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Jsme součástí celosvětové sítě center, mezi kterými jsme
největší. Naší hlavní sílou je víra v naše zaměstnance,
kterým se snažíme neustále zlepšovat pracovní podmínky
– od možnosti práce z domu (až 4 dny v týdnu), přes
pružnou pracovní dobu, až 6 týdnů dovolené, kafeterii
benefitů, firemní školku nebo různé zvýhodněné nabídky.
Pro jejich osobní a profesní rozvoj připravujeme přibližně
200 typů školení. V našich pobočkách v Praze a Ostravě
pracuje více než 1200 zaměstnanců, kteří poskytují
služby v celkem 27 jazycích.

poskytuje svým Siemens zákazníkům
služby v oblasti účetnictví, kontrolingu,
nákupu, lidských zdrojů, robotiky,
marketingu či logistiky.

siemens.cz
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Když jsem v tomto oboru začal před lety pracovat, o robotech vybavených umělou inteligencí se hovořilo jen ve sci-fi
filmech. Dnes jsou realitou a na denní bázi spolupracují se
svými lidskými kolegy. Neberou jim práci, doplňují je. A zároveň mění charakter jejich (naší) práce. Vedle robotů jsou to
i další technologie jako například virtuální realita, blockchain
nebo internet věcí, které transformují svět velkých firem
a od základu mění tradiční obchodní modely a způsoby
spolupráce.
V samém centru tohoto dění stojí náš obor. Prostřednictvím tohoto speciálu bychom rádi čtenářům představili
výzvy a příležitosti, které dnes nabízí, a zároveň ukázali,
jak bude vypadat práce budoucnosti. Budoucnosti, která
začala již včera a dnes se týká stále rostoucího počtu českých
zaměstnanců.

OTA KULHÁNEK,
prezident asociace ABSL, která v ČR sdružuje
poskytovatele expertních podnikových služeb

Foto ABSL, foto na titulní straně Shutterstock 4x

Global Business Services

ůlkulaté 15. narozeniny letos v České
republice slaví obor, který velikostně
dostihl tradičně dominantní
automobilový průmysl, přináší
do celé řady českých měst atraktivní
kvalifikovanou práci a pomáhá budovat
věhlas České republiky jako země,
kde se rodí inovace. Řeč je o oboru
reprezentovaném centry expertních podnikových
služeb, která s rozvojem technologií a nástupem umělé
inteligence neustále rozšiřují svůj záběr. Doby, kdy centra
pouze spravovala účetnictví nebo poskytovala zákaznické
služby celosvětovým firmám, jsou už pryč. Dnes se věnují
i softwarovému vývoji a transformačním projektům,
automatizují firemní procesy, analyzují a interpretují data
a inovují fungování velikánů světového byznysu.
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Rozhovor s Jonathanem Appletonem o rozvoji
oboru, který pomáhá světovým firmám s přechodem do éry automatizace a umělé inteligence.

Dnešní kanceláře už nejsou jen o pracovních
stolech, kreativitu svých zaměstnanců firmy
podporují například relaxačními místnostmi.

Automatizace mění kancelářské profese. Ale
v dobrém. Lidem uvolňuje ruce od rutiny a dává
jim možnost věnovat se kreativnější činnosti.
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Nejsou. Nové profese vyžadují nové znalosti
a dovednosti. Nejen lidi, ale i firmy musí věnovat větší pozornost průběžnému vzdělávání.

Mezinárodní firmy stále častěji zakládají svá
servisní a inovační centra mimo Prahu. Lákají je
především nízké náklady, kvalifikovaní pracovníci.
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Inovace globálních firem
se rozjíždí v České republice

Lze zmínit konkrétní firmy, které z českých
center tímto způsobem působí?

K našim členům patří například společnosti Siemens,
Novartis, Sony, Johnson & Johnson, Epiroc, Bluelink,
Lufthansa, Zebra Technologies – na první pohled je
vidět, že se jedná o společnosti působící v mnoha
oborech, od cestovního ruchu přes farmacii a těžební
stroje až po IT a poradenství. Vlastně by se dalo říct, že
už ani nejde o to, ve kterém segmentu firmy působí,
koncový produkt či služba totiž nejsou tak důležité jako
procesy, které k nim vedou. I když jsem teď jmenoval
jen zahraniční a nadnárodní firmy, neznamená to, že by
o tento model fungování neměly zájem i české společnosti. Naopak. Přínosy centralizace a digitalizace začínají
poznávat i větší české společnosti s více pobočkami.

Při pohledu na vývoj struktury
zaměstnanosti v České republice
od devadesátých let do dneška
je zřejmé, že celá řada oborů
se postupně zmenšuje a slábne
a na čelné příčky se derou
obory zcela nové jako například
profesionální podnikové služby.
Podle Jonathana Appletona,
ředitele asociace ABSL, která
sdružuje firmy z tohoto oboru,
centra podnikových služeb stojí
u zrodu celé řady nových pozic
i nového způsobu uvažování
a vytváření hodnot.

Proč se vlastně globální firmy takto orientují
na Českou republiku?

Na počátku, tedy před nějakými 10–15 lety, byly hlavním důvodem vzniku center podnikových služeb v Česku zejména nižší mzdové i jiné náklady. To už teď ale
nutně neplatí. Důležité je, že dokážeme nabídnout kvalifikovanou pracovní sílu, inovační prostředí, stabilitu,
dobrou polohu v centru Evropy a kvalitní infrastrukturu.
Firmy, které do České republiky přišly kvůli nákladům,
zde zůstávají a rozšiřují svůj záběr pro kvalitu, kterou
tady našly. A přicházejí i firmy nové, a to i přestože čistě
z hlediska cen již mnohým zemím konkurovat nedokážeme. Když hovořím o rozšiřování záběru, mám na mysli
právě onen inovační směr. Původně totiž firmy zakládaly centra podnikových služeb s trochu jiným záměrem
než dnes. Chtěly zde vybudovat své základy, jednotky,
které by zpracovávaly účetnictví a poskytovaly IT podporu a další činnosti, které nejsou na první pohled vidět,
ale bez kterých se žádná firma neobejde. Podobně jako
dům bez svých základů. Postupem času se však ukázalo,
že právě prostřednictvím těchto činností pracovníci center dokonale vidí do způsobu fungování svých mateřských firem, a nejlépe proto chápou, co a jak by se mělo
změnit, aby se jejich fungování zefektivnilo. A tak se ze
základů postupně staly mozkem a centrem inovací.

Z čeho vychází váš optimismus, že obor
podnikových služeb čeká rozmach?
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Růst, který předpokládáte, nebude v dnešní
době velmi nízké nezaměstnanosti lehký. Jak
atraktivní je pro lidi práce ve vašem oboru?

Jednoznačně velmi atraktivní, i když občas ještě narážíme na nešťastně zakotvenou definici našeho oboru
z dřívějších let. Nejsme už dávno žádná „šérka“ nebo
nudná call centra. Jak jsem již zmínil, náš obor dospěl
a stále častěji se zaměřuje na inovace a služby s vyšší
přidanou hodnotou. I díky tomu patřily v jednom z průzkumů personální agentury Randstad podnikové služby
vedle IT k vůbec nejatraktivnějším oborům.

Co konkrétně lidi na práci v centrech služeb
láká?

Foto ABSL

Je to vlastně docela jednoduché: náš obor stojí
v samém centru digitální revoluce. Celý svět prochází
významnými změnami. Dostupnost nových technologií mění zaběhlé obchodní modely a způsoby, jakými
fungují a spolupracují firmy i lidé. Digitalizace tak
například umožnila zcela transformovat cestovní průmysl – zatímco ještě před pár lety jsme si složitě volali
taxislužbu a ubytování řešili s cestovní kanceláří, dnes
běžně využíváme Airbnb nebo Uber. A totéž čeká i další
odvětví. Dalo by se říct, že svět velkých firem se ocitl
na pomyslné křižovatce. Podniky se bez ohledu na svůj
obor musejí rozhodnout, zda zainvestují do nových
technologií a také rozvoje svých lidí, nebo ne – ovšem
v tom případě s největší pravděpodobností neustojí
konkurenci a záhy zmizí z mapy světového byznysu. Je
proto logické, že zvolí spíš variantu digitalizace, která
jim umožní inovovat a zlepšovat způsob, jakým fungují.
A právě to je doména našeho oboru, nebo chcete-li
center služeb. Nejenže centralizovaně firmám spravují
finance, marketingové kampaně, HR, IT nebo logistiku,
ale, a to především, stojí u vzniku a zavádění inovací,
adopce technologií a celkového zlepšování fungování
firem. Rozmach našeho oboru jde tedy ruku v ruce s rozmachem digitalizace, kterou hlavní boom teprve čeká.
Proto i my čekáme růst a odhadujeme, že do roku 2021
bude v českých centrech služeb pracovat asi 123 tisíc
zaměstnanců.

Je tu možnost rychlého kariérního růstu, a to jak
vertikálního, tak i horizontálního, tedy napříč obory,
příležitost k dalšímu vzdělávání a profesnímu rozvoji
a velice zajímavá a dynamická atmosféra, která je daná
mezinárodním prostředím. V souvislosti s jazykovými
požadavky oboru totiž v centrech služeb pracuje více
než 35 tisíc odborníků z celého světa. Zejména generace
mileniálů, která tvoří přes 60 procent všech zaměstnanců oboru, na práci v podnikových službách zase oceňuje,
že se dostane do kontaktu s nejmodernějšími technologiemi, může být u tvorby nových procesů a modelů
práce. Ostatně kde jinde můžete robotizovat procesy,

trénovat chatboty nebo testovat virtuální realitu?
Modernizace v oboru podnikových služeb navíc do jisté
míry předurčuje to, co bude následně probíhat v řadě
jiných sektorů.

Hodně se hovoří o tom, že technologie berou
lidem práci. Jak je to ve vašem oboru?

Naši práci ovlivňuje hned několik disruptivních
technologií. Patří k nim zejména robotická automatizace
a umělá inteligence, internet věcí, big data, virtuální
realita a cloud. Záměrně jsem použil slovo „ovlivňují“, nikoliv „berou“. Debaty o zániku pracovních míst
v souvislosti s automatizací a dalšími technologiemi
samozřejmě sledujeme a nebereme je na lehkou váhu.
Dle našich zkušeností a predikcí však můžeme říct, že
v našem oboru spíš než k zániku dojde ke vzniku celé
řady nových profesí a pozic.

Která z technologií mění svět velkých firem asi
nejvíc?

Asi nejen v našem oboru sehrává nejvýraznější roli
umělá inteligence, která pohání automatizaci, zrychluje podnikání a umožňuje se lépe rozhodovat. O jejím
významu svědčí i zjištění studie Forrester, dle níž se již
roku 2020 příjmy ve výši 1,2 bilionu dolarů přesunou
od méně inovativních podniků k těm, které umělou inteligenci implementovaly do provozního prostředí. A tím
se dostáváme zpět na začátek příběhu – firmy musejí
naskočit do vlaku a digitalizovat, jinak přežijí jen stěží.
Nutno podotknout, že úspěšná firma s pomocí nových
technologií neoptimalizuje pouze své vlastní procesy,
ale také dokáže lépe reagovat na požadavky zákazníků.
Někdy se v této souvislosti používá pro současný byznys
přímo termín „customer-centricity“ a podniky opravdu
velmi masivně investují do projektů spojených s uživatelskou/zákaznickou zkušeností. I tyto činnosti jim pak
často zajišťují právě centra služeb.

Co to všechno znamená pro lidi?

Především dvě věci: naučit se žít a spolupracovat
s technologiemi nebo, chcete-li, s roboty a uvědomit si,
že jednou dosažené vzdělání jim asi celý život nevystačí. Pracovní svět se bez ohledu na obor mění velmi
rychle a kdo chce zůstat atraktivní pro trh práce, musí
být ochoten rozvíjet se a studovat celoživotně. Důležité
nebudou jen odborné znalosti, zejména STEM oborů, ale
i jazyková výbava a měkké dovednosti. Dobrou zprávou
v tomto ohledu je, že si to pomalu začínají uvědomovat
jak lidé, tak i firmy, které se je v procesu vzdělávání snaží
podpořit. n 
/lip/

JONATHAN APPLETON (54)
je výkonný ředitel asociace ABSL,
sdružující globální společnosti, které
v České republice provozují svá servisní
a inovační centra.
Jonathan Appleton působil 12 let v PwC
v České republice a v regionu CEE
(střední a východní Evropa), kde jako
ředitel vzdělávání radil mezinárodním
investorům o strategiích, jak založit
a rozvíjet svou činnost v České republice.
V roce 2013 stál u zrodu asociace ABSL

(Association Business Services Leaders),
která má dnes více než 100 členů
a reprezentuje odvětví, které zaměstnává
více než 100 tisíc lidí.
Vystudoval Manchester University a je
autorizovaným členem Institutu Lidé
a rozvoj CIPD ve Velké Británii.
Jonathan Appleton je ženatý, má dvě děti
a ve svém volném čase rád tráví chvíle se
svou rodinou na chalupě.
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Moderní kanceláře podporují
kreativitu zaměstnanců

a to hlavně proto že na něm tráví zhruba 84 procent svého
pracovního času. Důraz kladou především na dostatek
přirozeného světla, dobře fungující klimatizaci a na pohodlný
nábytek, oblíbené jsou zejména výškově nastavitelné stoly
a ergonomické židle. Zajímavým poznatkem průzkumu
je, že až 72 procent respondentů chce mít možnost otevřít
okno, a to i přestože se tím sníží funkčnost klimatizace. Pro
63 procent zaměstnanců je pak důležité, aby měli příležitost spontánně kontaktovat své kolegy a projednat s nimi
denní operativu. To podporuje jak dříve oblíbený koncept
velkoplošných kanceláří, tzv. openspace, tak i novější forma
kancelářských prostor složená z menších zón. Tento nový
typ kanceláří zaměstnanci vítají v prvé řadě proto, že se zde
mohou daleko lépe soustředit. Nejenže se zde eliminuje pohyb lidí, ale i hluk, a to například pomocí malých odhlučněných telefonních budek, kde si mohou zaměstnanci v klidu
vyřídit potřebné telefonní hovory. Dobré pracovní podmínky
svých lidí podporuje efektivním rozmístěním jednotlivých
zón například firma Novartis: „K dispozici máme moderní
kolaborační zóny, praktické pohovky pro neformální diskuse,
callroomy a skvělé vybavení pro videokonference,“ říká Petr
Renner, vedoucí konzultant této společnosti sídlící v Praze.

Pracovní prostředí v Siemens Global Business Services.

Změny, které přináší digitalizace prakticky do všech
oborů, ovlivňují daleko víc než jen charakter lidské
práce. Například kancelářské prostředí. Jeho součást
tak dnes zcela běžně tvoří například fitness centrum,
meditační místnosti nebo terasa s bylinkovou
zahradou.

D

ůvodem ovšem není jen snaha co
nejvíce podpořit kreativitu a efektivitu,
ale i boj o zaměstnance, který aktuálně
probíhá na českém trhu. Podoba
pracovního prostředí je totiž čím
dál důležitějším argumentem pro
přijetí či odmítnutí pracovní nabídky.
Z průzkumu společností ABSL, JLL
a Skanska dokonce vyplývá, že až 79 procent uchazečů
o práci v oboru podnikových služeb chce vidět své pracovní
místo ještě předtím, než podepíše pracovní smlouvu.
Ještě zajímavější zjištění přináší jiný průzkum, The
Capital One Workplace Environment Survey, dle nějž je pro
třetinu zaměstnanců důležitější vzhled a vybavení kanceláří
než jejich lokalita. I proto dnes firmy často do návrhu a tvor-
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by kancelářských prostor zapojují i samotné zaměstnance,
a to s cílem, aby se jejich lidé cítili v práci skutečně příjemně.
Důvody jsou celkem jasné: spokojení pracovníci jsou výkonnější a mají i větší motivaci k práci. Zapojit zaměstnance
do rozhodování o vybavení a designu kanceláří se snaží například společnost Zebra Technologies, kterou čeká stěhování do areálu Vlněná v centru Brna. „Čeká nás nejen změna
lokality, ale především zásadní zvýšení úrovně kancelářských
prostor, jejichž uspořádání i vybavení budou zaměstnanci
moci sami ovlivnit,“ říká Eva Sklenářová ze společnosti Zebra
Technologies s tím, že se celý tým těší zejména na dostatek
zasedacích místností, které v současném sídle chybějí, a dále
na flexibilní prostory pro týmovou spolupráci, relax zóny
a na terasu s výhledem na historické Brno. Vstříc preferencím
zaměstnanců se snaží vycházet i centrum služeb Epiroc:
„Naši zaměstnanci si mohou sami vybrat, kdy a kde svou
práci budou dělat, tak aby byli spokojení a mohli ji co nejlépe
sladit s mimopracovním životem,“ popisuje Pavla Korábová
z této společnosti švédského původu, která svou firemní
kulturu staví především na důvěře a svobodě. Zaměstnanci
tak mohou pracovat jak od svých polohovatelných stolů, tak
například i ze střešní zahrady anebo z vlastního domova.

Pohodlné pracovní místo především

Zmiňovaný průzkum společností ABSL, JLL a Skanska se
věnoval zejména preferencím zaměstnanců center podnikových služeb v otázce podoby samotného pracovního místa.
Jeho pohodlí považuje za důležité 90 procent respondentů,

Foto Semens 2x

Trend jménem sdílené stoly

Trendem, který se dnes prosazuje ve velkých kancelářských areálech, jsou i sdílené stoly. Pracovníci, kteří jsou část
pracovní doby v terénu mezi zákazníky anebo pracují částečně z domova, plně nevyužijí vlastní pracovní stůl. Střídají se
pak u volných sdílených stolů s jinými kolegy. Model, který
se úspěšně využívá v coworkingových centrech, se tedy
postupně zabydluje i v sídlech velkých mezinárodních firem.
Důležité však je, aby firmy dokázaly svým lidem nabídnout
takové místo, které jim sedí. „Naše kanceláře poskytují
výborné zázemí pro různé typy aktivit, kterým se během dne
věnujeme. Někomu vyhovuje vlastní stůl, jiný si každý den
raději vyzkouší nová místa,“ vysvětluje Petr Renner.

Bubny na pracovišti? Vše pro odreagování
a relax!

Velkým tématem moderních kanceláří jsou kromě samotných pracovních míst i prostory sloužící k odpočinku a relaxaci, které jsou v případě intelektuální a kreativní činnosti
velmi důležité. A je zřejmé, že v tomto ohledu se zaměstnavatelé doslova předhánějí. V kancelářích firem z oboru podnikových služeb tak lze nalézt například i tmavé místnosti
pro meditaci či krátký ozdravný spánek, koktejlové bary nebo
rockové místnosti s kytarami a bubny. Zaměstnavatelé se
navíc snaží svým pracovníkům zpříjemnit pracovní prostředí
nejen samotným vybavením, ale také pomocí přidružených
služeb v místě výkonu práce. „Naši zaměstnanci mají k dispozici celou řadu služeb – restauraci, supermarket, drogerii
nebo moderní fitness centrum, kde nabízíme zvýhodněné
členské balíčky. Přímo v budově naší ostravské pobočky se
pak nachází firemní školka, což oceňuje mnoho zaměstnanců,“ říká Adam Kiwalski ze společnosti Siemens Global
Business Services. Dobrou zprávou je, že moderní kanceláře
nejsou jen doménou Prahy. Inovativní pracovní prostředí
dnes centra služeb nabízejí napříč regiony. Příkladem může
být společnost OKIN BPS v Ostravě. „V našich prostorách
nechybějí plně vybavené kuchyňky, relax zóny se stolními
fotbálky a různými společenskými hrami, jídelní automaty
a gastro zázemí. Pravidelně pro zaměstnance organizujeme
i masáže, dny zdraví nebo různé cestovatelské a vzdělávací
přednášky,“ uvádí Jindřiška Součková, HR ředitelka OKIN
BPS, s tím, že firma myslí i na volný čas a minimálně jednou
měsíčně organizuje celofiremní akce, jako jsou například
běžecké závody, fotbalové turnaje, dny pro rodiny s dětmi,
firemní ples, letní kino a další akce, kde se mohou všichni

„Naši zaměstnanci
mají k dispozici
celou řadu
služeb - restauraci,
supermarket,
drogerii nebo
moderní fitness
centrum. Přímo
v budově naší
ostravské pobočky
se pak nachází
firemní školka,“
říká Adam Kiwalski
ze společnosti
Siemens Global
Business Services.

neformálně setkávat. Na své si přijdou i zaměstnanci centra
služeb SONY DADC v Plzni: „Neustále zjišťujeme, co je pro
naše zaměstnance důležité. Vylepšujeme moderní kanceláře v centru Plzně, ve kterých mají k dispozici například
relaxační místnost a v neomezeném množství nápoje včetně
kávy a čaje. Zaměstnancům nabízíme volnou pracovní dobu
a kompenzaci sedavého zaměstnání různými druhy cvičení.
Naši lidé si chválí fitness centrum a sprchy přímo v budově,
oceňují vybavené kuchyňky a elektronické stravenkové karty, které mohou využít v řadě restaurací a prodejen potravin
v našem okolí,“ líčí Tomáš Bílek ze SONY DADC.

Moderní technologie usnadňují práci

Stále důležitější součástí kanceláří jsou i moderní technologie, které výrazně ovlivňují charakter práce, a to například
tím, že umožňují snazší propojení týmů či práci z domova.
Nejde už přitom jen o instant messaging či skype, který
ke komunikaci s kolegy či zákazníky používá až 87 procent
zaměstnanců center podnikových služeb (o 55 procent více
než přede dvěma lety), ale i nejrůznější on-line úložiště,
software pro vzdálený přístup nebo počítač s více monitory,
který dle mnoha studií zvyšuje efektivitu až o 30–40 procent.
Velký posun je patrný i při využívání webkonferencí. Možnost využívat a rozvíjet moderní technologie přitom oceňují
zejména mileniálové, kteří se v českých centrech podnikových služeb pomalu stávají nejsilnější generací.

Mileniálové milují terasy a zahrady

Mileniálové přinášejí do kancelářského prostředí ještě
jeden trend a tím je využívání zahrad a teras v práci. Mladí lidé
dnes v průběhu dne rádi mění místo, odkud pracují, a zahrada
či terasa je především v letních dnech vítaná změna. V celé
řadě firem si zde pěstují bylinky nebo zeleninu, využívají
gril k přípravě oběda, pořádají zápasy ve stolním fotbale
anebo na čerstvém vzduchu řeší pracovní úkoly. To je běžná
praxe například ve společnosti Novartis. „Bonusem pro naše
zaměstnance je velká venkovní terasa s křesly a slunečníky
a přísunem čerstvého ovoce. Díky bezdrátové síti můžeme
pracovat odkudkoliv,“ říká Petr Renner. n
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Kolega robot – včera sci-fi, dnes realita
Nahradí nás v práci stroje? Někteří experti jsou
přesvědčeni o tom, že tento osud hrozí mnoha
pracovníkům, protože každé druhé zaměstnání má
být automatizací ovlivněno. Praxe však ukazuje,
že robotizace pro zaměstnance i firmy představuje
především příležitost. Pracovní pozice nebudou
zanikat nijak živelně, spíš se postupně změní jejich
náplň a charakter. K automatizaci totiž dochází
na úrovni konkrétních úkolů, nikoliv celých
pracovních míst.
Asi nejdál je v adopci těchto technologií sektor podnikových služeb. Robotická automatizace procesů (RPA) v tomto
oboru neznamená průmyslové roboty, ale softwarové nástroje, které dokážou převzít značnou část rutinní administrativní
práce a v kombinaci s technologiemi strojového učení a umělé
inteligence i řadu dalších, odbornějších úkolů. Po automatizaci účetnictví, reportingu nebo jednoduchých zákaznických
dotazů tak tyto nástroje vstupují i do řešení náročných úkolů,
jako je správa a vývoj softwaru, analytika, tvorba prognóz,
pokročilý monitoring, řízení financí, či dokonce vytváření
pracovních nabídek a smluv. Masivní nasazování těchto technologií umožňuje firmám jednak přesunout lidskou pracovní

sílu na kvalifikovanější úkoly, jednak ušetřit náklady a dosáhnout vyšší rychlosti a efektivity při procesování služeb. Nasazení robotické automatizace také umožňuje snížit množství
chyb, jichž se lidé při plnění opakujících se manuálních úkonů
nutně dopouštějí. Zatímco lidská práce vykazuje v průměru
78procentní přesnost, v případě robotického softwaru dosahuje přesnost i více než 95 procent.

Výhody a výzvy

Lidé se pomocí automatizace postupně zbavují nezajímavé rutinní práce a ruce se jim uvolňují pro kreativnější
úkoly, při kterých je důležité zejména kritické myšlení a komunikace. Podílet se mohou i na vývoji, trénování, řízení či
na údržbě robotického softwaru. „V souvislosti s novou náplní práce lidí přichází ke slovu nutnost průběžného vzdělávání, důležitá je zejména oblast datové analytiky a technologií
souvisejících s robotickou automatizací. Experti z našeho
oboru se shodují na tom, že by se RPA dokonce měla stát
součástí základní počítačové gramotnosti kancelářských
pracovníků,“ říká Jonathan Appleton, ředitel asociace
ABSL, s tím, že řada center podnikových služeb už dokonce
základy RPA zařadila do vstupních školení pro všechny nové
zaměstnance. Lidé, kteří znají „řeč strojů“, jsou a budou
na trhu práce ve velké výhodě, a to i v profesích, které
jsou dnes plně nepočítačové. „Velká část pracovních pozic
budoucnosti bude založena na spolupráci lidí a strojů. A tato
budoucnost začíná už dnes,“ říká Jonathan Appleton. Lidé
by se dle něj měli učit i novým formám spolupráce v rámci
týmů, které budou díky digitalizaci a automatizaci mnohem
více různorodé, ať už se bavíme o virtuálních týmech, spolupráci na dálku anebo o komunikaci s robotickými kolegy
využívajícími umělou inteligenci.

Chatboty přebírají komunikaci

Vedle RPA získávají na významu i nástroje vybavené
technologiemi pro automatizovanou komunikaci v přirozeném jazyce, tzv. chatboty. Pro kontakt se zákazníky, při náboru
zaměstnanců i v dalších HR procesech je dle průzkumu ABSL
v loňském roce využívalo již 30 procent poskytovatelů podnikových služeb, do dvou let pak dle expertů doplní lidské
kolegy ve všech českých centrech služeb. Důvod je jasný:
přinášejí do komunikace rychlost a snižují náklady. Například
podle průzkumu společnosti Gartner jsou organizace díky
chatbotům schopné snížit objem telefonátů nebo e-mailů až
o 70 procent. Navíc až 80 procent běžných požadavků
dokážou chatboty vyřešit rychleji než lidé, kteří se mohou
soustředit na řešení nestandardních situací.
Nejde přitom o zcela novou technologii, digitální asistenty
ve smartphonech využívají lidé již několik let. Nový je ovšem
trend nasazování chatbotů v rámci podnikových aplikací
a profesionálních služeb. „Chatboty v ideálním případě představují otevřenou platformu, k níž lze podle potřeby přidávat
nové funkce. Systém generuje odpověď na přijatý dotaz
a zároveň může provádět další akce, například zapisovat důležitá data do databáze a propojovat je s dalšími podnikovými
aplikacemi, jako je například systém pro rezervaci zasedacích
místností, firemní intranet, Projekt Management systém či
profily společnosti na sociálních sítích,“ vysvětluje Lukáš
Kaňka, ředitel společnosti D-ploy, která se vývojem chatbotů
zabývá. Chatboty dle něj pracují s rozpoznáváním významu
klíčových slov, dokážou chápat gramatické struktury nebo
analyzovat stromy konverzace. Na základě dostupných dat
a proběhlých interakcí se pak neustále učí a zdokonalují.

Roboti jdou do světa

Slovo robot je českého původu a je tedy skoro příznačné,
že Česká republika dnes patří k zemím, kde je robotika velmi
rychle přijímána a zároveň prostřednictvím profesionálních
služeb i „vyvážena“ do celého světa – a to bez ohledu na to,
že Karel Čapek si pod robotem asi nepředstavoval zrovna
RPA. „Způsob práce v centrech podnikových služeb a to, jak

tato centra fungují, jsou pro zavádění automatizace ideální.
Robotická automatizace procesů je dnes navíc stále častěji
nabízena i jako služba (RPA as a service). Česká centra podnikových služeb tak tato řešení nejen využívají, ale rovněž
vyvíjejí a spravují pro své partnery a totéž se týká i chatbotů,“
říká Jonathan Appleton a dodává: „Můžeme tedy de facto říci,
že robotizaci nyní vyvážíme do světa.“ n
/lip/

AUTOMATIZACE V ČÍSLECH
Společnost Deloitte v loňském
roce vydala dvě zajímavé studie:
„Automatizace práce v České republice“
a „Roboti čekají – jste připraveni sklízet
výhody?“ (The robots are waiting – are
you ready to reap the benefits?). Vyplývá
z nich, že robotická automatizace
procesů zvýšila produktivitu firem
v Česku o 74 procent. Díky zvýšené
produktivitě se pak může do roku 2033
zvýšit potenciál české ekonomiky až o 78
procent, což je více než dvojnásobek
růstu bez využití robotizace.
Trh s nástroji pro RPA v loňském roce
vzrostl dle průzkumu společnosti Gartner
o 57 procent na 680 milionů dolarů.
Ani v následujících letech nebude
tempo růstu nízké – v roce 2022 má
RPA trh dosáhnout celkové velikosti
2,4 miliardy dolarů. Zejména v případě
největších podniků se z RPA již stává
mainstreamová záležitost, do roku
2022 bude RPA v nějaké podobě a míře
využívat 85 procent velkých firem.
Očekává se, že nástroje nejen pro
základní, ale i pokročilou automatizaci

budou na trhu běžné a cenově dostupné
podnikům všech velikostí maximálně
do pěti let.
Podle průzkumů asociace ABSL mělo
v loňském roce technologie RPA
nasazeno 74 procent českých center,
ve 30 procentech se využívaly chatboty
a ve 30 procentech nástroje spadající
do kategorie umělé inteligence.
Nejrychleji postupuje automatizace
při zpracovávání finančních procesů
(automatizováno v průměru 57 procent
procesů), následují lidské zdroje (42
procent), zákaznické služby (25 procent)
a IT služby (25 procent). V průměru je
v českých centrech podnikových služeb
automatizováno 29 procent procesů.
V roce 2018 zastali softwaroví roboti
v oboru podnikových služeb v ČR práci
4000 zaměstnanců na plný úvazek, což
odpovídá čtyřem procentům pracovní
síly. ABSL očekává, že v průběhu
letošního roku vzroste toto číslo
na dvojnásobek.

ANKETA

Jak práce v oboru podnikových služeb změnila váš život a co vás na ní nejvíc baví?
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JANA FÁRNÍKOVÁ
Project Manager,
Epiroc Czech
Republic

JULIUS CAESAR
ABENSUR
Principal Consultant,
Novartis

V této práci se nikdy
nenudím. Jako projektovou manažerku mě s každým
novým projektem čeká nová výzva. Ať už hledám
nového mobilního operátora pro firmu, nebo
vedu implementaci nového IT nástroje, musím se
stát takovým malým expertem na danou oblast
a úspěšně dovést projekt do konce. Je velmi
inspirující poznat během projektu nové lidi –
v rámci naší firmy, nebo externí spolupracovníky
z různých oblastí byznysu. Tato práce je hlavně
o lidech a to ji činí nesmírně kreativní a zajímavou.

Pracovní atmosféra
je srovnatelná s účastí v programu ERASMUS
– v tomto případě pro odborníky. Je to jedna
z těch životních příležitostí, které mohou skutečně „nastartovat“ vaši kariéru, a to díky široké
škále možností, spolupráci s interními zákazníky
a kolegy po celém světe a možnosti ovlivňovat
realizaci firemní strategie. Baví mě naše kultura –
prostředí, kde je zvídavost podporována a klíčem
k úspěchu je týmová práce; kde můžeme aktivně
rozvíjet naše dovednosti a také síť kontaktů. Je to
zkrátka místo, kde se věci dějí.

ZUZANA SRNÁK
Department Manager,
OKIN BPS
Po studiích a práci
v zahraničí jsem hledala
firmu v Ostravě, ve které
bych využila své jazykové dovednosti. Díky OKIN BPS jsem denně v kontaktu
se zahraničními klienty a poznávám spoustu lidí
z různých zemí. Firma mi také umožnila skvělý
kariérní rozvoj. Z pozice Team Leadera jsem
postoupila na pozici Department Managera pro
oddělení služeb zákazníkům. Nyní, po návratu
z mateřské dovolené, se starám o nově získané
klienty. Jsem velmi pyšná na to, že se naše firma
ubírá perspektivním směrem a nabízí stále nové
pracovní příležitosti.

GABRIELA GÁPLOVSKÁ
M&A Consultant,
Siemens Global
Business Services
Do podnikových služeb
jsem zamířila, protože
obsazují pozice i s minimální
praxí. V Siemensu jsem začínala v nákupu. Jak to
tak v „sharedku“ bývá, postupně se objevovaly
další nabídky: Quality Manager, Project Manager
až po současnou pozici. Siemens poskytuje
obrovské možnosti kariérního růstu, ale
i uplatnění třeba během mateřské dovolené – já
jsem pracovala na částečný úvazek jako Business
Administrator. Také oceňuji flexibilní pracovní
dobu, která mi umožňuje skloubit pracovní
a rodinný život.

TOMÁŠ BÍLEK
Team Leader Sales
Order Administration,
Sony DADC Czech
Republic
Nejvíce mě baví množství
příležitostí. Vzhledem k tomu, že
našim klientům poskytujeme prakticky každou
službu, kterou může jejich dodavatelský řetězec
potřebovat, člověk tu nakoukne pod pokličku
všech oddělení od výroby přes distribuci až
po finance i IT. Rozmanité jsou i možnosti růstu.
Můžete se vyprofilovat třeba jako analytik, vedoucí týmu nebo úplně změnit oddělení. Diverzita se
promítá i do složení našich týmů, například v tom
mém máme lidi ze šesti různých zemí. Každodenní
komunikace v cizím jazyce a srovnávání různých
kultur dávají člověku nadhled a pocit pestrosti.

JAKUB KALÁB
FP&A Team Leader,
Zebra Technologies
CZ
Po škole jsem ještě neměl
úplně jasnou představu
o tom, co bych chtěl přesně dělat. Začal jsem proto pracovat v Zebře jako stážista,
abych získal větší přehled o svých možnostech. Práce mě bavila a dostal jsem zde prostor postupně se
kariérně rozvíjet. Všechny pracovní pozice, kterými
jsem si prošel, mě postupně formovaly a i díky tomu
již vím, jakou cestou bych se chtěl v budoucnu vydat.
Nejvíce mě zatím v práci nadchla možnost spolupráce na široké škále projektů. Setkávám se tak s lidmi
nejen z různých oddělení naší brněnské pobočky, ale
mám možnost i vycestovat a komunikovat s kolegy
na pobočkách po celém světě. Není špatné si čas
od času rozšířit obzory.
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The Future
in 4D

Jak budou vypadat finance
v roce 2025?
Podle průzkumu společnosti Deloitte mezi finančními řediteli v ČR pro rok 2019
se zdá, že v oblasti zavádění umělé inteligence většina finančních ředitelů zatím
spíše čeká na první průkopníky. Čeká se na ty, kteří tuto technologickou inovaci
ve financích implementují, otestují a odhalí řešení s nejlepší návratností.

Disruptive
by nature

Rozhodování v reálném čase
The ﬁnance factory
Transakce budou bezdotykové díky automatizaci
a kognitivním technologiím. Ve vybraných finančních
procesech se začne využívat blockchain.

Pracovní síla a pracovní
prostředí

Finance
2025

Digital
sophistication

Nikdo z nás s jistotou neví, co nás
v budoucnu čeká, ale všichni
máme odpovědnost se zamyslet
nad tím, co se pravděpodobně
stane, a připravit se na to. Tohle

Zaměstnanci finančních útvarů
budou používat nové postupy
a nové technologie. To bude od
nich vyžadovat jiné kompetence
než doposud.

Role finanční funkce
Rutinní finanční procesy budou
do značné míry automatizované,
a finance se proto mnohem více
zaměří na pokročilé analýzy
a služby interním zákazníkům.

Datová kvalita
Rozšiřování API povede ke
standardizaci dat, ale to
nebude stačit. Společnosti se
budou nadále potýkat s
datovou kvalitou.

Reportingové cykly

2025

Finanční výkonnost se začne sledovat
v reálném čase. Periodické výkaznictví
už nebude výchozím bodem pro řízení
provozu a rozhodování – pokud jím
vůbec někdy bylo.

je budoucnost, kterou očekáváme

Diversity
is in the DNA

ve světě financí.
Podnikové informační
systémy (ERP)
Finanční aplikace a inovativní
funkcionality a uživatelská rozhraní
představují pro tradiční ERP výzvu.
Velcí dodavatelé ERP ale budou
připraveni.

Samoobsluha
Samoobslužnost se stane normou.
Na finanční ředitele a jejich týmy to
vytvoří tlak se transformovat.

Provozní model financí

V

oblasti kognitivních technologií jsou finanční ředitelé
názoru, že se zaměstnanci
do pěti let naučí s těmito technologiemi lépe pracovat a vzájemně se doplňovat. Současně ale bude do deseti
let část zaměstnanců tímto druhem
technologií zcela nahrazena. Jak tedy
budou vypadat finance v následujících letech?

6. výroční konference ABSL

ERP řešení, kognitivní
technologie a robotizace
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Většina transakcí v účetnictví už nebude vyžadovat zásah účetního, a to díky
nové generaci cloudových ERP řešení,
kognitivní technologii a robotizaci.
Všechna tato řešení umožní radikální
zjednodušení procesů a minimalizuje
potřebu manuálního zpracování. Pracovníci v účetnictví a controllingu se
budou moci soustředit na design, implementaci a na údržbu ERP a dalších
nadstavbových technologických systémů. Hlavním požadavkem bude zna-

Schopnost obhájit přesun lidských a finančních zdrojů z operativních transakcí do podnikových
financí bude vyžadovat umění dodat

Marek Kouřil

Tereza De Bardi

lost financí a účetnictví z procesního
a metodického hlediska. K nim nově
přibude především schopnost propojit
je se správnými technologiemi a umět
tyto technologie obsluhovat.

a IT odborníků se znalostí účetnictví
a podnikových financí. Jejich organizační struktura bude více odpovídat
funkční struktuře byznysu (tzv. business partnering).

Zaměstnanci budoucnosti
ve financích: datoví analytici
a IT odborníci

Představte si nyní libovolný proces,
který vyžaduje silné zapojení
účetních. Jak se takové uvedené
změny projeví v dané oblasti? A jaký
vliv to bude mít na celou organizaci?

Počet zaměstnanců ve finančních
organizacích se přelije z oblasti tradičního účetnictví a operativy do reportingu, plánování, datové analýzy
a do specializovaných oblastí, jako jsou
daně nebo treasury. Rutinní forecasty
budou zajištěny systémy a algoritmy.
Ty budou neustále vyhodnocovány
malým počtem specializovaných odborníků, jako jsou datoví vědci, programátoři, ale i kognitivní psychologové.
Finance budou organizovány plošněji.
Zmizí tradiční rozdělení útvarů, jako
je účetní oddělení, controlling nebo
plánování, a budou vytvořeny nové
integrované týmy datových analytiků

Jaká z vašich důležitých rozhodování
jsou závislá na závěrkovém
kalendáři? Zamyslete se, jak by taková
rozhodnutí mohla být přijímána
v jakémkoli dni během roku a co by to
přineslo za příležitosti.

Ostatní části organizace jako výroba,
obchod, marketing a HR se stanou
soběstačnými a nezávislými na obsluze někoho z finančního týmu. Dotazy ohledně faktur, plateb, rozpočtu,
finančních výsledků nebo reportů
budou k dispozici v aplikacích na mobilních telefonech nebo přes chatboty. Složité reporty a analýzy plné dat
a čísel budou nahrazeny přehlednými
vizuálními informacemi, které budou
intuitivně dostupné a jednoduše vyhodnotitelné. Informace a poptávka
po nich se budou vyskytovat v takovém množství, že nebude možné zaměstnávat lidské zdroje, které by je
poskytovaly, a zaměření organizací
na samoobslužné řešení se stane součástí každé vyspělé firemní kultury.

Zjistěte více: www.deloitte.cz/crunchtime

© 2019 Deloitte Česká republika.

Finanční cykly s periodickým reportingem a analýzami se stanou minulostí. Finanční týmy budou poskytovat
podklady pro rozhodování v reálném
čase. Externí uživatelé, tj. trhy a regulatorní orgány, budou nadále vyžadovat konsolidované informace na periodické bázi, ale častěji a se zaměřením
na budoucnost. Nejlepší organizace
budou mít novou mantru: „Neděláme
uzávěrku, nemáme měsíční ani čtvrtletní forecasty. Vše se děje kontinuálně
a v reálném čase.“

Aplikace v mobilu, chatboty
nebo vizualizace dat

Zavádění robotizace a umělé inteligence, společně se změnou
kompetenční struktury lidí ve financích, povedou ke vzniku nových
provozních modelů financí. Více prostoru také dostanou nové
formy zaměstnávání lidí ve financích (freelancers, gig workers,
crowdsourcing).

Developing
future talent

Registrace jsou otevřeny,
více informací na: conference.absl.cz

svým interním zákazníkům novou
hodnotu služeb. A to prostřednictvím
kvalitních a včasných podkladů pro
rozhodování v období nejistoty a perfektního proaktivního zákaznického
přístupu.

ředitel oddělení
poradenských
služeb, Deloitte

ředitelka oddělení
poradenských
služeb, Deloitte
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Jsou čeští zaměstnanci připraveni
na éru umělé inteligence?
Do roku 2022 se trh práce tak změní, že celých
54 procent zaměstnanců bude potřebovat přeškolit
nebo dovzdělat. Alespoň to vyplývá ze studie
Future of Jobs (Budoucnost práce), kterou vydalo
Světové ekonomické fórum (WEF). Dle stejné studie
vlivem umělé inteligence a automatizace zmizí
75 milionů pracovních pozic, ale 133 milionů se
vytvoří. Jsou to čísla, která budou v reálu s největší
pravděpodobností vypadat dost jinak, jedno z nich
ale vyplývá: pokrok jde tak rychle, že jednou
dosažené vzdělání již nestačí.
Aby člověk držel krok s technologiemi, které transformují
prakticky všechny obory, mění pracovní postupy a kladou
nové požadavky na znalosti a dovednosti lidí, musí se vzdělávat průběžně po celý život. Aktuálně to asi nejvíce platí pro
obory IT a profesionálních podnikových služeb, které jsou
technologiemi robotické automatizace a umělé inteligence
ovlivněny asi nejvíce a v souvislosti s jejich zaváděním vzniká celá řada nových pracovních pozic. Studie Capgemini dokonce uvádí, že dvě třetiny firem, které již nasadily systémy
umělé inteligence, v důsledku toho vytvořily více pracovních
míst. Často jde přitom o úplně nové profese, které obvykle
vyžadují hlubší technické znalosti. Firmy tak vedle datových
analytiků a vývojářů hledají například designéry chatbotů,
trenéry robotického softwaru nebo návrháře virtuální reality.
Kde ale vzít na výkon těchto profesí potřebné kompetence?

Zvyšování kvalifikace – výhoda na trhu práce

Tradiční školství zatím studenty na tyto nové profese
nepřipraví, vzdělávání by proto měli vzít do svých rukou jak
samotní zaměstnanci, tak zejména firmy, jejichž motivací je
rozvíjet znalosti a dovednosti svých lidí. Podle průzkumu
společnosti Randstad se chce na získávání nových dovedností
zaměřit 80 procent Čechů. Obecně se zaměstnanci domnívají,
že udržování vlastních dovedností a kompetencí na aktuální
a konkurenceschopné úrovni je jejich vlastní odpovědností.
I proto se více než třetina respondentů tohoto průzkumu
věnuje vzdělávání po vlastní ose, mimo zaměstnání.
Zaměstnavatel, který ve vzdělávacích aktivitách své lidi
podpoří, ovšem na trhu práce získává výhodu. Zejména mezi
mladší generací. „I když si nejmladší generace obvykle myslí,
že studium na vysoké škole není nutné, plně si uvědomuje
nezbytnost průběžného celoživotního vzdělávání. I proto
dává při výběru zaměstnavatele přednost těm firmám, které
svým zaměstnancům pomáhají s rozvojem, a to nejen v jejich
oboru, ale například i v oblasti tzv. měkkých dovedností,“
vysvětluje Jitka Součková ze společnosti Grafton Recruitment.
Souhlasí s tím i Darina Orgonášová ze společnosti SAP Ariba:
„Kontinuální vzdělávání je nevyhnutelným předpokladem pro
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úspěch našich týmů. Mezi uchazeči o práci jsme hlavně v poslední době zaznamenali zvýšený zájem o informace týkající
se možností růstu a vzdělávání, což zájemci také vnímají jako
jeden z důležitých benefitů poskytovaných zaměstnavatelem.“
Kvalitní vzdělávací program dnes může fungovat i jako
nástroj retence, tedy udržení zaměstnanců. „Zaměstnanci, kteří se mohou u zaměstnavatele rozvíjet po osobní
i profesní stránce, zůstávají ve firmách déle,“ říká Milan
Novák, ředitel agentury GoodCall, a dodává: „Propracovaný
rozvojový program může být navíc zásadní pro další vývoj
společností, přináší inovace a zaměstnanci obohacení o nové
informace a znalosti technologií mohou přispívat i k obměně
obchodního modelu.“

Do vzdělávání musejí investovat i firmy

Firmy jsou si důležitosti firemního vzdělávání rovněž
vědomy, přesto do něj v současnosti ve valné většině případů
investují jen minimálně. Podle posledních údajů ČSÚ využívá 79 procent českých firem k zajištění firemního vzdělávání
služby externích dodavatelů a investuje v průměru 3134 korun na jednoho zaměstnance ročně. Celkově strávili zaměstnanci v ČR vzděláváním průměrně 11 hodin ročně. S rozvojem technologií a změn charakteru lidské práce by měly
firmy tento přístup přehodnotit, protože zaměstnance bude
totiž potřeba přeškolit na nové kompetence. Důraz bude
kladen zejména na pokročilé kognitivní a sociobehaviorální
dovednosti, jako jsou kritické a analytické myšlení, řízení
projektů či vztahů, péče o lidi a podpora týmové spolupráce.
Upozorňuje na to i studie Světové rozvojové banky.
Výjimku v oblasti vzdělávání tvoří obor podnikových
služeb. Dle asociace ABSL sdružující poskytovatele profe
sionálních služeb poskytují zaměstnavatelé z tohoto sektoru
svým lidem školení průměrně v rozsahu 40 hodin ročně, což
je téměř čtyřnásobek celorepublikového průměru. Nad to se
mohou manažeři, kteří chtějí rozvíjet svou kariéru v tomto
oboru, zúčastnit unikátního rozvojového programu ABSL
Fusion, v jehož rámci získají jak přehled o trendech v oboru,
tak i praktické informace a zkušenosti z jejich implementace
do praxe. „Důvodů, proč takto intenzivně šlapeme do vzdělání, je hned několik. Asi nejdůležitějším důvodem ale je, že
centra služeb jsou v zavádění technologií a inovací v první linii, digitální transformace totiž přímo souvisí s jejich podstatou, s možností poskytovat služby centralizovaně a efektivně,“ říká Jonathan Appleton, ředitel ABSL. Dle nedávné studie
společnosti Hackett Group je celých 89 procent vedoucích
představitelů oboru sdílených podnikových služeb přesvěd-

čeno o tom, že digitální transformace zásadně změní potřeby
podnikání, jen 26 procent respondentů má ale k řízení této
transformace ty správné kompetence. Na řadu tak přichází
studium. Asi největší zájem tato společnost zabývající se
vzděláváním registruje v oblasti datové analytiky a robotické
automatizace. „Potřeba zvyšovat znalosti a dovednosti lidí
nebyla snad nikdy větší. Se sílící orientací poskytovatelů podnikových služeb na komplexnější a kvalifikovanější aktivity
rostou i jejich investice do specializovaných tréninkových
programů. Abychom naše klienty v zavádění automatizace
a při práci s daty podpořili, vyvinuli jsme sadu kurzů, které
obvykle zahrnují 20–40 hodin samostudia a zajistí, že
zaměstnanci získají potřebné know-how pro nové kompetence,“ vysvětluje Ben Hartfield z Hackett Group.

din školení ročně a díky internímu týmu firma šetří zhruba
60 procent průměrné tržní ceny za jeden tréninkový den.
Uspořené náklady pak může využít na rozšiřování nabídky
kurzů, o které je mezi zaměstnanci velký zájem.
Rostoucí zájem o firemní školení a kurzy zaznamenala
mezi svými lidmi i společnost SAP Services, která zavedla
dokonce neomezené vzdělávání. „Naši zaměstnanci mají
k dispozici nabídku několika tisíc kurzů. Nabídka vzdělávání je v SAP Services de facto neomezená, podmínkou
samozřejmě je, aby měl zaměstnanec splněny své pracovní
povinnosti,“ říká Iveta Chválová ze SAP Services. n /mta/

Interní školitelé

Různé společnosti přitom ke školení svých zaměstnanců
přistupují různě, například více než polovina z nich podle
statistik WEF uvedla, že bude školit pouze zaměstnance
na klíčových pozicích. V každém případě by firmy měly začít
tím, že se pokusí identifikovat růstové segmenty a predikovat
potřebné zdroje i jejich podobu a kompetence. Pak už stačí
jen promyslet, zda školení nechají v rukou externích poskytovatelů vzdělávání anebo zapojí interní školitele
a e-learning.
Cestou interních školitelů se nedávno vydala například
akademie ve společnosti Siemens Global Business Services,
která dnes nabízí více než 200 vzdělávacích aktivit poskytovaných buď formou prezenčních kurzů, či prostřednictvím
e-learningu. Každému zaměstnanci se dostane zhruba 60 ho-

PRACOVNÍ POZICE V BUDOUCNOSTI
Studie WEF uvádí, že pro příští roky nejrychleji poroste
zájem o následující pozice: datový analytik, datový
vědec, specialista na umělou inteligenci a strojové učení,
vývojář a analytik softwaru/aplikací, specialista na prodej
a marketing, specialista na big data, expert na digitální
transformaci a odborník na nové technologie.
Zájem naopak díky technologiím začne opadat
o následující profese: pracovník na zadávání dat,
účetní, expert na správu objednávek či sledování
plateb, sekretářka, dělník v továrním provozu, expert
zákaznických služeb.

LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME
PRVNÍ LEADERSHIP PROGRAM PRO PODNIKOVÉ SLUŽBY.
Program ABSL Fusion odstartoval v lednu 2019 výhradně pro členy ABSL. Těží z rozsáhlé sítě ABSL sdružující
vizionáře a inovátory z různých sektorů, kteří pomáhájí účastníkům programu stát se lídry budoucnosti.

BUILDING OUR FUTURE TOGETHER.

JAKÉ DOVEDNOSTI CENTRA SLUŽEB NEJČASTĚJI POSTRÁDAJÍ U UCHAZEČŮ O PRÁCI?
NA CO BY SE MĚLI ZÁJEMCI O PRÁCI V TOMTO OBORU ZAMĚŘIT?
Technologie
Jazykové vybavení
Schopnost řídit jiné lidi
Inovační myšlení
Schopnost analyzovat data
Znalosti financí
Obchodní dovednosti
Důraz na zákazníka
Umění vyjednávat

9%

17 %
17 %
13 %

30 %
30 %
26 %
26 %

60 %

Pro více informací navštivte webové stránky www.absl.cz/fusion

Pramen ABSL, 2018
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Foto ABSL

Diamant za inovaci.
Projekty lze nominovat
do konce října

Co mají společného Siemens, Dimension Data,
AB InBev, Zebra Technologies, KBC Group,
Atlas Copco a Johnson & Johnson? Každá z těchto
firem se může chlubit zajímavým inovativním
projektem, s jehož pomocí zefektivnila své procesy,
zlepšila poskytované služby, přispěla k rozvoji
dovedností svých lidí nebo zvýšila standard svého
pracovního prostředí. A získala za to obří diamant!

O

cenění v podobě zářivého diamantu
uděluje každoročně asociace ABSL
v sedmi kategoriích. Výherci letošního
ročníku dosud nejsou známí, vyhlášeni
budou až v rámci slavnostního večera
na výroční konferenci ABSL, která
proběhne ve dnech 13.–14. listopadu
v Brně. Své nominace mohou firmy
podávat až do konce října, inspirovat se přitom mohou
například loňskými vítěznými projekty
V kategorii Education (Nejlepší projekt v oblasti vzdělávání) byla oceněna společnost Siemens za svůj komplexní
vzdělávací program, s pomocí něhož rozvíjí své zaměstnance
během celé jejich kariérní dráhy. Její Shared Services Academy
zahrnuje více než 200 vzdělávacích aktivit poskytovaných
70členným týmem interních školitelů ať už formou prezen
čních kurzů, či prostřednictvím e-learningu. Veškeré vzdělávací aktivity řídí interní LMS (Learning Management Systém)
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a využívány jsou i jiné technologie, například virtuální realita.
Měsíčně se lze přihlásit na 30 tréninků, které vyvinuli a vedou
samotní zaměstnanci, čímž dochází k výraznému snížení
nákladů na firemní vzdělávání v porovnání s využitím externích zdrojů. Díky akademii se každému zaměstnanci dostane
zhruba 60 hodin školení ročně, což je třikrát více než před
čtyřmi lety.
V kategorii Business Innovation (Nejlepší inovace)
získala cenu společnost Dimension Data, která v uplynulém
roce úspěšně centralizovala technickou podporu ze 47 zemí
do dvou servisních center sídlících v Praze a v Bengalúru.
V Praze za tímto účelem musela v průběhu pouhých devíti
měsíců najmout 160 technických expertů, kteří hovoří sedmi
různými jazyky a obsluhují celkem 13 000 zákazníků z celého
světa. Projekt, jehož součástí byl i kompletní re-design procesů
s cílem co nejvíce zlepšit zákaznickou zkušenost, přinesl meziroční růst tržeb o osm procent, kvalitnější vzdělávání zaměstnanců a o 40 procent vyšší efektivitu při poskytování služeb.
V kategorii Customer Initiative (Nejlepší zákaznický
projekt) si cenu zasloužil projekt společnosti Anheuser-Busch
InBev Czech, jehož cílem bylo zvýšení transparentnosti dodatečných nákladů, které vznikají v průběhu zaoceánské přepravy, a jejich následné snížení. Společnost proto během pouhých
tří měsíců vyvinula Accessorials Risk Management Dashboard,
který dokáže pracovat s informacemi ze systémů dopravců
a predikovat výši poplatků za zdržení, demuráž či za skladování zboží v přístavech. Na denní bázi dochází také ke kontrole
využití přepravních kontejnerů a jejich efektivnějšímu vytěžování. Díky této iniciativě se podařilo snížit dodatečné náklady
spojené se zaoceánskou přepravou mezi lety 2017 a 2018 o více
než 50 procent.
V kategorii Value Creation (Nejlepší přidaná hodnota) byla oceněna společnost Zebra Technologies za projekt

orientovaný na rozvoj a motivaci zaměstnanců. Renomované
společnosti v oblasti lidských zdrojů potvrzují, že investice
do vzdělávání a rozvoje zaměstnanců se firmám vracejí v podobě vyšší efektivity a spokojenosti jejich zaměstnanců. Společnost Zebra Technologies se rozhodla jít touto cestou a vytvořila
celou řadu příležitostí pro své zaměstnance, které umožňují
dále rozvíjet jejich znalosti a dovednosti. Nejedná se pouze
o širokou nabídku externích a interních školení, ale i o možnosti vyzkoušet si práci na jiném oddělení formou krátkodobých
nebo dlouhodobých rotací, zapojit se do nových projektů, jako
je např. robotizace, zkusit si práci v oddělení interního auditu
(a poznat, jak funguje globální firma) nebo v zahraničních
pobočkách Zebry. Výsledky tohoto dvouletého projektu jsou
velmi pozitivní – fluktuace zaměstnanců klesla za toto období
o 50 procent a je výrazně pod tržním průměrem.

tují. S pomocí svého RPA Competence Center řeší KBC Group,
SSC CZ již 54 procesů v rámci své organizace. Kromě toho
poskytuje SSC RPA CoC tým podporu jiným entitám v rámci
firmy KBC, a tudíž zvyšuje efektivitu celé skupiny.

V kategorii Business Excellence (Nejlepší projekt v oblasti kvality) zvítězila společnost KBC Group, Shared Service
Center CZ, která inovativním způsobem značně zredukovala operační náklady. Společnost se v roce 2018 zaměřila
na možnosti využití robotické automatizace procesů ve svém
brněnském centru sdílených služeb. Vedle snížení chybovosti
a zvýšení efektivity (roboti pracují až 10× rychleji než člověk)
dosáhla společnost KBC Group, SSC CZ i snížení pracovního
zatížení. Roboti zastanou práci zhruba za 27 pracovníků na plný
úvazek, kteří se díky automatizaci mohou věnovat komplexnějším procesům. Do projektů robotizace procesů je zapojeno
asi 30 zaměstnanců, kteří roboty vyvíjejí, implementují a tes-

V kategorii Innovative Workplace (Inovativní pracovní
prostředí) získala ocenění společnost Johnson & Johnson,
která přestěhovala své kanceláře ze tří různých pražských
lokalit do nových moderních prostor, jejichž podobu měli šanci
ovlivnit i samotní zaměstnanci. Cílem celého projektu bylo
nabídnout zaměstnancům inovativní pracovní prostředí, které
podporuje spolupráci a kreativitu a zároveň nabídne zaměstnancům zázemí pro relax a volnočasové aktivity. Při vytváření
kanceláří, kde sídlí více než 1200 zaměstnanců, byl důraz
kladen i na zdravý životní styl a ekologii. Výsledek přinesl
pozitivní ohlasy nejen u zaměstnanců, ale pochvaly se dočkal
i v médiích. n
/mar/

V kategorii Employer Branding (Budování značky zaměstnavatele) uspěla společnost Atlas Copco, která v souvislosti se změnou jména z Edwards Services na Atlas Copco Services
zrealizovala úspěšnou rebrandigovou kampaň zaměřenou
na stávající i potenciální zaměstnance, partnery a na místní
komunity. Firma se zaměřila mimo jiné i na budování povědomí o značce mezi studenty a potenciálními zaměstnanci, a to
například formou školních prezentací experimentů s vakuem,
účastí na veletrzích práce, soutěží o nejlepší diplomovou práci
či spoluprací s místními komunitami.

ABSL DIAMOND AWARDS 2019

Staňte se diamantem
světa inovací!
Přihlašte svůj výjimečný projekt a získejte
prestižní ocenění ABSL DIAMONDS 2019.
Přihlášky v angličtině posílejte do 31. října 2019.
Více informací na www.absl.cz nebo helena.tabakovova@absl.cz
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Celoživotní vzdělávání je dnes
nezbytností i ve financích a účetnictví

ACCA je asociace certifikovaných účetních, která působí
celosvětově a poskytuje vzdělávání odborníkům z oblasti
financí. Certifikace ACCA zaručuje, že její držitelé spravují
finance kvalitně, eticky a profesionálně. „Plná kvalifikace
ACCA je v mezinárodním měřítku srovnatelná s MBA,“ vysvětluje Viera Kučerová, ředitelka ACCA pro Českou republiku,
Slovensko a Maďarsko, s tím, že vzdělávací programy ACCA
mají kromě rozvoje odborných znalostí z oblasti účetnictví,
financí a práva i další efekt, a sice zvýšení kariérních šancí
absolventů. „Absolventi získají nejen sebevědomí a jistotu, že
problematice financí skutečně rozumějí, ale i mezinárodně
uznaný certifikát, který otevírá dveře dalšímu kariérnímu
postupu,“ dodává Viera Kučerová. Zájem o certifikace ACCA
proto v Česku roste, a to nejen mezi širší veřejností ve finan-

cích, ale i mezi studenty vysokých škol, pro které je k dispozici
speciální program Accelerate.

První diplom již po třech zkouškách

Vzdělávací systém je postaven motivačně. Hned po třech
zkouškách totiž mají studenti na dosah první diplom zvaný Diploma in Accounting and Business, což je motivuje pokračovat
a dosáhnout vyšších stupňů kvalifikace. První diplom je hojně
využívaný například v centrech podnikových služeb jako nástroj na sjednocení úrovně znalostí v nových týmech, oblíbený
je i mezi čerstvými absolventy VŠ: „Velká část z manažerského
účetnictví byla pro mě úplně nová, s různými metodami kalkulací nákladů na výrobu a počítáním odchylek od plánu jsem se
nesetkal ani na škole. Z finančního účetnictví pak byly nejvíce
přínosné konsolidace a aplikace IFRS standardů,“ říká Tomáš
Pořízek, student tohoto programu ze společnosti Siemens GBS.

Digitalizace a celoživotní vzdělávání

Robotizace, která dle mnoha expertů ohrožuje práci účetních, zatím spíš otvírá nové možnosti. Pro firmy je ale často
těžko uchopitelná, nevědí, jaké systémy použít a jak pracovat
se získanými daty. ACCA jim pomáhá i v této oblasti, a to prostřednictvím tzv. Digital Intelligence Hubu, on-line platformy,
v jejímž rámci mají členové ACCA i veřejnost v rámci celoživotního vzdělávání přístup k novým kurzům datové analytiky,
vizualizace a dalším technologickým trendům. „Snažíme se
zdůraznit zejména přidanou hodnotu lidské práce a pomoci
lidem pochopit dopady zavedení technologií. Je velmi důležité
znát souvislosti a ptát se proč,“ vysvětluje Viera Kučerová
a dodává: „Lidé, kteří pochopí, že technologie je výzva, a budou
se dále vzdělávat, se nemusejí žádných katastrofických scénářů
predikujících zánik profese účetních obávat.“ n
/rta/

„Studium ACCA
dává skvělou kombinaci technických
znalostí z účetnictví, finančního reportingu a z byznys
procesů, ale také
např. pokročilé
angličtiny. Pomáhá nám budovat
kvalitní špičkové
týmy a motivované
zaměstnance pracující na svém rozvoji a kariéře,“ říká
ředitel finančního
centra Atlas Copco
Services Roman
Pavloušek.

Fungující tým je nezbytností

Foto 24 Sevices Group

Účetní prý mají patřit mezi profese,
které postupně vytlačí roboti. Není to
však vůbec jisté. Naopak, robotická automatizace sice bez problémů převezme standardizované úkoly, ale s analýzou anebo interpretací dat si stále
mnohem lépe poradí člověk. Stejně
rychle, jako se rozvíjejí technologie, se
však musejí rozvíjet i samotní účetní.

společnostem radí, jak mají inovovat své procesy a zajistit
si tak maximální efektivitu. Metodu Lego® Serious Play® lze
podle ní použít k inovacím zákaznické zkušenosti a služeb,
na budování a rozvoj výkonných týmů, na řešení problémů
v procesech i mezi lidmi a v neposlední řadě k přípravě strategie společnosti či konkrétního oddělení. Metodika využívá
lidského mozku k přetváření nápadů a myšlenek do Lego
modelů, které potom účastníci pomocí významů, metafor
a příběhů představují sobě i ostatním. Nedílnou součástí
metody je pravidlo, že všichni jsou si rovni a názor každého účastníka se počítá. „S použitím této metodiky máme
velké úspěchy. Účastníci se mohou od problémů odosobnit
a nemluvit o nich napřímo, ale přes vytvořené Lego modely.
Diskuze je tak bohatší a bezpečná, protože si vysvětlujeme,
co znamená kostička lega, ne naše emoce nebo frustrace,“
vysvětluje Magda Kolínská.

Zlepšovat výkonnost
podniku lze i metodou
Lego Serious Play
Zvyšování efektivity a výkonnosti je cílem prakticky každé
společnosti a je i samotnou podstatou zakládání a provozování center podnikových služeb. Se správným nastavením
a optimalizací procesů vedoucími k růstu výkonnosti mohou
pomoci i oblíbené kostky Lego, respektive inovativní metoda Lego® Serious Play®, která podporuje tvůrčí myšlení
a týmovou spolupráci.

D

le propagátora této metody na českém
trhu, konzultační společnosti
24 Services Group, ji lze využít i při
hledání řešení na celou řadu problémů,
se kterými se dnes podniky potýkají.

Hrou k řešení problémů

„Obrovskou výhodou této metody je,
že jde de facto o hru. I když je náročná z pohledu nároků
na facilitátora, lidé se jí rádi a bez předsudků účastní, protože
si z přirozenosti rádi hrají,“ uvádí Magda Kolínská, jednatelka společnosti 24 Services Group, která se specializuje
na konzultace v oboru podnikových služeb a jednotlivým

Velmi dobré výsledky zaznamenává metoda Lego®
Serious Play® při motivování zaměstnanců a jejich zapojení
do procesu rozhodování. Motivovaní a aktivní zaměstnanci
jsou na své pracovní pozici spokojení, což je nejlepší cesta
k vysoké výkonnosti a nízké míře fluktuace. Spokojenost
pracovníků a tím i výkon celého týmu, případně celého centra podnikových služeb, výraznou měrou závisí i na správné
komunikaci. „Ve společnostech se často setkáváme s problémy vycházejícími z nedostatečné komunikace mezi
nadřízenými a podřízenými. Důležitý je konzistentní přístup
a včasná informovanost o změnách a plánech ve společnosti,“
komentuje Magda Kolínská a dodává: „Často také chybí zapojení samotných zaměstnanců do rozhodovacích procesů,
což vede ke ztrátě motivace a často i následnému odchodu
lidí, do nichž firma investovala nemalé peníze.“ Díky metodě
Lego® Serious Play® lze zaměstnance zapojit do procesu
spolurozhodování poměrně snadno.

Výsledkem je nalezení společného řešení

„Tento postup je unikátní v tom, že pomůže dostat
na povrch to, co si skutečně myslíme. Naše ruce a mozek jsou
totiž z více než 70 procent propojeny. Metoda je založena
na předpokladu, že každý víme něco unikátního a cenného,
čímž můžeme přispět do diskuze o směřování společnosti,“
dodává Magda Kolínská. Díky této metodě si účastníci uvědomí vlastní i týmovou identitu a zároveň se všichni zapojí
do hledání nejlepšího řešení nebo rozhodnutí pro společnost.
Výsledkem tak může být odpověď na konkrétní problém,
návrh komunikačního plánu či jiné strategie nebo nově navržený proces a akční projektový plán. Je také velmi důležité,
aby účastníci workshopu věděli, že se účastní hledání řešení,
které má reálné šance na využití v praxi. n
/lip/

JAK DOSPĚT K ŘEŠENÍ POMOCÍ
METODY LEGO® SERIOUS PLAY®?
Tým, který hledá řešení, se zúčastní vedeného
workshopu, jehož účastníci si společně „hrají“
s tradičními Lego kostkami. Workshop vždy
vede certifikovaný facilitátor, který řídí celý
proces a volí vhodnou techniku pro konkrétní
skupinu lidí a jejich záměr. Účastníci pak pracují
podle strukturovaného imaginárního scénáře,
díky němuž vytvářejí své modely, které jim následně slouží jako odpovědi a stavební kameny
řešení pro jejich předem stanovené cíle.
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Regiony táhnou, centra služeb
přinášejí život i do menších měst
Nezaměstnanost pode dvěma
procenty a související přetlak
na trhu práce, vysoká fluktuace
a rostoucí nájmy. To jsou neduhy,
se kterými aktuálně bojuje
Praha. Firmy, a to včetně těch
působících v celosvětovém
měřítku, se proto začínají zajímat
i o další regiony, které jsou pro ně
v mnoha ohledech výhodnější.

Liberec
Ústí nad Labem
Turnov

Roztoky u Prahy

Kladno
Rakovník

Prague

Hradec Králové
Pardubice

Dolní Dobrouč

Chrudim

Hradec nad Moravici
Ostrava

Plzeň
Olomouc

Rožnov pod
Radhoštěm

Blansko
Jihlava
Okříšky u Jihlavy

Vyškov

Zlín

Brno

České Budějovice

Zdroj: ABSL Report 2019

těji objevuje i Hradec Králové, Liberec, České Budějovice
nebo Pardubice – na tato a další menší města připadá až
13 procent zaměstnanců oboru. Ve všech těchto městech
fungují vysoké školy, které produkují vhodné kandidáty
na zaměstnance, ať už s technickým, ekonomickým, či
s jazykovým zaměřením. „V očích zahraničních investorů má dobrou pověst nejen Praha, ale i ostatní regiony
ČR, které jsou díky kvalitní veřejné dopravě a městské
infrastruktuře dobře dostupné. Regiony nabízejí jak nižší
náklady oproti hlavnímu městu, tak i dostatek kvalitních
uchazečů o práci,“ uvádí výkonný ředitel asociace ABSL
Jonathan Appleton.

Lidé, nízké nájmy, vysoká kvalita života

Na Brnu firmy oceňují nejen jeho centrální polohu, ale
zejména nižší náklady na zaměstnance a kancelářské
prostory, než jak je tomu v Praze. Brno navíc nabízí hned
tři prestižní vysoké školy, které opouští 17 500 absolventů
ročně. Zaměstnanci a obyvatelé Brna zase oceňují zdejší
vysokou kvalitu života, díky níž se Brno stalo populární i pro cizince. Také Ostrava láká investory z oblasti
podnikových služeb díky nižším nákladům, důležitý je
však i dostatek technicky vzdělaných obyvatel, příznivá
poloha a volná kapacita kancelářských prostor. S ostatními městy a světem je Ostrava spojena jak dálnicí, tak
železnicí, a nachází se zde i mezinárodní letiště. Poměrně
běžně zde pracují také zaměstnanci z Polska či Slovenska, potenciál z pohledu lidských zdrojů je zde tedy
ve srovnání se zbytkem ČR obrovský. Stále častěji se mezi
zahraničními investory skloňuje i Olomouc. Důvodem je
zejména strategická pozice města v centru Moravy, dobré
dopravní spojení s významnými tuzemskými i mezinárodními obchodními centry a výborné zázemí v podobě
dostupných kancelářských prostor. Pro obor podnikových
služeb je pak důležitá i zdejší filozofická fakulta, kde se
vyučuje celkem 20 jazyků. Ceny nájmů se navíc v Olomouci, Brně i v Ostravě pohybují zhruba o třetinu níž než
v Praze. Mzdy jsou v Olomouci o necelou třetinu nižší než
v Praze, v Ostravě a v Brně přibližně o čtvrtinu. Vzhledem
k nižším nákladům si přesto obyvatelé těchto měst užívají
srovnatelnou kvalitu života jako Pražané.

Města ožívají
Oblasti, kde globální
firmy nejčastěji
zakládají svá servisní
a inovační centra.

34

Atraktivní je pro ně zejména Brno, Ostrava a Olomouc,
stále častěji se ale poohlížejí i po dalších místech. Výhodu
mají města s vysokými školami, kde je pro firmy snazší
získat kvalifikované zaměstnance, případně talenty oslovovat již během studia.
Do regionů v posledním období směřují mimo jiné
i centra profesionálních podnikových služeb, která
zpracovávají účetní, finanční či personální agendu,
věnují se logistice, zákaznickým službám nebo vývoji,
správě či podpoře IT, a to v mezinárodním měřítku.
Dle průzkumu realizovaného asociací ABSL z celkového počtu 100 tisíc zaměstnanců působících v sektoru
profesionálních služeb jich v Brně pracuje 22 procent,
V Ostravě 13 procent, v Olomouci dvě procenta a Plzni
také dvě procenta. V hledáčku firem se ovšem stále čas-

Příchod center služeb do regionů vítají i samotná města, protože centra přinášejí kvalifikovanou a zajímavě
honorovanou práci, která dokáže udržet v regionu mladé
lidi. Celá řada studentů totiž obvykle po skončení vysoké
školy odcházela za prací do Prahy či za hranice ČR, protože
nedokázala ve svých domovských městech najít adekvátní
uplatnění. Centra služeb však přinášejí změnu, nabízejí
vysoký standard pracovního prostředí a prostřednictvím
mladých lidí, kteří často přicházejí i z celé Evropy, vnášejí
do měst život a dynamiku. Nové investory z oboru by tak
uvítala například Plzeň nebo České Budějovice, na Moravě
pak Olomouc či Zlín.

Spolupráce se studenty i s absolventy

Mladé a talentované lidi se přitom firmy snaží oslovovat
již v průběhu jejich studia. Často spolupracují přímo s vy-

sokými školami a nabízejí zajímavé vzdělávací programy,
které jim pomáhají s náborem. Příkladem může být společnost OKIN BPS, která sídlí v Ostravě a za svůj komplexní vzdělávací program získala ocenění ABSL Diamonds.
Její akademie OKIN BPS zahrnuje širokou nabídku kurzů
určených jak pro zaměstnance, tak i pro zájemce z řad veřejnosti. Jde například o kurzy síťových nebo cloudových
technologií a jazyků. „Obrovský přínos tohoto projektu
vidím nejen ve zvyšování kompetencí zaměstnanců OKIN
BPS, ale i v budování značky zaměstnavatele a v získávání
přístupu k potenciálním kvalifikovaným pracovníkům.
Zhruba 40 procent absolventů workshopů totiž následně
najde uplatnění v technických týmech této společnosti,“
vysvětluje Jonathan Appleton.
Dobré zkušenosti z této oblasti má i centrum služeb
MANN+HUMMER Service. „S mladými potenciálními
zaměstnanci se snažíme pracovat už během jejich studií,
kdy poskytujeme možnosti spolupráce na bakalářských či
diplomových pracích a praxí přímo v našich kancelářích.
Zároveň se je snažíme samozřejmě informovat o výhodách
zaměstnání právě u nás,“ říká Jaroslav Mátl, HR Business
Partner této společnosti sídlící na Třebíčsku s tím, že dobré
zkušenosti má i s motivací lidí z hlavního města, aby se
vrátili na Vysočinu, ať už po studiích, anebo třeba v momentě, kdy založí rodinu a chtějí vychovávat děti v méně
hektickém prostředí.
Možnost žít méně hekticky je ostatně velmi silný
důvod, proč nabídku kvalifikované práce v menších
»

PODNIKOVÉ PROCESY ZAJIŠŤOVANÉ CENTRY
PROFESIONÁLNÍCH PODNIKOVÝCH SLUŽEB
(podíl v procentech)
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To je počet národností, jež reprezentují lidé v
Novartis globálním centru služeb v Praze.

» městech vítá celá řada mladých lidí. Zájem o dobře
vyvážený pracovní a soukromý život totiž sílí a Praha jej
dokáže umožnit jen omezeně.
Od účetních až po odborníky na robotizaci

V centrech profesionálních podnikových služeb přitom
najdou uplatnění lidé s mnoha specializacemi. Vedle
tradičních pracovních pozic, ke kterým patří například
účetní, finanční analytik, HR administrátor, expert na zákaznické služby, databázový specialista, programátor či
profesionál v oblasti IT podpory, se objevují i pozice odbornější a kreativnější. Z České republiky se zákazníkům
z celého světa poskytují stále kvalifikovanější služby, ať už
jde o datovou analytiku, projektový management, výzkum
a vývoj či například o robotizaci administrativních procesů. V oboru se proto snadno uplatní lidé s pokročilými
technickými znalostmi, kritickým myšlením a se zájmem
učit se stále něco nového. Své místo zde však mají i ti,
kdo mohou nabídnout měkké dovednosti a samozřejmě
i dobrou znalost cizích jazyků.

Příchod firem
do regionů vítají
i samotná města,
protože jejich
centra přinášejí
kvalifikovanou
a zajímavě
honorovanou
práci, která dokáže
udržet v regionu
mladé lidi.

podnikových procesů). Mezi centry podnikových služeb
v jednotlivých městech ovšem dosud existují určité
rozdíly. Popsaný trend, tedy důraz na IT a kvalifikovanější
služby, je nejpatrnější v centrech v Praze, Brně, Ostravě
a v Olomouci, v menších městech ještě jako náplň převažuje zajišťování kancelářských služeb. I zde se však situace
bude měnit, protože tyto procesy budou ve stále větší
míře automatizovány.
Podle prognózy asociace ABSL poroste sektor podnikových služeb i v příštích letech, přičemž faktory pro provoz
těchto center mimo Prahu přetrvají nebo se ještě zvýrazní.
Kromě firem z toho budou profitovat i lidé žijící v těchto
městech. Navíc centra sdílených podnikových služeb
stále více působí i v okolí „jádrových“ měst s vysokými
školami. Vedle Liberce a Jablonce nad Nisou je to Stráž pod
Ralskem, v okolí Prahy třeba Rakovník, Kladno či Mladá
Boleslav, poblíž Pardubic je to Chrudim. I tento trend
bude patrně pokračovat, protože např. poptávka po kancelářských prostorách může zdražit nájmy vedle Prahy
i v dalších velkých městech České republiky. n
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Staňte se součástí naší cesty, na které měníme
budoucnost medicíny.
Novartis.com/careers

Více informací najdete
v sekci Kariéra
na www.siemens.cz
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Nabízené pozice zahrnují např.:
Digitalization and Finance Consultant
Commodity and Supplier Management
Support
BI/Database Developer
Project Manager Translational Services
Logistics Specialist
V nabídce je také mnoho pozic
v účetnictví a nákupu.
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Svoboda v práci?
U nás to jde!
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Automatizace změní charakter práce
i v menších městech

Kariéra
v Global
Business
Services

Jste profesionál/ka v oblasti IT, lidé a organizace,
finanční výkaznictví a účetnictví, nákup nebo
poradenství? Rádi o vás uslyšíme.

Hledáme kolegy pro zákaznickou podporu.
V naší nabídce najdete různé pozice od
absolventských až po manažerské či vysoce
expertní.

Nejčastěji rozšiřujeme naše týmy
ve ﬁnancích (účetnictví, reporting, daně)
a IT (End User Support, Network Infrastructure,
Uniﬁed Communications atd.).

CY

CMY

Aktuálně 40 procent zaměstnanců firem sdružených
v ABSL pracuje v outsourcingu IT, 37 procent zajišťuje
klasické kancelářské služby (SSC, Shared Service Center),
14 procent pracuje ve výzkumu a vývoji a devět procent v BPO (Business Process Outsourcing, outsourcing

K

Chcete se k nám přidat?
Napište naší HR Pavle něco o sobě na:
pavla.korabova@epiroc.com.

epiroc.com

Základem našeho úspěchu jsou
lidé, procesy a inovativní přístup.
enter

into new business opportunities
Poskytujeme podnikové služby na špičkové úrovni. Naší doménou jsou:
Tvorba a optimalizace podnikových procesů
Technologická řešení
Digitální transformace
Implementace a podpora podnikových sítí
Návrhy technických řešení
Komplexní služby projektového řízení
Poskytování technické podpory a dohledu
Vícejazyčná zákaznická podpora

www.okinbps.com

www.zebra.com

#diversity
speciál

Diverzita v DNA

a filozofie jsou pro tuto generaci jedním z nejdůležitějších faktorů při výběru zaměstnavatele,“ říká Helena Tabakovová s tím,
že tento přístup začíná mít pozitivní vliv na zaměstnavatele.
„Mnoho společností, které se dříve tradičně zaměřovaly pouze
na ziskovost, si nyní osvojuje nové způsoby myšlení, které
mladá generace vyhledává. Samozřejmě s cílem ji zaujmout
a získat do svých řad.“ Preference mileniálů nedávno zkoumala
studie Deloitte Millenials Survey, z níž vyplynulo, že více než 80
procent mileniálů si myslí, že úspěch firem by se neměl měřit
jen podle finanční výkonnosti. Důležitá je i filozofie firmy a její
řešení hospodářských, environmentálních i sociálních výzev.

Rostoucí počet mezinárodních
firem, které v ČR otvírají své provozy, přináší na pracovní trh nový
vítr a dynamiku v podobě skutečně
různorodého pracovního prostředí.

Foto Shutterstock

Různorodost pracovního prostředí a diverzita uvnitř týmu
jsou například základním prvkem firemní kultury center
podnikových služeb. Cizinci v nich dnes tvoří přes třetinu
zaměstnanců a hovoří 32 různými jazyky. „V jednom týmu tak
spolupracují lidé různého založení, temperamentu a přístupu
k životu, například obvykle systematický Němec, kreativní Ital,
technicky myslící Rus nebo Ind a Čech, který všechny propojuje. Na otázku, co mají na své práci nejraději, všichni obvykle
shodně odpovědí, že právě rozmanitost a možnost pracovat
s kolegy z různých zemí a kultur,“ vysvětluje Helena Tabakovová z asociace ABSL s tím, že české firmy se v tomto ohledu
mohou u těch mezinárodních inspirovat. Rozmanitost není jen
trendem doby, je to výsledek sociálních změn a rozvoje pracovního trhu. „Centra služeb jsou důkazem, že diverzita skutečně
podporuje inovace, růst a kvalitu poskytovaných služeb. A je
to logické, tým složený z lidí přibližně stejného věku, vzdělání
a původu nemůže přicházet s příliš rozdílnými nápady, jejich životní zkušenosti jsou totiž velmi podobné. Naopak skupina lidí
z různých prostředí a lišící se zkušenostmi může firmu obohatit
o celou řadu jedinečných pohledů na věc, zkušeností a názorů,“
komentuje Helena Tabakovová.

APPLY NOW
www.zebra.jobs.cz

Pro progresivní firmy je prioritou také téma rovného
zastoupení žen a mužů, a to nejen mezi řadovými zaměstnanci, ale i v managementu. Oblast služeb je tradičně v otázce
přístupu k ženám a mužům pokroková. Podle údajů ABSL
ženy v centrech průměrně obsazují 48 procent pozic a jejich
počet roste i na vrcholových postech, meziročně zhruba o 15
procent. Aktuální poměr žen a mužů v managementu českých
center podnikových služeb je 5 : 4. Podle Jonathana Appletona,
ředitele ABSL, je to dáno především tím, že centra služeb lákají
manažerky na zajímavé benefity, které jim umožňují skloubit
rodinu a kariéru, a zároveň se snaží udržet ženy v kontaktu
s prací i v době mateřské dovolené. Cílem přitom je, aby měly
stále přístup k vývoji oboru a udržely si své know-how. Tímto
přístupem tento segment výrazně předbíhá zbytek českých
firem.

Diverzita na pracovišti se dále často projevuje integrací pracovníků se specifickými potřebami anebo například podporou
LGBT komunity. Rovností LGBT osob na pracovišti se zabýval
letošní výzkum veřejné ochránkyně práv, který ukázal, že nadpoloviční počet lidí vždy nebo často skrývá v práci svou sexuální
orientaci a genderovou identitu. Téměř čtvrtina dotázaných
v práci má zkušenost s negativními postoji vůči LGBT lidem.
Stále více zaměstnavatelů si však uvědomuje, že musejí sami aktivně podporovat téma LGBT diverzity a mohou změnit přetrvávající stereotypní vnímání tohoto tématu. Tito zaměstnavatelé
veřejně deklarují svůj závazek podpory LGBT diverzity a inkluze
podpisem Pride Business Forum Memoranda. Mezi signatáře
memoranda patří i celá řada firem z oboru podnikových služeb.

Diverzita by měla přijít shora

Různorodost pracovního prostředí a týmu by měla prostupovat všechny sféry firmy. S budováním otevřeného přístupu
by však měla firma začít odshora. Z průzkumu personální
agentury Grafton Recruitment totiž vyplývá, že až 69 procent
zaměstnanců, kteří se domnívají, že jejich manažerské týmy
jsou různorodé, vidí své pracovní prostředí jako motivující a stimulující. Dobrou zprávu v tomto ohledu přináší Index diverzity
ČR, který sestavuje Byznys pro společnost. Dle něj považuje
více než 90 procent firem za klíčové to, aby se téma diverzity
stalo součástí agendy nejvyššího vedení. U téměř poloviny
firem se strategie diverzity také promítla do přípravy akčního
plánu, který je pravidelně monitorován.n
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Napříč generacemi

Diverzita v oboru podnikových služeb nepanuje pouze mezi
národnostmi. I když jde o velmi mladý obor, který v ČR funguje
zhruba 15 let, zaměstnavatelé dbají i na různorodost věkovou.
V kancelářích se tak potkávají zástupci 4 generací a zdá se, že
zaměstnanci to vítají. Z nedávného průzkumu společnosti
Randstad totiž vyplynulo, že téměř 85 procent českých zaměstnanců dává přednost práci v multigeneračním týmu. V případě
zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním je to dokonce
90 procent. Tři čtvrtiny zaměstnanců přitom uvádějí, že díky
práci ve věkově rozmanitých týmech přicházejí s inovativními
nápady a řešeními.

Diverzita klíčovou hodnotou mileniálů

Největší zastoupení (61 procent) má v oboru podnikových
služeb generace mileniálů, která má diverzitu doslova ve své
DNA. Vůči rozdílnostem je nejen mnohem otevřenější a tolerantnější, ale přímo je vyhledává a považuje za důležité, je-li
diverzita součástí pozitivní firemní kultury. „Podniková kultura

FINANCE
SUPERVISOR
Are you experienced in
accounting and are you
searching for a challenge?
Come join our hub of
excellence in Brno with over
110 employees in finance alone!



R

ůznorodost přitom není dána jen
počtem národností zastoupených mezi
zaměstnanci, ale i mixem různých generací,
rozdílným vzděláním, náboženstvím či
zájmy, odlišnou zdravotní kondicí, sexuální
orientací, a dokonce i motivací či cílem.
Výhody takového prostředí jsou značné,
a to jak pro samotné zaměstnance, tak
i pro firmy. Přináší totiž rozmanitost názorů a přístupů, a tím
i inovace a konkurenceschopnost.

inzerce

Počet žen na vrcholových postech roste

Férový přístup

Poskytujeme podnikové služby největším
světovým hráčům. Přidejte se do našich
týmů v Ostravě a Praze!

enter

a new environment
Hledáme kolegy s chutí učit se něco nového na:
Administrativní pozice
Technické pozice
Softwarový vývojář
Síťový a Unix inženýr
Telekomunikační specialista

www.enter-okin.com
HR@okin.eu

Projektový koordinátor
Projektový manažer
Reprezentant zákaznického servisu
Byznys analytik

Welcome
to the future
of medicine

Společnost Epiroc, která vznikla odštěpením od společnosti Atlas Copco v roce 2017,
je přední světový poskytovatel špičkových řešení pro oblasti důlního průmyslu a stavebnictví.
Zabýváme se vývojem a prodejem inovativních produktů těžební a důlní techniky a hydraulické
demoliční techniky k rýpadlům. Poskytujeme také prvotřídní servis a řešení pro automatizaci
a interoperabilitu.
Více si o nás můžete přečíst také na www.epirocgroup.com.

epiroc.com

