhrady,
jejichž proplacení následně může poža-
dovat po dočasném zaměstnavateli, po-
kud se tak spolu dohodli. Je tedy vhod-

Koronavirus a využití volné
pracovní síly

Pandemie silně dopadá na vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Ve
snaze minimalizovat vzniklé i očekávané ztráty je na místě zvažovat využití
všech dostupných ekonomických a právních prostředků, a to včetně
efektivního využití uvolněné pracovní síly.  
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né, aby i vztah mezi stálým a dočasným
zaměstnavatelem byl upraven písem-
nou dohodou. 

V případě dočasného přidělení za-
městnance je nezbytné dbát na to, aby
nebyly naplněny znaky tzv. zastřeného
agenturního zaměstnávání. zprostřed-
kování zaměstnání za úplatu totiž mo-
hou provádět pouze agentury práce na
základě zvláštního povolení a vztahují
se k němu další povinnosti. Případné za-
střené agenturní zaměstnávání může
být sankcionováno ze strany přísluš-
ných úřadů. Stálý zaměstnavatel tedy
nesmí obdržet za dočasné přidělení za-
městnance protiplnění (finanční ani na-
turální); výjimkou je samozřejmě zmíně-
ná úhrada nákladů. 

PROHlubOVání A zVýšení
kVAlIFIkAce

Případnou volnou kapacitu
zaměstnanců je možné využít
i k prohloubení či zvýšení jejich

kvalifikace. Prohlubováním kvalifikace
se rozumí její průběžné doplňování,
udržování a obnovování, kterým se však
nemění její podstata a které umožňuje
zaměstnanci výkon sjednané práce.
Může být nařízeno zaměstnavatelem
a souhlas zaměstnance tedy není
vyžadován. Považuje se za výkon práce,
tudíž se děje na náklady
zaměstnavatele a zaměstnanci za takto
strávený čas náleží mzda v plné výši.
zvýšením kvalifikace se pak rozumí
změna hodnoty kvalifikace, její rozšíření
či její získání. Tím se tedy mění podstata
kvalifikace a umožňuje zaměstnanci
výkon práce, k jejímuž výkonu nebyl do
té doby kvalifikován. zvýšení kvalifikace
ale, na rozdíl od prohloubení, nařídit
nelze a je tedy nezbytná dohoda
zaměstnavatele a zaměstnance
nazývaná jako kvalifikační dohoda.
zaměstnanci pak v tomto případě
náleží pracovní volno s náhradou mzdy
nebo platu ve výši průměrného

výdělku, a to v rozsahu stanoveném
zákoníkem práce. V kvalifikační dohodě
pak mohou být stanovena i další práva. 

VyužITí OsVč
zaměstnavatelé, kteří se v aktuální si-

tuaci potýkají se zvýšenou poptávkou
po pracovnících, mohou, pokud to po-
vaha práce dovoluje, využít místo pra-
covníků v zaměstnaneckém poměru,
svobodné kontraktory mající vlastní živ-
nostenské oprávnění (freelance pracov-
níky). Takové řešení může být pro za-
městnavatele i jednotlivé pracovníky fi-
nančně výhodnější než pracovněprávní
vztah. Je však nutné zvážit, zda je toto
řešení vhodné s ohledem na konkrétní
práci a danou situaci, aby nehrozilo, že
by byl takový vztah posouzen jako za-
střené zaměstnávání (tzv. švarcsystém),
které není žádoucí a může být sank -
cionováno. ×

Janka Brezániová, 

partnerka advokátní kanceláře Taylor Wessing ČR
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Finančně poradenské společnosti zatím
rostou

POJIŠŤOVNICTVÍ

Pojišťovny budou více reagovat na
technologický pokrok
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FILIP DUCHOŇ:

Naším cílem je pomáhat lidem vést život
podle jejich vlastních představ

18. května 2020 • ročník 5 • čtrnáctideník • příloha novin Ze ZDRAVOTNICTVÍ, samostatně neprodejná

 ODBORNÉ FÓRUM PRACOVNÍKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ 9–10

UROLOGIE/DIABETOLOGIE
TÉMA:

Současný pohled na problematiku 
hyperaktivního močového měchýře

Postavení semaglutidu  
v léčbě DM2
Semaglutid je nejnovějším zástupcem 
skupiny antidiabetik, agonistů receptorů 
pro glukagonlike peptid 1 (GLP-1 RA). 
Molekula semaglutidu vykazuje vysokou 
míru homologie s humánním GLP-1. Má 
dlouhý biologický poločas eliminace, což 
umožňuje aplikaci 1x týdně subkutánně.

Současné možnosti léčby 
HIV     
V léčbě HIV bylo během posledních let 
dosaženo několika zlomových momentů, 
které vedly k významnému zlepšení 
prognózy HIV pozitivních pacientů a které  
v současné době otevírají diskusi o některých 
základních principech kombinované 
antiretrovirové terapie (cART).

Aktuální přístupy k terapii 
erektilní dysfunkce     
Erektilní dysfunkce je porucha, která je 
dnes ve většině případů léčitelná, nicméně 
pacient zhusta tuto problematiku před 
svým lékařem z ostychu neotevře. 
Článek má za cíl dát lékařům základní 
instrumentárium pro aktivní pomoc 
mužům touto poruchou trpícím.

DIABETOLOGIE INFEKČNÍ MEDICÍNAUROLOGIE

3010 22

Farmakoterapie je nejrozšířenější metodou 
léčby. Lze volit z celého spektra anticholinergik 
lišících se nežádoucími účinky, které jsou dány 
preferenční blokádou muskarinových receptorů, 
průnikem přes hematoencefalickou bariéru  
a prvním průchodem přes játra. strana 7
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� Termokamery jsou
spolehlivé pouze
uvnitř str. 2

� Svatá Anna vyléčila 
z covid-19 dva
pacienty str. 4

� 7,4 miliardy eur 
na vakcínu za jediný
den str. 7

� Pacientů s rakovinou
podle dat VZP
přibývá str. 3
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Firma LA Factory podnikatele Radka
Švece je za dodávky respirátorů
kritizována opakovaně, minister-

stvo zdravotnictví ale nad ní drží ochran-
nou ruku.
„Společnost opakovaně dodala zboží dle
stanovených požadavků ministerstva.
Předložila certifikáty, dodala zboží od-
povídající kvality a dodržela termíny,“
hájila spolupráci s firmou mluvčí minis-
terstva Gabriela Štěpanyová.
Jenže LA Factory měla při první dodávce
medicínských respirátorů dodat resortu
ministra Adama Vojtěcha certifikát od
polské laboratoře ICR. Ta však potvrdila,
že certifikát nevydala a jedná se o falzi-
fikát.
„Nejsme autorem ani vydavatelem toho-
to certifikátu. Tento certifikát byl prav-
děpodobně vydán čínskou firmou Shang-
hai MICEZ Equipment Testing, která je
nám známá z mnoha zfalšovaných cer-
tifikátů,“ uvedl ředitel polské laboratoře
Rafał Kalinowski. 
Podle Jakuba Krále, dřívějšího poradce
ministra a specialisty na poradenství vý-
robcům a distributorům zdravotnických
prostředků, certifikát není ani certifiká-
tem shody. 
„Je to certifikát systému řízení kvality,
nejedná se o certifikát shody,“ uvedl Ja-
kub Král.
Nejde přitom o malé peníze, podle do-
kumentů uložených v registru smluv má
společnost La Factory podepsanou rám-
covou smlouvu na dodání respirátorů

Kolem smluv na nákup respirátorů pro zdravotníky, podepsaných přímo ministrem
zdravotnictví Adamem Vojtěchem, se kupí podezřelé okolnosti. Jejich největší dodavatel,
společnost LA Factory, předložila podle zjištění seznamzprávy ministerstvu zdravotnictví 
k objednaným respirátorům nevhodné certifikáty, jeden byl dokonce padělán.

v hodnotě 775 milionů korun (29,76 mi-
lionu dolarů). 
Problematická je pak i další pětice cer-
tifikátů doložená k nákupům. 
„Podstatné je k těmto certifikátům říct,
že to není certifikát shody, ale je to
pouze dobrovolný certifikát na zdravot-
nické prostředky. Je to takový certifikát
na zeď, který nic nedokazuje k osobnímu
ochrannému prostředku,“ dodal Král.
Zbývající certifikáty se pak vztahují
k americkému trhu nebo nejsou vysta-
veny laboratoří pověřenou k notifikacím.
Evropská komise v souvislosti s pande-
mií nemoci covid-19 připustila, aby si
firmy dodávající na evropský trh necer-
tifikované výrobky, mohly certifikáty do-
plnit dodatečně. V Česku musí požádat
Českou obchodní inspekci o udělení vý-
jimky a zahájit sérii zkoušek u pověřené
laboratoře. LA Factory podala ČOI žá-
dost o výjimku 7. května. Mluvčí ČOI Jiří
Fröhlich sdělil, že dočasné povolení
k uvádění ochranných pomůcek na ev-
ropský trh získala LA Factory v pondělí
11. května. 
Dodejme, že server seznamzprávy pu-
blikoval informaci o problematických
certifikátech 12. května, La Factory tak

10AKTUÁLNÍ  INFORMACE  ZE  ZDRAVOTNICTVÍ  A  SOCIÁLNÍ  PÉČE

Nákupy pod rouškou. Babišův
ministr zdravotnictví utrácí miliardy
v problematických obchodech

Pokračování na straně 2
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Vláda schválila odměny pro
záchranáře kvůli koronaviru

„Všem 7000 lékařů a nelékařským
pracovníkům poskytovatelů zdra-
votnické záchranné služby tak bu-

de za březen, duben a květen 2020 
vyplacena jednorázová odměna ve výši
40 tisíc korun za každý měsíc,“ uvedlo
v prohlášení ministerstvo zdravotnictví.
Celkem půjde o 1,12 miliardy korun, 
na odměny zdravotníkům z nich je ur-
čeno 840 milionů, další peníze uhradí
provoz mobilních odběrových týmů pro
testování, vyplývá z materiálu pro jed-
nání vlády. 
Ministr už dříve nařídil odměnit zdra-
votníky, kteří o pacienty s covidem-19
pečují ve státních nemocnicích. Zdra-
votníci měli dostat mimořádné odměny,
za odběry vzorků až 1500 korun za ho-
dinu, ostatní pečující o pacienty s ne-

mocí covid-19 mezi 100 až 500 korun za
hodinu podle rizikovosti práce.
„Zdravotníci v době covid-19 pracují
s mimořádným nasazením. Každý den
si zaslouží naše obrovské poděkování.
Díky nim zvládáme situaci tak dobře.
Dal jsem pokyn ředitelům státních ne-
mocnic, na které mám přímý vliv, aby
zdravotníkům v první linii vyplatili od-
měny,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam
Vojtěch, dodal, že mimořádná odměna
by se měla pohybovat 100 až 500 Kč za
hodinu, podle míry rizika. Případy dvou
významných pražských nemocnic však
ukázaly, že sliby o mimořádných odmě-
nách pro zdravotnický personál nemusí
být naplněny ani ve státních nemocnicích. 
Server novinky zveřejnil fotografii inter-
ního dopisu ředitele Fakultní nemocnice

Na Homolce Petra Poloučka, ve kterém
zaměstnancům oznamuje očekávaný vý-
padek ve financování nemocnice a sní-
žení objemu finančních prostředků na
odměny za duben 2020. Podle vyjádření
zaměstnanců Nemocnice na Bulovce pro
server aktuálně, zase nepřišli na účet
odměny ve výši, které jim slíbil ředitel
Jan Kvaček.
Z krajů se navíc ozvala kritika, že tamní
nemocnice na odměny nemají peníze.
„Odborový svaz zdravotnictví a sociální
péče ČR a Lékařský odborový klub – Svaz
českých lékařů požadují, aby ministr
zdravotnictví Adam Vojtěch neprodleně
řešil otázku mimořádných příplatků pro
všechny zaměstnance ve zdravotnictví,
kteří pečovali a pečují o pacienty s co-
vid-19, ale i pro další zaměstnance zdra-

Vláda schválila uvolnění finančních prostředků na odměny pracovníků 14 poskytovatelů
zdravotnické záchranné služby, kteří se přímo podíleli na plnění úkolů stanovených
krizovými opatřeními a mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví. 

votnictví, neboť i od nich vyžaduje
současná pandemie mimořádné pracov-
ní i osobní nasazení, což se týká jak
zdravotníků, tak i nezdravotníků,“ uved-
ly odborové svazy ve společném prohlá-
šení.
Na provoz mobilních odběrových týmů
dostane ZZS 28 milionů korun, protože
jejich provoz nelze hradit z veřejného zdra-
votního pojištění. První vznikl při pražské
Nemocnici na Bulovce už 1. března. 
„Mobilní odběrové týmy, složené větši-
nou ze tří zdravotnických pracovníků,
vyjížděly k odběrům vzorků u pacientů,
u nichž bylo indikováno podezření z ná-
kazy novým koronavirem,“ píše se v do-
kumentu. Vyčleněna na ně byla kromě
personálu také vozidla, ochranné pro-
středky nebo speciální kontejnery na
provoz vzorků.
Zdravotníci kromě toho museli zachovat
nepřetržitý provoz ZZS pro běžné paci-
enty. Někdy se však setkávali i s nakaže-
nými, kteří potřebovali pomoc, nebo od-
povídali na dotazy ohledně koronaviru
na lince 155. Odměny pro záchranáře mi-
nistra žádal 29. dubna výbor sněmovny
pro zdravotnictví.
Podle poslanců nemají ZZS dostatečné
personální rezervy. „Pokud tak byl zá-

chranář nucen čerpat během epidemie
ošetřování člena rodiny, znamenalo to,
že jiný záchranář jej musel nahradit svou
přesčasovou prací,“ uvádí materiál. Po
kontaktu s rizikovým pacientem záchra-
náři podle něj nechodili do karantény,
ale dál sloužili. Pracovali také zaměst-
nanci v rizikovém věku.
Odměnit všechny zdravotníky, kteří pra-
covali s nakaženými, má podle minister-
stva zdravotnictví umožnit novela zákona
o veřejném zdravotním pojištění, kterou
připravuje. Byla by vydána vyhláška, kte-
rá zohlední nižší produkci nemocnic při
zachování záloh. Do sněmovny má jít
v týdnu od 25. května ve stavu legislativní
nouze.
Zdravotní pojišťovny už v březnu dekla-
rovaly, že nemocnicím nechají původní
výši záloh i v případě, že v době epidemie
ošetřily méně pacientů, a nebudou vy-
žadovat jejich vracení. 
Zdravotnictví mělo mít letos k dispozici
asi 350 miliard korun, zhruba polovina
jde do nemocnic. Ministerstvo odhadlo,
že schodek veřejného zdravotního po-
jištění bude letos asi 40 miliard. Pojiš-
ťovny ho dorovnají z rezerv z minulých
let.

JŠ/ČTK  �

ROBERT HANZL:

Budoucnost v realitách je v partnerství,
synergiích a servisu

PARTNER ČASOPISU

BYDLENÍ

Blíží se revoluce v bydlení? Rodinný

domek se zahrádkou je přežitek, říkají

urbanisté.

REALITNÍ ZÁKON

Horké téma realitního zákona: úschova
kupní ceny.
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NELEGÁLNÍ
ZAMĚTNANCI
MOHOU SKONČIT
NA ULICI

KREATIVNÍ MYŠLENÍ 
V DOBÁCH KRIZE 

Peterův princip

Jaroslava Rezlerová: 
Vidím velkou příležitost pro trh práce
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Nová zpráva společností accenture a Qlik s názvem „the human impact of
data literacy (dopad datové gramotnosti na člověka)“ provedená v rámci
Projektu datové gramotnosti (data literacy Project) zjistila, že zatímco
většina firem chápe velkou příležitost, kterou využití dat přináší, stále zde
existuje propast mezi jejich snahami a schopností vytvářet s využitím dat
obchodní hodnotu.

Firmy nedokáží využít svá
data, stojí je to miliardy

Data jsou zlatým dolem a mohou
být výrazným multiplikátorem
inovací a růstu. Pokud ale za-

městnanci zápasí s jejich využitím, ovliv-
ňuje to produktivitu i obchodní hodno-
tu. Průzkum společností Accenture
a Qlik mezi 9000 zaměstnanci po celém
světě zjistil, že firmy každoročně ztratí
v průměru u každého zaměstnance více
než pět pracovních dnů (43 hodin). 

PROPAd V PROdukTIVITě
Tyto ztracené dny jdou na vrub stresu

souvisejícímu s informacemi, daty
a technologickými problémy. znamenají
propad v produktivitě vyčíslený na mi -
liardy: 109,4 miliardy USD v USA; 15,16
miliardy USD v Japonsku; 13,17 miliardy
USD ve Velké Británii; 10,9 miliardy USD
ve Francii; 9,4 miliardy USD v Austrálii;
4,6 miliardy USD v indii; 3,7 miliardy USD
v Singapuru; 3,2 miliardy USD ve Švéd-
sku; a 23,7 miliardy dolarů v německu.

dATA Vs. „VnITřní POcIT“
Výzkum identifikoval jak propast v da-

tové gramotnosti ovlivňuje schopnost
firem prosperovat v ekonomice řízené
daty. navzdory tomu, že téměř všichni
(87 %) uznávají data jako aktivum, jen
málo respondentů je využívá v rozho-
dovacích procesech. Pouze 25 % dotá-
zaných zaměstnanců si myslí, že jsou
plně připraveni k efektivnímu využívání

dat, a jen 21 % uvádí, že si jsou jistí svý-
mi schopnostmi v oblasti datové gra-
motnosti – tj. schopností číst data, rozu-
mět jim a pracovat s nimi. navíc pouze
37 % zaměstnanců důvěřuje svému roz-
hodnutí více, když je založeno na da-
tech, a téměř polovina (48 %) se často
při rozhodování rozhoduje spíše na zá-
kladě „vnitřního pocitu“ než na poznat-
cích založených na datech.

zAHlcení dATy sTResuJe
nedostatek datových dovedností sni-

žuje produktivitu. Alarmující tři čtvrtiny
(74 %) zaměstnanců uvádějí, že se cítí za-
hlceni daty nebo jsou při práci s daty
znepokojení, což ovlivňuje jejich celko-
vou výkonnost. někteří se proto využívá-
ní dat vyhýbají, přičemž 36 % dotazova-
ných uvedlo, že si najdou alternativní
metodu k dokončení úkolu bez použití
dat. Šest z deseti respondentů (61 %)
uvádí, že zahlcení údaji přispělo ke stresu
na pracovišti. Vrcholem všeho je zjištění,
že téměř jedna třetina (31 %) pracovníků
celosvětově si kvůli stresu souvisejícímu
s informacemi, daty a technickými prob-
lémy bere minimálně jeden sick day. 

dATOVá GRAMOTnOsT Je
záklAd

chcete-li uspět v datové revoluci,
musí vedení firem pomáhat zaměstnan-
cům, aby se jim při používání dat a ná-

sledném rozhodování pracovalo lépe
a byli si v něm jistější. zaměstnanci, kteří
se identifikují jako „datově gramotní“,
budou s více než 50% pravděpodobnos-
tí vyjadřovat jistotu v tom, že dělají lepší
rozhodnutí a že jim v tomto ohledu fir-
ma důvěřuje. Více než třetina (37 %) za-
městnanců se navíc domnívá, že by je-
jich produktivitu zvýšilo školení v dato-
vé gramotnosti.

„Přestože většina firem uznává vý-
znam dat pro úspěch svého podnikání,
stále mají problémy s vybudováním
týmů, které mohou tuto hodnotu sku-
tečně reálně využívat. zaměřují se spíše
na to, aby zaměstnanci měli samoobs-
lužný přístup k datům, než aby budova-
ly soběstačnost jednotlivců v práci
s daty. Očekávat, že zaměstnanci budou
pracovat s daty, aniž by dostali řádné
školení či vhodné nástroje, je trochu
jako vzít je na ryby bez prutů, návnad
nebo sítí – možná jste je sice přivedli
k vodě, ale nepomůžete jim chytit ryby,“
říká Adam Leščišin, Danubia region
Technology Advisory Lead v Accenture. 

Pro podporu dovedností v oblasti da-
tové gramotnosti zřizují Qlik a Accentu-
re Data Literacy Project (Projekt datové
gramotnosti), globální komunitu věno-
vanou podněcování diskuse a vývoji ná-
strojů potřebných k formování sebevě-
domé a úspěšné společnosti založené
na datové gramotnosti. × cin
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tuzemský pracovní trh ale ovládá v koronavirové pandemii řada extrémů:
od velké poptávky po pracovnících logistiky až po komplikované
nastavování home office. ten je nezvyklý nejen u jedinců, kteří s touto
formou práce nejsou sžití, ale především u rodin se školou povinnými dětmi. 

Pandemie mění trh práce

Velký výpadek pendlerů ze zemí
bývalého východního bloku vidí
české personální agentury jako

jedno z největších rizik do budoucna.
„Home office s dítětem zhruba do 15 let
je komplikovaný především pro matky.
Domácí výuka neprobíhá u menších
dětí samostudiem, k tomu ještě nejsou
dost motivované. Takže rodiče si
připomenou látku, a pak ve výkladu
zastoupí učitelku. nesamostatnost dětí
se samozřejmě promítá i do pracovního
nasazení, kdy se úkoly dospělých plní
povětšinou večer, případně velmi brzy
ráno. Je to zcela nová situace oproti
klasickému home office, kdy jsou děti 
ve škole,“ vysvětlila Olga Hyklová,
majitelka české personální agentury
Advantage consulting.

HOMe OFFIce JAkO VýzVA
zaměstnanci na začátku pandemie

čelili velké výzvě, pracovat na plný úva-
zek na home office a na něj se nestihli
připravit – chybí pevná a časem prově-
řená pravidla. Učí se za pochodu. „zatím
šokový a chaotický stav ale nahrává cel-
kově nepoměrně vyššímu využití no-
vých technologií. Bude to impulz, jak
pracovat na dálku, jak dělat videokonfe-
rence – to si myslím, že je krok dopředu,
který bude spouštěčem změny pro tu-
zemský trh práce do budoucna,“ popsa-
la Hyklová.

Od „Pásu“ dO „GAsTRA“
ne každá práce ale jde vykonávat

z domova. na pozice například v logisti-
ce dovolil přelít zaměstnance velký vý-
padek automobilového průmyslu, ga-
stronomie nebo hotelnictví. Ať už jde

o sklady velkých e-shopů nebo rozvoz-
ců potravin a dalších aktuálně vytíže-
ných branží. „V tuto chvíli se lidově řeče-
no berou všechny ruce, všechny nohy –
takovou poptávku například po skladní-
cích či řidičích jsme ještě neevidovali.
Kvůli výpadku velkých průmyslových
celků jsme schopni pracovní sílu dodat
z lokálních zdrojů – takže v tuto chvíli
výpadek cizinců zatím není palčivé
téma,“ uvedla Vladimíra Marková z per-
sonální agentury Ac JOBS.

AJťáků Je nedOsTATek sTále
V Česku ale nejen v ranku logistiky

stále přetrvávají i pozice, na které se za-
městnanci intenzivně hledají, přičemž
koronavirová pandemie stav věcí nijak
nezměnila. Jde především o vysoce spe-
cializované pozice v iT. například japon-
ská Konica Minolta, která aktuálně do-

končuje ve výzkumném a vývojovém
centru v Brně unikátní kamerový sy-
stém, poptává stále odborníky na umě-
lou inteligenci. 

česká AdAPTAbIlITA 
Je zřejmé, že Česko už není jen mon-

tovnou evropy – a nároky na zaměstnan-
ce jsou proto znát. „Konica Minolta si vy-
brala Česko z mnoha důvodů. Máme vel-
mi kvalitní technické vzdělání, disponu-
jeme stabilním napojením na německý
průmysl. Jsme v plánování a operativě
velmi precizní, ale máme i vysokou míru
kreativity. Pokud proces nefunguje, do-
kážeme najít jiné řešení. Jsme schopní
věci rychle měnit a přizpůsobovat se. To
je něco, co japonská organizace oceňuje
na místní kultuře,“ popsal Pavel Čurda,
generální ředitel tuzemského zastoupe-
ní Konica Minolta. × pro
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analýza

Data za duben ukazují, že
nezaměstnanost v porovnání
s rekordně nízkými hodnotami

v posledních dvou letech sice vzrostla,
ale i tak se udržela pod 3,5 %. Většina
firem zatím vyčkává s radikálními kroky
a další vývoj záleží na tom, jak rychle se
podaří ekonomiku opět nastartovat. „Dá
se ale očekávat, že v dalších měsících se
dočkáme nárůstu až v řádu jednotek
procent,“ komentuje současnou situaci
Michal novák z pracovního portálu
Profesia.cz.

nAbídkA MísT klesá
nezaměstnanost tedy zatím skokově

neroste, výrazně ale poklesla nabídka
míst. Data pracovního portálu
Profesia.cz ukazují, že zatímco v první
polovině března ještě počet nabídek
osciloval kolem loňských hodnot, ve
druhé polovině měsíce už začal trh
práce rychle ztrácet dech. Konkrétně to
znamenalo úbytek počtu nabídek o více
než 20 % oproti stejnému období
loňského roku, v dubnu dokonce 
o 40 %.

„Mnoho lidí v současné době
přehodnotilo své finanční plány,
protože ztratili jistotu výdělku. zejména
ti, kteří mají velké finanční závazky, jako
například hypotéku, hledají možnost

zabezpečit se pro případ ztráty
zaměstnání nebo dlouhodobé pracovní
neschopnosti. zaznamenali jsme
zvýšený zájem o pojištění schopnosti
splácet,“ říká Martin Steiner, obchodní
ředitel BnP Paribas cardif Pojišťovny.

kde Je neJVíce VOlnýcH MísT?
Množství nabídek logicky nejvíce

propadlo v oborech, které jsou
postižené nejvýrazněji, tedy
v gastronomických službách
a v cestovním ruchu. naopak nejmenší
negativní dopad má koronavirová krize
na nabídku míst v retailu, dopravě, iT,
energetice a službách. Tabulka ukazuje
percentuální porovnání se situací
v loňském roce, co do absolutního
počtu nabídek momentálně vede retail,
strojírenství a doprava.

VLOŽiT DVĚ TABULKy: zDrOJ DAT
V eXceLU – PrOFeSiA PrŮzKUM.XLS
(ULOŽenO V ADreSÁŘi FOTO_GrAFiKA)

„Koronavirová opatření mají vliv i na
stavebnictví. zde je ale situace
dvojsečná – na jednu stranu došlo
k útlumu činnosti, na druhou stranu
jsou stavební firmy nuceny narychlo
shánět nové síly náhradou za zahraniční
pracovníky z východní evropy, kteří
museli odcestovat mimo Čr,“ říká Jiří
Bonk ze stavební společnosti Wirtuuu.

záJeM O nAbízená MísTA
V březnu klesl, nyní OPěT
ROsTe

V prvních týdnech karantény
nevyčkávali jen zaměstnavatelé, klesl
i zájem o nabízená místa. V březnu se
snížil počet reakcí o více než 
60 %, v druhé polovině dubna však
nastalo oživení a počet reakcí byl 
o 10–20 % vyšší než ve stejných
týdnech loňského roku. Dá se očekávat,
že s uvolněním karanténních opatření
poptávka po nových místech skokově
poroste. 

„Profesia již v březnu zareagovala na
vzniklou situaci a nabídla
zaměstnavatelům, kteří chtějí být
připraveni na oživení výroby, možnost
využít novou online službu pro nábor.
Videopohovory sníží riziko, že firmy
kvůli rušení pohovorů přijdou 
o kvalitní uchazeče, ulehčí situaci
i uchazečům o práci, kteří se kvůli
odkládání termínů mohou dostat
do těžké situace,“ uzavírá Michal 
novák. × red

Nabídek práce v dubnu ubylo
Koronavirová infekce výrazně zmrazila trh práce v České republice.
V současné době se stále ještě nacházíme ve stadiu určité hybernace,
nezaměstnanost tak prozatím zůstává na poměrně nízkých hodnotách.
analýza pracovního portálu Profesia.cz mapuje změny za poslední týdny. 
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služby                                                                                                                                     13%
IT                                                                                                                                                -9%
elektrotechnika a energetika                                                                                      -24%
Automobilový průmysl                                                                                                  -30%
Retail                                                                                                                                      -42%

MezIROční POROVnání POčTu nAbídek

březen/duben 2020
1. prodavač/ka
2. dělník
3. pokladní
4. operátor výroby
5. administrativní pracovník
6. programátor
7. skladník
8. elektrikář
9. obchodní zástupce
10. elektromechanik
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hoDnocení zaměstnanců

Odborný magazín pro personalisty

OBJEDNEJTE SI ROČNÍ 
PŘEDPLATNÉ ZA 990 KČ

Objednávejte na www.profihr.cz nebo na www.a11.cz/predplatne

Navíc od nás ZDARMA získáte elektronický newsletter s aktuálními 
informacemi a slevu na odborné konference a eventy 

pořádané časopisem PROFI HR

a zařaďte se mezi tisíce personálních ředitelů a ostatních pracovníků 
zodpovědných za řízení a vedení lidí, kteří nás pravidelně čtou

VZDĚLÁVEJTE 

SE V OBORU!

           



36

koučink

Naštěstí jsou důležité i jiné vlast-
nosti a dovednosti, ale kreativita
se v této době zdá jako velmi zá-

sadní. Kreativní přístup k situaci, na kte-
rou nikdo nebyl připraven, je přímo žá-
doucí. Ano, reklama, marketing, média
a nápaditost patří k sobě, ale teď už vím
zcela jistě, že i já jsem do určité míry
kreativec a je nás mnohem víc. Míním
tím člověka, který si dokázal kreativně
poradit s problémem, překážkou, nou-
zovým stavem, tj. s krizovou situací, ve
které jsme se ocitli všichni – nepřiprave-
ni a ze dne na den.

kReATIVITA Je dAR
Má kreativita mi v současné době „kri-

ze“ zachránila mentální a možná i fyzic-
ké zdraví. A to jsem ani netušila, jak moc
dokáži být kreativní. Díky tomu jsem si
uvědomila, že kreativita je v nás, jen ji
často kvůli pravidelnému režimu, pev-
ným pravidlům a rutině neumíme „pustit
ven“ a dobře zhodnotit. Být kreativní je
totiž velký dar, který ale můžeme daro-
vat nejen sami sobě, ale můžeme obda-
rovat nebo pomoci někomu dalšímu.
Možná je tohle i pomyslné kritérium naší
kreativity – co by nám přinesl náš kre-
ativní nápad a co by to přineslo ostat-
ním, případně celé společnosti? Pomůže
někomu naše kreativní jednání? Pomůže
nám samotným? A jsme schopni a mů-
žeme náš dobrý nápad zrealizovat?

kReATIVní POd TlAkeM
V mém případě tlak, stres a nejasná

budoucnost mi de facto pomohly

k tomu, abych něco hodnotného vymy-
slela. Prostě dostat se na dno znamená
zapojit všechny síly k tomu, abychom se
„kreativně“ dokázali zase vynořit. nejde
to ale bez zdravého rozumu a rychlého
rozhodování. Samotnou mě překvapilo,
co bylo spouštěčem mé nápaditosti.
Obecně jsem docela kreativní, ale často
u mě zvítězí rutina a povinnosti nad
dobrými nápady. i když v tomto případě
nejde o nápad, ale o jeho realizaci. To
znamená, že velmi nestandardní situace
může posílit kreativitu ještě o fázi reali-
zace nápadu. Jinak zůstáváme na úrovni
snění, nebo se dokonce propadneme
do frustrace, že pro nedostatek času, ru-
tinních povinností a dalších „to nejde“
důvodů svůj nápad nikdy nezrealizuje-
me. A jak je to s kreativitou obecně?
Kde se bere? 

kde se kReATIVITA beRe?
naše pravá hemisféra mozku se pěkně

stará o to, abychom byli kreativní, ale
není to jen tak. Pravá hemisféra je zdro-
jem intuice, spontánnosti, hravosti, nad-
šení, představivosti a podvědomí, ale
musí být ve funkčním souladu s levou
„logickou“ hemisférou. Pravou hemisféru
musíme rozvíjet, abychom byli kreativní.
Ale jak? Dovolme si, aby ty správné pod-
něty zapůsobily na naše emoce – čtěme,
malujme, choďme do divadla a zkusme
pak přemýšlet více v obrazech a příbě-
zích. získávejme informace, ale pouze
z relevantních zdrojů a nedopusťme naši
přeinformovanost – ta způsobuje spíše
skepsi a slepou důvěru ve většinový ná-

zor, kreativitu ale ničí. naštěstí máme i le-
vou hemisféru, která informace analyzu-
je. Prostě nepotřebujeme přece vědět
všechno, potřebujeme vědět jen důležité
informace, které nám umožní „rozehrát“
naši kreativitu v parádní skladbu myšle-
nek, příběhů, scénářů a vizí. 

nezAPOMeňTe nA RelAxAcI
Samozřejmě není jednoduché a žá-

doucí být nápadití stále, ale je dobré
alespoň občas dát přednost kreativ-
nímu řešení než běžné rutině. Vzpo-
meňte si na situaci, kdy vám už vše pře-
růstá přes hlavu, odejdete pak na pro-
cházku nebo si zaběhat, a velmi pravdě-
podobně se vrátíte s novými nebo jiný-
mi nápady, nebo s optimálním řešením
něčeho, co vám přišlo ještě hodinu
zpátky neřešitelné.

kReATIVně PřežíT
Kreativita nám umožňuje přežít. Jsou

to trochu silná slova, ale stále se setká-
váme s případy, kdy nám dobrý nápad
pomohl. Kdyby nebylo kreativního myš-
lení, nevím, jak bychom v době dávno
minulé zabíjeli mamuty. Museli jsme si
prostě umět poradit jak ulovit mamuta,
abychom přežili. zkrátka kreativita je
stará jako lidstvo samo. A ano, přílišná
rutina je něco, co zabíjí naši kreativitu.
A my – v době nouzového stavu – na-
jednou měli možnost vystoupit ze za-
běhnutých pořádků a každodenní ruti-
ny. Jednoznačně jsem zastáncem pev-
ného režimu a rutiny, ale když nedává-
me prostor naší kreativitě, chybí naše-

Kreativní myšlení v dobách
krize pomáhá i chrání

Kreativita. Pořád samá kreativita. Často slýcháme: „buď kreativní nebo
alespoň kreativnější“, „zapoj kreativitu“ nebo „pojďme se na problém
podívat trochu kreativněji“. Kdo není kreativní, de facto není. ale situace
není tak vážná, jak by se zdálo po přečtení těchto pár řádků. 
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mu životu to správné koření k celkové
spokojenosti. 

Kreativita v této době najednou do-
stala nový rozměr, nebo některým (a
nejen firmám) pomohla „přežít“. Dá se
říci, že i já jsem byla natolik kreativní, že
moje firma, věřím, že přežije – prostě
jsem „kreativně“ změnila náplň podni-
kání a přizpůsobila se této situaci po
svém. Musím si přece nějak umět po-
moct, ochránit sebe i ostatní, za které
jsem odpovědná! celé to znamená, že
„Když je člověk v krizi, kreativita prostě
bývá jeho záchranným kruhem“.

kReATIVITA JAkO zácHRAnný
kRuH

Současná situace nabízí možnosti až
pro bezbřehou kreativitu. Tím nemyslím
„bláznovství“, ale probouzí myšlenky,
které běžně nemáme, protože je mít ne-
musíme. Taková situace, jako je nouzový
stav, nás všechny postavila na stejnou
startovací čáru. Dál už jsme běželi podle
svých možností a schopností. A někdo
byl i dostatečně kreativní, aby tuto „kri-
zi“ využil ve svůj prospěch, případně
prospěl i ostatním. Udělal prostě krok ji-
nam, i přes různé obavy, nejistý výsle-
dek a možné selhání, že to prostě nevyj-
de. A to je zářný příklad kreativity –

ochránit sebe a pomoci ostatním. 
Přesně si vybavuji, jak mě celou pohl-

tila obava, smutek a neštěstí ze vzniklé
situace. co bude s firmou, kterou jsem
léta budovala? co moji zaměstnanci?
A co já? Stála jsem před svými dveřmi,
ale ty byly zamčené. Stačilo si trochu
urovnat myšlenky, popovídat si s člově-
kem, který mi naslouchal, a zrodil se ná-
pad. A najednou nebyl na černé myš-
lenky čas. A máme tady další benefit za-
pojení kreativního myšlení – kreativita
je tedy i obranou proti trudomyslnosti.
nemáme totiž čas sledovat a řešit vše,
co se děje kolem nás, naše hlava, resp.
pozornost je upřená na úplně jiné věci,
které nám v danou chvíli dělají dobře
a díky nimž můžeme prožívat veseleji
realitu, která zrovna není přiliš veselá.
A nejde jen o byznys a práci, ale o běžný
život. Jak dětem a sobě kreativně zpe-
střit odpoledne, když se nesmí vychá-
zet? Tak můžeme jim pustit televizi, ale
to naši a ani jejich tvořivost nepodpoří.
A jak jste byli kreativní vy? Jak jste bojo-
vali proti špatným náladám a z čeho jste
najednou měli radost?

kReATIVITA Vs. FlexIbIlITA
V současné situaci jsem si také

několikrát vzpomněla, jak se dříve až

přeceňovala flexibilita na trhu – místní
i časová a jak se to pod tíhou nedávné
situace změnilo! Online technologie
nám ukázaly, že každý můžeme být na
jiném místě, často doma, a přesto jsme
spolu propojeni. neztrácíme čas na
cestách „do práce – z práce“ a nikdo
nehlídá naši pracovní dobu –
pracujeme tedy, až když můžeme
a chceme. najednou trochu ztratilo
význam, kdo kdy chodí do práce a jak
dlouho tam pracuje. Prokázalo se, že
stihnout svoji práci za kratší čas je více
než reálné. A cíl je pořád stejný –
zvládnout svoji práci v dobré kvalitě
a určitém čase, ale jak je patrné, cesta
může být různá. Samozřejmě to nejde
v každé profesi, ale tam, kde to lze, je to
teď přímo prověřeno nouzovým
stavem.

A teď se podívejme na dnešní hodno-
tu kreativity? Kreativity ve smyslu umět
si poradit v dané situaci a svůj nápad
zrealizovat - protože kreativita nám uka-
zuje netušené možnosti. 

Přeji vám, abychom svoji kreativitu
hýčkali. Teď totiž nikdy nevíme, kdy ji
zase budeme potřebovat jako záchran-
ný kruh. ×

Mira Košťálková, majitelka kavárny,

koučka, spolumajitelka Feel&Grow
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Očekává se, že pandemie  přinese
výrazné  zpomalení ekonomiky,
některé predikce už nyní hovoří

o krizi horší než kolem let 2001 a 2008.
následkem toho mohou mít firmy prob-
lémy financovat své probíhající či plá-
nované projekty. Podle odhadů expertů
ze společnosti Acamar by se to však ne-
mělo týkat oblasti výzkumu a vývoje.
naopak, v některých oborech může
současná  situace  zafungovat jako další
impulz pro pokračující robotizaci a digi-
talizaci (r&D) podnikání a přechod na
online  služby.

kdO bude Ve VýHOdě?
Firmy, které mají zautomatizované

a zdigitalizované  procesy na maximum,
budou dle Pavlova krizi čelit lépe než
ostatní. Dá se očekávat, že společnosti,
které se dosud digitalizací příliš nezabý-
valy, se ze současné situace  poučí
a nově do svých strategií zahrnou onli-
ne  technologie, a to jak směrem k záka-
zníkům a partnerům, tak směrem k za-
městnancům.

HlAd PO exPeRTecH neusTáVá
nábor r&D odborníků na českém

území probíhá bez přerušení i v součas-
nosti, jen se český pracovní trh musí
kvůli uzavření hranic obejít bez fyzické
přítomnosti pracovníků ze zahraničí,
kteří v posledních letech dokázali do ur-
čité míry uspokojit trvalý hlad po těchto

pracovnících. „Klíčem k úspěchu jsou při
všech digitalizačních projektech kvalifi-
kovaní odborníci, a těch je nyní, při za-
vřených hranicích, ještě větší nedosta-
tek než dříve,“ říká illya Pavlov, ředitel
společnosti Acamar, zabývající se pláno-
váním a rozvojem technologických
a r&D center v regionu cee. 

českO zeMí VýzkuMu
A VýVOJe

Česká republika se dle nejrůznějších
statistik stává zemí výzkumu a vývoje.
například dle průzkumu asociace ABSL
již v r&D centrech působí přes 16 tisíc
lidí. Většina z nich pracuje v nadnárod-
ních firmách, významný počet však pů-
sobí i v r&D českých podniků, přede-
vším v průmyslu.

sPecIAlIsTé budOu klíčOVí
Průmysl a informační technologie

k sobě  mají dnes blíže než kdy předtím.
základem úspěchu na straně vývojářů
je podle zkušeností Pavlova vždy mate-
matika, schopnost logicky a analyticky
myslet, na což navazuje algoritmizace
a programování tak, že se výsledek vej-
de do krabičky od sirek. „Průmysl musí
propojovat software a hardware, zamě-
řit se na architekturu a integraci. To, co
se ve světě iT dělo před pěti a více lety,
čeká průmyslový svět nyní,“ říká Pavlov
s tím, že specialisté s technickým inže-
nýrským vzděláním a s následnou speci-

alizací v oblasti počítačových věd proto
budou pro další fungování r&D center
klíčoví.

kde bRáT A nekRásT?
Možností, jak nahradit chybějící vývo-

jářské kapacity je několik. Vzdělávání
stávajících pracovníků je drahé a zdlou-
havé a hrozí, že pracovníci po zvýšení
kvalifikace odejdou jinam. Přetahování
od konkurence a vyhledávání pasivních
kandidátů je vhodné pro obsazení jed-
né či několika pozic, ale ne pro vybudo-
vání r&D týmů. Své interní týmy tak fir-
my často doplňují externisty, kteří jim
při inovačních projektech mají pomoci.
Tento přístup se prosazuje především
v informačních technologiích, elektro-
technice a automobilovém průmyslu.

Další možností je využití subdodava-
telů, outsourcing vývoje či služba speci-
alizovaných firem, které dokáží postavit
kompletní vývojový tým na zakázku. zá-
jem o externí posilu vývojových týmů
přitom roste nejen u nás, ale po celém
světě. Dokládá to mimo jiné i globální
průzkum Oxford economics a SAP Field-
glass. Vyplynulo z něj, že více než dvě
třetiny podniků považují externí pracov-
níky za důležité pro vývoj a zlepšování
produktů a služeb. Hlavním hnacím mo-
torem najímání externí pracovní síly při-
tom již dávno nejsou náklady, ale spíše
schopnost zvýšit rychlost jejich uvádění
na trh. × pit

Pandemie potvrzuje, 
že digitalizace má smysl

situace na českém trhu ukazuje, že firmy, které již dříve investovaly do
digitalizace, přečkají probíhající krizi lépe. dá se tedy očekávat, že jejich
příkladem se budou inspirovat i další společnosti. Poptávka po vývojových
kapacitách a it odbornících do výzkumu a vývoje tak s největší
pravděpodobností vzroste, ačkoli jiné sektory pracovního trhu spíše
očekávají propouštění a některé tak již činí. 
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plánování směn

Téměř všechny organizace v sou-
časné době čelí dopadům koro-
navirové pandemie na své podni-

kání a hledají způsoby, jak se vypořádat
s náhlým a neplánovaným snížením
nebo naopak zvýšením poptávky po
svých produktech a službách. některé
firmy nemají momentálně práci pro své
zaměstnance, zatímco jiné řeší jejich ne-
dostatek. Řada z nich také nově umož-
ňuje práci z domova, i když na toto
rychlé nastavení nejsou dostatečně při-
pravené. Poradenská společnost Dého-
ra, která se zabývá plánováním pracov-
ních sil ve směnných provozech, se pro-
to rozhodla v tomto náročném období
podpořit své klienty. nabízí firmám
praktická řešení pro rychlé přizpůsobení
aktuálnímu stavu na trhu. 

eFekTIVní PlánOVAcí APlIkAce 
Plánovací aplikace Quinyx je navržena

tak, aby zajistila rychlou a snadnou ko-
munikaci mezi zaměstnavatelem a za-
městnanci na všech úrovních včetně
dělnické sféry, kde často neexistuje
žádný přímý komunikační kanál, kromě
osobního. Díky aplikaci mohou zaměst-
navatelé průběžně informovat všechny
zaměstnance o situaci ve firmě, 
personálních požadavcích, změnách
otevírací doby a nových opatřeních či
postupech v důsledku pandemie a sou-
časně plánovat efektivně směny dle
okamžité potřeby. Komunikační modul
této aplikace je nyní dostupný zdarma
na šest měsíců. 

„kOnTO PRAcOVní dOby“
POMáHá s FlexIbIlITOu

Česká legislativa umožňuje firmám
reagovat na kolísající potřebu práce vy-
užitím konta pracovní doby zaměstnan-
ců. Společnosti tak mohou kompenzo-
vat období, kdy nemají pro zaměstnan-
ce dostatek práce, s obdobím, kdy nestí-
hají. Díky kontům pracovní doby získají
okamžitou flexibilitu a zároveň zajistí
svým zaměstnancům stálý příjem. 

PlánOVání sMěn V nOuzOVéM
RežIMu

zatímco některá odvětví vliv krátko-
dobé poptávky nebo snížení potřeb již
výrazně pocítila, jiné obory jsou sotva
schopné momentální objem práce
zvládnout. Problémy lze řešit dočasnou
změnou rozvrhů směn a využít tak za-
městnance tam, kde jsou nejvíce potře-
ba. Je dobré nastavit krátkodobé směn-

né modely, které poskytnou firmě po-
třebnou flexibilitu. Dají se využít v pří-
padě změn v počtu pracovních hodin,
které se pohybují pod běžným normá-
lem, i pro plný úvazek. Tyto směnné
modely se hodí téměř pro všechna od-
větví – zdravotnictví, maloobchod, call
centra i logistiku nebo výrobu. Je důle-
žité, aby aktivity v oblasti plánování pra-
covní síly pokračovaly i v době, kdy fir-
ma funguje v provizorním režimu. 

PRáce z dOMOVA Má MíT
PRAVIdlA

Mnoho společností v posledních týd-
nech přešlo na práci z domova, což pro
řadu z nich byl naprosto nový a náročný
krok. Pokud se společnost rozhodne na
tzv. home office přistoupit a využívat
tento styl práce dlouhodobě, měla by
stanovit jasná pravidla, a to zákonná
i provozní. × sej

Plánování pracovních sil
v důsledku koronaviru 

Řada společností se nyní potýká se zvýšenou nebo naopak nedostatečnou
poptávkou, což má dopad na pracovní vytíženost zaměstnanců. Pokud
patříte mezi ně, přečtěte si několik doporučení, jak můžete zvýšit provozní
flexibilitu a ušetřit náklady.
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pRůzkum

Nejnovější statistiky ukazují, že
pandemie zasáhla nejvíce lidi
pracující ve velkých městech.

Právě zde je totiž celých 20 % zaměst-
nanců navázáno na turistický ruch
a služby a dostává nadprůměrnou
mzdu. Vyplývá to z nejnovějšího prů-
zkumu Workmonitor personálně pora-
denské společnosti randstad.

nízký záJeM O VlAsTní
POdnIkání

Poměrně nízké procento Čechů (18 %)
v porovnání s globálním průměrem (té-
měř 32 %) i okolními zeměmi našeho re-
gionu (25 až30 %) v dnešní nejisté době
přemýšlí o startu vlastního podnikání.
Takto nízké procento je srozumitelnější
v kontextu dalších zjištění průzkumu

Workmonitor, a sice že celých 73 % re-
spondentů se cítí ve svém zaměstnání
spokojeno, neboť vnímá vstřícnost svého
zaměstnavatele a mají pocit seberealiza-
ce. celé tři čtvrtiny českých zaměstnanců
uvedly, že se cítí být ve své současné po-
zici dostatečně oceňováno a ceněno 
a 55 % je spokojených se svým platem ve
srovnání s podobnými pozicemi u jiných
společností. „Celý rok 2019 byl rokem, kdy
se firmy extrémně snažily pečovat o za-
městnance, dbaly na svou značku zaměst-
navatele a velmi intenzivně pracovaly na
interní komunikaci. Tato péče se nyní proje-
vila ve vysoké míře spokojenosti. Samozřej-
mě na ni má vliv i nejistota z budoucnosti
a pozvolný růst nezaměstnanosti,“ říká 
Alžběta Honsová, marketingová mana-
žerka společnosti randstad. 

nedOsTATek úsPOR 
nA důcHOd

Aktuální průzkum Workmonitor
přinesl ještě jedno zajímavé zjištění.
Více než polovina (52,6 %) zaměstnanců
se domnívá, že bude muset odložit svůj
odchod do důchodu, protože nemají
dostatek důchodových úspor. „I tento
aspekt je zesílen aktuálně panující
nejistotou z budoucnosti,“ tvrdí Alžběta
Honsová a dodává: „V době velmi nízké
nezaměstnanosti nebyl pro důchodce
problém najít si brigádu a příležitost
k přivýdělku. Je otázka, jak moc
postpandemická krize tyto možnosti
ovlivní.“

PříklOn k FlexIbIlníM
FORMáM zAMěsTnáVání

změny lze zaznamenat nejen
v chování zaměstnanců a uchazečů
o práci, ale i v přístupech samotných
zaměstnavatelů. Poslední dva měsíce,
kdy byly firmy nuceny omezit či
pozastavit svou činnost, způsobily
značný příklon firem k flexibilním
formám zaměstnávání. Jde jak
o zesílený zájem o agenturní
zaměstnance, a to i na kvalifikované
pozice (tzv. bílé límečky), tak i o tzv. try
& hire přístup, kde se lidé zaměstnají
nejdříve prostřednictvím agentury
a poté, co se osvědčí, jsou převedeni do
kmene. zejména pro nové projekty jsou
pak častěji využívání externisté. × pus

Zaměstnanci o vlastním
podnikání nepřemýšlejí

Krize způsobená pandemií koronaviru přinesla tři zajímavé trendy: ve
srovnání s ostatními zeměmi u nás jen nízký počet zaměstnanců zvažuje
odchod ze zaměstnání a start vlastního podnikání, zaměstnanci
v důchodovém věku se více obávají odchodu z práce kvůli nedostatku
naspořených prostředků na stáří a firmy se začínají intenzivněji přiklánět
k flexibilním formám zaměstnávání. 
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Průzkum Workmonitor společnosti Randstad byl poprvé publikován v nizo-
zemsku v roce 2003, a nyní již zahrnuje 34 zemí po celém světě. Pokrývá 
evropu, Asii i Ameriku. Randstad Workmonitor vychází nově dvakrát do roka
a jeho výsledky odráží lokální i globální trendy v oblasti mobility. Ty je možné
díky pravidelnosti průzkumu sledovat v průběhu času. Workmonitor Mobility
Index měří postoj a očekávání zaměstnanců z hlediska změny zaměstnavatele
nebo práce v průběhu následujících šesti měsíců. kvantitativní studie je prová-
děna prostřednictvím on-line dotazníku u populace ve věku 18 až 65 let, pracu-
jící minimálně 24 hodin týdně v placeném zaměstnání (nezahrnuje osoby
samostatně výdělečně činné). Minimální velikost zkoumaného vzorku je 
400 respondentů za každou zemi, pro průzkum je využíván survey sampling
International (ssI) panel. dotazování pro tuto první vlnu Randstad Workmoni-
tor průzkumu 2020 proběhlo v období od 10. do 31. března 2020.

O PRůzkuMu WORkMOnITOR RAndsTAd
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Cestou k efektivitě a úsporám by
mohl být outsourcing. Především
menší a střední firmy budou vy-

hledávat transparentní prostředí pro
svůj byznys a zbytečné výdaje jednodu-
še osekávat.

kOuzelné slOVO –
OuTsOuRcInG

Třebaže jde o pojem cizí, v našem
českém prostředí nejde o žádnou
novinku. Outsourcing je forma
spolupráce, kdy subjekt předává část
své práce externímu dodavateli, a to
zejména z úsporných důvodů. České
firmy už dobře ví, že řadu služeb lze
obstarat levněji, efektivněji, a to právě
skrze externího dodavatele. Buďme ale
konkrétní. V čem přesně tkví úspora?
Outsourcing šetří čas a umožňuje
určitou flexibilitu. Firma nemusí řešit
zdlouhavé zadávání úkolu a průběžnou
kontrolu zadané práce, neboť
externista, který se o zpracování úkolu
postará, je zpravidla odborníkem
v daném oboru. největším benefitem je
ovšem úspora financí, a to hned
z několika důvodů. Jde o levnější
variantu než zaměstnávání interních
pracovníků, které musí firma platit
i v době, kdy nejsou vytíženi, navíc za
ně odvádí sociální a zdravotní pojištění
či dovolené. Firma dopředu ví, kolik ji
služba bude stát a kdy bude hotova.
neřeší žádné další ad hoc náklady či
situace jako onemocnění klíčových
pracovníků.

OuTsOuRcInG uPlATníTe
Všude

Možnost, jak odlehčit rozpočtu, se na-
jde v každé firmě, pole uplatnění je
opravdu široké. Outsourcing může fir-
mě pomoci získat zákazníky pomocí
marketingu a sales, ale také je může
udržet díky zákaznickému servisu a vir-
tuální asistenci. 

Marketing
Jen velmi málo lidí rozumí marketin-

gu tak, aby dosáhli primárního cíle: se-
hnat další obchod. Proto se vyplatí out-
sourcovat na odborníka, který zvládne
vše od přípravy strategie, správy sociál-
ních sítí a mailingu, SeM, SeO, přes co-
pywriting, grafické práce až po tvorbu
webových stránek. 

Sales
Práce v oblasti prodeje je obrovské

množství. i zde lze šetřit čas i peníze tím,
že outsourcujete tvorbu obchodní strate-
gie, revizi databáze, tvorbu scénáře tele-
fonátu, vyhledávání kontaktů nebo usku-
tečnění akvizičních hovorů. Dále lze out-
sourcingem řešit i rozesílky nabídek e-
mailem či spravování nových poptávek.

Zákaznický servis
Žroutem času je také vyřizování pří-

chozích hovorů, e-mailů a komunikace
v on-line chatu. Místo správy crM i ob-
jednávkových systémů a řešení urgent-
ních problémů se raději věnujte vaší
specializaci. Podle myTimi outsourcing

zákaznického servisu snižuje náklady za
interní práci až o 90 %.

Virtuální asistent
nejvíce času lze ušetřit outsourcová-

ním osobní asistence, urgentní pomoci,
pravidelně opakujících se úkolů, objed-
návek prostorů k jednání, sledování vy-
užití placených nástrojů, efektivních ře-
šení problémů či rešerší. Firma tedy ne-
platí za práci asistenta pravidelně, ale
pouze když ho opravdu potřebuje.

JAk OuTsOuRcOVAT PRácI
Jak delegovat práci, aby vše fungova-

lo k vaší spokojenosti? na samotném
počátku si zodpovězte tři otázky:

1. Co mohu outsourcovat?
nemůžete být specialisté na všechno.

A to je naprosto pochopitelné. nadále
dělejte činnosti, v kterých vynikáte,
ostatní outsourcujte.

2. Vím, jaký výsledek požaduji.
Když už víte, jaké úkoly chcete out-

sourcovat, stanovte způsob řešení i ča-
sový horizont, ve kterém by měly být
splněny. Jste schopni říct druhé straně,
co po ní požadujete, kdy má být celý
úkol splněn a co je výsledkem?

3. Na koho vhodně outsourcovat?
Máte jasno v tom, jaké úkoly outsour-

cujete? Vyberte si partnera či agenturu
s potřebnými dovednostmi a vědomost-
mi, které budete stoprocentně důvěřovat.
Vyřeší za vás opravdu vše? A když něco
pokazí, dokáže to přiznat, vzít na sebe
zodpovědnost a udělat vše pro odčinění?

tRenDy v hR

hr trendem bude
outsourcing lidí i služeb 

Zbytek roku 2020 bude s největší pravděpodobností ve znamení úspor
a snižování nákladů. a to nejen v rodinném rozpočtu, ale i tom
korporátním. Firmy se budou snažit zůstat v černých číslech a obhájit své
místo na trhu. 
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VIRTuální AsIsTenTI sI sTále
dRží sIlnOu POzIcI

Jedním z důvodů, proč si i nyní virtuál-
ní asistenci drží silnou pozici, je bezespo-
ru poměrně velká diverzita oborů, ve kte-
rých se svými klienty spolupracují. V pří-
padě, že krize postihla jedno odvětví, je
velká pravděpodobnost, že klientská zá-
kladna z jiného odvětví zůstala nedotče-
na a bude potřebovat jejich dovednosti.

Další silnou stránkou virtuální asisten-
ce je flexibilní obchodní model, který se
na rozdíl od jiných průmyslových a tech-
nologických odvětví dokáže velmi rych-
le přizpůsobit aktuální situaci. Virtuální
asistent může pomoci, aniž byste vyšli
z domu. To, že od začátku nabízí svoji
službu online, je výhoda, která přináší
mnoho benefitů a upevňuje pozici. Ve
své podstatě se pro něj totiž nic nemění.

JAk dále lze Ve FIRMě ušeTřIT
Peníze?

Kromě outsourcingu jsou zde i další
oblasti, kde lze v současnosti ušetřit pe-
níze, aby firma přečkala nelehké období.

ušeTřeTe nA náJeMnéM
Vládní nařízení uzavřela provozovny,

ale nájemce povinnosti platit plnou výši

nájemného nezbavila. různé státy evro-
py zvolily různé přístupy a někde se
o náklady dělí s nájemcem i stát a maji-
tel budovy. V Česku zatím jedinou úlevu
přináší možnost nájemné odložit a za-
platit až po skončení krize. Je to trochu
nepohodlné jak pro majitele, kterým
chybí potřebné cash flow, tak pro živ-
nostníky a podnikatele, kteří platí a ne-
dostávají nic na oplátku.

Tip: Přesto, nebojte se možnosti odlo-
žení nájemného využít – žádné penále
vám nehrozí a přečkáte alespoň nejhor-
ší časy.

zMěňTe dOdAVATele eneRGIí
elektřina a plyn patří mezi nejvíce za-

nedbávané výdaje ve firmě. Smlouvy se
totiž prodlužují automaticky a většina
lidí si v úzce vymezeném oknu, kdy je
možné změnu provést, zkrátka nevzpo-
mene nebo neudělá čas. Překvapí je
proto až konečné vyúčtování.

Pravda je, že v současné době cena
elektřiny a plynu výrazně poklesla.
z velké části za to může pokles ceny
ropy vlivem snížené poptávky – klesla
spotřeba na palivové pohony i na ener-
gie pro uzavřené podniky. Vyplatí se
proto více než kdykoli předtím udělat si

čas, zkontrolovat svoji smlouvu a zauva-
žovat o změně dodavatele. Prakticky ur-
čitě najdete výhodnější možnosti.

Tip: zorientovat se v nabídkách doda-
vatelů energií rozhodně není jednodu-
ché. Prostřednictvím kalkulaček se toho
moc nedozvíte (nereflektují poznámky
pod čarou a vycházejí obvykle jen z ofi-
ciálních nabídek) a z webů dodavatelů
také ne (nejlepší nabídky nejsou veřej-
né). Pokud nechcete trávit čas hroma-
dou telefonování a vyjednávání, můžete
opět využít virtuální asistenci a nechat
si nabídky na míru srovnat podle vý-
hodnosti. 

usPOřTe zA PAušální VýdAJe
V neposlední řadě se zaměřte na

všechny paušální výdaje, o kterých jste
dlouho už ani nepřemýšleli. co 
například platíte svému telefonnímu
operátorovi? nedokázali byste najít vý-
hodnější nabídku, stejně jako u elektři-
ny a plynu? Jaké noviny a časopisy vám
chodí? Opravdu je pravidelně čtete,
nebo jste si jenom dlouho nenašli čas
na zrušení předplatného? co vaše hypo-
téky a úvěry, nebylo by výhodnější je re-
financovat? ×

Jan Skovajsa, spolumajitel a CEO firmy myTimi
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V dnešních dnech je odpovědnost
sama o sobě často skloňována
a je třeba si připomínat, že odpo-

vědný byznys je východiskem pro řešení
komplexních národních i globálních té-
mat. na celém světě nyní zažíváme, jaké
dopady mohou mít neuvážená rozhod-
nutí a jak je důležité přemýšlet a konat
„out of the box“. není možné se bez ja-
kékoli sebereflexe, bez poučení, snažit
vracet do „normálního stavu“. Protože,
co je to normální stav?

PříběH kOnFeRence
Equal Pay Day 2020 ukazuje, že řeše-

ní je možné hledat všude tam, kde je
k jeho nalezení odvaha, motivace, kom-
petence a silná myšlenka, která stojí za
to být sdílená za všech okolností. Když
se nám letos smrsknul velký sál na jed-
nu obrazovku, vedla jediná cesta ke sle-
dujícím přes online tok dat v oblacích.
Byla to výzva pro sedm žen, jak během
několika dnů adaptovat a přenést měsí-
ce připravovaný program do úplně jiné
reality a připsalo si tak český primát.

MluVčí z celéHO sVěTA
20 vystupujících z nejrůznějších

oblastí byznysu i veřejného života dalo
jasný důkaz, že v současné době je
důležité nezapomínat přes veškeré
ekonomické i osobní starosti na důležitá
témata, jež mohou být inspirací
a nositelem pozitivních momentů pro
nastartování nových životů
ekonomických, ale hlavně osobních.
Živý důkaz toho, že limity si určujeme
pouze my, změny jdou dělat rychleji
a efektivněji, než si myslíme. Překlopení

programu s mezinárodní platformou
řečníků a řečnic, jež jsou členy top
vedení významných společností
a v daný okamžik řešili kritické situace
ve svých společnostech, si zachovalo
profesionalitu připraveného obsahu. 

sIlná TéMATA
Budujte autenticitu a jděte příkladem.

zájem o mezinárodní dění, přemýšlení
o svém byznysu komplexně a globálně
vám pomůže zaznamenat trendy ve
společnosti a udržet dlouhodobý roz-
voj. Odpovědnost není jen hříčka slov,
nebo tah Pr oddělení, ale přináší sku-
tečnou ekonomickou i sociální hodnotu
nejen vně, ale i dovnitř. Byznys tvoří
lidé, pomůže tedy nastavovat zdravé
a férové vnitřní vztahy. zbavujme se ste-
reotypů, které byznys ubíjí. Často si ne-
připouštíme, že jsme jimi ovládáni.
změna je tou jistotou. Vtahujme do hry
zdánlivě netradiční obory pro náš před-
mět činnosti, které často přináší nové
úhly pohledu na to, co a jak děláme. Při-
pusťme, že dokonalý byznys dnes ne-
musí být stejně dokonalý v budoucnu. 

ROVný PřísTuP není
sTAndARd

na co se ovšem equal Pay Day již 
11 let hlavně zaměřuje, je otevírání ne-

populárního tématu postavení žen
a mužů ve společnosti, platových a ji-
ných otazníků, které férovému a odpo-
vědnému přístupu nenahrávají. Proto
každým rokem akce představuje silné,
úspěšné a vzdělané ženy s významným
osobním a profesním příběhem. Vnímá-
me, že tato aktivita stále není dostateč-
ná. Podívejme se, jak málo ve veřejném
prostoru zaznívá hlas žen. Bude potře-
bovat vyhodnotit, kde jsou rezervy
a proč zapojení žen vázne. 

MenTORky JAkO VzORy
equal Pay Day tento negativní

fenomén již desetiletí poráží aktivitou
Speed mentoring, jež představuje
veřejnosti ženy-expertky, v rolích
mentorek jako vzory, a ukazuje
ostatním ženám, že ambice a vzájemná
podpora mohou být cestou, jak situaci
měnit. Klíčovou podmínkou je osobní
setkání a otevřenost sdílení zkušeností
mentorky a mentees (účastnic), a proto
byl Mentoringový den přesunut na 
7. listopadu 2020 a bude se konat po
celý den u kulatých stolů clarion
congress Hotelu Prague. 65 ženských
osobností v pozici mentorek je českým
unikátem a podpoří stovky dalších žen
v osobním rozvoji, pomocí svých témat
a sdílením příkladů dobré praxe.
zbavme se předsudků, zvedněme
hlavu, vytvořme férové podmínky
a pojďme hledat řešení, která budou
vytvářet optimální podmínky pro
spokojený osobní a profesní život
všech. Společně – chytře a udržitelně.
Více o tématu a konferenci na
www.equalpayday.cz. × kat

Equal Pay day: limity si
určujeme sami

Zbavme se předsudků,zvedněme hlavu,vytvořme férovépodmínky a pojďmehledat řešení.

Konference Equal Pay day se letos v březnu zabývala tématem společenské
odpovědnosti a rolí žen ve společnosti a přivedla v krizové situaci před
obrazovky 300 diváků a 1500 sledovalo konferenci na Facebooku. 
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jak na to

Služby umožňující videohovory
pomáhá personalistům již delší
dobu a umožňuje vést pohovory

s uchazeči téměř z celého světa. Skype
pohovor je často prvním krokem v ná-
borovém procesu, a proto je důležité,
aby byl úspěšný?

Vytvořte vhodné prostředí pro Sky-
pe pohovor

nejprve si promyslete, kde přesně bu-
dete při pohovoru sedět, kde se bude
nacházet vaše domácí kancelář. Přemý-
šlejte o tom, co váš protějšek uvidí bě-
hem rozhovoru.  Snažte se scénu na po-
zadí vhodně upravit, protože obrázky
na zdi nebo jiné předměty mohou roz-
ptylovat pozornost, a to není při pracov-
ním rozhovoru vhodné. Pozornost vola-
jícího musí být soustředěna na vás. Ujis-
těte se, že vaše okolí je uklizené a dosta-
tečně osvětlené. Během pohovoru by
neměli do místnosti vstupovat členové
rodiny, přátelé ani domácí mazlíčci. 

Seznamte se s nástroji, které aplika-
ce nabízí

Skype má mnoho funkcí, které mo-
hou být během pohovoru užitečné, na-
příklad sdílení obrazovky nebo souborů. 

Proveďte předem testovací hovor
ideálně den před konáním Skype po-

hovoru, je dobré si udělat zkušební ho-
vor s někým z rodiny nebo přátel. Ověří-
te si tak, že vše je připravené a funkční –

pozor zejména na mikrofon. Projděte si
několik připravených otázek a odpovědí
a požádejte o konkrétní zpětnou vazbu. 

Procvičte si otázky nahlas, natočte
se na kameru

nahrání videa, při kterém si zkoušíte
nahlas odpovídat na otázky jako během
pohovoru je skvělý způsob, jak vylepšit
svůj projev, například řeč těla, příliš ti-
ché nebo příliš rychlé mluvení. Vyzkou-
šíte tím i nastavení Skypu, osvětlení
místnosti či způsob vyjadřování. 

Zkontrolujte, zda váš účet působí
profesionálně

První věc, kterou protějšek uvidí, je
profilová fotka a uživatelské jméno na
Skype účtu. Proto je vhodné fotku i uži-
vatelské jméno volit v profesionálním
světle. Pokud již máte vytvořen osobní
účet Skype, zvažte vytvoření samostat-
ného účtu, který použijete konkrétně
pro pracovní hovory.

Připravte si poznámky a otázky
Před hovorem si vytiskněte materiály,

o kterých budete hovořit a připravte si
poznámky a otázky. Při hovoru nehleďte
jen do materiálů, ale zachovejte si
především oční kontakt s tazatelem.

Připravte se a přihlaste se na čas
Přihlaste se do Skype aplikace a mějte

vše připravené na svém místě nejméně
5 až 10 minut před začátkem rozhovoru. 

Vhodně se oblečte
i přesto, že povedeme Skype hovor

z pohodlí domova, měli bychom se ob-
léci stejně jako pro osobní setkání. V pří-
padě pochybností je vždy dobré se ob-
lékat profesionálně.

Neverbální komunikace je zásadní
Při setkání se první dojmy utvářejí bě-

hem sedmi sekund, řeč těla má význam-
nou roli od prvního okamžiku, kdy se
připojí obě strany k hovoru. Během Sky-
pe hovoru se dívejte přímo do kamery –
pomůže to udržet oční kontakt. Tím na-
značujete, že věnujete tazateli pozor-
nost a vytváříte vztah, díky němuž bude
konverzace přirozenější. Dívejte se na
webkameru a také na malé okno v rohu
Skypu, používejte gesta rukou a svou
tvář a tělo téměř stejným způsobem
jako při osobní konverzaci.

Buďte si vědomi jakéhokoli časové-
ho zpoždění

Během Skype hovoru může dojít ke
zpoždění toho, co tazatel říká a toho,
kdy dané věci slyšíte. Pokud k tomu
dojde, ujistěte se, že nemluvíte, když
protějšek mluví a vyhýbejte se
proslovům v dlouhých blocích. Přispěje
to k přirozenější komunikaci. zkuste
také zajistit silnější signál – přibližte se
více k modemu nebo zavřete jiné
aplikace v počítači. ×

Kristýna Králová, 

marketingová manažerka HAYS

deset tipů pro úspěšný
skype pohovor

skype používá každý měsíc více než 300 milionů uživatelů. V současné
době, kdy jeden z pěti zaměstnanců pracuje z domova, používání aplikace
skype narůstá a umožňuje propojit kolegy či klienty a vést efektivní
pracovní pohovor. Jak se na takovou komunikaci nejlépe připravit a jaké
jsou ty nejdůležitější zásady?
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Data

Jak jedí Češi při práci z domova?
S přechodem na práci z domova se Češi vrátili do kuchyní.
Jídlo si vařilo devadesát procent lidí, kteří v posledních
týdnech využívali možnost home office. Příprava 
pokrmů jim zabrala nejčastěji hodinu denně. Vyplývá to z
průzkumu agentury ipsos pro společnost Upfield, výrobce
margarínů rama, Hera, Flora a Perla. Své stravovací 
návyky změnilo sedm z deseti respondentů. Téměř pro
polovinu lidí tato změna znamená, že začali jíst více jídla
uvařeného doma, čtvrtina pak začala jíst více ovoce a

zeleniny. zároveň si necelá čtvrtina Čechů na home office
jídlo objednávala. 
Průzkum se zaměřil také na vztah k margarínům a na oblibu
sendvičů. Margarín používá více než polovina respondentů
průzkumu, často je to při přípravě sendvičů. Ty si na home
office alespoň jednou týdně připravovaly necelé dvě třetiny
dotazovaných. Téměř polovina lidí považuje sendvič za
svačinu, pro tři z deseti respondentů může představovat
jakékoli jídlo dne. × red
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inteRim management

Současnost spojuje dvě výzvy na-
ráz. na jednu stranu je zde kri-
zové období, na straně druhé ob-

rovská příležitost pro transformaci firem
v takové brandy, které uspějí na domá-
cích i globálních trzích, vystaví si kolem
sebe ty správné odběratelské a zákaz-
nické komunity. Jedná se o proces velmi
komplexní, který přináší a přinese
hlavně do budoucna ekonomické
a společenské důsledky. Svět podnikání
po období koronavirovém už nebude
stejný. 

interim manažeři se dříve specializo-
vali zejména na to, jak podnik vyvést
z horkých krizových chvilek na nový
start s kladnou nulou. Čím dál ve větším
meřítku se ale zaměřují na transfor-
mační procesy, které mohou organizaci
posunout do zcela jiného postavení
a vymezit jí nový trh. 

PřešlAPy JsOu dRAHé
Takové úkoly je více než vhodné svě-

řit lidem se zkušenostmi a výsledky.
Přestože naléhavost ztrát volá po rych-
lém řešení, s výběrem interim manažera
by si vedení firmy mělo dát na čas a do-
předu zjistit co nejvíce informací o dané
osobnosti a společnosti, projektech,
které vedla, a výsledcích, jichž dosáhla.
Doba totiž doposud svým způsobem

přála, jak se také nejedna firma před zá-
sahem onemocnění covid-19 přesvěd-
čila, těm, kteří jsou správně oblečeni,
správně vystupují, připraví si tu 
nejlíbivější prezentaci a nabídnou ak-
ceptovatelnou, atraktivní cenu. „To však
vůbec neznamená, že jste si do svého
podniku pozvali profesionála, s nímž se
vám podaří srovnat hospodaření do op-
timální podoby a rozvíjet jeho posta-
vení v segmentu, případně připravit jej
na vstup do segmentu nového,“ podo-
týká ing. Mgr. Bc. Jiří Jemelka, MBA, 
výkonný ředitel společnosti J.i.P. pro
firmy. „Tyto přešlapy, drahé a neefek-
tivní, a unáhlená rozhodnutí mohou
ohrozit především podniky menší, které
se v oblasti řízení nepohybují zatím s ta-
kovou ostříleností, jako je tomu u vět-
ších, například obchodních firem,“
upřesňuje. 

JAk nenAleTěT
Jsou však nějaká univerzální pravidla,

podle nichž interim manažera zvolit
a nenaletět? Při výběru je nutné se sou-
středit na reference a nebát se je řádně
prověřovat. Postačí telefonát do firmy,
kde tento člověk vedl změnu výrobního
programu, záchranu před krachem
nebo ji vytáhl z problémů. Ptejte se na
zkušenosti, průběh spolupráce, zá-

drhele. Je to sice práce a čas navíc, ale
zúročí se vám.

„zapátrejte v profesních sdruženích.
Poohlédněte se po tom, jak dlouho
firma či jednotlivec poskytující tuto
službu na trhu působí. Sjednejte si
schůzku a připravte si baterii otázek,
klidně těch nepříjemných. Profesionál
totiž neočekává, že tohle bude pro-
cházka růžovou zahradou a nebude se
bát na nepříjemný dotaz dát jasnou
a ne vždy rádoby očekávanou odpověď,
která vaše zakladatelské a manažerské
srdce ušetří bolesti. Bude ho zajímat to,
od čeho se lze odrazit. A tak bude rov-
něž pokládat takové dotazy, které zá-
klady vašeho podnikání obnaží až do
morku kostí. na schůzce po tomto dů-
sledném vzájemném interview také za-
zní základní podmínky, s nimiž se do
práce mohou obě strany pustit,“ vysvět-
luje dále Jiří Jemelka. 

Vše Je O kOOPeRAcI
A ještě poslední věc. interim manažer

pro úspěch svojí mise, která má pomoci
daný podnik opětovně navést na leto-
vou dráhu, bude potřebovat spolupráci.
Ředitel či manažer je zde v postavení
člověka, který nejlépe zná svůj terén, in-
terim manažer se v něm bude potřebo-
vat zorientovat a na základě stavu pro-

doba postkoronavirová: 
Jak vybrat správného interim
manažera a nenaletět

Koronavirus udělal čáru přes rozpočet podnikatelským subjektům napříč
nejen Českou republikou, ale celým světem. Vykolejil život v tržním
hospodářství. Mimořádná opatření se však začínají uvolňovat, firmy
počítají ztráty a s nelibostí hledí na červená čísla. Nastává okamžik, kdy má
smysl povolat odborníka, který ví, jak na mimořádné situace. Jak tedy
vybrat interim manažera a nespálit se při tom?



49květen / 2020

inteRim management

středí, do něhož se včlenil, postupovat.
Je třeba pamatovat také na to, že v této
nové roli jde o vzájemnou kooperaci.
A tak, i když je to možná nepříjemné,
ego vlastníka a top manažera musí jít
někdy stranou, aby bylo celé snažení
smysluplné. Prospěje zachovávat si ote-
vřenou mysl. S interim manažerem jde

totiž o společný cíl: postavit byznys
opět na nohy. 

škRTůM se neVyHneTe
Klíčovým faktorem pro firmy, které

bojují o záchranu, je a bude cash flow.
Tedy je nyní nezbytné disciplinovaně
škrtat náklady a vědět, že ze dne na den

dramaticky rychle nezvýšíte prodeje
a tržby. rovněž se vyplácí nevydávat
zbožná přání a sny za realitu a uvědomit
si, že „horší“ časy teprve přijdou. 

„Přesto mají soukromé firmy po-
měrně velký prostor, aby našly to, co jim
bude fungovat. Bez odvahy majitelů
a manažerů to však nepůjde. Stejně tak
jako bez nápadů, originálních řešení
a chuti dělat změny, opustit pohodlí za-
jetých kolejí,“ míní Jiří Jemelka.

PRAxe nAPOVí
Léty prověřená pravda vypovídá

o tom, že je lepší se na čas uskromnit
namísto velkorysého utrácení pro-
středků, které patří někomu jinému
a které tak jako tak bude třeba někdy
uhradit. Vyplácí se spoléhat na zdravý
rozum a hledat takovou pomoc, jež
zhodnotí současný potenciál příslušné
firmy. × šim
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fenomén

Nadávali jste v duchu někdy na svého šéfa a ptali se sami sebe, jak se mohl
dostat na svou manažerskou pozici? obzvláště, když vy máte pocit, že jí
vůbec nerozumí? odpovědí vám může být Peterův princip, ten je vědeckým
osvětlením umístění naprosto nekompetentního zaměstnance na danou
pozici. Po přečtení tohoto článku tak budete moci svým kolegům při
debatách „o neschopnosti šéfa“ vysvětlit, proč tomu tak je.

Peterův princip 

Peterův princip je pravidlo, které
formulovali pedagog a„hierar-
cholog“ Laurence J. Peter a spiso-

vatel raymond Hull v roce 1969 ve své
knize Užitečná věda hierarchologie
(1969). Tvrdí, že zaměstnanci mají ten-
denci postupovat v kariéře až na úro-
veň, ve které dosáhnou úrovně svojí ne-
kompetentnosti. Jednoduše řečeno,
člověk je povyšován (ať už z jakýchkoli
důvodů), až dosáhne na pozici, na kte-
rou vůbec nestačí. Ve chvíli, kdy této po-
zice nekompetentní zaměstnanec pový-
šením dosáhne, dostane se tak ve svém
kariérním postupu k tzv. Peterovu
stropu.

nekOMPeTenTní MAnAžeřI
Tato zásada vychází z premisy, podle

níž jsou zaměstnanci firmy povyšováni
do vyšších manažerských pozic na zá-
kladě výkonu a zásluh. nikde ale není
psáno, že existuje jakýkoli vztah mezi
kvalitou odvedené práce na pozici před-
chozí a často odlišnými nároky na pozici
vyšší. Takto může být nominován do
funkce, které nemusí rozumět a není
k ní kompetentní. Podle Petera a Hulla
to ve výsledku povede k situaci, kdy
mohou být všechny pozice ve firmě ob-
sazeny nekompetentními zaměstnanci. 

VyHAzOVu se nedOčká
nekompetentní manažer často na své

pozici zůstane stagnovat, protože své
aktuální úkoly neplní s dostatečnými vý-
sledky a tím si nezaslouží další povýšení.
navíc nebývá zvykem takovému pra-

covníkovi pozici snížit a jeho odejití/vý-
měna je až konečným řešením (padáka
si přece nezaslouží, když doteď makal
tak tvrdě a firmě se osvědčil).

JAké Je řešení?
Pokud chce vedení firmy povýšit na

pozici zaměstnance, který si ho „zaslou-
žil“, je přinejmenším vhodné jeho řádné
otestování. To odhalí, zdali je na danou
funkci skutečně vhodným kandidátem.
V každém případě je pak nutností, aby
před samotným povýšením na danou
pozici prošel důkladným proškolením,
které ho na danou pozici dostatečně
připraví. Peter a Hull ve své knize navr-
hují řešení založené na zvýšení finanční-
ho ohodnocení zaměstnance namísto
jeho povýšení, a to i klidně nad úroveň
jeho nadřízeného.

znePOkOJIVé zJIšTění
K Peterovu principu se po čtyřiceti le-

tech vrátili italští vědci Alessandro Plu-
chino, Andrea rapisarda a cesare Garo-
falo a došli svým výzkumem k poměrně
znepokojivému, a tak trochu tragiko-
mickému zjištění. Když chtěli ověřit,
zdali Peterův princip funguje stopro-
centně, zjistili matematickou simulací
různých strategií povyšování pracovní-
ků, že nejlepších výsledků dosahují fir-
my, které své zaměstnance povyšují ná-
hodně. za tento objev získala trojice
vědců tzv. ig nobelovu cenu. Ty každý
rok uděluje časopis Annals of impro-
bable research za neobvyklé nebo trivi-
ální výsledky vědeckého výzkumu, které
odbornou i širokou veřejnost „nejdříve
rozesmějí a poté je donutí k zamyšlení“.
× cel
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