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Obraz firmy v sítích 
komunikace

K
olik rolí nebo obrazů může vlastně firma nebo institu-

ce mít? Ekonomická jednotka, daňový poplatník, veřej-

ný činitel, obchodní partner, soused, zaměstnavatel…  

Tvář firmy je výrazem jejího charakteru, toho, co dělá, proč 

a jak to dělá a kdo jsou její lidé. Tito lidé mohou v životě občas, 

a většinou nevědomě, tzv. klamat tělem, ať už milým nebo méně 

příjemným způsobem. A co když nás nečekaně zaskočí skutečná 

tvář firmy? 

Interní i externí komunikace jako jeden z nástrojů budování 

firemní značky jsou náročné disciplíny, které mohou mít mnoho 

barev a tónů. Komunikace má významné dopady na pověst fir-

my a ovlivňuje její veřejný i obchodní úspěch. Dotváří vztahy vně 

i uvnitř, může firmu zásadním způsobem podpořit nebo naopak 

znevýhodnit. 

Díky bohatým a  trendovým diskuzím k  tématu brandingu 

(firmy, produktů, zaměstnavatele, osobní) se může zdát, že vznik 

dobré značky je spojen zejména s určitým typem veřejné prezen-

tace nebo komunikačních mechanismů. Slýcháme jednoznačné 

rady typu „když nejsi vidět zde/když neděláš tohle, jako bys ne-

existoval“, a v množství vzdělávacích aktivit s tímto tématem se 

objevují i povrchní schémata, která dokážou slibovat např. kon-

krétní procenta zlepšení výkonnosti firmy.

Do pozadí tak mnohdy ustupuje skutečný obsah a hodnota fi-

remní značky, která má konzistentně a autenticky procházet veš-

kerou komunikací – s obchodními partnery, institucemi, souse-

dy, vlastními zaměstnanci. Takový obsah a hodnoty nevytvoříme 

u stolu na worskhopu s několika lidmi z firmy. Rostou pomalu 

jako strom z kořenů skutečného života ve firmě, z hodnot lidí, 

kteří v ní pracují nebo ji řídí, a probarvují se a mění v čase tak, 

jak se mění vnitřní prostředí firmy, její rozsah a zájmy. Odráží 

změny ve vnějším sociálním a ekonomickém prostředí a zejména 

v byznysu samotném.

Proto zdánlivě přesvědčivé návody na přístup ke komunikaci 

firem a vyzkoušené techniky budování brandu na sociálních sí-

tích nemusí vždy fungovat. Klíčový je autentický obsah, styl a ze-

jména smysluplnost příspěvku publikovaného tehdy, kdy máme 

co říci. A nezapomínejme na adresáta – toho bychom měli dobře 

znát a velmi pečlivě mu naslouchat. n

Hana Caltová
členka 

představenstva PMF

EDITORIAL
1říjen 2020
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ZE ZÁKULISÍ

Ze zákulisí
Nevyhnuli jsme se tomu. Jsme v druhé vlně covidu až po 
uši. Některé segmenty ekonomiky opět krvácejí a bojují 
o existenci. Víc než na jaře. Tehdy se v národu zvedla obrov-
ská euforie a solidarita, že vše společně zvládneme, když se 
vzájemně podpoříme a budeme svorně disciplinovaní. Není 
snadné toto zopakovat znovu. Lidé jsou unavení, nevěří 
tolik vládním krokům, chybí jim světélko na konci tunelu. 
Klíčovým zaklínadlem, chceme-li to vše zvládnout, je spo-
lupráce. Na všech úrovních: vrcholnou politikou počínaje 
a nejmenší firmičkou nebo několikačlenným pracovním 
kolektivem konče. Platí to pro všechny segmenty společen-
ského a ekonomického života, včetně rodin. Pokud chceme 
něco měnit, a nyní jde o exponenciálu epidemiologické 
křivky, bez spolupráce všech v různých oborech, profesích 
to nepůjde. Slovo spolupráce zahrnuje řadu schopností 

a dovedností, kterým se učíme v rodině, ve škole, v práci 
a po celý život. Jde o schopnost dialogu, naslouchání, to-
lerance a empatie. Bez spolupráce je pokrok v kterémkoli 
odvětví nemožný. Mimochodem i ve firmách přece díky 
spolupráci různých útvarů vznikají skvělé věci – co je třeba 
agile? Spolupráce napříč útvary. Stoprocentně to platí ve 
vzdělávání, které je v ČR už opravdu, ale opravdu potřeba 
zásadně změnit. Na té změně se musí podílet experti, učite-
lé, sociologové, psychologové i byznys. Podmínkou ovšem je 
dlouhodobá strategie. V ní by se mělo počítat s digitalizací 
a také s přípravou mladých lidí nikoliv na konkrétní profesi, 
ale na odolnost vůči změnám, které přijdou a jež neznáme. 
První i druhá vlna pandemie, v níž školství tak skvěle zare-
agovalo na nejistotu, může být skvělou průpravou na další 
desetiletí změn.

Alena 
Kazdová
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otázka pro…
Barboru Wachtlovou,
provozní ředitelku Green Fox Academy CZ s.r.o.

Na trhu dlouhodobě chybí IT specialisté, krize jejich nedostatek navýšila. Jak může 
Green Fox Academy v této oblasti pomoci?

V Green Fox Academy každoročně vyškolíme několik desítek junior programátorů, které 
pak se zárukou předáváme firmám. Naši studenti prošli čtyřkolovým výběrovým řízením, aby se do 
samotného rekvalifikačního kurzu Junior programátora dostali. V číslech se jedná o 20 % zájemců, 
kteří výběrovým řízením projdou. Tím to pro ně však nekončí. Během kurzu musí zvládnout tři ná-
ročné zkoušky. Vzhledem k náročnému výběrovému řízení zhruba 90 % studentů pak už kurz úspěšně 
dokončí. Víme, jak moc jsou dnes pro firmy důležité i tzv. měkké dovednosti programátorů, proto 
studentům během kurzu poskytujeme i povinné tréninky komunikačních a prezentačních dovedností 
včetně tréninku práce v týmu. Čím se však naši junior programátoři mohou chlubit nejvíce, je jejich 
vysoká motivace a chuť se neustále učit. Mezi našimi absolventy máme např. bývalého vědce, poli-
cistu, právníka či marketéra. Mezi největší zaměstnavatele našich absolventů pak patří např. Rohlik.
cz, Artinii a Barclays. Pokud hledáte do svého týmu nové programátory, neváhejte nás kontaktovat. 
Zašleme vám profily současných studentů a zajistíme první kolo pohovorů.

11.–12.  11.  2020
Gopas: online JavaDays

12.  11.  2020
PMF: online Legislativní forum,  
Novinky v pracovním právu

18.  11.  2020
online Exchange Meeting  
v ALBERTU: Budování silné  
zaměstnanecké značky.

25.  11.  2020
HREA Summit, Nejlepší projekty

Krize přinesla vyšší 
spokojenost českých 
zaměstnanců
Tři čtvrtiny zaměstnanců jsou ve svém za-
městnání spokojeny. Vysoká míra spokoje-
nosti souvisí i s rostoucí nejistotou na trhu 
práce. Lidem proto letos méně vadí, že ne-
mohou kariérně růst, méně si také stěžují 
na výši mzdy a již tolik nepociťují potřebu 
změny. Vyplývá to z průzkumu kandidát-
ských preferencí, který v  létě zrealizovala 
personální agentura Grafton Recruitment. 

Nespokojenost čtvrtiny českých zaměst-
nanců souvisí s celou řadou aspektů, jako 
je například výše mzdy či nemožnost kari-
érního postupu. Zajímavé však je, že tyto 
důvody meziročně oslabují. Například podíl 
lidí, kteří jsou nespokojeni s výší mzdy, klesl 
meziročně ze 68 % na 62 %. Výrazně méně 
lidí vnímá jako problém nemožnost kariér-
ního postupu (ze 41 % na 27 %) a namísto 
loňských 27 % letos jen 19 % v práci pociťuje 
potřebu změny. Klesající množství lidí za-
městnanců si stěžuje na nepříjemného šéfa 
a vedení (letošních 44 % vs. loňských 47 %) 
a mírně se snížilo i množství lidí, kteří mají 
výhrady k náplni práce. 

Z výsledků průzkumu vyplývá i to, že lidé, 
kterým zaměstnavatel vychází vstříc, mají 
svoji práci mnohem raději a novou si nehle-
dají. Méně touží nejen po změně práce, ale 
i po změně oboru.  (tz)

zapište si do diáře

12. 10.  LEGISLATIVNÍ FORUM – ONLINE: 
AKTUÁLNÍ PRACOVNĚ PRÁVNÍ  
LEGISLATIVA

Jako každý rok na podzim i letos pořádá People Ma-
nagement Forum Legislativní forum. Hlavním téma-
tem fóra bude Aktuální pracovně právní legislativa – 
praktické zkušenosti. Vzhledem k epidemiologické 
situaci, ale bude tentokrát tato mezi personalisty 
velmi oblíbená a navštěvovaná akce probíhat v on-
line formátu. Na programu budou změny v zákoníku 
práce, které do něj přinesla letošní novela, dále vývoj 
zaměstnanosti a trendy na trhu práce, home office 
a bezpečnost práce nebo co očekávat od kontrol In-
spektorátu práce, jaké se dělají nejčastější chyby a jak 
se kontroluje program Antivirus. Program se bude vě-
novat i nového trendu v pracovní legislativě, který se 
bude prosazovat, a to je Elektronické právní jednání 
v oblasti HR.  K pracovně právní legislativě, jak ji vní-
mají zaměstnavatelé, co pokládají za funkční, co jim 
v legislativě chybí a s jakými problémy se potýkají, se 
na Legislativní fóru vyjádří zástupce zaměstnavatelů, 
viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jan Rafaj. 

Další akcí v listopadu, kterou by PMF chtělo uspo-
řádat, je HREA Summit, a to 25. 11. Předpokládali 
jsme, že proběhne prezenčně a že se všichni potká-
me, zatím nedokážeme vzhledem k epidemiologické 
situaci říci, v jakém formátu HREA Summit se usku-
teční. Včas vás budeme informovat.



AKTUÁLNĚ
www.HRforum.cz4

Jan Urbánek
Novým finanční ředitelem Grafton 
Recruitment se stal Jan Urbánek (44). 
Má více než 15letou zkušenost na seni-
orních finančních pozicích v různých 
oblastech trhu. Jan Urbánek v perso-
nální agentuře Grafton Recruitment 
od roku 2015 zastával pozici regionál-
ního finančního kontrolora pro Ev-
ropu, podílel se na finančním řízení 
regionu a akvizici současným vlast-
níkem, společností GI Group, v roce 
2018. Předtím působil jako finanční 
ředitel v  sektoru finančních služeb 
v Cornhill Management. 

lidé
Vladimír Soukup
Marketingovým ředitelem pro seg-
ment zdravotnictví v LINET Group 
se stal Vladimír Soukup. Předchozích 
šest let pracoval pro Boston Consul-
ting Group. Podílel se například na 
integraci 2 středoevropských bank, 
reorganizaci největšího britského ma-
loobchodního řetězce a spolupracoval 
také s Linetem. Soukup má na starosti 
i LINET Akademii, která nabízí školení 
a tréninky pro využití moderní zdra-
votnické techniky. Titul MBA získal na 
mezinárodní obchodní škole INSEAD. 
Titul CEMS master in International 
Management získal na VŠE.

Vladimír  
Soukup

Jan Urbánek

Dan Timotin
Novým generálním ředitelem společ-
nosti Coca-Cola HBC Česko a Sloven-
sko se stal Dan Timotin. Přichází do 
česko-slovenské pobočky z pozice ge-
nerálního ředitele CC HBC & Heine-
ken joint venture v Severní Makedo-
nii. Ve společnosti CC HBC pracuje od 
roku 2011. 7 let zastával pozice včetně 
finančního ředitele rumunsko-mol-
davské pobočky, obchodního ředitele 
pro Rumunsko nebo finančního ředi-
tele pro celou skupinu CC HBC. 

Dan Timotin

Český trh práce stále trápí nedostatek uchazečů
I přesto, že 24 % firem muselo v po-
sledním půl roce propouštět své za-
městnance, více než polovinu českých 
zaměstnavatelů stále trápí nedostatek 
uchazečů o jejich volné pracovní pozi-
ce. Nejvíce jim chybí odborné profese 
a operátoři výroby. Vyplývá to ze záři-
jového průzkumu agentury Hofmann 
Personal.

Ze čtvrtiny firem, které v uplynu-
lých měsících propouštěly, šlo v 66 % 
případů o důsledek pandemie korona-
viru. Do následujícího období se dívá 
28 % firem pozitivně, neboť očekává 
růst počtu zaměstnanců, 64 % zaměst-
navatelů předpokládá, že stav zůstane 
víceméně nezměněný a pouhých 7 % 
počítá s mírným propouštěním. Více 
než třetina (34 %) respondentů prů-
zkumu společnosti Hofmann Perso-
nal vyjádřila obavy, že během podzimu 
a zimy budou v jejich provozech chy-

bět pracovníci, kteří zůstanou doma 
z důvodu nemoci, OČR či karantény. 
Jasný plán, jak tuto situaci řešit, má 
ovšem připravený pouze každá pátá 
firma. Zaměstnavatelé, kteří přípravu 
nepodceňují, obvykle v případě výpad-
ku lidí počítají s širším využitím agen-
turních pracovníků nebo brigádníků 
(34 %) nebo s vykrýváním chybějících 
zaměstnanců s pomocí přesčasů těch 
stávajících (25 %). Jen 16 % z nich by 
v takovém případě přistoupilo k ome-
zení výroby a stejný podíl k náboru 
nových lidí. 

O širším využití agenturních pra-
covníků firmy přemýšlí zejména kvů-
li vyšší flexibilitě v případě nutného 
rychlého snižování či zvyšování stavu 
(53 %). Zaměstnavatelé také oceňují, 
že díky agenturním pracovníkům mů-
žou snadno vykrývat špičky a absence 
(14 %).  (tz)

Nová iniciativa pro lepší zdraví  
v kybernetickém prostoru
Bezpečnost, kterou vnímáme v běž-
ném životě, by měla být samozřejmá 
i v tom virtuálním. Proto společnost 
ZEBRA SYSTEMS, distributor IT 
s přidanou hodnotou a dodavatel ře-
šení Acronis v České republice a na 
Slovensku, oznámila iniciativu Buď 
Cyber Fit! zaměřenou na zvýšení po-
vědomí ohledně rizik v kybernetic-
kém světě. 

Iniciativa je reakcí na situaci, kdy 
málokdo vědomě zanedbává péči o své 
zdraví ve skutečném světě, avšak pod-
ceňuje rizika ve světě digitálním, která 
mohou mít stejně závažné důsledky 
na jeho osobní i pracovní život. „Auto-
maticky používáme bezpečnostní pásy 
v autech, cyklistickou helmu na kole, 
bezpečnostní zařízení ve svém domě 
či bytě, stojíme na červenou atd., ale 
ve virtuálním světě se většina lidí tak-
to nezabezpečuje vůbec nebo jen mi-
nimálně,“ říká Zdeněk Bínek, ředitel 
společnosti ZEBRA SYSTEMS. „Přitom 
s tím, jak stále více životních záležitostí 

přesouváme do digitálního prostoru, 
se ztráty z kybernetických incidentů 
postupně blíží ztrátám způsobeným 
„tradičními“ metodami či nehodami 
v reálném světě.“ 

Na stránce iniciativy Buď Cyber Fit 
se zájemci z řad jednotlivců ale i firem 
mohou dozvědět více o aktuálních ri-
zicích v kybernetickém prostoru. Na 
stránce je rovněž jednoduchý formulář, 
který respondentovi po vyplnění sdělí, 
jaké je jeho „Cyber Fit“ skóre, a možnost 
případně kontaktovat tým odborníků 
k nezávazné konzultaci o jeho zlepšení. 
Tak jako je zvykem chodit k lékaři na 
preventivní zdravotní prohlídky, inici-
ativa Buď Cyber Fit! má za cíl fungovat 
jako prostor, kam jednotlivci a firmy 
chodí na preventivní prohlídky svého 
kybernetického zdraví. 

Iniciativa oslovuje jednotlivce/
spotřebitele, profesionální uživatele 
a lidi pracující na volné noze, kance-
láře a firmy. 

Více na www.budcyberfit.cz.
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1 ,8 milionu
Negativní dopady opatření proti pandemii COVID-19 pocítilo od dubna do 
května u svého zaměstnavatele 1,8 milionu zaměstnanců. Nejvýrazněji bylo 
zasažené odvětví ubytování, stravování a pohostinství, kde podíl překročil 
90 %. Na 1,4 milionu zaměstnanců předpokládalo dočasnost těchto dopadů, 
314 tisíc se obávalo o své pracovní místo.

„Nejvíce bylo zasaženo ubytování, stravování a pohostinství, kde podíl 
negativních dopadů překročil 90 %. Podíl 55 % se pak objevil ve zpracova-
telském průmyslu, říká Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce 
ČSÚ. Podíl 67 % byl v kultuře, zábavě a rekreaci, 53 % měly činnosti v oblasti 
nemovitostí, mírně nadprůměrný podíl (48 %) byl v obchodě. Nejvíce v klidu 
byli zaměstnanci veřejné správy a obrany, zdravotní a sociální péče, ener-
getiky a zásobování vodou, tedy odvětví, která zajišťují nezbytné činnosti.

Nejvíce reflektovali ohrožení svého pracovního místa mladší zaměstnanci 
do 29 let (21 %), zatímco ti přes 51 let nejméně (14 %). V největší věkové skupině 
30–49 let byl jejich podíl 18 %. Mezi podnikateli (OSVČ) pocítilo negativní 
dopady 63 % z nich, tedy bezmála 0,5 milionu osob.  Zdroj: ČSÚ

Jany Bartákové, 
Senior Account Manager,  
Native PR

Změnila se ve firmách práce se sociálními sítěmi 
v době koronavirové? Pokud ano, jak a v čem?
Obecně se dá říci, že firmy více využívají pro komunikaci 
online prostředí. Tudíž i sociální sítě hrají svou roli v ko-
munikaci jak směrem dovnitř firmy, tak i ven. Firmy, které 
již s nástrojem sociálních sítí pracovaly před covidem, jejich 
využívání jen zintenzivnily. Primárně je využívají pro šíření 
aktuálních informací spojené s celou koronavirovou situací. 

V době před koronavirem byly sociální sítě 
využívány především k HR marketingu a náboru. 
Jak funguje v současné době HR marketing?
V současné době jsou sociální sítě spíše využívány jako mar-
ketingový nástroj – tzn. k vlastní prezentaci firmy či značky 
a jejich aktivit. Samotné nábory nejlépe fungují přes vyhle-
dávače práce, kde si snadno nastavíte vlastní kritéria. Proto je 
prezentace firem v online prostředí velmi důležitá. U našich 
klientů se setkáváme s aktivní motivací stávajících zaměst-
nanců na doporučení nových kolegů. 

Jaké nástroje se v HR marketingu nejvíce 
používají? Mění se nějak trendy?
Troufnu si říci, že se vrací HR marketing k osvědčeným a fun-
gujícím prostředkům. Trendy se měnit musí s ohledem na 
změny probíhající v celé společnosti. V tuto chvíli je to důraz 
kladený na kvalitu – ať už z pohledu obsahu, nebo požadavku 
zaměstnavatele na potencionální zaměstnance.

Líbí se mi, že firmy navazují dlouhodobé spolupráce se 
vzdělávacími institucemi, jako jsou střední a vysoké školy 
a mají možnost tak spolupracovat na formování požadavků 
případných uchazečů.

Jaké sociální sítě firmy nejčastěji využívají, 
a směrem ke kterým skupinám?
Firmy nejčastěji využívají své profily na sociálních sítích 
v souladu se svými cílovými skupinami a trhy. LinkedIn tak 
slouží nejen jako náborový nástroj pro odborníky a střední 
a vyšší manažery, ale zároveň skrz něj firmy komunikují úspě-
chy nejen z republikového, ale i světového pohledu, čímž si 
zvyšují svůj kredit. Zatímco největším benefitem Facebooku 
je aktuálnost uveřejněné události, do jisté míry i její lokál-
nost. Facebook se proto nejvíce využívá pro aktuální nábor 
méně odborných pozic. Již dávno neplatí, že Instagram nebo 
Facebook využívají jen mladší generace, každý kanál má své 
výhody.

Stránky připravila Alena Kazdová

Zeptali jsme se

Nábor v IT: vybírá si kandidát, peníze netáhnou
Najít kvalitního IT pracovníka může 
být pro české firmy problém. Na trhu 
práce totiž dlouhodobě poptávka ra-
zantně převyšuje nabídku a firmy hle-
dající nové kolegy ad hoc mají k dis-
pozici jen velmi omezené portfolio 
kandidátů. Pomoci by firmám mohl 
proaktivní přístup a dlouhodobější ná-
borový plán, jehož součástí může být 
i spolupráce s náborovou agenturou. 
Kromě kandidátů, kteří se na pozici 
hlásí sami nebo přichází na doporuče-
ní, tak firmy mohou oslovit a případ-
ně získat cenné pracovníky, kteří práci 
zrovna nehledají. Nedávná karanténa 
měla na trh práce v IT jeden podstatný 
efekt. Kvůli vysoké poptávce po zkuše-
ných programátorech mají tito jistotu, 
že nebudou mít o práci nouzi. V kom-
binaci s vysokými platy a spoustou fi-
remních benefitů, kterými si je firmy 
snaží udržet, se tak jejich rozhodování 
o zaměstnání začalo ubírat jiným smě-
rem. Potvrzují to i závěry průzkumu, 
který agentura Nymble provedla mezi 
400 českými programátory, vývojáři 
a IT specialisty. Podle výsledků je pro 
75,7 % z nich nejdůležitějším rozhodu-
jícím faktorem náplň práce a zajíma-
vost projektů, pro 53,3 % také firemní 

kultura a  každý druhý (49,4  %) volí 
podle dobré pověsti firmy. Pouze ne-
celá třetina (28,9 %) ji zvolila na zákla-
dě firemních benefitů. „Pro uchazeče 
o zaměstnání je tak důležitější, aby si 
sedli se stylem firmy a týmu, než bonu-
sy, které jim nabízí,“ uzavírá Miroslav 
Vaško, z české agentury Nymble, která 
se zaměřuje na nábor IT profesionálů. 
Podle něj tuzemské firmy nejčastěji 
hledají experty mezi lidmi odpovída-
jícími na inzeráty a o náboru nových 
zaměstnanců přemýšlí kreativně. Tedy 
teprve ve chvíli, kdy se jim uvolní pra-
covní pozice.

Takový přístup je však pro firmu 
riskantní a  časově náročný. Firmám 
trvá  po rozběhnutí náboru v průměru 
2–3 měsíce a oslovení stovek potenciál-
ních kandidátů, než najdou toho vhod-
ného, který by odpovídal požadavkům 
a na pozici nakonec nastoupil. U seni-
orních pozic až 3–6 měsíců. Firmy často 
z nouze slevují ze svých nároků a nabe-
rou lidi, kteří nemusejí projít zkušební 
dobou a brzy odejdou, protože do firmy 
nezapadli nebo s nimi firma neuměla 
pracovat. Řešením je proaktivní ná-
bor – spolupráce se specializovanou 
recruitment agenturou. (tz)



Sociální sítě se staly součástí externí a interní firemní komunikace. 

Jsou fenoménem, který má velký vliv na to, jaký obraz o firmě 

a o jejím fungování si vytváří zaměstnanci a lidé, kteří žijí a pracují 

mimo konkrétní firmu. Obsahy na sociálních sítích mohou výrazně 

ovlivnit sílu značky zaměstnavatele a pomoci při získávání 

potenciálních kandidátů. Přinášíme zkušenosti z firemní praxe.

„Sociální sítě využíváme především 
při externí komunikaci firemního 
obsahu, abychom o sobě něco řekli 

novým, potenciálním zaměstnancům, tedy 
jako obsahovou podporu inzerce pro 
nábor. Na Facebooku jsme založili 
interní skupinu, kde si zaměstnanci 
vyměňují pracovní i soukromé infor-
mace, a také v této skupině publiku-
jeme zajímavý firemní obsah, který je 
určen jen pro interní komunikaci. Face-
book a LinkedIn také využíváme pro zve-
řejnění nabídek volných pozic, ale prozatím 
pouze jako doplněk inzerce. Na LinkedInu ještě 
využíváme tzv. Job Sloty, což jsou v podstatě 
zveřejněné inzeráty vybraných pozic,“ přibližuje 
práci se sociálními sítěmi Pavel Ježek, Employer 
Brand Consultant, Albert Česká republika. 

Pro posilování Employer Brandu využívají 
v Albertu především LinkedIn a Twitter, nic-
méně LinkedIn má mnohem větší dosah pří-
spěvků. „Aktuálně pracujeme na strategii pro 
Facebook a Instagram, kde očekáváme ještě 
mnohem větší zásah naší primární cílové sku-
piny,“ dodává Pavel Ježek.

V Unipetrolu využívají sociální sítě přede-
vším při náboru nových pozic a v HR marke-
tingu pro zvýšení povědomí o aktivitách uvnitř 
i vně společnosti . „Aktivně využíváme pět ko-
munikačních kanálů – Facebook a Instagram, 
kde prezentujeme především marketingové 

aktivity, Twitter a LinkedIn využíváme více 
v oblasti PR. Troufáme si říct, že LinkedIn je 
naším nejsilnějším nástrojem – čísla sledujících 
nám stále rostou. Zde komunikujeme aktivity 
v oblasti PR, HR i CSR. Dále máme také YouTu-
be profil,“ říká Nikola Hriseňková, specialistka 
komunikace – sociální média v Unipetrolu.

YouTube jako knihovna videí
Ve společnosti Coca-Cola HBC využívají so-
ciální sítě především pro Employer Branding 
a nábor. „Hovoříme s pevně danými segmenty 
našich stávajících i potenciálních zaměstnan-
ců. Aktuálně HR tématiku často kořeníme také 
tématy diverzity a inkluze nebo udržitelného 
podnikání,“ říká Ladislav Jelen, HR manager 

Sociální sítě mohou zvýšit atraktivitu zaměstnavatele
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Jak měřit efektivitu?
Podstatné pro zacílení sociálních sítí na kon-

krétní skupiny zaměstnanců je průběžné 

zjišťování dopadu obsahu zveřejňovaného 

na sociálních sítích na konkrétní cílovou 

skupinu. V Albertu sledují a vyhodnocují, jak 

rezonují u cílových skupin jednotlivá témata 

a různě psané inzeráty. „Aktuálně vyvíjíme 

ve spolupráci s mateřskou společností Ahold 

Delhaize výpočet, jehož výsledkem by měl 

být „index“, který bude nejen vyhodnocovat 

komunikaci na sociálních sítích, ale komuni-

kaci Employer Brandu jako celku. Základem 

pro finální výpočet budou sebraná data, růz-

ná měření a interní a externí průzkumy,“ říká 

Pavel Ježek. Také ve Foxconnu sledují a měří 

efektivitu náborových kampaní. „Sledujeme 

zdroje kandidátů a vyhodnocujeme úspěš-

nost jednotlivých kanálů tak, abychom do 

nich investovali chytře,“ vysvětluje Michal 

Batelka. 

Ve 2N se zaměřují na počty sledujících, 

počet likeů či shlédnutí, a ptají se kandidátů 

přímo na pohovorech, jak na ně videa, popř. 

sociální sítě působí. „Zpětná vazba je v tomto 

případě velmi pozitivní, díky sociálním sítím 

také obsazujeme poměrně velký počet po-

zic,“ říká Monika Rousová. 

Co se nám  
na sociálních sítích 
nejvíc podařilo
Coca-Cola, Ladislav Jelen: Na LinkedIn jsme 

s dětmi našich zaměstnanců natočili video, 

kde jsme se ptali, co rodiče v práci dělají, to 

byla pecka. Moc hezké odpovědi! Na You-

Tube máme také povedené video, kde se 

zaměstnanců ptáme, co se jim v naší firmě 

líbí. Z komplexních kampaní se nám pak 

povedl gamifikovaný projekt pro studenty 

VŠ nazvaný “Coca-Cola HBC Management 

Challenge”. Zde jsme propojili FB chatbota, 

kampaně na několika sociálních sítích, sou-

těž s případovými studiemi a navázali jsme 

náborovkou. Problém je, že v dnešní hyper-

korektní době je občas složité vytvořit něco 

autentického a humorného.

2N, Monika Rousová: Za nejpovedenější 

považujeme kampaně zaměřené na něja-

kou specifickou oblast a náborová videa, 

kterými se snažíme kandidáty nalákat na 

pohovor. Největší problém vidíme hlavně 

v dosahu příspěvků, za čímž stojí jednak po-

měrně krátká historie našich sociálních sítí, 

ale také úzce zaměřené publikum, velikost 

firmy a její B2B zaměření. 

Albert, Pavel Ježek: Největší úspěch 

v poslední době bylo vybrání vhodného 

kandidáta na pozici Social Media Specialist. 

Největší problém byl ve specifikaci textace 

inzerátu (hlásili se nám buď příliš seniorní 

nebo juniorní uchazeči), kdy se nám vypla-

tila stručnost a věcnost a samozřejmě zveřej-

nění inzerátu na sociálních sítích.

Unipetrol, Nikola Hriseňková: Konsoli-

dování profilů pro jednodušší pochopení 

struktury společnosti. Jazyková mutace do 

češtiny a také začlenění komunikace CSR té-

mat především na Facebooku a Instagramu.

Na podzim 2020 připravujeme edukativ-

ní kampaň pro naše zaměstnance s cílem dát 

do povědomí aktivitu Unipetrolu na sociál-

ních sítích.

Coca-Cola HBC Česko a Slovensko. A dodává, 
že pokud jde o efekt použití, záleží na daném 
segmentu. „Mladí talenti často slyší na Insta-
gram a Facebook, lídři spíše na LinkedIn. Právě 
LinkedIn je pro nás klíčovou sociální sítí, je pro 
HR svět stvořený. YouTube prozatím používá-
me spíše jako knihovnu videí. Jeho přehrávač 
nemá na intenetu konkurenci, a proto je vhod-
né videa nahraná na YouTube linkovat i na naše 
webové prezentace.“ 

Ve společnosti 2N Telekomunikace využívají 
sociální sítě ve všech oblastech HR. „Při náboru 
plní funkci přiblížení firmy a firemní kultury 
a dovolí kandidátům nahlédnout „pod poklič-
ku“, a zprostředkují jim tak pohled do firmy, 
který přes klasické online kanály není možný. 
Využíváme je ale také pro komunikaci směrem 

ke stávajícím zaměstnancům, sdílíme fotky ze 
společných akcí a informujeme je o tom, co se 
bude dít.

Taky sdílíme výsledky interních průzkumů 
a připravujeme různé kampaně na specifická té-
mata, poslední úspěšnou kampaní byla podpora 
žen v IT a technologických firmách,“ vysvětluje 
Monika Rousová, HR ředitelka 2N. 

„Primárně používáme Facebook a  Insta-
gram, tam komunikujeme nejčastěji a nejvíce 
je využíváme pro komunikaci se stávajícími 
zaměstnanci. Pro účely náboru využíváme 
nejvíce YouTube, kam nahráváme náborová 
videa (ta potom také sdílíme na ostatních so-
ciálních sítích). LinkedIn využíváme spíše pro 
přímé oslovování potenciálních kandidátů. Pro 
posilování EB se nám zdají nejlepší „klasické“ 
sociální sítě jako Facebook a Instagram, které 
dovolují zaujmout široké publikum a komuni-
kovat otevřeným a transparentním způsobem 
v aktuálním čase,“ říká za 2N Monika Rousová. 

Ve Foxconnu využívají sociální sítě přede-
vším v náboru a při propagaci náborových akcí 
a aktivit. „Klasické PR u nás ve Foxconnu není 
součástí HR, ale tvoří samostatné oddělení. Zde 
pak kolegyně spravují firemní sociální profily 
a veškerou interní i externí komunikaci,“ říká 
Michal Batelka, HR ředitel Foxconnu v ČR. 
A dodává, že nejvíce se jim v náborových akti-
vitách osvědčuje Facebook. 

Kdo spravuje sociální sítě v HR 
Práce se sociálními sítěmi postupně nabývá na 
objemu a v HR řeší otázku, kdo je má mít na 
starosti a kdo se jim bude věnovat průběžně. 
V  řadě společností pro tuto oblast vytvořili 

Sociální sítě mohou zvýšit atraktivitu zaměstnavatele
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Efektivita  
náborové inzerce: 
tradiční kanály  
vs. sociální sítě
Michal Batelka, Foxconn: Pozice na sociál-

ních sítích inzerujeme pouze odkazy na 

kariérní stránky. V minulosti jsme využívali 

i inzerci přímo na sociální síti, nicméně re-

levance kandidátů zde byla nízká. Všechny 

používané zdroje náboru přitom pravidelně 

vyhodnocujeme z pohledu efektivity, rele-

vantnosti kandidátů a nákladů. 

Pavel Ježek, Albert: Naše strategie není 

zveřejňovat celé inzeráty na sociálních sí-

tích. Sociální sítě jsou pro nás stále „jen“ ko-

munikační kanál (kromě LinkedInu), který 

má uživatele směřovat na cílovou stránku, 

kde nalezne očekávaný obsah. Tedy spíše 

využíváme synergie komunikačních ka-

nálů a obsahu zveřejněném na kariérních 

stránkách.

Ladislav Jelen, Coca-Cola HBC: Tohle 

porovnání se liší od jednotlivých segmentů 

zaměstnanců. Především u mladých lidí je 

však efektivita využití sociálních sítí obrov-

ská. Nejlépe však vždy fungují přímá dopo-

ručení kandidátů od našich zaměstnanců.

Monika Rousová, 2N: Pro samotnou in-

zerci využíváme zpravidla klasické inzertní 

portály jako jobs.cz a vlastní kariérní strán-

ky. Inzerce na sociálních sítích se nám moc 

neosvědčila. I když bylo poměrně veliké 

množství odpovědí, jejich kvalita nebyla 

dostačující a kandidáti nesplňovali kritéria 

na danou pozici. 

Nikola Hriseňková, Unipetrol: Stále jsme 

úspěšnější v oblasti náboru ze strany tradič-

ních kanálů – inzerce na webových portá-

lech apod.

pozici specialisty. Například v Albertu začát-
kem roku v HR týmu přivítali kolegu na pozici 
Employer Brand Consultant, který dostal na 
starosti Employer Brand a také HR marketing. 
Primárním cílem je podle Pavla Ježka vytvoření 
Employee Value Proposition, na jehož základě 
vznikne kreativní koncept a komunikační plán 
HR aktivit. Pozice má velký přesah do komuni-
kace a od začátku byla pozice zamýšlená jako 
průsečík dvou oddělení, marketingu a human 
resources. 

Naproti tomu v  2N nemají konkrétního 
člověka, který by se specializoval na práci se 
sociálními sítěmi. Na této oblasti se podílí část 
HR týmu, která se stará o sociální sítě. Ti na 
školení chodí a věnují se sledování aktuálních 
trendů průběžně. 

Se sociálními sítěmi na HR pracuje v Coca-
-Cole HBC specialista na Employer Branding, 
který se školí u kolegů z nadnárodní skupiny. 
„Obsahově ladí komunikaci s kolegy z oddělení 
vnějších vztahů a komunikace. Momentálně 
je to kolegyně Anna Wojtková, její agenda je 
však mnohem komplexnější. Výhradně sociální 
sítě mají v agendě kolegové z The Coca-Cola 
Company, kteří spravují brandové profily na-
šich produktů,“ říká Ladislav Jelen, HR manager 
Coca-Cola HBC Česko a Slovensko. 

Ve Foxconnu se práci se sociálními sítě-
mi věnují jak lidé v HR, tak lidé v oddělení 
PR a marketingu. „V rámci oddělení náboru 
máme vybraného člena týmu, který se odbor-
ně věnuje této problematice a ostatním nábo-
rově marketingovým aktivitám. V minulosti 
se tématu věnoval přímo náborář, ale jelikož 
byl většinou vytížen náborem, nemohl se této 
aktivitě věnovat naplno. Navíc v oddělení PR 
máme specialisty, kteří spravují naše firemní 
sociální sítě a komunikaci obecně,“ potvrzuje 
Michal Batelka. 

Kde brát inspiraci pro obsah
Podle Pavla Ježka z Albertu vzniká obsah na 
sociální sítě především z plánovaných strate-
gických témat pro celkovou komunikaci. „Asi 
největší engagement mají příspěvky s téma-
tikou remodelingu prodejen a inovací, které 
se týkají přímo naší činnosti, jako např. zkra-
cování účtenek nebo digitalizace cenovek na 
prodejnách. Pro výběr obsahu pro jednotlivé 
komunikační kanály (nejen sociální sítě) máme 
jednou týdně Obsahovou poradu, kde se sejdou 
vlastníci komunikačních kanálů a také obsahoví 

garanti (ti jsou přizvaní jen jednou měsíčně), 
kteří se dohodnou na plánu komunikace pro 
následující období,“ sdílí zkušenosti Pavel Ježek.

V Coca-Cole dává obsah dohromady již zmí-
něný Employer Branding specialista. Podporu 
mu pak dávají kolegové z náborového oddělení. 
„Po externím copywriterovi saháme vyjímečně, 
inspiraci často čerpáme od kolegů ze skupiny. 
Správný inzerát musí být otevřený, upřímný, 
úplný a srozumitelný. Když je toto splněno, obě 
strany vědí, na čem jsou, a interakce kvete,“ vy-
počítává kritéria pro atraktivní obsah Ladislav 
Jelen.

Ve společnosti 2N vymýšlí obsah na sociální 
sítě část HR týmu. „Pro obsah nemáme stano-
vená kritéria, ale snažíme se udržovat konzis-
tentnost naší online komunikace a rozmanitost 
jejího obsahu. Při psaní inzerátu máme daný 
vzor, který dodržujeme, a snažíme se inzeráty 
více personalizovat a uvést v nich něco o mana-
žerovi a celém oddělení tak, aby inzerát nebyl 
pouze o tom, co nabízíme a co požadujeme. Pro 
přípravu obsahu nevyužíváme copywritery ani 
jinou externí pomoc,“ shrnuje Monika Rousová. 

V Unipetrolu se podle Nikoly Hriseňkové 
práci se sociálními sítěmi věnuje specialista 
z  každého oddělení – marketing, HR a  PR. 
„Máme interního copywritera a obsahově vy-
cházíme ze sdělení interní a externí komuni-
kace. Obsah tvoří aktuální dění v celé skupině 
Unipetrol,“ říká Nikola Hriseňková.

Ve Foxconnu tvoří inzeráty na sociální 
sítě náboráři, kteří prošli množstvím různých 
školení a stále se vzdělávají. „Náborové texty 
vymýšlíme z 95% sami v součinnosti s naším 
PR oddělením. Obecně je důležité správné za-
cílení,“ tvrdí Michal Batelka.

Co o firmě říkají zaměstnanci na svých 
profilech
Doba sociálních sítí přinesla do komunikace 
firem kritérium transparentnosti a pravdivos-
ti. Zaměstnanci mají své vlastní profily na so-
ciálních sítích a na nich mimo jiné zveřejňují 
i své zážitky a zkušenosti z práce, píšou, jak to 
u zaměstnavatele chodí, a neberou si mnohdy 
servítky. Do pracovní náplně HR, PR a komu-
nikačních expertů tak přibylo i sledování toho, 
co o zaměstnavateli lidé zveřejňují na svých 
profilech. „Samozřejmě máme o tom přehled 
a dopomáhá nám k tomu mimo jiné pravidelný 
monitoring sociálních sítí,“ říká za Unipetrol 
Nikola Hriseňková. 
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Provádíme komplexní zpracování mzdové agendy našich 

zákazníků. Využíváme náš informační systém DC2 s možností 

ASP připojení, zajišťující on-line přístup klienta ke zpracová-

vaným datům. Nabízíme rovněž využití našich personálních 

modulů, intranetové řešení docházky zaměstnanců přes 

webovou aplikaci, aplikaci Portál, elektronické zasílání 

výplatních pásek, zpracování cestovních příkazů a mnohé 

další služby.

Věnujte se tomu, co Vám přináší zisk,
zpracování mezd svěřte nám

V Coca-Cole rovněž sledují, co jejich lidé 
o svém pracovním životě sdílejí na sociálních 
sítích. „Sledujeme především, co publikují na 
LinkedInu. Jsme nesmírně pyšní, že jsou našimi 
ambasadory a často sdílí a komentují firemní 
obsah. Pro jeho sdílení jsme jim vytvořili také 
interní platformu, aby měli novinky vždy po 
ruce,“ říká Ladislav Jelen.

Ve 2N také průběžně sledují, co zaměstnan-
ci publikují, ale ne nijak záměrně a formálně. 
„Všímáme si toho, co zaměstnanci komentují 
a čemu dávají like, jsou poměrně aktivní,“ říká 
Monika Rousová. 

Ve Foxconnu sledují aktivitu náborářů a je-
jich pracovních profilů na Facebooku a Linke-
dInu, případně aktivitu spolupracujících mana-
žerů na LinkedIn. „Stejně tak sledujeme reakce 
a komentáře na náborové kampaně na našich 
sociálních sítích,“ dodává Michal Batelka. 

Zaměstnanci jako ambasadoři značky
Sociální sítě umožňují další nový fenomém. Při 
posilování Employer Brandigu lze zapojit přímo 
zaměstnance, aby sdíleli, co si o své firmě myslí, 

jak se jim v ní pracuje, ale také některé obsahy 
Employer Brandingu firmy. V Coca-Cole s tím 
mají výborné zkušenosti. „V rámci projektu 
Employee Advocacy mohou zaměstnanci Em-
ployer Brandingový obsah sdílet na svých profi-

lech a sbírat pomyslné body, ty pak promění za 
brandované dárečky. Je to zábava,“ doporučuje 
Ladislav Jelen. „Cíleně je nevyužíváme, značku 
zaměstnavatele si budujeme skrze oficiální účet 
skupiny Unipetrol. Zde se snažíme propagovat 
formou „cross postingu“, a vzájemně tak posi-
lovat naše aktivity na jiných sociálních sítích,“ 
říká Nikola Hriseňková.

V Albertu aktuálně vyvíjejí projekt firem-
ního Ambasadorství. „Každý náš zaměstnanec 
se může stát naším „velvyslancem“ a šířit tak 
dobré jméno značky Albert. Nicméně do této 
činnosti nechceme a ani nebudeme žádného 
našeho kolegu nutit. Vše by mělo být přirozené 
a vyplynout z pozitivní činnosti naší společnos-
ti jako takové,“ upozorňuje Pavel Ježek.

Se zavedením ambasadorského programu 
počítají i ve společnosti 2N. Podobné plány mají 
i ve Foxconnu. „V rámci náborových aktivit 
jsme začali školit a podporovat hlavně vedoucí 
zaměstnance k aktivitě na LinkedIn a propagaci 
volných pozic v jejich týmech. Vnímáme to jako 
důležitou oblast, ve které nyní máme určitě 
prostor pro zlepšení,“ říká Michal Batelka. n

INZERCE

Sociální sítě umožňují další 

nový fenomém. Při posilování 

Employer Brandigu lze zapojit 

přímo zaměstnance, aby sdíleli, 

co si o své firmě myslí,  

jak se jim v ní pracuje,  

ale také některé obsahy 

Employer Brandingu firmy.
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CliftonStrengths:  
psychometrický nástroj  
k testování talentů

Každá společnost hledá a snaží se udržet si talenty. Existují nástroje, které pomáhají společnostem a jejich 

HR manažerům a vedoucím pracovníkům potenciál jejich lidí a kandidátů odhalovat. Jeden z nich 

představujeme.

Gallup 
Je možné, že jméno této organizace neslyšíte 
poprvé. Jedná se o významnou globální analy-
tickou a poradenskou společnost, která pomáhá 
řešit lídrům a organizacím ty nejzávažnější pro-
blémy v oblasti globálního trhu práce, vzdělává-
ní, angažovanosti a využití lidského potenciálu. 
Vyvinula různé nástroje pro měření ukazatelů 
prosperity jednotlivců i firem, které jsou vyu-
žívány mnoha společnostmi po celém světě.

Pozitivní psychologie
Dědeček pozitivní psychologie pan Donald 
Clifton se již na konci 40. let minulého století 
věnoval výzkumu potenciálu lidských zdrojů. 
V 80. letech vyvinul několik nástrojů, které ve 
firmách dokázaly predikovat zaměstnance 
s největším potenciálem. V roce 1999 pak se 
svým týmem vyvinul pro Gallup psychologický 
nástroj, jehož výsledky se zpracovávají výhradně 
online, takzvaný CliftonStrengths Assessment.

Co tento nástroj přináší
Nejlepší manažeři světa a jejich týmy se spo-
léhají na CliftonStrengths, neboť jim pomá-
há dosahovat většího úspěchu v jejich práci. 
Výzkum uvádí, že lidé, kteří znají a pracují se 
svými talenty, jsou:
• angažovanější v práci,
• produktivnější ve svých rolích,
• spokojenější a zdravější.

Data výzkumu na pozadí tohoto unikátního 
testu dále říkají, že lidé, kteří mají příležitost 
pracovat s CliftonStrengths, jsou šestkrát anga-

žovanější ve své práci a souhlasí s tím, že každý 
den mohou využívat své nejsilnější talenty.

Kouzelná formulka
Vzoreček propojující celý koncept CliftonStren-
gths zní: znásobte talent pílí a vznikne silná 
stránka (talent * píle = silná stránka). Přičemž 
talent je přirozený způsob myšlení, cítění a cho-
vání jednotlivce a píle je čas strávený praxí, roz-
vojem dovedností a budováním znalostní báze. 
Pokud tyto dvě proměnné vynásobíte, získáte 
silnou stránku, tedy schopnost konzistentně 
dosahovat výsledků blížících se dokonalosti. 
Uveďme příklad: Můžete mít přirozené nadání 
na psaní textů. Dokud jich ale nenapíšete stovky, 
nikdy se nepropracujete v uznávané novináře či 
spisovatele. Můžete mít talent na rychlý běh. Do-
kud ale nezačnete tvrdě a pravidelně trénovat, 
na Olympiádu se jako závodníci nedostanete.

Jak test probíhá
Test měří přítomnost talentu ve 34 oblastech 
(angl. themes). Poté, co jednotlivec odpoví na 
177 otázek sestávajících se z párových prohláše-
ní, dostane své výsledky, které zobrazí jeho do-
minantní talenty, i ty, které v dominanci nejsou.

Tento unikátní nástroj dokáže velmi efek-
tivně provázat vlivy jednotlivý ch talentů na 
sebe. Nejsilnějších 5 talentů daného člověka je 
pak popsáno unikátně jen pro něj, a to s ohle-
dem na skladbu všech talentů a jejich výsled-
ného pořadí.

CliftonStrengths nabízí společný jazyk, 
díky kterému další lidé mohou navzájem po-

chopit své vlohy, ale také vnitřní diverzitu. 
Víme-li například, že někdo dokáže přiroze-
ně kultivovat potenciál ostatních a nachází 
uspokojení v jejich růstu (talent: Developer), 
můžeme tohoto poznatku využít v budování 
týmu či organizace.

Využití výsledků testu v praxi
K dnešnímu dni si assessmentem prošlo již 
přes 24 milionů jednotlivců po celém světě. 
Výsledky pomáhají nejen jim, ale i organizacím 
se zjištěním talentů u top zaměstnanců, jsou 
podpůrným nástrojem v rozvojových plánech, 
pomáhají k pochopení týmové dynamiky a uni-
kátnosti jednotlivců. Test využívají společnosti 
také v rámci rozvojových interních programů, 
kde se někteří zástupci dané společnosti stanou 
interními ambasadory této metodiky.

Srovnání
CliftonStrengths neukazuje, zdali se jedinec hodí 
či nehodí na konkrétní post. Ukazuje však, skrze 
jaké své talenty může na daném postu vyniknout. 
Představte si 5 různých osob na manažerském 
postu, kdy všichni dosahují podobných nebo 
stejných výsledků. Každý však těchto výsledků 
dosahuje svým unikátním způsobem. Nicméně 
bez toho, aby věděli, co je dělá talentovanými 
konkrétním způsobem oproti druhým, jen těžko 
budou mít v práci ještě lepší výsledky než dosud. 
Každý talent s sebou nese jak velký potenciál, tak 
také jisté riziko, pokud není zvládnutý. Jakmile 
ale lidé znají své přirozené vlohy, mohou je efek-
tivně kultivovat. n

TEXT: MARKÉTA GABZDYL TICHÁ, 
ZAKLADATELKA CLOUD 9 INSTITUTE
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Proč si dát pozor na stravenkový paušál?

Stravenky patří dlouhodobě mezi nejoblí-
benější formu benefitu pro zaměstnance. 
V České republice je dostává přibližně 1,5 

milionů lidí, kteří si díky nim mohou dopřát 
každý den plnohodnotný oběd. Od ledna 2021 
by měl stávající systém stravenek a zaměstna-
neckých kantýn doplnit stravenkový paušál 
neboli peníze navíc k výplatě. To může na prv-
ní pohled řadu lidí oslovit. Se stravenkovým 
paušálem však přijde o řadu výhod nejen za-
městnanec, ale i zaměstnavatel.

Zdraví zaměstnanců na první místě
Pravidelné kvalitní stravování udržuje dobrou 
fyzickou i psychickou kondici, proto je teplý 
oběd během pracovní doby pro zdraví zaměst-
nance zásadní. Z výzkumu Asociace malého 
a středního podnikání vyplývá, že stravenky 
a stravenkové karty podporují pravidelné stra-
vování, protože jejich držitelé chodí na oběd do 

restaurace třikrát častěji než ti, co je nedostáva-
jí. Naopak přes 40 % „nestravenkářů“ si ohřívá 
z domova donesený oběd, přes 30 % jí studenou 
svačinu a každý 10. dokonce neobědvá vůbec. 
V  případě zavedení stravenkového paušálu 
tak hrozí, že se zaměstnanci začnou odbývat 
levnějšími náhražkami a neúčelově obdržené 
peníze budou utrácet za jiné věci (např. hypo-
téka, cigarety, vybavení do bytu). V průzkumu 
Spotřebitelského fóra jen 5,5 % lidí uvedlo, že 
by peníze navíc utratilo za obědy v restauraci. 

Ztráta efektivního motivačního nástroje
Zaměstnavatel, který chce v dobré vůli vyhovět 
svým zaměstnancům a přejít na stravenkový 
paušál, by si měl promyslet, jaké výhody či 
nevýhody to pro něj má v dlouhodobém ho-
rizontu. Stravenkovou kartu nebo stravenky 
má zaměstnanec na očích každý den tzn., že 
si neustále uvědomuje benefit, který od firmy 

dostává. Stravenkový paušál se však po pár mě-
sících ve výplatě ztratí. Zaměstnanec tak přijde 
o nejoblíbenější benefit a firma o efektivní mo-
tivační nástroj.

Vnímaná hodnota stravenek je vyšší
Zaměstnanci vnímají celou hodnotu stravenky. 
Sto korun na stravenkové kartě je prostě sto 
korun bez ohledu na to, jestli si je ze 45 % dotují 
sami. V případě přechodu na stravenkový pau-
šál budou mít však k dispozici maximálně 55% 
příspěvek od zaměstnavatele. Další podstat-
nou výhodou pro zaměstnance, kteří využívají 
stravenkové karty je, že se na ně nevztahuje 
exekuce. n

INZERCE

Vizuální poznámky podpoří dopad a ulpívají

Náš mozek přemýšlí v obrazech. Vizu-
alizace pomáhá zpracovávat nápady, 
které máme v hlavě. Učení se obra-

zem totiž umožňuje vnímat věci v souvislos-
tech a zvyšuje atraktivitu učeného obsahu, 
podporuje kreativitu a kritické myšlení. Týmů 
a společností, které aktivně využívají ve své 
práci vizualizaci, je stále více. Dříve jsme se 
setkávali s přístupem, že kreslení a vizualizace 
do firem nepatří. Mnozí již byli přesyceni po-
werpointovými prezentacemi, které přinášely 
obrovské množství informací, obvykle však 
bez emocí a zážitků. Naproti tomu vizualizace 
lidi baví, dává jim energii, přináší pozitivní 
emoce. 

Všichni již běžně komunikujeme online a na 
dálku – díky chytrým technologiím lze obráz-
ky velmi jednoduše ihned digitalizovat, sdílet 
pracovní plochu a vizuál ihned všem účastní-
kům. Vizuální zápis při pracovních schůzkách, 
konferencích či online školeních zvyšuje po-

rozumění, zapamatování klíčových informací 
a dopad celé akce. Jak tedy na to? Vezměte si 
papír, tužku a zadejte slovo „sketchnoting“ do 
vyhledávače a zjistíte, že nejde o umění nebo 
výtvarnou techniku. Pojem „sketchnoting“ při-
nesl do firemní komunikace americký grafik 
Mike Rohde, guru vizualizace a autor knihy 
„Příručka skečnoutingu“, která u nás vyšla již 
téměř před pěti lety. Sketchnoting je vytváření 
jednoduchých vizuálních poznámek (na papí-
ře či digitálně na iPadu), kombinace klíčových 
slov, rámečků a základních tvarů (boxy, šipky, 
ikony) pro jejich sdílení účastníkům prezentace 
nebo meetingu. Jak na to vám rádi ukážeme 
v našich online kurzech a webinářích na portále 
www.visualcoach.cz. Přidejte se ke komunitě 
Visual Leaders již dnes! n

TEXT:  MGR. MARCELA JANÍČKOVÁ 
VIZUÁLNÍ FACILITÁTORKA, 
ZAKLADATELKA INOVATIVNÍHO 
PROJEKTU VISUAL COACH.

Marcela Janíčková a Kateřina Koželská,  
VisualCoach.cz
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V krizi se lidé semkli   
a naše firemní kultura 

       obstála
Společnost Mondi patří k nejatraktivnějším zaměstnavatelům ve středních 

Čechách. Dva roky v ní působí jako HR ředitelka Hana Velíšková, která celou 

svou profesní kariéru zasvětila práci v HR v zaměstnavatelsky atraktivních 

firmách. Své zkušenosti sdílí a aplikuje v podmínkách Mondi. I pro ni 

byly velkou zkušeností měsíce s covidem v první vlně pandemie, 

kdy se zaměstnanci rozhodli ve firmě mezi směnami zůstávat 

a přespávat, aby firma mohla nepřetržitě běžet. Tato mimořádná 

doba prokázala sílu firemní kultury a neobyčejnou loajalitu 

zaměstnanců. I o tom jsme s Hanou Velíškovou hovořili.

Vystudovala jste rusistiku na FF UK v Pra-
ze. Jak jste se dostala k personalistice? 
Studium mě bavilo, ale přiznám se, že během 
vysoké školy jsem přišla na to, že v nějakém ar
chivu bych se asi unudila, že to pro mě není 
dost akční. Po škole jsem se snažila najít ně
jakou alternativu a k personalistice z huma
nitního vzdělání není tak daleko. Kvalifikaci 
pro HR jsem si později doplnila na univerzitě 
ve Velké Británii, kde jsem studovala People 
Management. 

Co vás u personalistiky tolik let drží?
Personalistika mě chytla hned na začátku, 
protože ta práce je ohromně smysluplná. Máte 
možnost pomáhat společnosti, ve které pracu
jete, aby byla co nejúspěšnější, tím, že zajistíte 
zapojení zaměstnanců. Což je komplexní úkol, 
zahrnující například to, aby lidé porozuměli 
strategii, nebo že na palubu dostanete ty nej
vhodnější lidi, které pomáháte udržet, moti
vovat a dlouhodobě rozvíjet. Je to tedy pestrá 
práce a je nesmírně naplňující. 

Začínala jste v poradenské společnosti 
Arthur Andersen, pokračovala v GE, pak 
opět poradenská společnost KPMG. Jaké 
zkušenosti z poradenství jste si odnesla? 
Je HR z určitého sektoru přenositelné do 
jiného? 
Úplně snadno přenositelné některé věci nejsou. 
Poradenské společnosti jsou v práci s lidmi dost 
specifické. Používají léty osvědčený model, kdy 
najímají nováčky z vysokých škol, které pak 
rozvíjejí a posouvají v hierarchii vzhůru. Jsou 

TEXT: ALENA KAZDOVÁ
FOTO: JOHANA KRATOCHVÍLOVÁ
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plné velice vzdělaných a chytrých lidí, ovšem 
převládá tam technicistní styl myšlení. HR tedy 
může mít důležitou roli v tom, že pomáhá ve
dení brát v úvahu lidský faktor a rozvíjet soft 
skillové dovednosti. Vždyť v žádné společnosti 
nejsou lidé jen nějací pěšáci na šachovnici, kteří 
slepě následují příkazy. Je potřeba je vtáhnout 
do hry, zapojit je do řešení, vytvořit takovou 
firemní kulturu, aby ti nejschopnější chtěli ve 
firmě vyrůst na klíčové pozice. V KPMG se to 
dařilo, protože jsem reportovala velice osví
cenému řídicímu partnerovi, který chápal, že 
je třeba společnost řídit přes lidi. Spolupráce 
s ním pro mě byla ohromná zkušenost.

KPMG, kde jste působila sedm let, proslula 
skvělou spoluprací se školami a výběrem 
talentů. Jak se dařilo studenty získávat? 
Nebylo to jednoduché, protože jsme na trhu 
v rámci tzv. Velké čtyřky s dalšími třemi kon
kurenty soutěžili o stejnou skupinu kandidá
tů. Nábor byl celoroční proces, do kterého se 
investovalo ohromné množství energie a také 
nemalý rozpočet. Ale když nabíráte sto až sto 
padesát talentů za rok, tak se to vyplatí. 

Klíčové bylo si přesně definovat, jaký profil 
lidí vlastně hledáme. Například auditoři jsou lidé 
s velmi exaktním myšlením, kteří se ve své práci 
pohybují v rámci striktně vymezených pravidel. 
Jejich práce je svým způsobem rigidní, a ne kaž
dého bude dlouhodobě bavit. Přitom když vy
bíráte studenta pro tento obor, potřebujete, aby 
u vás vydržel řadu let a ideálně se vypracoval až 
na pozici partnera. Takže je vždy potřeba vědět, 
jaké vlastnosti mají ti, kdo budou v oboru úspěš
ní, a mluvit na ně jazykem, na který oni slyší. 
Hledat třeba budoucí auditory skrze bláznivé 
barevné inzeráty plné přehánění, je slepá ulič
ka, tím je spíš odradíte. Jiný profil ovšem budou 
mít lidé pro management consulting. Základem 
úspěchu je tedy najít způsob, jak uchazečům vy
světlit, proč je pro ně daná práce tou nejlepší pří
ležitostí pro budování kariéry. To platí obecně, 
nejen v poradenských společnostech.

Zahrnoval výběr nejlepších pro KPMG 
i assessment centra (AC)?
Samozřejmě. Náborový proces byl velmi pro
pracovaný. Na začátku jsme se zaměřili na 
dovednostní testování, např. numerické inte
ligence nebo jazykových schopností. Do AC 
nám pak už chodili lidé, o nichž jsme věděli, že 
potřebné dovednosti mají. V AC jsme testovali 

interakce, práci v týmu, odolnost vůči stresu 
a podobně. Skrz takto nastavené výběrové ří
zení jsme identifikovali ty pravé – následně se 
v podstatě nestávalo, že bychom některé museli 
propustit. Většina z těch, které jsme vybrali, se 
v práci osvědčila dlouhodobě.

Pro řadu z nich byla zřejmě zajímavá i per-
spektiva mezinárodní kariéry?
Hodně se o to zajímali, když nastupovali, ale 
bohužel za tři čtyři pět let, kdy jsme je chtěli na 
stáže vysílat, tak jejich zájem opadal, protože už 
měli rodiny, hypotéky, děti. Bylo proto už tehdy 
docela těžké najít ty nejschopnější, kteří budou 
ochotni do světa vyjet.

Na co nejraději vzpomínáte z dob své práce 
v KPMG? 
Určitě na spolupráci s lidmi. Už jsem zmiňovala 
skvělého šéfa, řídicího partnera, Jana Žůrka. 
A byli tam další velmi chytří lidé, od kterých 
jsem se toho moc naučila. V samotném HR se 
povedlo vybudovat namotivovaný tým, s nímž 
byla radost pracovat a dělat opravdu moder
ní personalistiku, která posouvala společnost 
i její lidi a posilovala značku zaměstnavatele. 
V oblasti Employer Brandingu se nám podařilo 
poskočit strmě vzhůru na žebříčcích oblíbených 
zaměstnavatelů. Předstihli jsme konkurenci 
a vyhrávali soutěže o nejvíce atraktivního za
městnavatele mezi studenty.

Zároveň jsme výrazně zvedli engagement, 
který se měřil každé dva roky. Zavedli jsme řadu 
novinek, třeba v oblasti rozvoje leadershipu 
nebo digitalizace HR procesů, například jsme 
byli v KPMG průkopníkem v zavedení learning 

management systému, který jsme vytvářeli na 
míru. To jsou věci na které jsem pyšná, že jsme 
je s týmem dokázali.

S jakými trendy jste se setkávala ve finanč-
ním segmentu, v němž jste také působila?
Ve finančním světě se společnosti pohybují ve 
velice silné konkurenci, a to pro HR znamená, 
že musí dělat co nejlepší práci s lidmi, protože 
se tam vede neúprosný boj o talenty. HR se tím 
pádem ocitá na vlně všech trendů jako flexibili
ta práce, péče o pracovní prostředí, agilita, nové 
formy vzdělávání nebo digitalizace pracovních 
systémů. Bylo hodně zajímavé toto prostředí 
zažít a mnohé z toho, co jsem v něm měla mož
nost realizovat, jsem si pak odnesla do své další 
profesní kariéry. 

Jaká byla vaše cesta do zcela jiného sekto-
ru – do výrobní firmy Mondi Štětí, kde jste 
už dva roky HR ředitelkou?
Přiznám se, že jsem Mondi neskonale vděčná, 
že si mě vzali na palubu. Je to pro mě úplně 
nové prostředí, což je velmi osvěžující. Vím, 
že to pro management nebylo snadné rozho
dování, protože jsem byla člověk z úplně jiné 
branže. Šéf mi po čase zmínil, že měli obavy, aby 
nepřišla nějaká odtažitá „paní chytrá“, která ne
bude umět mluvit s lidmi z výroby. Už na první 
schůzce jsme si ale s manažerským týmem padli 
do oka a během prvního projektu, do kterého 
jsem se zapojila ještě před nástupem, se uká
zalo, že s lidmi z provozu najdu společnou řeč 
docela snadno. Kultura Mondi mi neskutečně 
sedí, protože v Mondi je ohromná dynamika, 
tah na bránu a zároveň otevřená atmosféra 
a dobrá spolupráce. V tom se personalistům 
moc dobře pracuje. Zároveň je mi sympatické, 
že produkt, který Mondi vyrábí, je hmatatelný, 
což je po finančním a poradenském sektoru 
příjemná změna. Papír ze Štětí znají i naši ucha
zeči, protože jeho výroba má více než sedm
desátiletou tradici. Navíc je to produkt, který 
přispívá k trvalé udržitelnosti, a to je něco, na 
co jsem hrdá nejen já, ale i spousta mých kolegů 
a kolegyň. 

Jaké úkoly jste řešila, když jste do Mondi 
přišla, a jaké nyní?
Tou největší výzvou, když jsem do Mondi přede 
dvěma lety přišla, byla situace na trhu práce. 
Bylo nesmírně těžké najít schopné lidi. U nás 
navíc nemáme agenturní zaměstnance, protože 

Myslím,  že  lidé  musí  být 

připraveni  profesi  několikrát 

za  život  změnit,  protože  jak  se 

na  trhu  práce  budou  některé 

profese  ztrácet  nebo  pro  ně 

bude  potřeba  výrazně  méně  lidí 

kvůli  digitalizaci,  tak  se  budou 

muset  lidé  naučit  něco  nového. 
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jen základy profese se nováčci učí minimálně 
3 měsíce až rok. Když tedy investujeme tolik 
času a prostředků do vybudování kvalifikace, 
chceme si pak lidi dlouhodobě udržet. Ideální 
je, aby se dále a dále učili a rostli na náročnější 
pozice a kvalifikace. Jsme zaměstnavatel nabí
zející celoživotní kariéru. Proto jsme v náboru 
lidí hodně nároční, a proto bylo v uplynulých 
dvou letech velmi těžké ty správné lidi najít. 
Pomáhala nám naše pověst atraktivního za
městnavatele v regionu i to, že se obecně ví, 
jak dobře se o své lidi staráme. Mimochodem 
v papírně ve Štětí pracují rodiny už po několik 
generací. 

Mondi Štětí jede nepřetržitě na 3 směny. 
Jak jste zajišťovali výrobu v době korona-
virové? Jak to ovlivnilo firemní kulturu? 
Lidé chápali, že máme společný cíl a byli ne
smírně disciplinovaní. Téměř ze dne na den 
jsme zavedli řadu preventivních opatření. Vy
vstala řada problémů, se kterými jsme se mu
seli potýkat. Například uzavření hranic po vy
hlášení nouzového stavu. Máme mezinárodní 
týmy, a najednou někteří zahraniční kolegové 
nemohli cestovat k nám a naopak jiní od nás 
nemohli domů za svými rodinami. Pak cestovat 
mohli, ale nefungovala letecká doprava, a tak 
zdolávali stovky kilometrů autem a stáli hodiny 
ve frontách na hranicích. Řešení podobných 
komplikací však celý tým ohromně semklo.

Největší prioritou samozřejmě bylo udržet 
výrobu v chodu. Protože Mondi nejenže vyrábí 
papír, ale dodává i teplo pro město Štětí a pro
vozuje čističku vody pro region, kde působí. 
Pokud bychom nefungovali, způsobí to našemu 
okolí spoustu problémů. S pochopením celé 

složitosti a velikosti tohoto problému přišli naši 
kolegové sami s nápadem, že budou v papírně 
přespávat, aby minimalizovali riziko zavlečení 
nákazy. Tak jsme jim zajistili místa na přespá
ní, postele, nákupy, možnosti pro relaxaci ve 
volném čase mezi směnami – aby si mohli va
řit, dívat na televizi, společně grilovat, hrát hry 
nebo sportovat. Byl to vlastně svým způsobem 
i teambuilding. Firemní kulturu a spolupráci 
to posílilo. 

Na jakých hodnotách je založena kultura 
v Mondi?
Máme tři hlavní hodnoty: výkon, péče a integ
rita. Posledně jmenovaná je spojena nejen s do
držováním pravidel a důrazem na bezpečnost, 
ale i s ohleduplností vůči okolí a trvale udrži
telným přístupem k našemu podnikání. Podle 
hodnot také jednáme: jsme patrioty regionu, 
pracujeme jako dobrovolníci v rámci Dnů pro 
neziskovku a našim zaměstnancům poskytuje
me tu nejlepší péči. Ta se teď v době pandemie 
projevuje například tím, že zajišťujeme servis 
kolegům v karanténě, obstaráváme jim nákupy 
a kontakty s okolním světem. V létě jsme před 
Mondi otevřeli vlastní odběrové místo, kde si 
lidé mohou nechat udělat test na koronavirus. 
Už v něm realizovali tisíce testů, a to nejen pro 
naše zaměstnance, ale i pro lidi z přilehlého 
okolí. Testy zaměstnancům Mondi plně hradí 
a rodinní příslušníci se mohou nechat otestovat 
za velmi výhodných podmínek.

Jaká byla role HR během koronavirové 
doby a v krizové komunikaci?
V Mondi má HR celkově důležitou roli, i když 
nejsme v covidové krizi. Jsem členem vedení 

a kromě HR mám na starosti i komunikaci. 
Měli jsme štěstí, že těsně předtím, než se roz
vinul covid, k nám nastoupila nová manažer
ka komunikace. Skočila rovnýma nohama do 
procesu a se svým týmem pomohla zajistit, aby 
všichni lidé věděli, jaká jsou pravidla, co mají 
dodržovat a co se mění. 

Jelikož jsme nemohli s lidmi komunikovat 
v  rámci osobních setkání, zavedli jsme jako 
nový komunikační nástroj společné webexy pro 
všechny zaměstnance, které držíme stále. Pra
videlně tak informujeme o tom, co se děje, jak 
se firmě daří, a zároveň se zaměstnanci mohou 
na cokoliv ptát. Lidé se aktivně zapojují, vzniká 
živá a otevřená diskuse, díky níž kalibrujeme 
navržená řešení a sbíráme nové podněty. Zá
roveň tím dále upevňujeme vztahy. 

Chodíte za lidmi přímo do výroby, abyste 
lépe znala jejich názory?
Do doby covidové jsme mívali s lidmi ve výrobě 
pravidelná setkání, na nichž jsme se otevřeně 
bavili o všem, co řeší a co je třeba tíží. Teď je to 
složitější, ale chodím za nimi s rouškou.

Z těchto diskusí jsem dostala řadu podnětů, 
protože naši lidé se nebojí být přímočaří a vel
mi se zajímají o situaci kolem sebe. Často nás 
upozorní na věci, které nefungují optimálně, 
a obvykle i doporučí, jak to změnit. Na základě 
jejich podnětů jsme zlepšili i některé personální 
procesy. Třeba když si stěžovali, že jsou zavale
ni vzděláváním, tak jsme zjednodušili některé 
elearningové programy, a ušetřili jsme tak asi 
30 % jejich času.

Jak doba covidová změnila HR a kam HR 
bude směřovat? 
Myslím, že zejména ve flexibilitě práce covid 
přinesl pozitivní efekt a jsem přesvědčena, že 
tento trend se nadále udrží. Firmy si vyzkoušely, 
že se nemusí práce z domova bát, pochopily, že 
je to pro ně bezpečné a že udrží produktivitu 
lidí, byť jsou jinde než na pracovišti.

Určitě nepoleví trend digitalizace. Zejména 
pro mladou generaci je přitažlivé a důležité, 
když zaměstnavatel používá ty nejmodernější 
technologie. Je to jeden z atributů, jak si mladí 
budou vybírat svého zaměstnavatele. Doufám, 
že koronavirová krize přinese i změnu na trhu 
práce, že si lidé budou práce více vážit a firmy 
si budou při náboru moct lépe vybírat. Věřím 
také, že lidé pochopí, že stabilita práce je atrak
tivní benefit a důležitá hodnota pro jejich život.
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Trendem byly a jsou kratší úvazky. Lze 
v Mondi, kde výroba jede nepřetržitě, nabí-
zet flexibilní práci?
Je třeba se vždy ve firmě dívat, co je schůdné 
a co reálné. Některé věci jdou i ve výrobě, třeba 
u nás jsme rádi za spolupráci s kolegyněmi a ko
legy, kteří už jsou v důchodovém věku a pracu
jí dále. Mnozí z nich už plný úvazek nechtějí, 
a tak například vypomáhají v některých vytíže
ných obdobích, spolupracují na některých pro
jektech nebo působí jako mentoři. Větší množ
ství zkrácených úvazků si však v nepřetržitém 
směnném režimu neumím zatím představit. To 
ale neznamená, že nemůžeme zvýšit flexibilitu 
práce. Kolegové z výroby například ocenili, když 
jsme využili jejich námět na nastavení flexibil
ního začátku a konce směny, aby v případě, že 
směnu předají dříve, nemuseli čekat u brány, 
než padne celá. Zdá se to jednoduché, ale neby
lo vůbec snadné najít způsob, jak to zadávat do 
docházkového systému. Nakonec jsme s mistry 
a kolegy z IT řešení našli a bylo to vnímáno jako 
velmi pozitivní změna.

Jak vnímáte změny ve vzdělávání v sou-
vislosti s dopadem pandemie? 
Ve vzdělávání jsme si vyzkoušeli metody, které 
mohou velmi úspěšně fungovat. V jazykovém 
vzdělávání využíváme webex. Klíčové ale stále 
je mít opravdu dobrého lektora. I v soft ski
llových kurzech dle našich zkušeností může 
distanční vzdělávání fungovat, když lektor 
pracuje s  technikou, která umožní diskuse 
v menších skupinách. Samozřejmě tam, kde 
jde o zaučování lidí v praktických dovednos
tech pro konkrétní profesi, je prostor pro dis
tanční vzdělávání omezený. Můžete mít trena
žér, ale řidiče vysokozdvižného vozíku zkrátka 
musíte do toho zařízení nakonec posadit. Jako 
v autoškole.

Lidé trpí abstinencí po přímých kontak-
tech, i v práci. Jde zorganizovat akce face 
to face?  
Zkoušíme to. Hodí se nám v tom otevření tes
tovací stanice na covid19, kde zaměstnancům 
umožňujeme absolvovat testy zdarma. Před ně
jakým větším setkáním se tam lidé pro zajištění 
bezpečí většinou nechávají preventivně otesto
vat, aby bylo riziko nákazy opravdu minimální. 
Ale i když jsou negativní, stejně se vzdělávací 
akce účastní s dodržením odstupů a v rouškách. 
Naši lidé jsou dlouhodobě zvyklí dbát na bez

pečnost práce, proto jsou disciplinovaní, i co se 
týče opatření proti covidu .

Jako výrobní firma se musíte hodně starat 
o zdraví lidí, je i toto součást kultury?
Určitě. U nás nedbáme jen o BOZP, ale také 
o fyzické a duševní zdraví lidí. Máme v čele fir
my osvíceného leadera, který se zajímá o zdravý 
životní styl, a sám přináší zajímavé inspirace, 
jak by se měli lidé ve firmě o své zdraví starat. 
Třeba nás seznamuje s některými relaxačními 
i dýchacími technikami. Sdílí s námi příklady, 

jak si lépe zorganizovat čas a jak dlouhodobě 
pracovat se stresem. Je skvělé, když jde mana
gement v těchto věcech příkladem. K podpoře 
zdraví přispívají i sportovní aktivity a akce s ro
dinami, kterých děláme spoustu.

Různé generace na pracovišti se skloňo-
valy v řadě průzkumů ještě před covidem. 
Jaký máte na dělení generací a jejich 
kompetencí názor ?
Jsem k tomu trochu opatrná, protože jakmile 
začneme v tomto paušalizovat, tak zapomene
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zaměřených na 

diverzitu.

Hana 
Velíšková

me, že v těch generacích jsou velmi růz
ní jednotlivci, kteří přistupují k věcem 
různě. Není třeba pravda, že ti starší se 
bojí počítačů a internetu a že ti mladší 
jsou všichni fanoušci digitalizace. To je 
zjednodušení. Ale na druhou stranu za
městnavatel musí vnímat sociologické 
trendy, které svět byznysu mění.

Například pokud víme, že zejména 
pro mladé je stále více důležitá flexi
bilita, nebaví je trávit 8 hodin denně 
v jedné kanceláři, preferují volné formy 
pracovních úvazků, tak je třeba se tomu 
přizpůsobit. To může posunout i celý 
trh. V mnoha zemích už vysoké pro
cento lidí, a to nejen z mladší generace, 
preferuje práci na volné noze, kterou 
si organizují podle svého a třeba i pro 
několik firem najednou. Starší lidé jsou 
v tomto možná o něco opatrnější, ale 
i oni často vítají práci na kratší úvazek 
například v roli poradců nebo mentorů, 
kteří předávají své know how a doved
nosti méně zkušeným. S tímto trendem 
by měli počítat nejen zaměstnavatelé, 
ale i  zákonodárci a  úřady práce, aby 
pochopili, že nejde o švarc systém, ale 
o změnu rolí na trhu práce. 

Bylo by ideální, aby se v průběhu 
pracovního života jediného člověka 
mohly měnit typy úvazků, podle toho, 
co mu nebo jí zrovna vyhovuje. Když má 
malé děti nebo pečuje o starší rodiče, je 
to jiné, než když má 100 % času, který 
může věnovat jen práci. A na to musí 
HR a zaměstnavatelé umět reagovat.

Digitalizace a robotizace bude 
přepisovat různé profese a dá 
vzniknout novým. Jaké schopnosti 
a dovednosti budou potřeba, aby 
člověk na trhu práce uspěl?
Myslím, že lidé musí být připraveni pro
fesi několikrát za život změnit, protože 
jak se na trhu práce budou některé pro
fese ztrácet nebo pro ně bude potřeba 
výrazně méně lidí kvůli digitalizaci, tak 
se budou muset lidé naučit něco no
vého. Třeba se přichystat i na přechod 
z režimu zaměstnaneckého na volnou 
nohu. Měli by tuto možnost dopředu 
vzít v potaz, aby takovou změnu psy
chicky zvládli, protože může být velmi 

stresující. Takže co se týče schopností 
a dovedností, určitě bude zapotřebí fle
xibilita, adaptabilita, nadhled a pokora. 

A nejde jen o dovednosti, ale také 
o správné nastavení mysli. Změna se 
podle mých zkušeností snáze zvládá, 
když lidé nežijí jen prací, ale mají život 
pestřejší a  staví svou životní spoko
jenost na více pilířích. To se prokáže 
třeba v dobách, kdy zaměstnavatel pro
pouští. Když mají lidé kvalitní rodinné 
vztahy anebo koníčky, které je zajímají, 
nesou ztrátu místa o něco snáze. Často 
i ten koníček se může stát východiskem 
k nějaké nové pracovní příležitosti.

Důležité tedy asi bude celý život na 
sobě pracovat. Jak jsme na tom my 
Češi s celoživotním sebevzdělává-
ním? 
Záleží člověk od člověka, ale obecně 
bych řekla, že máme ještě prostor více 
samostatně na sobě pracovat, více chá
pat, že za svou kariérní dráhu a za svůj 
úspěch odpovídáme my sami. U někte
rých jednotlivců se bohužel setkávám 
s  postojem, že vzdělávání je věc za
městnavatele nebo personálního úse
ku, případně mého nadřízeného. Tito 
lidé si pořád neuvědomují, že to je jejich 
odpovědnost, že se musí snažit sami. 

Mají velký zájem si třeba doplnit 
kvalifikaci, ale pak se diví, že se musí 
učit po pracovní době. To je taková 
ta nedospělost, měli bychom více si 
uvědomovat, že jsme sami sobě strůj
cem svého osudu. Neměla bych čekat, 
co mi druzí přinesou na podnose, ale 
měla bych se aktivně snažit sama na 
sobě pracovat. Najít v sobě motivaci 
a snažit se, ale zároveň i být pokorná 
a stát nohama na zemi.

Co vás čeká v Mondi v HR do bu-
doucna?
Chceme do budoucna ještě více pro
pagovat značku zaměstnavatele, aby si 
lidé spojili papírnu ve Štětí se značkou 
Mondi a aby věděli, že ta značka obnáší 
4 různé závody v ČR včetně jednoho 
v Českých Budějovicích. Chceme po
kračovat v digitalizaci, v níž jsme v loň
ském roce byli docela úspěšní. Reali

zovali jsme několik projektů najednou, 
například jsme zavedli nový software, 
nebo vyvinuli na míru šitý analytický 
nástroj pro práci s daty. Získali jsme 
i globální ocenění v oblasti digitalizace 
HR procesů, na které jsme velmi pyšní. 
Na příští rok máme vizi úplně bezpapí
rového HR a chceme zjednodušit work 
flow našich procesů.

Na co se vy osobně těšíte v další 
práci v Mondi?
Těším se dál na práci s lidmi, protože 
ta mě strašně baví. S kolegy v Mondi je 
navíc zábava, umí se věcem zasmát, i při 
náročných projektech je s nimi legrace. 
Třeba při covidu nám smysl pro humor 
ohromně pomohl. Covidové vtipy jsme 
použili pro screen saver na naše moni
tory a také jsme je sdíleli v chatovacích 
skupinách. Nesmírně to ulevilo od stre
su a zlepšilo atmosféru. 

Hovoříte o firemních sítích. Jak pra-
cujete v HR se sociálními sítěmi? 
Dost čerpám ze zkušeností z KPMG, 
kde jsme už na začátku využili boo
mu v sociálních sítích a zavedli jsme 
Facebook, Instagram, Youtube a blogy 
zaměstnanců, které pomáhaly v  ná
boru. I v Mondi jsme spustili firemní 
Facebook, který používáme, abychom 
ukazovali firemní atmosféru a  sdíle
li příspěvky o tom, jaké děláme akce. 
Třeba v létě jsme pořádali tradiční letní 
tábor pro děti, v zimě jezdíme na hory, 
pořádáme environmentální dny, Den 
změny. Aktivit je celá řada, proto na 
Facebooku diskutujeme o různých no
vinkách a občas tam sdílíme i náborové 
inzeráty.

Globálně je Mondi hodně aktivní 
na LinkedInu. My jsme v tom lokálně 
zatím zdrženliví, přece jenom v nábo
ru cílíme hlavně na operátorské pozice 
a kandidáty na ně spíš získáváme přes 
lokální komunitu, která používá Face
book. Ale zvažujeme novinky do bu
doucna. Určitě jich bude spousta, a to 
nejen v oblasti sociálních sítí, protože 
Mondi je velmi dynamická společnost. 
Užívám si to, nenechává mě to usnout 
na vavřínech. n



Značka zaměstnavatele bez živých 
sociálních sítí? To je bláznovství!

Jako čtenáři časopisu HR Forum, a zvláště tohoto čísla, jste už jistě o spojení „employer branding“ 

(budování značky zaměstnavatele) slyšeli či četli několikrát. Jak ale souvisí s náborem a přitahováním 

kvalitních zaměstnanců a proč je naprosto pošetilé nebýt v dnešní době aktivní na sociálních sítích? A na 

co si dát na sociálních sítích pozor a kde brát pořád inspiraci pro nové a nové příspěvky?

Pokud čtete dál, nejspíš jsem vás velko-
lepým úvodem nalákala na něco, o čem 
bych vám mohla vyprávět celý den, a po-

řád bychom si ještě neřekli všechno. Ale zku-
sím to. Dát vám nějaké tipy z praxe mé i mých 
klientů a přesvědčit vás o tom, že pracovat na 
sociálních sítích denně není tak těžké a že je to 
opravdu dobrý nápad.

Čísla jako důkaz
Proč jsou sociální sítě v HR tak důležité? Čísla 
v tomto ohledu mluví jasně. Dle výsledků medi-
ální agentury GroupM na konci roku 2019 kra-
loval českému rybníčku Facebook s 5.300.000 
uživateli. Nejsilněji zastoupené věkové skupiny 
byly 15-25 let (1,5 milionu uživatelů), 26-35 let 
(1,4 milionu uživatelů) a 36-45 let (1,2 milionu 
uživatelů). Díky tomu můžeme jasně vidět, že 
tato sociální síť již dávno není doménou pouze 
mladší generace. 

Na druhém místě je Instagram s 2.200.000 
uživateli. Zde je nejpočetnější skupina 13-25 let 
(1,1 milionu uživatelů) a 26-35 let (590 tisíc uži-
vatelů). To nasvědčuje tomu, že tato platforma 
je vhodná pro upevňování značky zaměstnava-
tele u mladších generací. Zároveň je třeba brát 
v potaz to, že Instagramu se, co se týče nárůstu 
uživatelské základny, daří v čase nejlépe a plně 
ještě nevyčerpal svůj potenciál. Určitě tedy není 
radno tuto síť ignorovat. 

Pomyslnou bronzovou medaili pak získal 
LinkedIn se svými 1.600.000 uživateli. Tady se 
nejpočetnější věková skupina pohybuje mezi 
25 až 34 lety věku s 230.000 uživateli a těsně 
v závěsu je skupina mezi 35 a 54 lety s 220.00 
uživateli. Tuto platformu loni více než kdy jindy 

objevily firmy a začaly na ní experimentovat 
v oblasti obchodu. 

Pokud jste dosud byli vůči sociálním sítím 
skeptičtí, asi vám je teď celkem jasné, že po-
tenciální kandidáti i klienti na sociálních sítích 
jsou a je na každé firmě, zda využije jejich mož-
ností dát o sobě vědět právě skrze tato média. 
Čím více se užívání sociálních sítích rozšiřuje, 
tím častěji se setkáváme s očekáváním ucha-
zečů, že jejich potenciální zaměstnavatel by 
měl na sítích být aktivní. A stejně tak jako si 
některé společnosti „lustrují“ své kandidáty 
na sociálních sítích, dělají to samé i kandidáti, 

když zvažují přihlášku do výběrového řízení. 
Nezřídka se stává i to, že potenciální zaměst-

nanec delší dobu firmu sleduje třeba na Insta-
gramu, a při zvažování změny práce je daná 
společnost jednou z prvních, kam se přihlásí. 

5 chyb, kterým je dobré se vyhnout 
Sociální sítě jsou platformou, kde může společ-
nost i zcela zdarma prezentovat to, jaká je. Je 
to takové nahlédnutí pod pokličku a možnost 
seznámit se s chodem organizace. Jsou to důle-
žité informace pro potenciální pracovníky, kteří 
chtějí vědět, jak to u vás chodí ještě před tím, 
než zažádají o práci. Navíc oproti klasickým 
webovým stránkám, které jsou statické, je zde 
možnost interakce s uživateli. Jsou tedy živější 
a autentičtější. 

Aby ale komunikace v tomto online světě 
fungovala dobře a vedlo to k požadovanému 
výsledku, tedy dobrému jménu společnosti 
u zaměstnanců, je třeba se vyvarovat několika 
zásadních chyb. 
1. Neprezentujte se na sociálních sítích, po-

kud vztahy na pracovišti nejsou na dobré 
úrovni. Pokud lidé nejsou v práci spokojení, 
řeší žabomyší války a vyjadřují nesouhlas 
s firmou, bylo by trochu pokrytecké a kon-
traproduktivní se snažit ukázat, že jste skvě-
lá parta lidí. Raději nejdříve zvládněte danou 
interní situaci, dostaňte ji do dobrého bodu 
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a pak až teprve vyrazte do online světa. 
2. Vedení musí dát komunikaci na sociálních 

sítích zelenou a jít příkladem. To je jedno 
ze základních pravidel dobrého manažera. 
Když chci, aby moji lidé dodržovali nějaké 
pravidlo, sám se jím musím řídit. Těžko se 
totiž vyžaduje něco, co sám nedělám. Každý 
vedoucí je takový nevyřčený PR pracovník 
dané společnosti a tak by k tomu měl i při-
stupovat. 

3. Nedělejte si z firemních stránek druhý in-
zertní portál. Neustále se opakující pracov-
ní nabídky tvoří nudný a nezajímavý obsah 
pro uživatele, který nemá valný efekt. Navíc 
jak jsem už zmínila, kandidáty nejdříve zají-
má to, jak to u vás chodí 

4. Nesvěřujte správu sociálních sítí někomu, 
kdo je nemá rád. Proč? Protože ideální je 
tvořit na jejich obsahu denně a jistá míra 
kreativity je tedy rozhodně na místě, a ta se 
neslučuje s postojem „nemám rád sociální 
sítě“.

Byla bych opatrná i  při outsourcingu 
správy sociálních sítí zvenčí. Ne že by odvá-
děli špatnou práci, ale aby byla komunikace 
na sociálních sítích opravdová a autentic-
ká, měl by obsah tvořit člověk, který je zcela 
oblečen do barev vaší společnosti, který je 
zkrátka v centru dění. 

5. Nevzdávejte to hned na začátku, když ne-
vidíte okamžitý efekt. Budování značky za-
městnavatele je dlouhodobá systematická 
práce, která nemusí po prvním příspěvku 
přinést požadovaný výstup – tedy nového 
pracovníka. Berte to jako dlouhodobou in-
vestici do propagace jména vaší organizace. 
Sledujte počet fanoušků, dosahy a případný 
zájem ze strany potenciálních zaměstnanců. 
Uvidíte, že se vám vaše úsilí časem vrátí.

Trocha inspirace
Už jsem zmínila, že není dobré si z firemní strá-
nek na sociálních sítích dělat pouhou nástěnku 
na pracovní inzeráty. Potenciální kandidáti se 

chtějí seznámit hlavně s vašimi lidmi, svými 
budoucími kolegy) a vaší firemní kulturou. Na 
tvoření obsahu sociálních sítích je krásné to, 
že nemusíte složitě vymýšlet, co tam dáte. Jen 
prostě zachycujte to, co se u vás už děje. Abych 
nepsala jen o chybách, kterých je třeba se vy-
varovat, mám pro vás i pár věcí pro inspiraci. 
Co sdílet na firemních stránkách na sociálních 
sítích?
1. Mluvte o vaší společnosti a produktech. 

Zkuste velmi jednoduše a  laicky přiblížit 
lidem, co přesně děláte, proč to děláte a co 
se u vás právě děje (např. firma slaví výročí, 
vyrobili jste tisící kus zboží, přivítali milion-
tého zákazníka, opravili šatny apod.). 

2. Pochvalte klienty i zaměstnance. Když říká-
te, že jste nejlepší na trhu a jako zaměstna-
vatel máte jedničku s hvězdičkou, mohou to 
lidé, kteří vás neznají, brát s rezervou. Pokud 
ale ukážete reference od vašich zákazníků 
a pracovníků o tom, jak jste skvělí, má to 
mnohem větší váhu a působí důvěryhodněji. 

3. Seznamte sledující s jednotlivými pozicemi 
a příběhy vašich nejlepších zaměstnanců. 
Některé pozice nejsou populární nebo ne-
mají dobré jméno na trhu práce. Zkuste 
tedy více ukázat, jak to na daných postech 
skutečně chodí. Když to navíc podpoříte 
inspirativními rozhovory s kolegy, kteří se 
u vás hezky vypracovali, ukážete veřejnosti, 
že kariérní růst pro vás není prázdná fráze. 

4. Zachyťte, co se u vás děje. Možná pořádáte 
den otevřených dveří, přejete kolegovi k na-
rození dítěte nebo máte jen poradu. Nemusí 
se vždy jednat o velkou věc, důležité je za-
chytit, co se právě děje. 

5. Sdílejte jakékoliv informace, články, foto-
grafie či videa, která se týkají oboru vašeho 
podnikání. Děláte logistiku? Určitě znáte 
celou řadu vtípků na toto téma. Může to 
být příjemné zpestření pro vaše fanoušky. 

Zkrátka originalita, autentičnost, upřím-
nost a tvořivost je něco, co se vám při budování 
značky zaměstnavatele (employer brandingu) 
určitě vyplatí. Už na tom pilně pracujete? Pak 
vám tleskám a držím palce, ať máte stále in-
spiraci. Ještě jste se do sociálních sítí pořád-
ně neopřeli? Nečekejte na to, až to udělá vaše 
konkurence, buďte první a vytvořte si náskok. 
Pořád je na něj ještě čas. n

Zdroj dat: www.h1.cz/upload/ 
680-social-trendy-2020-groupm.pdf
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Sociální sítě zaměstnanců  
 a obraz firmy 

Většina středních a větších firem se v dnešní době již věnuje práci s firemní kulturou. Uvědomují si, že 

to, o čem jsou, jaké mají hodnoty, vizi a poslání, jak komunikují a jak se jako firma chovají, má dopad na 

obchodní výsledky i loajalitu zaměstnanců. Platí to zejména pro mladší generaci, která do rozhodování 

o nákupech nebo svém zaměstnavateli, zařazuje i to, jak daná firma komunikuje, jaký původ mají 

suroviny, ze kterých vyrábí a zda se celkově chová čestně. K celkovému obrazu samozřejmě přispívá 

i komunikace na sociálních sítích. 

Představte si, že se jako firma věnujete 
svým zaměstnancům, děláte pravidelné 
workshopy a průzkumy spokojenosti, 

podporujete charitativní projekty a dbáte na 
ekologii při výrobě a balení vašich výrobků. 
Vaše marketingové oddělení pečlivě připravuje 
komunikaci plnou pozitivní energie a usmě-
vavých obličejů vašich kolegů, kterou postuje 
na Facebooku nebo LinkedInu. Mezi vašimi 
zaměstnanci se ale najdou lidé, kteří si myslí, že 
byste měli podporovat jiné prospěšné projekty 
nebo dělat pro ekologii ještě víc. Anebo že pěti-
denní pracovní týden je úplný přežitek. Anebo 
že šéf nákupu je hlupák. A protože ve firmě 
podporujete otevřenou komunikaci, tak tyto 
své názory zaměstnanec svobodně sdílí pod 
firemními posty na facebooku. Jak se k takové 
situaci postavit?

Předně je potřeba si uvědomit, že každý má 
nárok na svůj názor a má právo jej sdílet a zve-
řejňovat. Zvláště na svých osobních profilech. 
V žádném případě tedy nepomohou pravidla, 
nařízení ani zjitřené emoce. Naopak budou 
působit velmi kontraproduktivně a ve vašich 
zaměstnancích nebudou oprávněně vzbuzovat 
pocit svobody a bezpečí. 

Ačkoliv je to složitá situace, tak je potřeba 
zachovat chladnou hlavu a položit si několik 
otázek: 

1. Kolik je na kritickém postu pravdy?
Někdy nám tato kritika může otevřít oči. 
Sice se jedná o nepříjemný okamžik, kte-

rý ale reprezentuje hlas z vaší organizace. 
Než jej odmítnete, zamyslete se nad tím, jak 
silný ten hlas je a jestli byste se mu neměli 
raději věnovat. Paradoxně takový váš po-
stoj může navenek signalizovat, že kultura 
vaší společnosti je založena na otevřenosti 
k jiným názorům, což může firmě u zaměst-
nanců získávat kladné body. 

2. Proč má můj zaměstnanec potřebu 
svou frustraci vyjadřovat na sociálních 
sítích? Proč se neobrátí na mne nebo 
někoho, kdo je zodpovědný za kritizo-
vanou oblast? 
To, že vás zaměstnanec neoslovil přímo, 
může naopak zase ukazovat na to, že de-
klarovaná otevřenost je jen na papíře. Jak 
otevření jste k odlišným názorům? Jak snad-
né je pro řadového zaměstnance říct svoje 
stanovisko nebo se ptát a dostat odpově-
di? Někdy pro takové nespokojené kolegy 
mohou být sociální sítě jediné místo, kde 
mohou svou frustraci ventilovat. A to určitě 
není ani v pořádku ani žádoucí. 

3. Jak bych si přál, aby se situace řešila 
„správně“?
Představte si, že jste člověk z výroby, máte 
jiný názor na to, jak by se mělo správně 
nakládat s odpady. Jakou možnost máte, 
abyste svůj nápad nebo názor s někým ko-
munikoval? Jakou odpověď pravděpodobně 
dostanete? Je dobré zamyslet se nad těmito 

TEXT: SIMONA BODLÁKOVÁ, 
CERTIFIKOVANÝ KOUČ A KONZULTANT, 

SEVENIN
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procesy, a pokud žádné nemáte, tak několik 
jednoduchých pravidel zavést. Výroky va-
šich lidí/zaměstnanců na sociálních sítích, 
pokud o nich budete ochotni objektivně 
přemýšlet, lze tedy využít k řadě zlepšení 
a jako zdroj pro změny uvnitř firmy / firem-
ní kultury.

Aktivní účast vašich zaměstnanců na so-
ciálních sítích dodává vaší firmě autenticitu 
a opravdovost. Je určitě dobře, když se děje. 
Jako zaměstnavatel budete určitě raději, pokud 
budou komentáře pozitivní. V první řadě ale 
musí být pravdivé. Ovlivnit to, jak o vás jako 
firmě vaši zaměstnanci píší, můžete pouze tím, 
že se jako firma budete chovat v souladu s vaší 
firemní filozofií a budete důležitá rozhodnutí 
nebo změny dobře komunikovat vašim týmům. 
Vaše aktivity budou zaměstnanci pozitivně 
a proaktivně komunikovat, pokud je budou 
považovat za své a budou o nich přesvědčeni.

Pár užitečných tipů, jak na to: 

1. Spolupráce, zapojení a spolupodílení
Pokud máte ve firmě lidi, kteří jsou na svých 
sociálních sítích hodně aktivní, zapojte je 
do velkých projektů. Dejte jim příležitost 
být u toho, když se něco velkého připravuje 
nebo realizuje. Třeba jen menší rolí v týmu. 
Krom toho, že získáte další pár rukou, očí 
a jiný názor, můžete zaměstnanci dát pro-
stor rozšířit jeho obzory a pochopit lépe 
souvislosti. Také se můžete včas dozvědět, 
pokud s něčím nesouhlasí, popřípadě dovy-
světlit komunikaci dále. 

2. Hashtagy, zmínky a tagy
Při firemní komunikaci nezapomínejte po-
děkovat svým zaměstnancům, pokud jsou 
na sociálních sítích. Pro společné projek-

ty můžete vytvořit hashtagy a podporovat 
ostatní, aby je využívali. Tímto proaktiv-
ním přístupem většinou získáte pozitivní 
odezvu. Samozřejmě je potřeba respektovat 
soukromí a lidi/kolegy, které chcete zmínit, 
požádat o svolení.

3. Sdílení a monitoring
Sledujte stránky vašich zaměstnanců, a po-
kud budou o vaší firmě sdílet pozitivní zprá-
vy, přesdílejte je na vašem firemním profi-
lu s poděkováním. Budete tak motivovat 
ostatní, k podobné aktivitě. 

Co dělat, když se komunikace přeci jenom 
„zvrtne“? 
Negativní názor je také názor. Je potřeba se 
k němu postavit otevřeně a reagovat na něj 
velmi citlivě a profesionálně přímo pod po-
stem: např. „To nás mrzí, že to takto vidíš. Tvůj 
názor nás zajímá. Pojďme se sejít a probrat tvůj 
pohled na věc.“ apod. 

Proaktivně oslovte zaměstnance a snažte se 
věc dořešit osobně. Zaměstnanec získá pocit, 
že je pro vás důležitý a máte skutečný zájem na 
tom, aby se věci řešily. 

Může se ovšem stát, že kritika není opráv-
něná nebo přichází od zhrzeného odmítnutého 
uchazeče nebo propuštěného zaměstnance. 
I tam je potřeba zachovat klid a kritiku při-
jmout a zabývat se jí, pokud je relevantní. Za 
každou cenu se snažte nenechat se vtáhnout 
do osobních komentářů a otevřeného konflik-
tu. Veřejně přístupnou konverzaci zbytečně 
neprodlužujte, a pokud to je nutné, tak ji pře-
veďte do soukromých zpráv. 

Obraz vaší firmy je velmi důležitý. Čím 
lépe se budete věnovat svým zaměstnancům, 
interní komunikaci a proaktivnímu řešení 
problémů, tím méně často budete muset hasit 
krizovou komunikaci. To, že se to může stát 
každému a je dobré být na tyto věci připra-
ven, raději než pak překvapen platí tady, jako 
kdekoliv jinde v životě. n
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Jak zajistit bezpečnost práce  
zaměstnanců na home office

Práce z domova představuje flexibilní formu výkonu závislé práce, kdy zaměstnanec pracuje zcela 

(homeworking) nebo zčásti (home office) ze svého bydliště. Práce z domova je dnes nejen oblíbeným 

benefitem, který zaměstnavatel může poskytovat svým zaměstnancům, ale také jedním z opatření, které 

zaměstnavatelé zavádějí z důvodu snížení rizika šíření onemocnění COVID-19.

Podmínky zavedení práce z domova
Práce z domova je v současné době trendem, 
který má řadu výhod, ale může mít i svá úskalí. 
Především práci z domova nelze zaměstnanci 
nařídit, je tedy vždy nutný souhlas zaměstnan-
ce. Na práci z domova nebo z jiného místa se 
musí zaměstnavatel a zaměstnanec dohodnout 
v pracovní nebo jiné (a  to nejlépe písemné) 
smlouvě.

Právní úprava práce z domova je velmi stro-
há, což v praxi v některých oblastech působí 
problémy (např. zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci – „BOZP“). Na druhou stranu 
se zde vychází z  předpokladu, že zákonem 
neupravené záležitosti si dohodnou účastníci 
vlastními ujednáními, která však nesmějí být 
v rozporu se základními principy pracovněpráv-
ních vztahů upravenými v zákoníku práce (§ 1a).

Zaměstnavatel může podrobnější úpravu 
navrhnout v kolektivní či individuální smlouvě 
se zaměstnancem, případně základní pravidla 
detailně rozvinout ve vnitřním předpisu (např. 
v pracovním řádu).

V minulosti byla projednávána novela zá-
koníku práce týkající se výkonu práce mimo 
pracoviště zaměstnavatele, ale navrhovaná 
úprava nakonec byla tzv. „smetena ze stolu“, 
a to i díky nesouhlasu z řad organizací zaměst-
navatelů, podle kterých si s fungováním home 
office již poradila praxe a není nutné tuto oblast 
blíže regulovat. Odpůrci podrobnější úpravy 
distančního výkonu práce si však neuvědomují, 
že v praxi zavedený home office často odporuje 
základním pravidlům upraveným v zákoníku 
práce. Mezi problematické oblasti patří např. 
úprava místa výkonu práce, otázky BOZP, evi-
dence pracovní doby nebo řešení pracovních 
úrazů. Specifická úprava v těchto oblastech by 
mohla zaměstnavatelům ulehčit jejich situaci 
s ohledem na jejich limitované možnosti kon-
troly zaměstnanců při výkonu práce mimo pra-
coviště zaměstnavatele. Zatím se ale na zaměst-
navatele i zaměstnance bude stále vztahovat 
obecná úprava se všemi povinnostmi.

Důležitou, ale často podceňovanou otázkou 
je problematika BOZP a pracovních úrazů, kte-
rá může být hlavním úskalím práce z domova. 

Doporučení pro zaměstnavatele v oblasti 
BOZP
Zákoník práce totiž v tomto ohledu neupra-
vuje pro práci z domova žádné výjimky, takže 
zaměstnavatel musí zajistit BOZP i  pro za-
městnance pracujícího doma, ačkoli nemůže 
bez jeho souhlasu kontrolovat pracovní pod-
mínky a prostředí v bytě zaměstnance, neboť 
je chráněn nedotknutelností obydlí dle Listiny 
základních práv a svobod.

Při zavádění práce z  domova by měl za-
městnavatel posoudit, pro které zaměstnance 
je home office vhodný, a to nejen z hlediska 
jejich pracovní náplně, ale i z hlediska fyzických 
a psychických vlastností zaměstnanců. Dlou-
hodobější výkon práce na dálku není zpravidla 
vhodný pro všechny zaměstnance, i když vyko-
návají stejnou práci. Zaměstnanci by měli být 
předem proškoleni o podmínkách výkonu práce 
z domova. Školení by se mělo zaměřit zejména 
na následující otázky:
1. požadavky na pracovní místo, které vyplývají 

zejména z nařízení vlády č. 361/2007 Sb.,
2. rizika spojená s pracovními úrazy a jinou 

újmou na zdraví v domácím prostředí a po-
stupy při pracovním úrazu zaměstnance 
nebo jiných zdravotních obtížích vyvola-
ných výkonem práce z domova,

3. seznámení s traumatologickým plánem za-
městnavatele a pokyny pro poskytnutí první 
pomoci,

4. pravidla pro užívání a  hlášení závad na 
pracovních zařízeních poskytnutých za-
městnavatelem nebo vlastních zařízeních 
zaměstnance,

TEXT: MGR. KLÁRA VALENTOVÁ, 
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5. informace o  rozvrhování pracovní doby, 
povinných přestávkách v práci (30 minut 
nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce), 
bezpečnostních přestávkách (např. bezpeč-
nostní přestávky při práci s počítačem v tr-
vání 5 až 10 minut po každých 2 hodinách 
od započetí výkonu práce), nepřetržitém od-
počinku mezi směnami (12 hodin) a v týdnu 
(35 hodin).
Konkrétní podmínky zajištění BOZP by 

měly být dohodnuty se zaměstnancem a za-

městnavatel by se měl snažit co nejvíce po-
vinností zahrnout do písemné smlouvy se 
zaměstnancem. Zejména by mělo být jasně 
vymezeno pracovní místo, ze kterého je za-
městnanec oprávněn pracovat (např. pouze 
bydliště zaměstnance nebo rekreační objekt), 
případně zamezit zaměstnanci výkon práce na 
některých rizikových místech (např. restaurace 
nebo kavárna).

Sjednána by měla být dále možnost pověře-
ných osob kontrolovat domácí pracoviště za-
městnance, či v případě úrazu provést šetření. 
Rovněž je možné se zaměstnancem dohodnout, 
aby své pracovní místo vyfotografoval, a za-
městnavatel tak mohl posoudit jeho bezpečnost 
bez přímého přístupu do místa výkonu práce. 
Není také vyloučeno, aby zaměstnanec po pro-
školení o BOZP podepsal prohlášení, že doma 
splňuje požadavky na bezpečné pracovní pro-
středí. Pokud by uvedl nepravdivé údaje a po-
tom u něj vznikla nějaká újma na zdraví, tak se 
odpovědnost zaměstnavatele může snížit. Ve 
smlouvě je možné také zaměstnance zavázat 
k tomu, aby nevykonával práce v noční době 
a dodržoval limity pro délku směny, týdenní 
pracovní doby a práce přesčas a veškeré záko-
nem požadované přestávky a doby odpočinku. 

U  pracovních úrazů bude komplikované 
prokázat, že k  úrazu došlo v  pracovní době 
a  v  přímé souvislosti s  plněním pracovních 
úkolů. Tyto skutečnosti bude muset dle judi-
katury prokázat zaměstnanec. Zaměstnanec 
by měl mít povinnost bezodkladně ohlašovat 
pracovní úrazy zaměstnavateli, který je povi-
nen objasnit příčiny a okolnosti vzniku úrazu 
a přijmout vhodná opatření k zamezení dalšího 
výskytu pracovních úrazů. Za tímto účelem by 

měl zaměstnanec umožnit zaměstnavateli na 
základě předchozí dohody přístup do místa 
výkonu práce, případně pořídit z místa úrazu 
fotodokumentaci, kterou bezodkladně předá 
nebo zašle zaměstnavateli.

Závěr 
Pokud zaměstnavatel uvažuje o zavedení práce 
z domova, doporučuji předem připravit násle-
dující dokumentaci:
• návrh písemné dohody o práci z domova 

nebo dodatku k pracovní smlouvě (může 
být i na dobu určitou, kterou lze v případě 
potřeby prodloužit na základě vzájemné 
dohody),

• školící materiál ohledně rizik a bezpečnost-
ních pravidel při práci z domova,

• interní směrnici upravující podrobnosti 
výkonu práce z domova (může to být sepa-
rátní dokument nebo součást pracovního 
řádu), na kterou bude odkazovat dohoda se 
zaměstnancem,

• čestné prohlášení zaměstnance, že domácí 
pracovní prostředí splňuje bezpečnostní 
požadavky,

• informační letáky nebo elektronická upo-
zornění v počítači obsahující základní pra-
vidla pro práci z domova,

• seznam vlastního vybavení a zařízení za-
městnance, které bylo zaměstnavatelem 
schváleno pro výkon práce z domova,

• elektronický formulář pro hlášení pracov-
ních úrazů, ke kterým došlo při práci z do-
mova. n

Domácí pracoviště by mělo splňovat 
následující požadavky:
• mělo by být umístěno tak, aby bylo 

možné vykonávat práci nerušeně, a za-
městnanec neměl možnost se věno-
vat jiným činnostem, které by mohly 
ohrozit jeho pozornost,

• mělo by být temperováno na teplotu 
v rozmezí 20–27 °C,

• mělo by se jednat o klidné místo s hlu-
kem nepřekračujícím 65 dB a s vhod-
ným osvětlením a možností pravidel-
ného větrání,

• mělo by být vybaveno lékárničkou na 
náklady zaměstnavatele,

• mělo by být vybaveno pracovním sto-
lem ideálně s polohovatelnou výškou 
pracovní desky (minimální výška pra-
covní desky by měla být 72 cm),

• mělo by být vybaveno vhodným pra-
covním sedadlem, které odpovídá 
tělesným parametrům zaměstnance 
(minimálně s  nastavitelnou výškou 
sedadla, sklonem zádové opěrky a vy-
baveno vhodně nastavitelnými po-
dručkami),

• mělo by být vybaveno takovou tech-
nikou, která umožní práci ve vhodné 
fyziologické poloze (např. nastavitel-
ný monitor, ergonomická klávesnice 
a myš, podložka pod myš, podložka 
pod nohy). 
Všechny náklady spojené se zajištěním 

BOZP vždy hradí zaměstnavatel, ledaže 
se zaměstnavatel se zaměstnancem do-
hodne, že zaměstnanec bude využívat 
své vlastní vybavení a zařízení, které má 
k dispozici a odpovídá všem požadova-
ným bezpečnostním podmínkám. 

U pracovních úrazů bude 

komplikované prokázat,  

že k úrazu došlo v pracovní 

době a v přímé souvislosti 

s plněním pracovních úkolů. 

Tyto skutečnosti bude muset 

dle judikatury prokázat 

zaměstnanec.

Jak má vypadat  pracovní místo  
podle nařízení vlády
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Opatrnost –  
nové, klíčové slovo trhu práce

Výsledky rozsáhlého průzkumu, 

který mapuje aktuální finanční 

ohodnocení stovek pracovních 

pozic v 9 oborech a 13 regionech 

České republiky, zveřejnila 

personální agentura Grafton 

Recruitment. Jednoznačně z něj 

vyplývá, že po dlouhém období 

konjunktury dochází k zastavení 

růstu mezd. 

Výši finančního ohodnocení stejně jako 
případných benefitů navíc již nedik-
tují zaměstnanci, ale rozhodují o nich 

opět zaměstnavatelé. Kandidáti se současné 
situaci flexibilně přizpůsobují a na čelní příč-
ky svých priorit kladou stabilitu pracovního 
místa, jistotu práce a bezpečnost, a to i za cenu 
nižších příjmů. 

„Již od roku 2019 sledujeme postupné zpo-
malování růstu české ekonomiky, které letos 
ještě zvýraznila pandemie koronaviru. I když 
firmy mohly využít řadu vládních podpůrných 
opatření, dá se očekávat jak propad české eko-
nomiky na úrovni 10–15 procent, tak i růst 

nezaměstnanosti až na 6–10 procent,“ říká 
Martin Malo, ředitel Grafton Recruitment 
a GI Group. Již nyní je dle něj patrný trend, 
kdy se na jedné straně výrazně snižuje počet 
nově otevíraných pozic u zaměstnavatelů, na 
druhé straně násobně roste počet volných 
uchazečů. Pro zaměstnavatele to znamená, že 
se mohou opět plně soustředit na výběr kva-
litnějších kandidátů, kteří pro získání práce 
splňují všechny předpoklady, a zaměřit se mo-
hou i na produktivitu práce, která v předcho-
zích letech obecně spíše stagnovala. Dalším 
efektem aktuálního vývoje pracovního trhu 
je i výrazné snížení fluktuace zaměstnanců, 

Online nábor:  
jak se vyhnout nesprávnému výběru

Stačilo půl roku a „virtuální“ pohovor (tedy 
online či po telefonu), dřív synonymum 
pro globální pozici a nejčastěji v IT, je 

nyní forma náboru, nad kterou se už nikdo 
nepozastaví. To, o čem se předtím roky disku-
tovalo jako o alternativě nebo budoucnosti, se 
rázem stalo často jedinou možnou cestou, jak 
nepřicházet o kvalitní lidi a tím i o byznys. Ne 
nadarmo koloval v začátcích korona pandemie 
vtip o tom, že hlavním manažerem změn ve 
firmách byl COVID-19. 

Co se ukázalo v plné nahotě byl ale fakt, že 
tou hlavní překážkou není technika a vybavení 
(ani na jedné straně), ale to, že jsme ztratili i ně-
která důležitá rozhodovací vodítka – neverbální 
projev jako např. gesta, osobní dojem, celou tu 
mezilidskou „chemii“. A ta, ať už chceme nebo 
nechceme, přece jen mají podíl na rozhodování 
o tom, kterému kandidátovi pozici nabídneme.

Mezi nástroje, které se nám skvěle osvěd-
čují, patří online psychodiagnostika. Vychází 

z psychologie osobnosti a zabývá se identifi-
kací a posouzením úrovně psychických funkcí 
a vlastností. Zkoumá potenciál uchazeče o za-
městnání a dokáže predikovat jeho budoucí 
pracovní výkon. Její největší výhodou 
je objektivita, rychlost provedení 
i vyhodnocení a vysoká spoleh-
livost. 

Už se vám někdy stalo, že 
kandidát splňoval veškeré po-
žadavky, ale něčím vám prostě 
nesedl? S  pomocí psycholo-
gické diagnostiky objektivně 
ověříte, jestli se jedná jen 
o váš pocit nebo o opod-
statněné pochyby. Někdy 
se ideálních uchazečů 
sejde víc a těžko se mezi 
nimi vybírá. S  využi-
tím osvědčených dia-
gnostických metod je 

snadno a rychle porovnáte. Třeba tak, že 
zvolíte klíčovou charakteristiku a na tu 
je otestujete. Mezi často prověřované 
vlastnosti patří třeba rozhodnost, mo-
tivace nebo manažerské schopnosti.

Když jsme se v  průzkumu „HR 
Trendy 2020“ ptali klientů na aktuální 

priority v oblasti lidských zdrojů, 
odpověděli nám všichni po-

dobně. V současné situaci se 
soustředí hlavně na udrže-
ní kvalitních zaměstnanců 
a identifikaci správných lidi 
pro budoucí potřeby firmy. 
A s tím umí psychodiagnos-
tika pomoci – i online. n

TEXT:  LINDA PICKOVÁ,  
ŘEDITELKA DIVIZE PROFESSIONALS, 

RANDSTAD
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a to právě z důvodu nízkého počtu otevřených 
pracovních nabídek. 

Opatrnost v náboru – fenomén roku 2020
Ovšem nejen zaměstnanci, ale i zaměstnavate-
lé pociťují v současné době značnou nejistotu. 
Vyplývá jak z epidemiologického vývoje, tak 
i z nejasných a měnících se objemů zakázek, 
a je důvodem velké opatrnosti firem v oblasti 
náboru. Trendem roku 2020 proto je a bude 
flexibilní forma zaměstnávání uchazečů, a to 
především, avšak nikoli výlučně, v oblasti vý-
roby. 

IT a telekomunikace:  
mzdová bublina splaskla
Informační technologie a  telekomunikace 
dlouhodobě patří mezi obory s největším ne-
dostatkem kvalifikovaných expertů. Do znač-
né míry to souvisí i s digitalizačními projekty, 
které probíhají napříč všemi sektory české eko-
nomiky a v době pandemie koronaviru ještě 
získaly na důležitosti. Přesto lze zaznamenat 
asi pětinový pokles počtu volných pracovních 
pozic stejně jako stagnaci mezd.

Asi největší poptávka po uchazečích je v ob-
lasti e-commerce a datové analýzy. Nárůst je 
patrný i v případě administrátorských pozic 
v rámci infrastruktury a hojně poptávaní jsou 
i  cloud specialisté. Zajímavým fenoménem 
oboru informačních technologií je smazávání 
rozdílů v letech zkušeností. Mnohé techno-
logie jsou totiž nové, a proto i dvouleté zku-
šenosti jsou považované a také ohodnocené 
jako seniorní. Preference uchazečů o IT pozi-
ce zůstaly nezměněny. Stále platí, že není ani 
tak podstatné, kolik si vydělají, ale na jakém 
projektu, s jakými technologiemi a v jakém 
prostředí budou pracovat. O zaměstnání se 
z  důvodu nejistoty panující na celém trhu 
uchází rostoucí počet kontraktorů.

Výroba:  
nedostatek kvalifikovaných pracovníků
Výrobní obor zasáhla pandemie nemalou mě-
rou. Propad zaznamenala zejména oblast au-
tomotive a firmy, které jsou na automobilový 
průmysl napojené. U těchto výrobců byl zcela 
zastaven nábor a došlo i k rušení finančních 
a nefinančních benefitů. Naproti tomu výrobní 
firmy ve farmacii nebo potravinářství zažívaly 
i během vrcholu pandemie růst a potřebovaly 
nabírat nové pracovníky. Mzdy však ani u těch-

to zaměstnavatelů nerostly. Volných nekvali-
fikovaných pracovníků je aktuálně dostatek, 
a to i díky propouštění v jiných segmentech, 
zejména v oblasti HoReCa. Stále však panuje 
hlad po kvalifikovaných pozicích, jako napří-
klad elektrikářích, svářečích, skladnících s VZV 
a podobně. 

Bankovnictví a finanční služby:  
spojování agend a pozic
Obor financí patří k oblastem pandemií nej-
méně zasaženým. Po zastavení náboru během 
celostátní karantény zaznamenal tento sektor 
nejrychlejší návrat zpět na hodnoty před pan-
demií. Nejvíce se hledají účetní a finanční spe-
cialisté, nárůst se očekává i u pozic spojených 
s pohledávkami, risk managementem a dato-
vou analytikou ve vztahu k zákaznickému trhu 
a chování spotřebitelů. V oboru vzniká nový 
trend, kdy se pozice již tolik nespecializují, 
a požadavky firem se prolínají napříč odpo-
vědnostmi (např. účetní a finanční kontrolor). 
Ve většině případů však takové shlukování po-
zic a odpovědností pod jednoho člověka není 
přijímáno pozitivně. 

Nákup a logistika: rostoucí nároky 
V oblasti nákupu pokračuje stagnace mezd 
a  pandemie přinesla i  omezení finančních 
benefitů, zejména 13./14. platů a kvartálních 
bonusů. Pozice v nákupu jsou často rušeny bez 
náhrady, díky čemuž je nyní na trhu mnoho 
volných uchazečů. Zároveň se mění nároky 
zaměstnavatelů, důraz nově v případě pracov-
níků nákupu kladou i na strategické myšlení 
a schopnost profesionální prezentace. Zvýše-
ný zájem firmy věnují i případnému nekalé-
mu jednání svých lidí na nákupních pozicích 
a tvrdě ho postihují. V oblasti skladů a logistiky 
je patrný značný nárůst volných pozic, avšak 
nároky na uchazeče rostou. Firmy chtějí chyt-
ré a bystré zaměstnance, kteří si umí poradit 
i s neobvyklými situacemi. 

Obchod a marketing:  
menší příjmy v obchodě,  
zaměření na e-commerce v marketingu
Stejně jako u většiny ostatních kancelářských 
profesí, došlo i v případě obchodních a marke-
tingových pozic ke krácení benefitů. Nejčastěji 
se jednalo o snižování příspěvků na volnočaso-
vé aktivity. Vzhledem k tomu, že většina mezd 
na obchodních pozicích je vázána na výkon, 

který byl v době nouzového stavu a karanté-
ny minimální, došlo u těchto pracovníků i ke 
snížení příjmů. 

Na trhu se aktuálně pohybuje větší množ-
ství aktivně hledajících kandidátů, kteří jsou 
ochotni dělat ve svých požadavcích velké 
ústupky. Jen málo jich však odpovídá předsta-
vám firem, které stále častěji požadují specia-
lizaci i v oblasti obchodu. V oblasti přímého 
prodeje je patrný posun směrem k budování 
vztahů s klienty a analytické práci s daty tak, 
aby komunikace byla co nejefektivnější. 

V marketingu lze zaznamenat pokles pozic 
specializovaných na offline marketing a trade 
marketing, boom naopak nastává u pozic spo-
jených s e-commerce a sociálními médii.

Lidské zdroje a právo:  
uplatnění bez praxe složité
Administrativa a lidské zdroje zaznamenaly 
kvůli pandemii velký úbytek volných pracov-
ních pozic a zároveň enormní nárůst uchazečů. 
Firmy vesměs žádné nové pozice nevypisují 
a nahrazují jen uvolněná pracovní místa. Ko-
ronavirová krize přinesla také poměrně značné 
omezení finančních benefitů a růst nároků na 
uchazeče. Firmy hledají multifunkční a zkuše-
né pracovníky, bez praxe je tak nyní velký pro-
blém najít uplatnění. Pandemie ovlivnila i obor 
práva. Advokátní kanceláře pozastavily nábor 
nových kolegů a zhruba třetina právních firem 
přistoupila k dočasnému snižování odměn. To 
se obvykle pohybuje na úrovni 10 %. 

Zdravotnictví a farmacie:  
růst atraktivity oboru,  
odměňování beze změn
Obory farmacie a zdravotnictví zažily během 
pandemie boom. Zvýšila se i atraktivita těch-
to oborů, což se projevilo větším zájmem ze 
strany uchazečů o práci. Nejvíce firmy hledaly 
kandidáty na pozice spojené s výrobou farma-
ceutických přípravků a léků, často poptávaná 
byla i obsluha zákazníků v lékárnách a prodej-
nách zdravotnických potřeb.

Silnější nábor v době pandemie lze pova-
žovat spíš za výkyv než za dlouhodobý trend. 
Firmy zejména potřebovaly vykrýt výpadky 
zaměstnanců, kteří byli v  karanténě anebo 
museli zůstat doma s dětmi. n
 

Více na www.grafton.cz
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Virtuální vzdělávání v McDonald’s

Společnost McDonald‘s přihlásila do soutěže o nejlepší personální projekt HREA vlastní projekt  

Virtuální vzdělávání. Přináší zajímavou inspiraci, jak se zhostit zaškolování a vzdělávání nováčků v době, 

kdy osobní kontakty jsou omezené.

TEXT: LIBOR PYSKATÝ, LEARNING 
& DEVELOPMENT MANAGER, 
MCDONALD’S ČR SPOL. S R.O.

V  naší společnosti neustále hledáme 
způsoby, jak zatraktivnit a zefektivnit 
rozvoj zaměstnanců pro dosažení lep-

ší zákaznické zkušenosti. Zároveň máme rádi 
moderní technologie a z minulých let již máme 
zkušenost s využíváním virtuální reality. To nás 
inspirovalo k zamyšlení se nad dalšími možný-
mi způsoby využití virtuální reality pro zvýšení 
efektivity a atraktivity vzdělávání.

Cíl: vyšší efektivita a atraktivita tréninků
Výzvu jsme si proto v Learning & Development 
oddělení dali nemalou – zpracovat prostřed-
nictvím virtuální reality (VR) lekce základní za-
školovací tréninkové procesy, jako je například 
obkládání sendvičů, kompletace objednávek či 
úsek McCafé. Výhodou je, že každá z restaura-
cí je v tuto chvíli vybavena VR zobrazovacím 
zařízením, a bylo tedy možné využít stávající 
techniku, která tak získává větší využití.

Cílem bylo najít ideální řešení ke zvýšení 
efektivity a atraktivity tréninkových procesů, 
abychom je mohli analyzovat, hodnotit a opti-
malizovat více než kdy předtím. Chceme také 
zatraktivnit školení pro mladou generaci. V ko-
nečném důsledku všechny tyto faktory ovlivní 
zákaznickou spokojenost.

Modelování kompletní virtuální restaurace
Koncem loňského roku jsme po vydefinová-
ní všech požadavků s dodavatelem započali 
s modelováním kompletní restaurace McDo-
nald's (včetně prostorů pro hosty, zázemí re-
staurace, strojů a veškerého drobného gastro-
vybavení), což byl časově nejnáročnější krok. 

Následně jsme připravili onboardingovou lekci 
s názvem „Úvodní orientace“, která zaměst-
nance provede celou restaurací a vysvětlí vše 
potřebné, s čím by se měl ihned po nástupu 
seznámit. Tato lekce je již nyní dostupná všem 
našim zaměstnancům a vidělo ji několik set 
nováčků. Tím však nyní nekončíme, naše vize 
jsou daleko rozsáhlejší. Plánujeme vytvářet další 
tréninkové moduly, jako například bezpečnost 
práce, bezpečnost potravin, již zmíněné zaško-
lení na stanovištích (gril, obkládání, příprava 
nápojů apod.) či lekce „techničtějšího“ charak-
teru, týkající se kupříkladu údržby strojů. Stá-
le větší potenciál do budoucna vidíme také ve 
využití umělé inteligence v rámci jednotlivých 
lekcí, která může pomoci do virtuálního školení 
ve větší míře zahrnout také soft skills (například 
efektivní komunikaci).

V lekcích se kombinuje část, kde se zaměst-
nanec dozví potřebnou teorii či pracovní po-
stup, a část, kde si přímo ve virtuálním prostře-
dí může některé činnosti vyzkoušet a více je tak 
dostat do paměti.

Byť jsme stále na začátku naší cesty, již 
nyní se ukazuje, že jsme díky virtuální realitě 
schopni dosahovat skvělých výsledků. Výrazně 
se podařilo zkrátit čas potřebný pro seznámení 
zaměstnance s provozem, zároveň je VR vel-
mi pozitivně hodnocena zaměstnanci. Většina 
z nich uvedla, že virtuální realita je zábavnější 
než dosavadní formy vzdělávání, trénink je sro-
zumitelný, a především jim vzdělávání touto 
formou dává smysl. Mít možnost si vše procvi-
čit v klidu virtuálního prostředí (případně se 
k některým částem zpětně vrátit) je přece jen 
komfortnější a méně stresující než zaškolení 
přímo na pracovišti za plného provozu. 

Závěrem je třeba říct, že cílem našich virtu-
álních lekcí není kompletně nahradit fyzické 
zaškolení – uvědomujeme si, že osobní kontakt 
je pro nováčky velmi důležitý. O co více „tech-
nických“ informací však předáme zaměstnan-
cům díky technologiím, o to více času budou 
mít manažeři na budování a rozvíjení vztahů 
s nimi. n

Virtuální učebna se mění v rozvojovou dílnu
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Krize jako příležitost pro HR

Původně na jaro naplánovaná HR Know How konference, kterou připravovala společnost People 

Management Forum (PMF), se přesunula na podzim. Uskutečnila se 6. října v prostorách hotelu Pyramida, 

ale ve formátu online, protože den předtím začal platit nouzový stav. Společnost PMF během dvou dnů 

zvládla přesunout program do online režimu a konference měla velký úspěch, účastnilo se jí více než 200 

HR profesionálů z firem z celé republiky a nepotkal ji žádný technický problém.

Konferenci zahájil a  moderoval člen 
představenstva PMF, Richard Dobeš, 
Managing Partner, Krauthammer 

Czech Republic s viceprezidentkou a výkonnou 
ředitelkou PMF, Evou Hejlovou. Generálním 
partnerem akce byla společnost Sodexo Bene-
fity, odborným garantem společnost Microsoft.

Konferenci zahájil sociolog Daniel Prokop, 
zakladatel a ředitel společnosti PAQ Research. 
Název jeho přednášky čerpal z dat získaných 
z průzkumů výzkumné organizace PAQ Re-
search a  nesl název Sociologický pohled na 
život během pandemie a na dopad zmražení 
ekonomiky na domácnosti i zaměstnanost – Jak 
jsme na tom se zaváděním opatření pro snížení 
následků krize u nás a ve světě. 

Život v době pandemie
Data vycházela z průzkumu Život během pan-
demie a analyzovala dopady pandemie na trh 
práce a na rozpočty domácností. Daniel Pro-
kop na datech ukázal, že v březnu přišlo o práci 
2% respondentů, 12% bylo podzaměstnaných 
a u desetiny populace došlo k velkému propadu 
příjmů a navíc tato část populace měla jen malé 
úspory. V šetření, které probíhalo v červnu, se 
pak prokázalo, že 15 % respondentů prožívalo 
a stále prožívá obavy ze ztráty práce. Napro-
ti tomu polovina oslovených respondentů se 
v červnu o práci nebála a byli pracovně aktivní 
zejména v oblasti obchodu, průmyslu, IT a slu-
žeb. Přitom ale 13 % respondentů v létě oče-
kávalo, že bude řešit splácení dluhů, exekucí, 
hypoték. Průzkum sledoval i vývoj počtu me-
zilidských kontaktů v uplynulém půlroce, což 
je pro vývoj epidemie velmi důležité kritérium. 
Ukázalo se, že počet 24 kontaktů na jednoho 

člověka se téměř neměnil, byl stejný na jaře i na 
podzim, nehledě na to, že v obou fázích byla 
část zaměstnanců (11%) na home office. 

Daniel Prokop na závěr svého vystoupení 
také učinil na základě zjištěných dat reflexi 
vládních opatření. Podle něj z dat plyne, že by 
měla vláda více pomáhat nízkopříjmovým rodi-
nám s dětmi, motivovat firmy k využívání home 
office, zvážit zrušení superhrubé mzdy, protože 
na tom vydělají více lidé s vyššími příjmy (nad 
30 000,-Kč) a daněmi se zatíží nízkopříjmové 
skupiny, a tak se budou rozevírat nůžky mezi 
bohatšími a chudšími vrstvami populace.

HR se musí učit s daty pracovat
Pavel Vaněček, Head of Data Science z České 
spořitelny ve svém vystoupení Data v HR ne-
musí být velká, stačí, když jsou užitečná, před-
stavil tři případové studie, které jako data ana-
lytik řešil ve spolupráci s HR oddělením České 
spořitelny. Prvním projektem byla prevence 
fluktuace bankovních poradců. Vznikl přede 
dvěma lety a datová platforma, na níž je projekt 
založen, umožňuje manažerům včas podchytit 
situaci, když bankovní poradce začíná zvažovat 
odchod z firmy, a také odhadnout důvody, proč 
se k tomu poradce rozhodne. Manažeři tak mo-
hou včas s dotyčným pohovořit a zkusit změnit 
podmínky, kvůli nimž by poradce firmu chtěl 
opustit. Poučením pro Pavla Vaněčka z tohoto 
projektu pro další spolupráci s HR oddělením 
bylo zjištění, že HR analytika musí reagovat na 
aktuální situace, že HR musí vycházet při svém 
rozhodování z dat a že lze v datových projek-
tech zaznamenat a používat i tzv. měkká data. 

Další projekty datové analytiky pro HR se 
zaměřily na hledání metriky pro měření agility 

a projekt predikce budoucího úspěchu kandi-
dáta na základě analýzy jeho CV pomocí stro-
jového zpracování.

Flexibilita, zdraví a bezpečnost – priority 
v HR
Dalšími speakry na konferenci byli Klára Žiž-
ková, HR ředitelka Microsoft, která předsta-
vila cestu kulturní transformace Microsoftu 
k flexibilní kultuře, a dvojice Daniel Soukup, 
ředitel pro telemedicínu, e-health a digitální 
péči EUC s Vítězslavem Havlišem, obchodním 
ředitelem Canadian Medical. Ve workshopu 
představili unikátní a nový benefit EUC Plus, 
který kombinuje klasickou lékařskou péči s on-
line medicínou. 

V panelové diskusi se k tématu HR v čase 
změn – flexibilita vs. výkonnost vyjadřovali 
k roli HR ve svých firmách Hana Caltová, HR 
Director, Kofola ČeskoSlovensko, Vladimíra 
Michnová, Global Human Resources Direc-
tor, Linet Group SE, a Michal Batelka, Human 
Resources Director, Foxconn Czech Republic. 
Sdíleli zkušenosti s tím, jak se HR podílí na 
tvorbě i realizaci dlouhodobé i střednědobé 
strategie firmy. Hovořili o tom, jak prožívali 
jejich lidé první vlnu pandemie, jak důležitá 
byla bezpečnost práce a jak museli komuniko-
vat, aby se lidé zbavili strachu a výroba zůstala 
v provozu. 

V závěru panelové diskuse každý z pane-
listů vyslovil své krédo, které mu pomáhá 
dělat práci v HR úspěšnou a lidmi vnímanou 

TEXT: ALENA KAZDOVÁ
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jako významnou. Vladimíra Michnová uvedla: 
Naslouchat lidem, vytvářet si commitment 
přetím, než se rozhodneš. Hana Caltová: Běž 
do toho srdcem a hlavně za sebe. Michal Ba-
telka: Zjisti si, co firma chce a potřebuje a kam 
směřuje.

Je třeba reformovat školský systém
Sociologickou analýzu Daniela Prokopa dopl-
nil o další data a zajímavé údaje z trhu práce 
a vývoje české školství Daniel Münich, Výkon-
ný ředitel IDEA při CERGE-EI. Například se 
věnoval počtu lidí, které pandemie poslala na 
home office. Z dat vyplynulo, že mimo home 
office zůstávají profese a lidé, kteří mají nižší 
dosažené vzdělání. Pokud jde o  míru neza-
městnanosti, která je stále velmi nízká, nejsou 
jí ohroženi specialisté. Podle Münichovy ana-
lýzy, v níž srovnával zaměstnanost žen v ČR 

a v jiných státech EU, se potvrzuje, že Česko má 
nevyužitý pracovní potenciál právě v ženách, 
které kvůli mateřství a rodičovství vypadávají 
na delší dobu z trhu práce. Přitom máme vel-
kou část žen s VŠ vzděláním a firmy by je jistě 
rády využily. Nicméně nedostatečná flexibilita 
trhu práce neumožní ženám pracovat na kratší 
úvazky, nehledě na to, že není ani dostatečná 
kapacita školek, kam by ženy mohly dávat děti 
a rozvíjet svou profesní kariéru.. 

Další problém, na který Münich upozornil, 
je nedobrý stav českého školství. Jelikož ne-
proběhla zásadní reforma a i profese učitele 
ztratila v uplynulých desetiletích na prestiži, 
zaostáváme dlouhodobě za ostatními zeměmi 
EU, např. za Německem, nebo tolik obdivova-
ným Finskem. Pokud se situace začne měnit 
k lepšímu, budeme se na úroveň např. Německa 
dostávat až 30 let. 

Do HR vstupuje umělá inteligence
Velký zájem vzbudily na konferenci work shopy, 
které se věnovaly aktuálním trendům v HR. 
Petr Vyhnálek, majitel, TEAM Digital Solu-
tions, představil nové modely vzdělávání, při 
nichž se využívají moderní technologie. O tren-
dech v bezpečnosti práce a podpoře zdraví za-
městnanců za APPS hovořila Lenka Vokáčová 
z ManpowerGroup. Petra Nulíčková z Alza.cz 
podrobně sdílela své osobní i firemní zkušenos-
ti s využíváním LinkedInu a provedla účastníky 
tím, jak lze využívat sociální sítě k budování 
brandu a získávání nových kandidátů.

Konferenci uzavřel Josef Charvát z  Digi-
Lab Škoda Auto, který seznámil auditorium 
s využíváním umělé inteligence při náboru lidí 
pomocí virtuální reality Intervy, která vznikla 
v Izraeli. n

Program konference vizuálně zaznamenala formou sketchnotingu grafická facilitátorka Marcela Janíčková, zakladatelka VISUALCOACH.cz 
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Vzděláváním lze restartovat kariéru

Pandemie koronaviru na mnoha místech 
za sebou nechává pěknou spoušť. Za-
sažen byl zejména pracovní trh, kde se 

spousta zaměstnanců v lepším případě musela 
smířit se sníženým platem, v horším případě 
s trvalou ztrátou zaměstnání a pravidelným pří-
jmem. Dle Českého statistického úřadu dopa-
dy krize pocítilo celkově až 45 % zaměstnanců. 
Spousta lidí tak hledá nové šance. Východiskem 
může být vzdělávání.

Zkuste brát situaci jako příležitost, i když 
se nemusí jednat o nic příjemného. Nyní máte 
čas rozmyslet si, kudy se vydat, ujasnit si, co vás 
bude bavit a srovnat si priority. To je důležité 
udělat, než se začnete rozhlížet po pracovních 
místech, kurzech a možnostech rekvalifika-
ce. Ujasněte si, co vlastně umíte a co můžete 
a chcete nabídnout.

Rozmyslet si můžete také to, zda chcete 
pokračovat v tom, co jste dělali dosud. Nyní 
totiž můžete být, s lehkou nadsázkou, čímkoliv 
chcete. V nabídce jsou spousty rekvalifikačních 

kurzů, stáží či zajímavých školení, které vám 
mohou pomoci získat zaměstnání, o kterém 
jste vždy snili.

Oborem, který krizí zůstal téměř nepozna-
menán, je například IT, kde je konstantní po-
ptávka po odbornících. Jednou z možností, jak 
se do IT a zejména do programování ponořit 
je Coding Bootcamp Praha. „Mimo nadšence 
o programování je nyní i větší zájem o naše kur-
zy od dvou skupin. První jsou úplní začátečníci, 
kteří vnímají nedostatek IT dovedností jako 
překážku pro jejich budoucí kariéru. Druhá 
skupina jsou zaměstnanci či freelanceři pracu-
jící v oborech, o kterých se mluví jako o nejvíce 
zasažených Covid-19 krizí, například turismus 
či oborech, kterým Covid-19 uspíšil i tak blížící 
se sníženou poptávku jako je automotive,“ říká 
Jana Večerková, zakladatelka Coding Bootcamp 
Praha, Codingbootcamp.cz.

Zajímavý je IT obor pro ženy. Právě to je 
skupina, která by se mohla v oboru rekvalifi-
kovat a která by mohla firmám, jež hledají do 

IT nové lidi, pomoci. Zatím jsou totiž v zacílení 
personálních strategií IT firem ženy spíše rari-
tou. A proč ? Na vině jsou předsudky, že ženy 
jsou méně odolné vůči stresu nebo že IT je obor 
vhodný především pro muže. „Na základních 
a středních školách dochází často k předčasné 
specializaci a zároveň některé předměty jsou 
učiteli, možná nevědomky, prezentovány coby 
zajímavější pro chlapce,“ říká Jana Večerková.

Vzdělávat se ale lze i jinak. Jde to nyní i on-
line s pomocí tzv. micro-learningu, kterému 
věnujete 15 minut denně, a to díky programu 
Effective MBA neziskové organizace EDU 
Effective. „Velmi se nám líbila právě myšlen-
ka micro-learningu, kterou jsme do našeho 
studia aplikovali. Srovnáváme to například 
s  časem na sociálních sítích, kde 15 minut 
člověk stráví bez problému, ale většinou mu 
to nic nepřinese. Chceme ukázat lidem, že 
těchto 15 minut lze strávit daleko efektivněji,” 
dodal Pavel Makovský, předseda správní rady 
EDU Effective. n� (pk)
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Elevating Female Leadership

Společnost LHH Česká republika předsta-
vuje nový vzdělávací program Elevating 
Female Leadership (EFL), určený aspi-

rantkám na manažerské pozice a ženám v ma-
nagementu. Tento program je navržen tak, aby 
usnadnil a urychlil postup žen na vedoucí pozice 
a podpořil ženy, které budou inspirací ostatním 
v jejich cestě do vyšších pater managementu. 

Svět práce se zásadně mění, avšak ženy stále 
zůstávají v menšině, co se týče vedoucích rolí. 
EFL je ucelený program, který Vám poskytne 
několik praktických nástrojů na cestu kari-
érním růstem. Obsahuje vstupní osobnostní 
test a jeho vyhodnocení a interpretace, 9 te-
matických bloků, rozdělených do 3 modulů, 
které absolvujete v průběhu 3 měsíců, koučink 
po každém modulu a závěrečný workshop pro 
nadřízené dam absolvujících program EFL, 
včetně certifikátu o absolvování.

Programem Vás provedou zkušené lektorky, 
bývalé členky exekutivních boardů globálních 
i českých firem, Andrea Hepnerová, Edita Kir-
kby a Kateřina Šamanová a budou s Vámi sdílet 
své zkušenosti a profesní lekce. Pojďte načerpat 
inspiraci, informace a hlavně neocenitelný net-
working!

Program je, vzhledem ke covid-19 situa-
ci, koncipován formou interaktivních online 
workshopů, vždy od 11 do 13 hodin.

Nejbližší EFL program začíná již v listopadu 
(poslední volná místa, maximální počet účast-
nic v 1 běhu je 10!). Program v ČJ nebo ENG, 
dle zájmu. Více informací a registrace na strán-
kách: www.womanangel.com nebo emailem:  
pragueoffice@lhh.cz 

Struktura programu:
2.–4. 12. 20   1. modul (Nový pohled na věc)
13.–15. 1. 21  2. modul  

(Budování strategické hodnoty)
3.–5. 2. 21   3. modul (Růst vašeho vlivu)
2. 3. 21  závěrečný workshop

Předpokládané termíny dalších 2 běhů EFL 
programu – únor a září 2021. 

„First you jump off the cliff  
and you build your wings on the way down.“  

(Ray Bradbury)
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Časopis HR forum

Unikátní průvodce ve světě HR managementu 

Proč ho číst a proč si ho předplatit? 

• Přináší trendy v HR managementu z tuzemska i ze světa
• Inspiruje konkrétními příklady z praxe
• Dává slovo osobnostem, které jsou v HR úspěšné
• Nabízí data a přehled situace na trhu práce
• Sdílí data, prognózy a informace, které HR potřebuje, 

aby bylo strategickým partnerem vedení
• Přináší příběhy úspěšných fi rem
• Pomáhá orientovat se v sociálních sítích a nabízí case 

studies v jejich využívání
• Několikrát v roce vychází kromě časopisu i speciální 

přílohy: Benefi ty, Trendy ve fi remním vzdělávání, IT systémy 
v HR (HRIS)
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Role HR v době,  
kdy se přepisuje  
budoucnost 

Společnost People Management Forum uspořádala 10. září 2020 

setkání HR profesionálů v brněnském JICu na téma Přepsaná 

budoucnost firem. Svět se před časem zastavil a znovu rozjel. Co 

nám tato situace dala a co nám naopak vzala? Je každá krize také 

příležitost? Na brněnském foru sdíleli své zkušenosti zástupci 

několika firem a inspirovali ostatní účastníky. 

Záštitu nad akcí převzaly: Šárka Verne-
rová, Senior HR Manager, Red Hat, Eva 
Vacíková, HR Manager, JIC , Senior Bu-

siness Advisor & Coach a Kateřina Gábová, VP 
of People at Slido.

Bára Habětínková, HR manažerka společ-
nosti Rohlík představila účastníkům kroky, 
které pomáhaly v situaci, kdy firma s již tak 

INZERCE

Z KULOÁRŮ PMF
www.HRforum.cz30



Rozvíjíme vaše lidi a váš byznys

www.humancraft.cz
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Ohlédnutí  
za podzimními  
online akcemi PMF

Dne 17. září se uskutečnil online Exchange 
Meeting se společností ČEZ na téma I bez 
papíru to jde! Od papíru k automatizaci 
a robotizaci HR činností aneb Jste piloti 
nebo pasažéři digitalizace personálních 
činností? 
Josef Lejček, ředitel útvaru personalistika, 
posdílel své zkušenosti z  fungování v době 
koronavirové. Na téma Personální práce bez 
papírů aneb Jak se stát inspirací v technolo-
gické firmě? hovořila Jana Dudášová, vedoucí 
útvaru podpora řízení procesů BO. Představila 
oblasti, které jsou již plně podporovány auto-
matizací: údržbu osobních a mzdových údajů 
zaměstnanců, elektronizaci ELDP a elektro-
nizaci daňové problematiky zaměstnanců. 
S personální administrativou v době R.U.R. nás 
seznámila Soňa Měkýšová, manažerka útvaru 
personální služby SKČ, která nám představila 
ukázku práce robota Alberta s pracovněpráv-
ními dokumenty a sledování jejich návratnosti.

22. září se uskutečnil online Exchange  
meetingu ve společnosti Coca-Cola HBC .
Kolegové z Coca-Cola sdíleli velmi zajímavý 
nápad, jak do vzdělávání zapojit zaměstnance, 
kteří se v jejich Learning Labu mohou snadno 
stát lektory. Díky tomu se jim rozšířilo portfo-
lio témat, pomohlo to zvýšit kompetence za-
městnanců a podpořilo rozhodování v oblasti 
plánování rozvoje. n

V soutěži HREA  
Excellence Award® 
se sešel rekordní  
počet projektů

Do soutěže o nejlepší personální pro-
jekt HREA Award 2020 se letos při-
hlásilo 32 projektů. Jde o rekordní 

počet v historii této soutěže. Už předchozí 
dva ročníky potvrdily, že ve firmách se v ob-
lasti HR připravují a realizují zajímavé, aktu-
ální a inspirativní projekty, které reagují na 
trendy, jež se v HR prosazují. Loni i předloni 
to byly vždy více než dvě desítky projektů.

V letošním ročníku, který se koná v složi-
tém období pandemie, se řada přihlášených 
projektů zaměřila na aktuální dění a roli HR 
v době covidové a sdílela například témata 
online vzdělávání, online recruitmentu, pod-
pory zaměstnanců na home office, metody 
řízení lidí na dálku, online onboarding, ale 
i téma outplacementu. Další téma, které re-
zonovalo v řadě projektů, byla digitalizace 
HR a témata CSR. Generálním partnerem 
soutěže HREA je společnost SODEXO.

Zmíněný počet 32 projektů soutěžil ve 2 ka-
tegoriích – Velké společnosti nad 500 zaměst-
nanců a kategorie Střední a malé společnosti 
do 500 zaměstnanců. Všechny projekty se kvů-
li pandemii představily členům poroty online 
ve dnech 14. a 16. září. Vítězné projekty budou 
vyhlášeny na HREA Summitu 25. listopadu, 
kde se představí všechny přihlášené projekty 
a budou bojovat o Cenu veřejnosti. n  (ak)

obrovským tempem růstu musela ještě 
o 100% zrychlit. O trendech v oblasti be-
nefitů a o možnostech, jak v současné době 
motivovat zaměstnance, hovořil Daniel Ří-
man, regionální manažer obchodu, Sodexo 
Benefity. Využití momentu nevyhnutelnos-
ti k rozvoji leadershipu sdílel ve formátu 
online online Petr Střelec, jednatel společ-
nosti Thermo Fisher Scientific Brno. Jana 
Špačková, spoluzakladatelka a partnerka 
FLEXJOBS Consulting seznámila audi-
torium s tím, jak flexibilita práce zásadně 
zamíchala kartami na trhu práce a jak ji lze 
ve firmách efektivně využít. 

Škatulata hejbejte se
Co nám COVID vzal a co nám dal a  jak 
jsme připraveni na budoucnost, předsta-
vil Jaroslav Lhoťan, personální náměstek, 
Fakultní nemocnice Olomouc. O tom, že 
nás krize vytlačuje z komfortní zóny a že 
naučené vzorce najednou nestačí, se s HR 
profesionály podělila Olinka Vlachynská 
z Lidi z Baru. Od Michala Hrabího ze spo-
lečnosti Phonexia si účastníci akce vyslechli 
příběh společnost Phonexia, která provedla 
rychlou produktovou i organizační trans-
formaci. Cestu zahrnující „redukční dietu“ 
(osekání produktové nabídky) a  škatule 
hejbejte se (60% pracovních míst prodělalo 
zrušení, změnu či vzniklo). To vše proto, aby 
ve firmě během 4 měsíců dosáhli zlepšení 
produktové prioritizace, schopnosti dodá-
vat hodnotu zákazníkům a silného owner-
shipu zaměstnanců za výsledek.  Michal 
Hrabí se podělil o své zkušenosti z přípravy 
i průběhu této cesty, hovořil o tom, jak to 
vzali zaměstnanci a co by dnes udělal stejně 
a co jinak. n (ht)
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Pandemie prověřuje schopnosti manažerů

Současná situace na trhu práce je bezpre
cedentní. Ochlazení ekonomiky přišlo 
nečekaně a bleskově. Těžko najdeme firmu, 

která by kvůli této situaci nemusela přistoupit 
k razantním opatřením. Zatím však nemáme 
signály z trhu, že by docházelo k masovému 
propouštění na manažerských pozicích. 

Firmy se zaměřily na nové prodejní kanály 
(online prodeje a digitalizace), motivaci zaměst
nanců a přistoupily k optimalizaci nákladů. 
Znamenalo to zmrazení nárůstu platů a omezení 
bonusů. Omezilo se cestování, některé firmy 
zastavily nábor a investice do vzdělání.

Řada firem se soustředí na nastavení home
office na dlouhodobé úrovni a zajištění bezpečné 
práce z kanceláře. Některé firmy střídají týmy po 
týdnech a pomáhají zaměstnancům překonávat 
stres a nejistotu z nové situace.

Více manažerů si nyní váží práce, a mno
hem víc přemýšlejí o nabídkách headhunterů. 

Obecně lze říct, že zaměstnavatelé už nejsou 
rukojmí zaměstnanců a tento vztah se začíná 
vyrovnávat. Vedoucí pracovníky současná si
tuace prověří a přináší jim nové výzvy. Některé 
velké firmy se rozloučili s manažery, kteří měli 
„trafiky“ a nepřinášeli firmě výsledky. Také se 
ještě více zaměřili na práci s interními talenty, 
což přináší budoucí úspory při obsazování se
niorských pozic. 

Dnes často vidíme, že naši klienti manažerská 
místa obsazují profesně mladými kandidáty, 
někdy i juniory, a dávají jim šanci vyniknout. 
Díky omezenějším rozpočtům na manažerské 
pozice je trendem riskovat a přístup „zazáří, 
nebo shoří“.

Současná krize zapůsobila velmi selektivně 
dle oborů. Nejvíce se propouštělo a optimalizo
valo v cestovním ruchu, hotelnictví a službách 
s tím spojených. V automotive propouštěly 
především firmy, které nejsou navázané na elek

tromobilitu. Bankovnictví či telekomunikace 
manažery zatím ve velkém nepropouští. Retail 
zaznamenal propady, ale manažery nepropouští. 
A naopak některé logistické firmy dokonce po
silovaly. Technologické firmy nepřestaly nabírat 
a poptávka po manažerech v nich roste. Pod
půrné vládní programy zatím přesunuly dopad 
krize na trh práce na pozdější dobu, uvidíme, 
jak se situace vyvine. Predikce jsou jako věštění 
z koule, stále ale platí, že důležitá je flexibilita 
firem a práce s jejich zaměstnanci. 

BA R BOR A TOM ŠOVSK Á 
M A NAGI NG DI R ECTOR ,  
TOUCH DOW N  
CZ ECH R E PU BL IC S. R .O

Chcete potěšit  
své zaměstnance? 
Pořiďte jim kartu MultiSport

PROČ POŘÍDIT KARTU?
• • Získáte spokojenější a efektivnější zaměstnance.
• • Jedná se o výhradně zaměstnanecký benefit.
• • S námi je spolupráce jednoduchá.
• • Karta je daňově výhodná.
• • Můžete si vybrat ze široké škály aktivit.
• • V síti máme více než 2 700 sportovních 

a relaxačních zařízení.

www.multisport.cz

Sutherland, Amy 

Co mě výcvik 
zvířat naučil 
o životě, lásce 
a manželství

Při přípravě jedné své knihy 
autorka strávila nějaký čas 
ve škole pro trenéry zvířat. Zatímco pozorovala 
studenty, jak cvičí paviány, emu, gepardy a další 
tvory, osvojila si pár technik, jež se ukázaly jako 
efektivní i v případě poněkud vyspělejšího zví
řete – jejího manžela Scotta. Poté o tom v The 
New York Times zveřejnila článek, který se na 
internetu stal nejsledovanějším a nejsdílenějším 
článkem Timesů v roce 2006. Tento úspěch 
Amy Sutherlandovou přiměl, aby své poznatky 
o behaviorálních technikách uplatňovaných 
u zvířat i lidí rozpracovala v knize. Dozvíme se, 
proč odměna funguje lépe než trest, nebo co je 
metoda minimálního posílení. Získáme tipy, 
jak se účinně vypořádat s iritujícím chováním 
našich blízkých.

Amy Sutherland je známá americká noviná
řka, která žije v Bostonu a v Portlandu v americ
kém státě Maine s manželem Scottem a fenkou 
Penny Jane. Vydává Portál.

Naše tipy 
na 
nové knihy

Nešpor, Karel 

Úsměvy,  
zkušenosti,  
výstřednosti

„Kdybych měl plnovous, 
tak se nebudu ke kuřákům 
raději ani přibližovat!“ 
Známý český psychiatr se ve čtyřech oddílech 
knihy opět pozastavuje nad absurditami kaž
dodenního života i nad jeho krásou, které si 
povšimne jen ten, kdo si na ni udělá čas. Nechybí 
ani půvabné historky z abstinentského života. 
První část knihy se věnuje různým aspektům 
smíchu a úsměvu, druhá část se zabývá mj. 
bludy a bludíky, cudnou a necudnou reklamou či 
transformačním účinkem vděčnosti a třetí část 
pojednává o vhodných technikách a návodech 
vedoucích k tělesné i duševní vyrovnanosti. 
Čtenáře textem opět doprovází mudrlant pan 
Zkoumal. 

MUDr. Karel Nešpor, CSc. je český psychiatr 
specializovaný na léčbu návykových nemo
cí, publicista a pedagog. V Portále vyšla řada 
jeho úspěšných knih, mj. Kudy do pohody, Jak 
být milejší, Střízlivě, většinou vesele, Jde to 
i s úsměvem. 
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18/11/2020 v online formátu 
od 10 do 12 hodin

≥   Představení HR strategie
≥   Chytře a jednoduše – od úspor k investicím
≥   Dialog Nejlepší ve městě & Zdravý Albert
≥   Na cestě k bezpapírové fi rmě

Více na hrforum.cz

Budování silné 
zaměstnanecké
značky

Exchange Meeting v ALBERTU

ONLINE
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