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Ještě nejste členem naší PMF komunity? 
Připojte se k nám a společně můžeme 
měnit budoucnost HR!

Buďte součástí komunity PMF spojující to nejlepší, 
co v HR je. Těšíme se na spolupráci s vámi.

hrforum.cz

Společná setkání a pracovní skupiny 
s výměnou best practices

Exchange meetingy ve 
vašich společnostech

Nová témata a nápady 
v časopise HR Forum

Vzdělávání 
v PMF Institutu

Propojení s kolegy 
z různých fi rem

Každý týden novinky 
z HR ve vašem mailu

Konference, Fora, HR Inspirace zaměřená 
na aktuální témata ze světa HR

Soutěž o nejlepší 
HR projekt roku

Co nabízíme

People Management Forum.
Profesní sdružení personalistů, 
manažerů a odborníků, věnujících 
se oblasti HR.

Staňte se naším členem nebo partnerem a získáte řadu benefi tů.
KLASICKÉ členství: pro fi rmy, státní správu, školy, neziskové organizace i jednotlivce
CAMETIN členství: pro dodavatele, kteří poskytují služby či produkty pro HR
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Chcete se stát 
opravdovým 

HR profesionálem? 
PMF Institut je to 

správné místo.

Máte zájem o personalistiku, 
chcete získat informace 

o jednotlivých oblastech 
nebo si rozšířit pohled 

na celou oblast HR? Náš 
vzdělávací program HR 

Profesionál je tu pro vás.

Naše vzdělávání je fl exibilní 
- můžete si vybrat  dle svých 

potřeb buď celý pětidenní 
program nebo pouze modul, 

který vás zaujme. Celý 
program můžete zakončit 

autorizovanou zkouškou 
MPSV. Pro členy PMF máme 

zajímavé slevy.

V jednotlivých modulech vás 
čekají  inspirativní lektoři, od-
borné přednášky, workshopy 

a práce na samostatných 
i týmových úkolech.

Program začne na jaře a 
trvá 5 × 1 pracovní den v 
období 3 měsíců a 0,5 dne 
zkouška.

hrforum.cz
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EDITORIAL

U ž zase je tu konec roku a my jsme i letos 
byli s vámi. Seznamovali jsme vás se zají-
mavými nápady v našem časopise, který 
teď držíte v ruce. Připravovali jsme pro vás 
akce, na kterých jsme představovali nejen 
aktuální témata, ale i práci vašich kolegů 

personalistů. Jsme proto rádi, že se vám líbila naše 
každoroční konference HR Know How, HR Byznys 
Forum v Brně i návštěvy v ČSOB, O2 a Tchibo. Mile 
nás překvapilo skoro 30 přihlášených projektů do 
naší Soutěže o nejlepší personální projekt – s někte-
rými z těch vítězných se můžete seznámit v tomto 
čísle. Všechny projekty jsme vám představili na 
HREA Summitu. Nesmím také zapomenout na 
oblíbené Legislativní forum, na kterém vás sezna-
mujeme s horkými novinkami z pracovního práva 
a také na náš PMF Institut, kde rozvíjíme znalosti 
HR profesionálů. 

Ale to vše je za námi a před námi je rok 2023. Vím, 
že ten nový rok bude opět náročný, válka na Ukraji-
ně, stále se objevující Covid, rostoucí inflace a vyso-
ké náklady na energie, které firmám přinášejí velké 
problémy. Budeme řešit, zda nabírat či propouštět, 
jak stávající zaměstnance zaplatit, v jakých kom-
petencích je rozvíjet, jak pomoci lídrům poznat, 
kam investovat omezené zdroje, aby všem poskyt-
ly požadované výsledky. A tak vám přeji, abyste to 
opět zvládli, a my se vám ve vaší práci zase budeme 
snažit pomáhat. 

Přeji vám všem krásné Vánoce 
a hodně zdraví v novém roce!

Eva Hejlová
viceprezidentka  

a výkonná ředitelka PMF

Vážené čtenářky a čtenáři, 
členové a příznivci  
People Management Fora,



Choďte do práce,  
kdy vám to vyhovuje

Učím se stále
Jaroslav Lhoťan,  
personální náměstek  
Fakultní nemocnice Olomouc
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Na obálce
Pokud vás zaujalo pozadí na titulní 
fotce, vězte, že jde o Lomenou galerii 
v Olomouci (#lomenagalerie), která 
podporuje umění ve veřejném prostoru. 
Zde konkrétně vídeňský umělec  
Manuel Skirl (#skirl).
FOTO Johana Kratochvíla

Co nám dal tento rok, byť nebyl z těch dob-
rých? Myslím, že nás naučil vystoupit 
z naší komfortní zóny a začít dělat věci, 
které jsme nikdy nezažili. Z tohoto hle-
diska to byl velmi poučný a přelomový 
rok. Jako společnost jsme v něm projevi-

li obrovskou solidaritu. Odvahu, smysl pro spra-
vedlnost. Bilance našich postojů k ruské invazi, 
ochota přijmout na statisíce ukrajinských běžen-
ců, zajistit jim střechu nad hlavou, pomoci najít 
práci, to jsou velké činy. Všichni jsme překročili 
vlastní limity, nejen jednotlivci a neziskovky, ale 
i firmy, včetně jejich útvarů HR, které se podob-
ně jako za covidové doby ujaly krizového řízení, 
protože v tak nejisté době se těžko plánuje. Učíme 
se pracovat s nejistotou. Ono vykročení z kom-
fortní zóny a krizové řízení nás bezesporu čeká 
i v roce příštím. Nemalujme si, že bude lépe, ale 
nebojme se, že bychom nedokázali to, co přijde, 
zvládnout. K tomu přeji nám všem hodně zdraví, 
odvahy a vzájemného pochopení! 

Alena Kazdová
šéfredaktorka

Milí čtenáři,
Loni touto dobou jsme si ten letošní rok 
2022 všichni představovali jinak. Inflace 
se sice už trošku ozývala, ale kdo by si 
byl pomyslel, že dosáhne dvouciferných 
čísel, že raketově porostou ceny energií  
a že se nedaleko rozhoří šílená válka.

VYDAVATEL
People Management Forum, z.s.
Vítkova 244/8, Praha 8, 186 00
T: + 420 774 289 996, E: info@pmf-hr.com
www.hrforum.cz
REDAKCE
Vítkova 244/8, Praha 8, 186 00
ŠÉFREDAKTORKA 
PhDr. Alena Kazdová
T: +420 737 207 374, E: alena.kazdova@pmf-hr.com
REDAKČNÍ RADA
Jana Havlíčková, Jiří Halbrštát, Eva Hejlová
PŘÍJEM INZERCE
Eva Hejlová, manažer obchodu
T: + 420 602 600 006, E: eva.hejlova@pmf-hr.com 
DESIGN 
signatura.cz
T: + 420 776 610 321, E: johana@signatura.cz
SAZBA
Marta Arden
T: + 420 776 350 391, E: marta.arden@seznam.cz
PŘEDPLATNÉ
ČR: 1 400 Kč (1 540 Kč s DPH) ročně
Slovensko: 98 EUR (116 EUR s DPH) ročně
Časopis vychází v tištěné i online podobě  
na www.hrforum.cz
Pro heslo kontaktujte info@hrforum.cz.
Informace o předplatném: Kateřina Štefanová
T: + 420 723 465 025, E: katerina.stefanova@pmf-hr.com
www.hrforum.cz/sluzby/casopis
PŘÍJEM PŘEDPLATNÉHO ČESKÁ REPUBLIKA
Objednávky, dotazy a urgence:
SEND Předplatné, P.O.Box 141, 140 21 Praha 4
T: 225 985 225, 777 333 370 
SMS: 605 202 115, E: send@send.cz
www.send.cz
PŘÍJEM PŘEDPLATNÉHO SLOVENSKO
Magnet Press
T: +421 02/67201931-33, E: info@press.sk
TISK 
Indigoprint, s.r.o., Podkovářská 674/2, 190 00 Praha 9
 
Vydávání povoleno MK ČR pod číslem 8257.
Nevyžádané rukopisy se nevracejí.
Přetiskování a reprodukování jakékoliv části časopisu
se povoluje pouze s písemným souhlasem vydavatele.
Reklamní a PR články jsou zřetelně označeny, 
HR Forum neodpovídá za jejich obsah 
ani jazykovou úroveň.
 
Vychází: Česká republika, Slovensko, 6× ročně
Toto číslo vychází 6. 12. 2022
ISSN 1212-690X

6 . 2022    3

mailto:info@pmf-hr.com
http://www.hrforum.cz/
mailto:alena.kazdova@pmf-hr.com
mailto:johana@signatura.cz
mailto:johana@signatura.cz
http://www.hrforum.cz/
mailto:send@send.cz
file:///C:/Users/johan_000/Desktop/_pre-zak%c3%a1zky/3679%20HR%20FORUM_%c3%banor_2021_01_2021/podklady/javascript:void(location.href='mailto:'+'info@press.sk')


KALEIDOSKOP

Přibývá firem, které nedávají  
uchazečům zpětnou vazbu

NÁBOR Ve třetím čtvrtletí 
dostalo jenom 48 % uchazečů 
o práci zprávu, jak dopadli 
u pracovního pohovoru. Vy-
plývá to z monitoringu cho-
vání zaměstnavatelů, které 
už třetí rok sleduje agentura 
Předvýběr.CZ. V  druhém 
čtvrtletí ukazatel dosáhl  
51 %, v prvním 52 %. V samot-
ném září agentura zazname-
nala v letošním roce nejnižší 
hodnotu indexu zpětné vaz-
by: jenom 40 %. „Podzim při-
tom tradičně bývá náborově 
silný,“ dodává šéf personálky 
František Boudný. Podle on-
line průzkumu, který usku-
tečnil Předvýběr.CZ mezi 
stovkou stálých respondentů 
z řad majitelů a šéfů firem,  
33 % z nich míní, že poskyto-
vání zpětné vazby stále není 
součástí firemní kultury. 
Dalších téměř devatenáct 

procent se domnívá, že v in-
formování zájemců o práci 
zaměstnavatelé nevidí zá-
sadní přínos a téměř patnáct 
procent se domnívá, že per-
sonalisté mají příliš mnoho 
jiné práce. Zbývající respon-
denti uvádějí kombinaci 
těchto důvodů nebo jiné pří-
činy ‒ nejčastěji strach sdělo-
vat negativní informace 
a  nedostatečnou motivaci. 
„U neúspěšných kandidátů je 
pro řadu lidí poskytování 
zpětné vazby vystoupením 
z komfortní zóny,“ vysvětlu-
je Pavel Buryánek, personál-
ní ředitel jihočeské Madety. 
„Pokud najdete vhodného 
kandidáta na pozici, silně 
klesne motivace dát zpětnou 
vazbu těm zbývajícím,“ do-
dává Pavel Střasák, jednatel 
inženýrské společnosti En-
ginn Effect.

Developer a vysoká škola  
budou společně zvyšovat  
zájem o stavební obory  

ŠKOLSTVÍ CTP, největší developer v  České 
republice zaměřený na udržitelnou výstavbu 
průmyslově-logistických nemovitostí, se stává 
pro příštích pět let generálním partnerem Fa-
kulty stavební Vysokého učení technického 
v Brně (FAST VUT). V rámci spolupráce bude 
developer se studenty sdílet své zkušenosti 
a  inovativní přístup k  vytváření moderních 
průmyslových parků a  business center. Obě 
strany chtějí spoluprací zvýšit zájem studentů 
o stavební obory a zároveň podpořit mladé ta-
lenty, kterým chce CTP navíc nabídnout příle-
žitosti k uplatnění teoretických znalostí v praxi.

Zentiva otevírá bránu  
mladým talentům

TALENT MANAGEMENT Jeden z největších výrobců 
léčiv v ČR, společnost Zentiva, se připojila k Ali-
anci pro mladé, s cílem posílit podporu mladých 
lidí a pomoci jim orientovat se v jejich kariéře. 
V listopadu se v rámci členství připojila k pro-
jektu Big Step, který umožňuje vysokoškolským 
studentům poznat různé společnosti a  různá 
odvětví zevnitř. Letošním tématem je digitali-
zace. Zentiva podporuje mladé talenty také pro-
střednictvím stáží a  partnerství ve vědecko-
-technologických klastrech.

V rámci projektu Big Step navštívili studenti 
pražské sídlo Zentivy, kde se dozvěděli o přístupu 

společnosti k digitalizaci. Účastnili se workshopů 
na téma Klíčové pilíře pro digitalizaci společnosti 
a Jak chránit digitální nástroje a data před neu-
stále se zvyšujícím rizikem v kyberprostoru. For-
mou case study se pak dozvěděli něco o tom, jak 
může digitalizace pomoci v oblasti tzv. datového 
rozhodování. Zjistili, jak Zentiva díky digitalizaci 
vývoje léčiv posiluje svou konkurenceschopnost, 
a kde jsou v tomto procesu potřeba kreativní ná-
pady a inovace. Na závěr návštěvy se také podíva-
li do výzkumného a vývojového centra, které se 
nachází právě v Praze. 

Cílem Aliance pro mladé, která je dobrovol-
ným sdružením 64 firem působících v  České 
republice v různých odvětvích, je podporovat 
vzdělávání mladých, poskytovat jim relevantní 
kariérní příležitosti skrze různorodé iniciativy.
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1. pololetí roku 2023

Vodafone: v nejvyšším vedení zasedá 40 % žen
UDRŽITELNÉ PODNIKÁNÍ Více přenese-

ných dat, robustnější infrastruktura, 
a přesto radikální pokles uhlíkových 
emisí. To charakterizuje uplynulý ob-
chodní rok ve Vodafonu z pohledu nefi-
nančních dat. Nově zveřejněná Zpráva 
o udržitelném podnikání dává nahléd-
nout i pod pokličku vnitřního fungová-
ní firmy. Uvádí například, že v nejvyš-
ším managementu zasedá stále více 
žen, a také boří zažitý stereotyp, že prá-
ce na částečný úvazek láká jen mamin-
ky s malými dětmi.

 V minulém obchodním roce zasedalo 
v nejvyšším vedení Vodafonu 40 % žen 
(před dvěma lety to bylo o 11 % méně). 
Obdobné číslo se týká i jejich zastoupení 
ve středním managementu firmy, kde 
jsou ženy-manažerky zastoupeny ze  
37 % (oproti 31 % v předchozím období). 

To není jediná oblast, kde Vodafone 
oproti celonárodním statistikám vyč-
nívá. Loni v  květnu zavedl možnost 
pracovat na částečný úvazek pro všech-
ny zaměstnance, ať jde o  manažery  
nebo prodejce. 

KALENDÁŘ

Bibliofilie – vánoční dárek i pro ty nejnáročnější 

DESIGN Továrna na Absolutno, an-
ti-utopistický román Karla Čapka, je 
nejnovějším přírůstkem mezi bib-
liofiliemi nakladatelství Teapot, kte-
rý vyšel na konci září tohoto roku. Po 
Františku Skálovi, Petru Niklovi či 
Janu Švankmajerovi oslovilo nakla-
datelství tentokrát architektku, vý-
tvarnici a grafičku Terezu Hradilko-
vou, která ve svém studiu Porigami 
tvoří jedinečné objekty z  papíru. 
V knize vyzdvihla téma nadprodukce 
spotřebního zboží a odpadu, a příběh 
tak posunula k  environmentálním 
problémům současnosti. 

Tereza Hradilková společně s dvor-
ní grafičkou nakladatelství Teapot 
Johanou Kratochvíla  ze studia signa-
tura.cz pro každý výtisk vytvořila 
trojrozměrný objekt, chrám pro Čap-
kovo Absolutno, a deset originálních 
ručních tisků, z  nichž každý je jiný, 
doprovázených papírovými prostřihy. 
Kniha vyšla v limitovaném nákladu 
sto kusů jako šestý svazek bibliofilské 
edice Bonaventura, ve které vychází 
významné tituly české provenience. 
Je vytištěna na italském prémiovém 
papíru z papírny Fedrigoni, jež knize 
dodává jedinečnou strukturu a pochá-
zí z trvale udržitelného lesního hos-
podářství ohleduplného k životnímu 
prostředí. Na kvalitu textové redakce 
dohlížel vědecký kolektiv Ústavu české 
literatury Akademie věd ČR. V prodeji 
je ještě polovina nákladu.

Továrna na Absolutno od Terezy 
Hradilkové je dosud výtvarně nejslo-
žitější knihou, která v Teapotu vyšla. 
Její koupi lze pojmout i jako zajíma-
vou investici do výtvarného díla, 
které na své hodnotě časem neztratí.  
Více na www.teapot.cz

KALEIDOSKOP
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Tesco vydalo druhou zprávu  
o diverzitě a inkluzi 

DIVERZITA Společnost Tesco Stores Česká republika vyda-
lo svou druhou zprávu o diverzitě a inkluzi, ve které se věnu-
je řadě personálních témat souvisejících s různorodostí a za-
čleňováním různých skupin do pracovního procesu. Vše 
dokládá příběhy svých zaměstnanců, kteří jsou ve zprávě 
citováni. Za pokroky v oblasti diverzity a inkluze již společ-
nost získala řadu významných cen a uznání.

Zpráva shrnuje informace o strategii Tesco pro oblast di-
verzity a inkluze, statistiky a faktografické údaje a věnuje se 
tématům podpory mladých talentů, zvyšování počtu žen na 
manažerských postech, podpoře LGBT  a mnohému dalšímu.

KALEIDOSKOP

Zdraví zaměstnanců na prvním místě  
ZDRAVÝ PODNIK  Největší to-

várna na sušenky v Evropě 
společnosti Mondelēz Inter-
national (MDLZ) v  Opavě 
byla oceněna v letošním 18. 
ročníku soutěže „Podnik 
podporující zdraví“. Továrna 
zaměstnává na tisíc osob 
a soutěže, kterou organizuje 
Státní zdravotní ústav (SZÚ), 
se účastnila poprvé. Je první 
takto oceněnou společností 
na Opavsku. 

Auditoři z Centra hygieny 
práce a  pracovního lékař-
ství, který spadá pod SZÚ 
Praha, provedli v  průběhu 
měsíce června kontrolu 
deklarovaných firemních 

hodnot a jejich dodržování 
v  praxi. Ve výsledné zprá-
vě vyzdvihli nepřetržitou 
péči o  zdraví zaměstnanců 
a benefity, které zaměstnan-
cům pomáhají sladit nároky 
pracovního nasazení a  ro-
dinného života. Ocenila, 
že výrobní podnik v Opavě  
pečuje o fyzické a duševní 
zdraví lidí.

Teambuilding v pevnosti

EVENT Při toulkách historickým centrem Olomou-
ce určitě nemůžete minout nenápadně nápadnou 
stavbu do tvaru podkovy z červených cihel, mohutně 
porostlou břečťanem, s poetickým sezením ve dvoře 
a neotřelým logem na štítu. 

Originální hostel Long Sto-
ry Short získal za 5 let své exi-
stence pověst místa stylového 
ubytování s velmi kvalitními 
službami. Do citlivé rekon-
strukce původní pevnosti ze 
17. století se pustila mladá 
podnikatelka Eva Dlabalová, 
která ve spolupráci s interié-
rovou designérkou Denisou 

Strmiskovou vytvořila přátelské místo pro digitální 
nomády i pro klientelu s vyššími nároky.

Koncept ovšem nepočítá pouze s  ubytováním – 
v Podkově naleznete i Eatery & Bakery, restauraci 
a vlastní pekárnu, Cooking Bar Café, kavárnu s hip-
stery vysoce hodnocenou kávou, a  také Meeting 
Room, kde lze uspořádat různé konference či setkání, 
soukromá zasedání, přednášky či teambuildingové 
a networkingové akce. Profesionální dataprojektor 
včetně promítacího plátna, nadupaný zvukový sys-
tém a výkonná wifi patří k samozřejmému standardu. 
Součástí nabídky je i vlastní catering dle požadavků 
klienta. A pokud počasí přeje, můžete o přestávce zre-
laxovat u petanque, jehož hřiště naleznete za hoste-
lem, a vybavení vám rádi zapůjčí na recepci.

Pevnost je obklopena rozsáhlou zelení díky souse-
dícímu parku, zahrádka na terase pojme až 120 hostů 
a dostupné ubytování máte na dosah – tedy ideální 
místo i pro firemní party nebo třeba svatební obřad. 

Celé architektonické pojetí objektu – podtržení his-
torického genia loci s citlivě zakomponovaným sou-
časným designem, přičemž většina vybavení hostelu 
vznikla na zakázku – doplňuje hravá typografie vy-
cházející z celkového vizuálního stylu hostelu. (jk)
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Zleva: Barbora Mac-
ková (ředitelka SZÚ), 
Denisa Vlachopu-
losová (Mondelez), 
Michaela Jonášová  
(Mondelez), Pavla 
Svrčinová (hlavní 
hygienička ČR) 

Soutěž o titul Podnik pod-
porující zdraví vyhlašuje 
každoročně Ministerstvo 
zdravotnictví ČR. Nezavislý 
audit je prováděn zaměst-
nanci Státního zdravotního 
ústavu, Centra hygieny prá-
ce a pracovního prostředí.
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O kamžité zrušení pracovního poměru je jed-
nostranným právním jednáním, které umož-
ňuje zaměstnavateli okamžitě zrušit pracovní 
poměr se svým zaměstnancem. V  důsledku 
okamžitého zrušení pracovního poměru skon-
čí pracovní poměr dnem, kdy bylo toto jed-

nostranné právní jednání doručeno druhému účastníku, 
tedy zaměstnanci.

Zaměstnavatel může se zaměstnancem okamžitě zru-
šit pracovní poměr pouze ze zákonem taxativně stanove-
ných důvodů, kdy tento důvod musí skutkově vymezit 
tak, aby ho nebylo možno zaměnit s jiným, přičemž uve-
dený důvod nesmí být dodatečně měněn.

Zaměstnavatel může okamžitě zrušit pracovní poměr 
se zaměstnancem ze dvou důvodů. Prvním důvodem je 
situace, kdy byl zaměstnanec pravomocně odsouzen pro 
úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svo-
body. Zákon rozlišuje pravomocné odsouzení za úmyslný 
trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo 
v přímé souvislosti s ním a pravomocné odsouzení za ja-
kýkoli jiný úmyslný trestný čin. Druhým důvodem je sku-
tečnost, že zaměstnanec porušil zvlášť hrubým způsobem 
povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících 
se k jím vykonávané práci. Příkladem hrubého poruše-
ní pracovní povinnosti může být neomluvená absence, 
krádež majetku zaměstnavatele či fyzické napadení  
zaměstnavatele.

Samotný zákoník práce charakterizuje okamžité zru-
šení pracovního poměru zaměstnavatelem jako „výjimeč-
né“, a to kvůli jeho sporadickému využití. Doporučuje-
me, aby zaměstnavatel využil tohoto institutu vždy až po 
poradě s odborníkem.                 www.akegv.cz

Okamžité zrušení 
pracovního poměru 
zaměstnavatelem  
a kdy je to možné

Odpovídá JUDr. Richard Gürlich, Ph.D., 
partner advokátní kanceláře 
GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Emma Copland
LIDÉ Novou personální ředitelkou společnosti Eurowag 

se stala Emma Copland. V oblasti lidských zdrojů má bo-
haté zkušenosti. Před nástupem do Eurowagu působila tři 
roky jako personální ředitelka ve společnosti RM plc, kte-
rá se zaměřuje na IT řešení v oblasti vzdělávání. Pracovala 
také jako HR ředitelka pro předního poskytovatele služeb 
v oblasti energií Centrica, lidské zdroje vedla též pro řetě-
zec designových nákupních destinací The Bicester Collec-
tion. Za svoji bohatou kariéru se však neomezovala ryze 
na HR, vyzkoušela si i pozice v marketingu nebo finančním 
řízení. Pochází z Velké Británie, kde vystudovala Edinbur-
skou univerzitu. Je držitelkou prestižní kvalifikace Char-
tered Institute of Personnel Development (CIPD), kterou 
získala na Westminsterské univerzitě. V pozici Chief Peo-
ple Officer (CPO ) se bude v Eurowagu starat o strategické 
řízení HR, procesní a personální rozvoj organizace, budo-
vání firemní kultury a Employer Branding.

Bývalí zaměstnanci:  
větší hrozba než hackeři! 
KRÁDEŽ DAT Problém kráde-

ží dat se sice neobjevuje v ti-
tulcích novin zdaleka tak 
často jako narušení bezpeč-
nosti a  incidenty spojené 
s hackerskými útoky, přes- 
to je velkým problémem,  
kterému musí společnosti 
čelit. S tím, jak lidé mění za-
městnání, lze očekávat ná-
růst ztráty, zneužití nebo 

krádeže duševního vlastnic-
tví a firemních dat. Jinými 
slovy, když zaměstnanci 
nebo dodavatelé odcházejí, 
odnášejí si z firmy chráněná 
data s sebou. Studie společ-
nosti Intermedia přitom 
zjistila, že 89 % zaměstnanců 
mělo přístup k citlivým pod-
nikovým informacím i  po 
svém odchodu.
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„N ejsou lidi!“ je trápení, 
které sdílí nejvíce HR 
profesionálů. Nábor lidí 
do TOP 5 priorit zařadi-
lo prakticky 8 z  10 z  vás 
a  40 % dokonce na prv-

ní místo. Připomínáme, že jste měli  
z 12 možností vybrat TOP 5 priorit, kte-
ré vás nejvíce zaměstnávají.

Nejvíce vám však dělá vrásky ne-
dostatečná kvalita kandidátů. Z  dat 
vyplývá, že je problém najít dobré lidi 

napříč obory – od IT přes kreativce až 
po pracovníky ve výrobě. A ten samý 
problém řeší malé, střední i velké firmy.

Recruitment se dostal i do TOP 5 HR 
otázek. Nejvíce chcete znát odpověď 
na: Jak dostat více kandidátů do vý-
běrového procesu?

Lidé nejsou,  
pojďme si udržet ty stávající…
Ruku v ruce s problémy v recruitmen-
tu kráčí iniciativy Firemní kultura  

(řeší 68 % z vás) a Udržení lidí (tady je  
to 60 %). Nejvíce se chcete zaměřit na 
sladění hodnot mezi firmou a  lidmi, 
péči o zaměstnance, udržení si nejlep-
ších lidí, well-beingu nebo employer  
brandingu. „Chceme spokojené lidi, co 
u nás rostou, ne neustále hledat nové.“ 
„Vzhledem k  situací bych ráda udržela 
zkušené odborníky na jejich pozicích 
a udržela jejich spokojenost.“

Udržení si nejlepších lidí dostalo 
prioritu po hořké lekci toho, jak těžké 

TEXT: IGOR KUBÍČEK, BEHAVERA

Průzkum:  
Co HR profesionály  
nejvíc pálí

Společnost Behavera uskutečnila během léta mezi HR 
profesionály v ČR a na Slovensku průzkum Největší 
HR výzvy 2022. Jeho cílem bylo ve světle neustálých 
letošních změn zjistit a pak se s HR veřejností podělit 
o to, co HR profesionály nejvíc pálí. Pojďme  
se podívat na výsledky.
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je na současném trhu objevit kvalitní 
kandidáty. V otázce firemních hodnot, 
well-beingu a motivaci lidí by 50 % z vás 
chtělo lepší odpovědi na otázku: S čím 
jsou lidé ve firmě spokojení / nespoko-
jení, Čím snížit riziko fluktuace? nebo 
Co motivuje lidi v naší firmě?

… a vymyslet, jak je zaplatit
Inflaci, a  s  ní spojené náklady, jsme 
vám mezi možnosti nedali. Což jste 
nám pěkně vytmavili v otevřené otázce, 
kde tento strašák dominoval snad každé 

odpovědi. Inflační tlaky, rostoucí ná-
klady, valorizace nebo revize mezd se 
opakují mezi dalšími výzvami, které 
musíte tenhle rok řešit. A často se cítíte 
jako mezi mlýnskými kameny.
”Jde o  neustálé bilancování mezi poža-
davky zaměstnanců na navyšování mezd, 
a tím, aby to firma ustála.“

K  našemu velkému překvapení se 
do TOP 5 priorit nedostal Management 
cílů a  výkonů nebo výzvy spojené  
s Remote prací.

Hybridní režim je nový standard. 
Tečka! :)
75 % z firem, pro které pracujete, fun-
guje v  hybridním režimu. Budeme 
předpokládat, že se vám za dva roky 
pandemie podařilo vychytat většinu 
much a je to pro vás nový normál. Vý-
zva Ochota zaměstnanců vrátit se do 
kanceláře už vůbec není vnímaná jako 
zásadní a  spokojenost s  nastavením  
práce na dálku jste celkově ohodnotili 
jako 74 ze 100.

100 % remote teď funguje pouze  
jednomu procentu. Polovina jede 
v hybridním, plně volném režimu a dal-
ší čtvrtina jede v  hybridním režimu, 
s povinným office několikrát za týden.

Mírná většina z vás vnímá práci HR 
jako náročnější než před pandemií. 
Takový výsledek byl velkým překva-
pením, s ohledem na to, jak razantně  

COVID19 ovlivnil systém fungování 
práce a nároky na lidi.

Pojďme to změřit!
50 % z vás má nastavené metriky pro 
svou práci. Nejvíce měříte dvě oblasti 
– Recruitment (Time To Hire, Cost Per 
Hire, Počet kandidátů na pozici) a Udr-
žení lidí (KPI pro fluktuaci).

7 z 10 z vás však uvedlo, že neumíte 
měřit vše, co byste potřebovali. Týká 
se to hlavně vlivu firemní kultury na 
spokojenost zaměstnanců nebo míry 
zapojení zaměstnanců.

Jak se daří vašim lidem?
68 % z vás měří engagement (zapojení či 
angažovanost) a nejčastěji k tomu použí-
váte vlastní dotazníky. Velmi se liší fre-
kvence, s jakou průzkum mezi zaměst-
nanci děláte. Nejvíce z vás ho rozesílá 
1x ročně nebo několikrát za rok. Často 
jste však odpovídali, že ho rozesíláte  
nepravidelně.

Kdo jste?
Dotazník vyplnilo 105 HR profesioná-
lů z ČR, Slovenska a regionu střední 
Evropy. Jste poměrně zkušená skupi-
na, dvě třetiny z vás má více než 3 roky 
zkušeností a 40 % z vás se v HR pohybuje 
více než 6 let Jako ambasadoři firmy za 
ni kopete správně, protože Employee 
NPS vás všech je 30.

Co bude dál?
Jak jsme psali v úvodu, žijeme v krás-
ném, ale náročném období, kde se věci 
a  priority rychle mění. Vy sami při-
znáváte, že na výzvy Future of Work  
nejste zatím úplně připravení, svoji při-
pravenost hodnotíte na 5,6 z 10.

My budeme v  průzkumech pokra-
čovat dále a můžete se těšit na trendy, 
výzvy a např. připravujeme iniciativu 
Behavera Well-being Index, která vám 
pomůže zjistit, proč jsou vaši zaměst-
nanci nespokojení, jak zabránit jejich 
vyhoření a nakonec si je i udržet. / 

#peoplefirst with Behavera

Překvapivě  
se do TOP 5 

priorit nedostal 
Management

cílů a výkonů nebo 
výzvy spojené

s Remote prací.
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E konomové a politici se přou o to, 
zda už jsme v recesi, nebo nás re-
cese teprve čeká. HDP sice mírně 
roste, ale to se děje už druhý rok 
po prudkém poklesu v covido-
vém roce 2020. Navíc se na nás 

valí prudké zdražování energií a ostat-
ní důsledky ukrajinské války a dalšího 
politického pnutí ve světě.

„Krize obvykle trvají 12 až 18 měsíců, 
takže propustit lidi a vyplatit pět nebo 
více platů znamená, že se efekt snížení 
stavu začne projevovat až za půl roku,“ 

zdůrazňuje Jozef Papp, Managing Part-
ner pražské kanceláře firmy Stanton 
Chase, která se zabývá vyhledáváním 
vrcholových zaměstnanců (Executive 
Search). „Další náklady pak firmu čekají 
ve chvíli, kdy chce nové zaměstnance 
opět nabrat a zaškolit. Pokud krize po-
trvá obvyklou dobu, celkový finanční 
přínos tak může být nulový.“

Stanton Chase doporučuje, abyste si, 
než začnete propouštět, položili pět otá-
zek, které vám pomohou ke správnému 
rozhodnutí:

FIRMA V KRIZI: 
chytří propouštějí,  
odvážní naopak najímají
Když udeří ekonomicky obtížné časy a přijde 
krize, sahá mnoho šéfů ke klasickému způsobu 
krocení rozpočtu: propouštění. Je to strašák 
všech zaměstnanců, krutý a demoralizující, pro 
záchranu firmy často nezbytný. Avšak pozor, 
pokud začnete propouštět v nesprávný čas, 
nemusí se to vůbec vyplatit.
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1 JAK PROPOUŠTĚNÍ 
OVLIVNÍ ZBYTEK TÝMU?
Říká se tomu syndrom viny z pře-

žití a častými projevy jsou stres, úzkost 
nebo prostě pocit viny z toho, že člověk 
nedostal padáka. Propouštění je trau-
matický zážitek nejen pro ty, co odchá-
zejí, ale i pro „přeživší“. Prvotní zármu-
tek ze ztráty kolegů se rychle přetaví ve 
strach o vlastní zaměstnání, následuje 
snížená motivace, horší pracovní mo-
rálka a snížená loajalita vůči firmě.

Syndrom viny z  přežití postihuje 
nezanedbatelnou část zaměstnanců: 
podle psychologických výzkumů jím 
trpí až třetina přeživších. To může mít 
mj. i bezprostřední zdravotní násled-
ky, což se dokonce může rozvinout do 
dlouhodobých problémů, tedy vyšší ne-
mocnosti nebo předčasného odchodu 
do důchodu.

2 PROČ VLASTNĚ  
CHCEME PROPOUŠTĚT?
Pokud je motivem propouštění 

nepotřebnost určité pozice, tak to může 
mít smysl. Například když propustíte 
část pokladních, protože jste instalova-
li samoobslužné pokladny. „V případě, 
že motivem propouštění jsou pouze 
finance, považoval bych to za varovný 
signál,“ tvrdí Jozef Papp. „Pokud někte-
ré pozice potřebujete proto, abyste se 
dlouhodobě udrželi v profitu, jak vám 
skutečně pomůže, že momentálně tro-
chu ušetříte?“

3 UVAŽUJETE 
DLOUHODOBĚ?
Uvažujete o snížení nákladů na 

mzdy v krátkém časovém horizontu? 
Jste soustředěni na plnění krátkodo-
bých finančních cílů? Pokud ano, ne-
musí to znamenat rovnou prohru, ale 
zastavte se na chvilku a  přemýšlejte. 
Jak bude vypadat blízká budoucnost? 

Uvědomte si, že krize pominou obvyk-
le během roku nebo dvou. V jaké pozici 
budete, když část svých zaměstnanců, 
které pro fungující firmu nezbytně po-
třebujete, nyní v krizi propustíte? Jak 
je za pár měsíců nahradíte?

4 JSOU DOVEDNOSTI 
ZAMĚSTNANCE  
NADBYTEČNÉ, NEBO 

UNIKÁTNÍ?
Velmi důležitou otázkou je jedineč-
nost zaměstnance, především jeho do-
vedností. Pokud máte deset účetních, 
které dělají víceméně podobnou práci, 
můžete si dovolit, několik jich propus-
tit. Ovšem pokud zvažujete propustit 
obchodního zástupce, nebo zkušené-
ho manažera, počítejte s tím, že s ním 
zčásti odejde i  jeho sociální kapitál, 
tedy kontakty a  vztahy, které vybu-
doval. Proto dobře zvažujte, zda jeho 
propuštění ve střednědobém a  dlou-
hodobém horizontu něco přinese a jak 
ho nahradíte.

5 NEBUDETE NAOPAK 
NAJÍMAT?
Zatímco zvažujete nutné výpo-

vědi, zkuste se zamyslet i  v  opačném 
gardu: můžete vydělat na ekonomickém 
prostředí, které je náchylné k propouš-
tění? „Ekonomické krize a recese jsou 
strašidelné, mohou ovšem odvážnějším 

stratégům přinést výhody, když najmou  
skvělé odborníky, jichž se konkurence 
zbrkle zbavila,“ nabízí Jozef Papp i ofen-
zivní strategii pro krizové období. /

Pokud zvažujete propustit obchodního zástupce,  
nebo zkušeného manažera, počítejte s tím,  
že s ním zčásti odejde i jeho sociální kapitál,  

tedy kontakty a vztahy, které vybudoval.

Propouštění  
vždy přináší 
vysoké náklady 

Pokud cítíte tlak na to, abyste 
část zaměstnanců propustili, ne-
předpokládejte hned, že jednáte 
nutně, a tudíž správně. Naopak, 
zvažte alternativní varianty:
• vyškolit a zlepšit slabší zaměst-

nance, aby pro vás byli větším 
přínosem,

• eliminovat práci přesčas nebo 
zkrátit pracovní týden,

• podpořit sabatikly (dlouhodobé 
placené nebo neplacené volno),

• zmrazit platy nebo je dokonce 
plošně snížit.

„Často od klientů slýcháme, že re-
cese je příležitost, jak se zbavit ně-
kterých zaměstnanců. Myslím, že 
je to naopak příležitost do talentů 
investovat, udržet si je nebo najít 
nové. To se v delším horizontu ur-
čitě vrátí,“ tvrdí Jozef Papp.
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Nikdy  
neříkej 

Od Nové šichty 
znovu k náboruNIKDY 
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Museli jste naprosto změnit HR 
strategii. Místo outplacementu 
souvisejícím s dlouhodobě 
plánovaným a postupným útlumem 
těžby musíte nyní kvůli energetické 
krizi zvýšit těžbu uhlí. Co to 
z hlediska priorit a strategie HR 
znamená - místo propouštění  
zvýšit nábor?
Po dvou velkých vlnách propouštění 
v lednu a březnu roku 2021, kdy jsme 
v rámci programu Nová šichta, naše-
ho nástroje pro outplacement, řešili 
zaměstnance, se kterými byl rozvázán 
pracovní poměr z organizačních důvo-
dů v souvislosti s převodem utlumova-
ných dolů pod DIAMO, s. p., jsme se již 
prakticky chystali na realizaci třetí vlny. 
Místo ní však přišla tato změna. Faktic-
ky pro nás znamenala opětovné spuště-
ní náboru, jenž byl od doby propouště-
ní v roce 2021 pozastaven.  Díky tomu, 
že uplynulo dostatečně dlouhé období 
a počet zbývajících klientů v programu 
Nové šichty již nepočítáme ve stovkách, 
ale v jednotlivcích, mohlo k této změně 
priorit dojít.  

Kolik nových lidí pro prodloužení 
těžby potřebujete a kde je 
hledáte, koho oslovujete a jakými 
komunikačními kanály? Co jim 
nabízíte, aby nastoupili?
Aktuálně máme celkem 2600 vlastních 
zaměstnanců a  700 dodavatelských  
pracovníků.

S přibližně stejným počtem lidí, kte-
rý máme dnes, počítáme i v roce 2023. 
Avizované  pokračování v těžbě černého 
uhlí minimálně až do konce roku 2023 
pro nás znamená zejména řešit přiro-
zené odchody stávajících zaměstnan-
ců, a to hlavně z důlních produktivních 

TEXT ALENA KAZDOVÁ

FOTO ARCHIV OKD
FOCUS

Společnost OKD, a. s. 
(dále jen OKD) je jediným 
producentem černého uhlí 
v České republice. Těží jej 
v dole ČSM ve Stonavě 
(okr. Karviná), a to na dvou 
lokalitách, Sever a Jih. 
V souvislosti s aktuální 
situací v energetice, 
dostala společnost OKD 
od státu za úkol dále 
pokračovat v těžbě černého 
uhlí s tím, aby zajistila 
dostatek uhlí minimálně 
pro dvě následující 
topné sezóny. Těžba 
měla původně skončit 
na konci letošního roku. 
Stoprocentním vlastníkem 
těžařské firmy je od dubna 
2018 stát prostřednictvím 
ministerstva financí 
(konkrétně přes společnost 
Prisko). O změně HR 
strategie hovoříme 
s personálním ředitelem 
OKD, Radomírem Štixem.
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kont (horník razič, rubač) a dále také 
řešit náhradu za jednotlivé odborníky 
z  řad důlních TH zaměstnanců, jenž 
budou rovněž odcházet do hornického 
důchodu.

V oblasti dělnických profesí se za-
měřujeme na kvalifikované uchazeče 
s důlní praxí nejen z ČR, ale i z Polska. 
V Polsku, na rozdíl od ČR, totiž stále 
funguje hornické vzdělávání. Hlavním 
komunikačním nástrojem je náš nábo-
rový web pracevokd.cz, na který smě-
řujeme návštěvníky přes PPC inzerci, 
případně přes další typy online inzerce. 
Nastupujícím zaměstnancům nabízíme 
standardní podmínky v souladu s plat-
nou kolektivní smlouvou, bez nějakých 
doplňujících stimulů typu náborového 
příspěvku, atd. Celkem od začátku srp-
na do 14. 11. evidujeme necelých 400 
uchazečů o  práci v  naší společnosti, 
z  nichž dané kvalifikační požadavky 
a důlní praxi splňuje jedna čtvrtina. 

V případě důlních TH zaměstnanců 
jsme revidovali klíčové pozice v rámci 
plánu nástupnictví. V těchto případech 
se snažíme řešit náhradu hlavně z inter-
ních zdrojů.

Oslovujete i své bývalé 
zaměstnance? S jakými 
nabídkami? A jaký to má ohlas?
Po zveřejnění informace o prodloužení 
těžby jsme v podstatě okamžitě zazna-
menali zájem, převážně ze strany býva-
lých zaměstnanců, o nástup do pracov-
ního poměru. U specifických důlních 
profesí, jsme se rozhodli jmenovitě 
oslovit naše vybrané, dříve propuštěné  
pracovníky. Nabídli jsme jim návrat do 
naší společnosti na pozice, které dříve 
vykonávali, a   do prostředí, které již 
důvěrně znají. Většina z nich je však již 
etablovaná na nových pozicích v jiných 
společnostech. Z velké části za to právě 
vděčí Nové šichtě.

V oblasti 
dělnických profesí 

se zaměřujeme 
na kvalifikované 

uchazeče  
s důlní praxí  
nejen z ČR,  

ale i z Polska.  
V Polsku, na rozdíl 
od ČR, totiž stále 
funguje hornické 

vzdělávání.

FOCUS

Pomáhá vám v náboru úřad 
práce, nabízíte nezaměstnaným 
rekvalifikace, aby mohli  
u vás začít pracovat?
S  úřadem práce jsme spolupracovali 
primárně v minulosti, zejména v oblas-
ti outplacementu. Nyní naše spolupráce 

směřuje k získávání nových pracovních 
sil. Díky Krajské pobočce Úřadu práce 
v Ostravě jsme například zveřejnili  in-
zerci na pobočkách úřadu práce také 
v Polsku.

Co taková o 180 stupňů změněná 
strategie znamená pro útvar 
HR ? Jak komunikujete změnu 
těm zaměstnancům, kteří ještě 
u vás pracují a možná počítali 
s outplacementem v příštím roce?
Aby bylo prodloužení těžby reálné, musí 
dojít nejen k postupnému doplňování 
průběžně odcházejících zaměstnanců 
za nové, stejně kvalifikované. Ještě dů-
ležitější je stabilizace těch stávajících 
zaměstnanců, kteří se u nás rozhodli 
nadále setrvat. V tomto ohledu se snaží-
me činit různé kroky, jak na poli interní 
komunikace, tak  v případě mzdového 
ohodnocení. 

HR útvar prošel v minulosti zejmé-
na díky útlumu šachet značnou zatěž-
kávací zkouškou. Aktuální rozhodnutí 
v podobě pokračování těžby samozřej-
mě klade větší důraz  na flexibilitu, aby 
byl schopen interně poskytovat služby, 
které jsou aktuálně zapotřebí. Velkou 
výhodou je, že se v tomto mohu spo-
lehnout na zkušený a kompetentní tým 
všech zaměstnanců HR útvaru.  

Co Vám osobně i Vašim kolegům 
v HR tato zcela nová situace dala, 
o co Vás obohatila?
Asi nejvíce to vystihuje přísloví, „nikdy 
neříkej nikdy“. Opravdu jsme v rámci 
HR útvaru nečekali, že budeme opě-
tovně řešit nábor a adaptaci nových za-
městnanců. Naopak jsem pracovali na 
vyladění činností Nové šichty pro třetí 
vlnu, abychom poskytli odcházejícím 
zaměstnancům ještě lepší služby.  Pro 
nás všechny je to zajímavá zkušenost 
a určitá výzva. /
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ODBORNÝ PARTNER
v procesu náboru

nastavení procesu na míru
díky analýze dat
reporty, statistiky a cílená
doporučení

Stále hledáte asistenty prodeje,
pokladní, operátory, skladníky?

Personalisté před výbuchem,  
chybí profesionálové
Po covidu přichází na české firmy další 
těžké měsíce. Personálním oddělením 
chybí lidé, úkolů však přibývá. Pokud se 
tento problém bude přehlížet, může dojít 
k pozvolné ztrátě toho nejdůležitějšího 
jádra. Vyplývá to z informací digitální 
personální platformy Sloneek.

P odle interních výzkumů HRIS start-upu Sloneek po-
strádá průměrná firmy asi 0,4 zkušeného seniorního 
personality a dokonce 2,1 personalistů pro exekutivní 
nebo juniorní práci. V praxi to vede k jedinému – per-
sonalisté jsou již nyní přetížení a často se i kvalifikova-
ní pracovníci musí věnovat nekvalifikované agendě.

Ta navíc nakynula již v letech covidu – podle samotných 
firem jejich personálním oddělením vzala zhruba 25–30 % 
jejich kapacity – a málokteré společnosti se podařilo agendu 
opětovně zredukovat. Místo strategického řízení vztahů mezi 
firmou a zaměstnanci nebo hledání nových modelů manage-
mentu a vedení lidských vztahů se tak utápí v řešení překot-
ného náboru s vysokou ztrátovostí, zajištění organizace práce 
na dálku, povolování dovolených, správě pracovních pomůcek 
nebo přípravě podkladů pro mzdová oddělení.

Přijít o zaměstnance nebylo nikdy dražší
Povede to k nevyhnutelnému: Firmy s nefunkčními personál-
ními odděleními budou hůře vyjednávat s vlastními lidmi, až 
přijdou hubené měsíce. Nebudou mít připravenou strategii pro 
neklidnou dobu. A nepromění příležitosti, které doba přinese 
– jako například možnost přetahovat talenty od konkurence.

„V celé řadě odvětví může dojít ke ztrátě konkurenceschop-
nosti vinou takzvané kompetenční evaporace. Týmy přestanou 
být motivované. Ztratí potřebnou výkonnost. Ti nejšikovněj-
ší budou hledat místa jinde a s nimi bude postupně odcházet 
to nejklíčovější jádro know-how,“ vypočítává Milan Rataj,  
HR expert a spoluzakladatel platformy Sloneek. 

Důvodem firemních podstavů není ani tak nedostatek perso-
nalistů na trhu, jako neochota vedení navýšit rozpočty HR od-

dělení. Bohužel často výrazně podpořená neschopností obhájit 
vyšší investice ze strany personálních ředitelů, kteří podceňují 
kritickou roli vlastního oddělení. Vzniká tak další paradox – za-
tímco řada firem nemá problém využívat služby headhunterů, 
do samotné integrace nově příchozích zaměstnanců nebo jejich 
dlouhodobé motivace firmy investovat zatím neumí. A to v si-
tuaci, kdy je ztráta zaměstnance nejdražší v historii.

 Ne všechny HR manažery však daná situace nechává chlad-
nými. Roste počet těch, kteří řeší situaci po svém – a často bo-
hužel bez zájmu vedení. Nejjednodušším způsobem je digita-
lizace personálních procesů.  Pro šéfy často „zbytečnost“, pro 
personalisty však nezbytnost. / 

HR MANAGEMENT

INZERCE
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Jaroslav Lhoťan snil o tom, že bude architektem. Nakonec si ale vybral 
pedagogickou fakultu a osud ho poté zavál do oblasti personalistiky. 
Po letech strávených v byznysu, přijal nabídku pracovat jako personální 
náměstek ve Fakultní nemocnici Olomouc, která je šestou největší 
nemocnicí v ČR a zaměstnává na 4 500 lidí. „Je to obrovská organizace 
s mnoha špičkovými pracovišti a velice vzdělanými a šikovnými lidmi.  
Od nich se stále něco učím, je to velmi motivující prostředí,“ říká 
Jaroslav Lhoťan a dodává, že má prostor dělat věci, které nebývají  
ve veřejném zdravotnictví standardní. „Mám skvělého šéfa, proto to jde. 
Ředitel nemocnice, prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D., je nejen vynikající 
chirurg, ale také lídr a vizionář. Často on tlačí na mě, abych tu realizoval 
nové projekty,“ usmívá se Jaroslav Lhoťan. Tuhle práci by neměnil, 
i když denně za ní dojíždí z Ostravy. „Je smysluplná, různorodá. Stále se 
něco učím, obohacují mě její lidé,“ řekl v úvodu našeho rozhovoru.

A UČÍM SE STÁLE
Nemocnici jsem se učil  

několik let

PROFESIONÁL

PROFESIONÁL
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Jaká byla vaše cesta do HR?
Brzy po absolvování pedagogické fa-
kulty Ostravské univerzity a současně 
krátce po revoluci jsem potkal své-
ho spolužáka, který už v té době měl 
projekční kancelář a architektonické 
studio. Protože jsme na gymnáziu byli 
nejen kamarádi, ale dokonce jsme na 
školní výstavě společně vystavovali – já 
trochu kreslil, on v té době již opravdu 
úspěšně sochařil, nabídl mi, ať začneme 
spolupracovat. A budování firmy a její 
rozvoj (včetně třeba založení výstavní 
galerie) byl první krok k mé budoucí 
personální práci. Další štace v  Kraft 
Foods už byla výhradně personalistika. 
A v TEVA, kde jsem působil jako HR & 
Safety director, k tomu přibyla i kom-
pletní oblast bezpečnosti. 

Co vás u HR tolik let drží? 
Možnost mít reálný vliv na chod orga-
nizace, aktivně ovlivňovat byznys, pro-
pojovat lidi, neustále se učit – ale stále 
více i předávat zkušenosti. 

Působil jste v byznysu, nejprve 
v Kraft Foods International, a pak 
ve farmacii ve společnosti TEVA. Na 
jaké oblasti a projekty se tam HR 
zaměřovalo především?
V obou případech to bylo pro mě osob-
ně nesmírně zajímavé i plodné období. 
Obě firmy byly ve své době opravdu 
úspěšné a já měl to štěstí, že jsem v nich 
pracoval právě v době, kdy se rozvíjely 
a rostly. Protože jsem pracoval více ve 
výrobní sféře, jednalo se o  budování 
nových výrobních a  logistických ka-
pacit a  moje prioritní role byla zjed-
nodušeně a s jistou nadsázkou řečeno 
„sehnat zaměstnance“. Pro mě to byla 
v obou společnostech úžasná škola ži-
vota, tam jsem pochopil, jak vypadá 
moderní personalistika v praxi.

Co jste se v každé  
té společnosti naučil? 
V Kraft Foods jsem se naučil reálnému 
„řízení lidských zdrojů“, což obnášelo 
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velmi strukturované procesy, jedno-
značně definované, propracované. 
Dodnes profituji z  mnoha informací 
a systému řízení (ale i uvažování), jimž 
jsem se v KF naučil. 

TEVA byla v  době, kdy jsem v  ní 
působil ve fázi velmi dynamického 
růstu. Principy jejího fungování odpo-
vídaly více izraelskému temperamen-
tu, hodnotil bych ji tak, že o něco více 
fungovala na vztazích než na zcela jed-
noznačných strukturách a procesech. 
Nicméně se během svého růstu zcela 
logicky musela měnit a také měnila. 
Zažil jsem Tevu jako firmu o 9 000 za-
městnancích, ale na konci svého půso-
bení jsem ji opouštěl jako jedničku na 
trhu s generiky s 45 000 zaměstnanci. 

Co se vám v Kraftu a co v TEVA 
podařilo, na co jste pyšný?
V Kraft Foods International to byl roz-
jezd výroby a zajištění kvalifikovaných 
zaměstnanců, což ve Valašském Mezi-
říčí, kdy v okolí bylo poměrně hodně 
tuzemských i  zahraničních „konku-
renčních“ firem, které zaměstnávaly 
operátory výroby a další profese, které 
jsme potřebovali, nebylo snadné. Nyní 
již s určitým nadhledem vzpomínám 
na dobu, kdy jsme byli z důvodů zajiš-
tění výrobních kapacit výrazně závislí 
na brigádnících (dohodářích), a já sám 
administroval a zajišťoval na jednot-
livé směny desítky brigádníků, kteří 
24 hodin denně pracovali na finalizaci 
výroby a zejména balení kávy. 

V TEVA jsme úspěšně ve spolupráci 
s opavskou Masarykovou střední ško-
lou zemědělskou založili učební obor 
Chemik – operátor, otevřeli jsme pro 
studenty Tréninkové centrum a vybu-
dovali v té době nejmodernější závod 
na výrobu pevných lékových forem, za-

jistili kvalifikovaný personál a rozjeli 
a stabilizovali výrobu. 

Velmi silnou zkušeností bylo pro mě, 
řekněme, „slušné“ zavření firmy Lache-
ma v Brně. Tímto úkolem mě pověřilo 
vedení TEVA v Izraeli jako domácího 
tuzemského hráče. Dostal jsem rozpo-
čet na zavření a společně s generálním 
ředitelem a právníky jsme se pustili do 
celého procesu – od oznámení o ukon-
čení výroby, vyjednávání s  odbory, 
jednání se zaměstnanci, až po finální 
ukončení činnosti firmy. 

Devět let působíte jako personální 
náměstek ve Fakultní nemocnici 
Olomouc. Čím se liší práce v HR  
ve veřejném zdravotnictví od  
práce v byznysu?
Možná trochu paradoxně fungování 
nemocnice se od byznysu až tak zásad-
ně neliší. Musíte pracovat – léčit a ošet-
řovat pacienty – a za to dostanete od po-
jišťoven zaplacenou dohodnutou cenu. 
Pracujete-li špatně – pacienti, klienti – 
o vaši službu mají menší zájem, nebo 
zájem nemají vůbec. Proto se musíte 
trvale snažit, aby si pacienti vybírali 
právě vaše zdravotnické zařízení. 

Nemocnice plní současně velké 
množství dalších funkcí, o kterých se 
ne vždy na veřejnosti ví. Nakupuje, 
a to ve velkém (od léků, přístrojů, po-
travin, oblečení, nábytku…), zabývá se 
logistikou, investuje – staví, opravuje, 
udržuje – budovy, areál, infrastruktu-
ru. Takže jen pro zajímavost, máme 80 
kuchařů, vodohospodáře, energetiky, 
malíře, stolaře, zahradníky, řidiče  – 
tedy nejen lékaře a sestřičky. 

Možná určitý rozdíl oproti byznysu 
vidím v  tom, že zdravotník je jedno 
z pomáhajících povolání. A podstatná 
část zdravotníků opravdu takto pře-
mýšlí i  se takto chová. Zmínil bych 
v rámci odlišností možná dvě oblasti, 
které jsou přece jen rozdílné, a to je pre-
vence proti vyhoření, kdy u řady zdra-
votníků je velmi složité se vyrovnávat 
s neúspěchy ve své práci. Špatně vyro-

bený produkt může být v řadě případů 
fatální, nicméně pacient, který se vám 
před očima zhoršuje, či zemře, velmi 
často poznamená na určitou dobu psy-
chiku zdravotníků. Umět se s tímto vy-
pořádat či pomoci se s tím vypořádat, to 
je jedna z podstatných a současně dosti 
limitujících záležitostí. 

Druhou oblast, kterou bych rád zmí-
nil, je samotné řízení lidí. Protože ve 
Fakultní nemocnici přednostu kliniky 
jmenuje ředitel nemocnice a současně 
děkan lékařské fakulty, tak přednos-
ta vede jak kliniku v  nemocnici, tak 
kliniku či ústav na lékařské fakultě. 
Klinika může mít i několik set zaměst-
nanců s rozpočtem často i mnoha set 
milionů korun. Takže jednoznačně je 
na tuto pozici potřeba mít zkušeného 
a vyzrálého manažera. Nicméně, jeho 
další nezbytnou a povinnou kompeten-
cí musí být schopnost aktivně pracovat 
v daném oboru po stránce vědecké, vést 
v dané oblasti výzkum, řídit pregradu-
ální i postgraduální vzdělávání. A spo-
jit tyto dvě kompetence, či najít adepta 
splňujícího obě podmínky, nebývá vždy 
jednoduché. 

Jsou zkušenosti z byznysu 
přenositelné i do zdravotnictví? 
Jaké zkušenosti z předchozí  
kariéry jste v práci pro nemocnici 
nejvíc využil? 
Z  mé osobní zkušenosti bych jedno-
značně řekl, že ano, přenositelnost je 
možná a pro mě osobně dokonce velmi 
podstatná. Rozvoj zaměstnanců, od-
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Personalista by rozhodně 
měl znát byznys,  

ve kterém pracuje.  
Nejen pro sebe,  

ale zejména proto,  
aby mohl managementu  
i dalším zaměstnancům 

být přínosem.

a snah managementu jednotlivých kli-
nik a ústavů… 

Stále nalézat nové, či zlepšovat stá-
vající procesy náboru a výběru. Hledat 
inovativní procesy vedoucí ke stabili-
zaci personálu. Trvale pomáhat hledat 
nejednoznačnou a citlivou rovnováhu 
mezi technickou (znalostní a  doved-
nostní) a  lidskou stránkou chování 
a práce zdravotníků. 

Zajistit fungování nemocnice z po-
hledu ekonomiky, v  mém případě 
zejména z hlediska odměňování. Dy-
namika růstu mezd ve státním zdra-
votnictví nejen významně předběhla 
inflaci, ale výrazně překonala i nárůsty 
průměrných platů v  naší  republice. 
A „ufinancování“ celého zdravotnické-
ho systému – potažmo naší nemocni-
ce – v horizontu několika let je ve sku-
tečnosti docela výzva.

Stále slyšíme, že ve zdravotnictví 
chybí střední zdravotnický 
personál. Jak se s tím vyrovnáváte? 

Několikrát jsem v  posledních letech 
uváděl, že máme určitou regionální 
výhodu. Na Hané, v Olomouci lidé zů-
stávají a nemocnice spolu s Univerzitou 
Palackého jsou největší a vyhledávaní 
zaměstnavatelé. Taky tu je dlouhá tra-
dice vybírat si jako povolání lékařskou 
a zdravotnickou profesi. To nám pomá-
há. Jistěže máme řadu konkurenčních 
zdravotnických zařízení ve svém okolí, 
ale dle mého jsou na tom Praha, Brno, 
nebo naopak části českého pohraničí 
daleko hůře než my. 

Současně významně prosperujeme 
z velmi dobré spolupráce s lokálními 
vzdělávacími institucemi. Studen-
ti z  Palackého Univerzity z  Fakulty 
zdravotnických věd i dalších zdravot-
nických škol jsou u nás velmi často na 
praxi. Naši lékaři, všeobecné sestry, 
radiologové i fyzioterapeuti na těchto 
školách učí – a ovlivnit rozhodování 
studentů o jejich dalším působení je již 
ve značné míře o přístupu pedagogů 
a vedení daného pracoviště. 

Na druhou stranu registrujeme, že 
v ČR nebývale narůstají různé bonusy 
pro absolventy i zdravotníky, například 
stipendia, nástupní bonusy, ale třeba 
i poskytování bydlení atd. K tomu jsme 
nemuseli zatím přistoupit, protože 
máme stále velmi dobré a konkuren-
ceschopné finanční hodnocení našich 
zdravotníků a nabízíme jim možnost 
stabilní práce i další dlouhodobý roz-
voj. Výrazně nám také pomáhá tzv. 
Absolventský program, který umož-
ňuje každoročně našim uchazečům 
absolventům nastoupit v  jednotném 
termínu, mají společný zaškolovací 
program a seznámí se s fungováním 
celé řady pracovišť a oborů. 

Spolupracujete s lékařskými 
fakultami a středními i vyššími 
zdravotními školami?
Ano, velké množství našich zaměst-
nanců paralelně působí v  rámci pre-
graduálního vzdělávání jak na vyšších 
odborných školách, tak na Lékařské 
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měňování, vyjednávání s odbory, vy-
hledávání a výběr zaměstnanců, moti-
vace, práce s talenty – vše tohle je to, co 
jsem si z předchozích angažmá přinesl 
s sebou a pokouším se zde s většími či 
menšími úspěchy implementovat. 

A naopak, čím vás práce  
v nemocnici obohacuje,  
a co jste se musel naučit? 
Personalista by rozhodně měl znát byz-
nys, ve kterém pracuje. Nejen pro sebe, 
ale zejména proto, aby mohl manage-
mentu i dalším zaměstnancům být pří-
nosem. Sám říkám, že jsem se „nemoc-
nici učil několik let“ a učím se ji dodnes. 
Stejně jako jsem se snažil porozumět 
principům a zákonitostem v segmentu 
rychloobrátkového zboží, či základům 
chemických procesů a provozů, nebo 
farmaceutické výrobě. Tady, v nemoc-
nici, je pro mě nesmírně inspirativní 
to, že jsem obklopen opravdu velkým 
množstvím extrémně chytrých a vzdě-
laných lidí. Řada z nich má možná prá-
vě díky tomuto oboru i veliký rozměr 
„lidský“. Současně medicína běží do-
předu závratnou rychlostí – tempo di-
gitalizace, rozvoje vědomostí, postupů, 
technologií, znalostí – je neuvěřitelné. 
Být u toho je pro mě i dnes stále moti-
vující. 

Na jaké oblasti se v HR v nemocnici 
zaměřujete? Co nejvíc z hlediska HR 
nemocnici trápí? 
Jak jsem zmínil, je to kultivace řady 
procesů – například snaha přiměřeně 
uspokojovat rozdílné potřeby přichá-
zející mladé generace absolventů jak lé-
kařů, tak ošetřovatelského personálu. 
Samozřejmě je to potřeba dělat s citli-
vými korekcemi představ, stylu řízení 
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fakultě, Fakultě zdravotnických věd, či 
na Přírodovědecké a dalších fakultách 
Univerzity Palackého. 

Jak a čím vůbec lze zdravotní 
personál v nemocnici motivovat?  
Na co nejvíc slyší a co se  
vám osvědčuje?
Asi není zásadní rozdíl mezi zaměstná-
váním a motivací zdravotnického per-
sonálu a zaměstnanců v jiném sektoru. 
Slušné finanční ohodnocení, možnosti 
seberealizace a růstu, velmi podstatný 
je management pracovišť, který se o své 
podřízené stará, a nedílnou součástí je 
inspirativní a zajímavá práce. 

Lékař, přednosta, primář – to jsou 
v byznysovém jazyce manažeři, lídři. 
Jaké rozvojové programy v oblasti 
řízení a vedení lidí jim nabízíte, a mají 
o to zájem?
I u této kategorie „lékařů manažerů“ je 
široká škála postojů k jejich vlastním 
schopnostem i  dovednostem. Akade-
mické tituly jim dávají předpoklady 
v  oblasti vědeckého, pedagogického 
či výzkumného působení. Ne všichni 
z této skupiny logicky mají potřebu se 
vzdělávat i  v  oblasti „řízení a  vedení 
lidí“. Na druhou stranu se setkávám 
s velkou skupinou přednostů a přednos-
tek, kteří sami absolvovali MBA, MHA 
(specializované vzdělání pro zdravot-
nictví – Master of Healthcare Admini-
stration). Proto se nezaměřujeme na 
přednosty na konci jejich kariéry, ale 
na ty, kteří začínají a profesi „manaže-
ra / lídra“ se učí. Máme – nejen pro ně – 
roční vzdělávací programy, ve kterých 
je provedeme všemi procesy, se kte-
rými se budou ve zdravotnictví setká-
vat. Tedy nejen řízení a vedení lidí, ale 
s úhradovými mechanismy, s nákupní 
politikou, ekonomikou nemocnice, ale 

třeba i s velmi rozsáhlou legislativou 
spojenou se zdravotnictvím. 

Co lékaři od HR očekávají?  
S čím jim pomáháte?
Opět bych řekl, že je to obdobná škála 
jako v jiných oborech. Od toho, že mají 
zájem o další profesní vzdělávání, ře-
šíme finanční otázky jejich ohodnoco-

vání, v současné době poměrně často 
(a díky za to) řešíme zejména u mami-
nek zájem o zkrácené úvazky, kdy se lé-
kařky vrací po určité době rodičovské 
dovolené třeba na jedno nebo dvě dopo-
ledne. Až po situace, kdy jednotlivci, ale 
i lékařské týmy se potřebují vyrovnat 
s nějakou náročnou situací – kterou se-
bou přináší právě tohle povolání. 
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všude jinde jsme byli nuceni provoz 
HR udržet, vyplatit v řádném termínu 
platy všem zaměstnancům a  zajistit 
všechny další činnosti. 

Ale nyní vážně – asi nejnáročnější 
bylo pomoci zajistit po administrativní 
stránce neuvěřitelnou flexibilitu větši-
ny zdravotníků, kdy jich v určitých oka-
mžicích bylo více než 250 nemocných, 
další desítky maminek se staraly o děti 
při zavření škol a školek, informovat 
správně a včas zaměstnance pracující 
v  nepřetržitých provozech o  častých 
změnách pravidel. Zvládnout i za těch-
to podmínek správně alokovat veške-
ré náklady, příplatky, vypořádat se se 
situacemi, kdy nebylo možno dodržet 
všechny podmínky stávající legislativy. 
Jen připomínám, že jednoznačně hlav-
ní zátěž a tlak byly logicky na skupinu 
zdravotníků, kteří se na péči o COVID 
pozitivní pacienty dlouhodobě podíleli. 
A to často řadu měsíců bez přerušení. 

Staráte se v rozvojových 
programech o psychické  
zdraví zaměstnanců? 
Péče o psychické zdraví našich zaměst-
nanců je nezbytná součást práce ve 
zdravotnictví. Kromě výše uvedených 
využíváme i  další dostupné formy, 
nejen ve vzdělávacích a  podpůrných 
programech. Ale myslím, že k tomuto 
mohu přiřadit i řadu společných mi-
mopracovních aktivit, kdy mají naši 
zaměstnanci možnost lépe se poznat 
a pobavit se i v jiném prostředí – po-
řádáme neformální setkávání, jako je 
Běh nemocnicí (běžecký závod oprav-
du areá lem naší nemocnice), zábavné 
odpoledne pro zaměstnance nazvané 
„Z  vršku do vršku“, dny otevřených 
dveří, prohlídku s odborným výkladem 
našeho historického Fortu Tafelber-

S čím za HR přicházejí sestřičky? 
Odpověď bude stejná, jako je tomu u lé-
kařů a lékařek. Liší se ale tím, že v lékař-
ských týmech je stále ještě zastoupeno 
zhruba 40% mužů, u sestřiček zcela jed-
noznačně převažují ženy. A toto specifi-
kum ženských týmů s sebou nese „spe-
cifická témata“, se kterými se na nás 
obracejí a která řešíme. Takže jen pro 
zajímavost – trvale máme na mateřské 
nebo rodičovské dovolené kolem 400 
maminek, které je potřeba v  provo-
zech nahradit. Současně je povolání 
sester, jak jsem uvedl, tzv. pomáhající 
povolání, které s sebou nese náročnost 
psychickou. 

Zde je však nutno dodat, že se náš 
personál obrací v náročných situacích 
také na další funkční složky v nemoc-
nici. Jen jako příklad uvádím funkční 
týmy, tzv. „peers“ – speciálně vyškole-
ných kolegů/zdravotníků ochotných 
a  schopných pomoci ve svém volnu 
v mimořádně náročných situacích na 
pracovištích, psychology, ale třeba 
i kaplany, kteří jsou sice logicky prio-
ritně určeni pro podporu a péči o naše 
pacienty, ale často pomohou i zdravot-
níkům. 

Jaké rozvojové programy  
pro zdravotní personál a lékaře 
realizujete, jakých témat se týkají?
Jednoznačně nám z  průzkumů vy-
plynula potřeba seznámit se s tím, co 
přesně dělá jiná odbornost v rámci ne-
mocnice. Je logické, že příbuzné me-
dicínské obory se většinou dostatečně 
znají a velmi dobře rozumí potřebám 
svých kolegů a  kolegyň. Na druhou 
stranu neznamená to, že pracujete-li 
třeba 20 let na jedné klinice, tak znáte 
specifika zdravotnického oboru, se kte-
rým za celou kariéru vůbec nepřijdete 

profesně do kontaktu. Proto v rámci 
rozvojových programů vždy věnujeme 
určitou část možnosti prezentovat svůj 
obor, svou práci. 

Dále máme programy, o které opět 
zdravotníci projevují zájem, což je do 
určité míry dáno současnou dobou. 
Zvládání stresu, psychohygiena, komu-
nikace s problémovými pacienty, ale 
s ohledem na několik událostí v jiných 
zdravotnických zařízeních i třeba řeše-
ní krizových situací, či prevence proti 
útokům na měkké cíle. 

Jedna ze zajímavých oblastí, kte-
rou rozvíjíme na úrovni nemocnice, 
je edukace s cílem změny v uvažování 
a v přístupu k vlastnímu zdraví (cílovou 
skupinou jsou nejen naši zdravotníci, 
ale celkově naše populace) – a to je Am-
bulance aktivního zdraví. S touto myš-
lenkou přišel stávající ředitel nemocni-
ce. Filozofie tohoto programu vychází 
ze současného stavu, kdy nemocnice 
v řadě případů slouží jako záchranný 
kruh, často jako poslední instance, 
která by měla pacientovi pomoci. Nic-
méně o své zdraví bychom měli pečovat 
ve svém vlastním zájmu sami, dlouho-
době a aktivně a na základě dostupných 
informací i aktuálního vědění. Není to 
zcela revoluční myšlenka, ale jde o uce-
lený přístup k těmto informacím zají-
mavou formou rozhovorů s odborníky 
pro danou oblast a s dalšími podpůrný-
mi programy. 

Asi nejobtížnější dobou pro 
nemocnici byla doba covidová. 
Jakou roli v ní HR hrálo,  
co vše jste zajišťovali?
Ve snaze odlehčit tento dotaz bych snad 
uvedl, že nejnáročnější bylo, když si 
kolegyně z HR „předávaly COVID“ ve 
společných kancelářích a  stejně jako 
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Jaroslav Lhoťan vystudoval 
Ostravskou univerzitu. Řízení 
lidských zdrojů se naplno začal 
věnovat v americké korporaci 
(dvojka na celosvětovém 
potravinářském trhu) Kraft Foods 
International. Po 4 letech v oblasti 
FMCG (segment rychloobrátkového 
zboží) začal pracovat jako 
ředitel pro řízení lidských zdrojů 
a bezpečnost pro izraelskou 
firmu TEVA Pharmaceuticals 
Ltd. Během své praxe se podílel 
jak na významných rozvojových 
projektech (fúze, akvizice firem, 
zahajování nových výrob), tak i na 
projektech útlumových (přesuny 
výrob, transformace ad.). Od ledna 
roku 2013 pracuje jako personální 
náměstek ve Fakultní nemocnici 
v Olomouci.
Absolvoval jak řadu dlouhodobých 
vzdělávacích a rozvojových 
programů v Čechách, tak množství 
zahraničních tréninků a workshopů. 
V posledních letech se aktivně 
podílí na řízení společnosti People 
Management Forum jako člen jeho 
představenstva.

Jaroslav Lhoťan 
personální náměstek  
Fakultní nemocnice Olomouc

gu – což je vojenská pevnost umístěna 
v nemocnici a dostavěná v roce 1846, 
aktivně se naši zaměstnanci podílí na 
Noci vědců, ale v nemocnici organizu-
jeme třeba i společné zpívání koled na 
klinikách, nebo společný Den dětí či 
Mikulášskou nadílku. 

V nemocnici musí fungovat 
komunikace a týmová práce  
mezi lékaři a dalším personálem.  
Nabízí HR v tomto směru  
rozvojové projekty?
Medicína je obor, kde informace a ko-
munikace jsou zcela základní atribu-
ty fungování. Zdravotníci se naučili 
strukturovaně předávat informace 
v  nemocnici, tak se informace (zna-
losti) předávají i formou vzdělávacích 
odborných, ale i  dobrovolných akcí. 
Poměrně často při těchto příležitostech 
jsou schopni zpříjemnit si týmové ak-
tivity sami – takže u nás v nemocnici 
působí několik kapel, ale některé týmy 
jezdí společně například na rafty, nebo 
na střelnici, v oblibě jsou i návštěvy vin-
ných sklepů na Jižní Moravě a řada dal-
ších „mimopracovních aktivit“. 

Podle čeho si k sobě do týmu 
vybíráte kolegy a kolegyně?
Podle jejich kompetencí a potenciálu. 
V posledních letech jsme přijali několik 
absolventek i absolventa, kteří se velmi 
dobře adaptovali a zapracovali. Nedíl-
nou součástí výběru a dlouhodobého 
působení je samozřejmě osobnostní 
výbava  – zda patří mezi požadované 
týmovost, schopnost pracovat se sen-
zitivními informacemi, schopnost dob-
ré komunikace napříč celým spektrem 
pracovníků, ale například i pečlivost 
a  vytrvalost, rezistence proti stresu 
a flexibilita. 

Jaké trendy vidíte v HR  
do budoucna? 
Obecně si myslím, že bude do budoucna 
potřeba maximální flexibilita, značná 
míra kreativity, schopnost aktivně se 

orientovat v digitálním světě, schop-
nost dívat se na problematiku HR 
„proklientsky“, schopnost úspěšně 
pracovat s nejednoznačnými až proti-
chůdnými jevy. Nutnost trvale se učit 
a udržet krok se segmentem, ve kterém 
HR působí.

Z dlouhodobého pohledu na zdravot-
nictví vidím dvě docela zásadní výzvy. 
Feminizace zdravotnictví – o kategorii 
všeobecná sestra není vůbec potřeba 
hovořit, ale trendem na lékařských 
fakultách posledních let je, že se hlásí 
jen 25% mužů. A stále jsou obory me-
dicíny, kde právem – či neprávem ještě 
stále jednoznačně dominují muži. Změ-
na v přístupu a uvažování nad těmito 
obory (zejméně chirurgickými) budou 
velká výzva nejen pro HR, ale zejména 
pro stávající i přicházející generaci lé-
kařů a lékařek. 

Druhou výzvu vidím ve stárnoucí 
populaci, tzv. Husákovy děti přijdou 
v horizontu 10, 20 let do důchodu a po-
pulační křivka ukazuje, že bude nejen 
problém pro tuto generaci důchodců  
zajistit adekvátní penzi (stále zřetelněji 
potřebná důchodová reforma), ale také 
se o ni postarat – tedy tuto část popula-
ce léčit. Navíc tzv. „věk dožití“ se i u nás 
pozvolna zvyšuje, nezvyšuje se však 
paradoxně věk tzv. „života ve zdraví“. 
A tady vidím velkou výzvu, jak uspoko-
jit zvyšující se „poptávku“ po zdravotní 
péči, tedy přeloženo do jazyka HR – za-
jišťovat adekvátní potřebu specialistů 
zdravotnických profesích. 

Co se vám v olomoucké nemocnici 
podařilo, na co jste pyšný?
Jsem součástí managementu jedné 
z nejlepších nemocnic u nás, vybudoval 

jsem si řadu velmi kvalitních pracov-
ních vztahů, kolegové různých profesí 
se mě ptají na „názor“, přijdou se často 
poradit v oblasti řízení lidí. Jsme schop-
ni ročně sehnat (!) a  přijmout a úspěšně 
zapojit do procesu zhruba 400 zaměst-
nanců, daří se nám postupně realizovat 
poměrně náročnou generační výměnu 
na nejvyšších postech v rámci vedení 
klinik, máme řadu funkčních rozvo-
jových programů. Velmi dobře spolu-
pracujeme s  Univerzitou Palackého 
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i s dalšími školami a regionálními vzdě-
lávacími institucemi.

Jaké plány do budoucna má HR ve 
fakultní nemocnici Olomouc? 
Velkou výzvou je pro nás bezpapírová 
nemocnice. Trend, ve kterém zatím 
jako HR máme jednoznačně velké re-
zervy. Pro mě osobně je velkou výzvu 
najít a připravit svého nástupce, stejně 
jako je to reálná manažerská i morální 
povinnost našich přednostů. 

Pracujete v představenstvu profesní 
organizace pro personalisty a HR 
manažery People Management 
Forum. Je taková organizace  
pro tuto profesi důležitá?
Jsem jednoznačně přesvědčen o tom, 
že tak důležitý obor lidské činnosti, 
jako je právě „řízení lidí a vztahů v or-
ganizacích“, si zaslouží mimořádnou 
pozornost. Vím, že v řadě jiných zemí 
je struktura a kvalita odborného vzdě-
lávání v oblasti HR realizována a cizelo-

vána na velmi vysoké úrovni desítky let, 
kvalita výzkumu, publikační činnost 
a zavádění nových postupů do praxe je 
často na jiné úrovni než u nás (a to ze-
jména ve státním sektoru). PMF se stalo 
členem European Associacion for Peo-
ple Management (EAPM) – a díky pří-
stupu k mezinárodním konferencím, 
novým a aktuálním tématům, lídrům 
v oblasti HR i managementu obecně si 
stále uvědomuji, jak dynamický a sou-
časně zajímavý obor to je.

Jak na sobě pracujete,  
jak odpočíváte?
Profesně se snažím udržovat právě tím, 
že jsem v aktivním kontaktu s kolegy 
z HR – v sekci personalistů v Asociaci 
nemocnic, jsem aktivní v našem PMF, 
pracuji v  redakci časopisu Praktická 
personalistika, přednáším Řízení lid-
ských zdrojů na LF UPOL ve vzděláva-
cím programu Veřejné zdravotnictví. 
Ale využívám (a užívám si) příležitosti 
se setkávat s celou řadou inspirativních 
a  zajímavých lidí napříč celým spek-
trem – od kultury, umění a vědy – až po 
byznys. Inspirují mě kolegyně a kolego-
vé z naší nemocnice, kteří se v podstatě 
nezištně podílejí i na řadě nekomerč-
ních aktivit – ať již to je u nás v nemoc-
nici postupné zkvalitňování paliativní 
péči, nebo třeba pracují „po své práci“ 
v regio nálním mobilním hospici. 

Co se týká dobíjení vlastní ener-
gie – velmi rád odpočívám na horách. 
Dodnes se aktivně věnuji svému nej-
většímu a celoživotnímu koníčku, ho-
rolezectví. A pobyt v přírodě, v maleb-
ných Beskydech, Vysokých Tatrách či 
horách kdekoliv ve světě – a to se stejně 
starými spolulezci, ale i s přáteli a ka-
marády často o generaci mladšími, je 
pro mě tou největší relaxací i „čistírnou 
hlavy“. / 

Děkujeme Long Story Short  
za poskytnutí prostor k focení.

www.longstoryshort.cz
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T entokrát se nejedná o  lokální 
bouřku v některém ze sektorů, 
nyní jsme dostali pozvánku ke 
zkoušce z leadershipu všichni. 
To, co se léta probíralo ve vzdě-
lávacích kurzech, MBA studiích 

či na vysoké škole, jsme měli možnost si 
ověřit v praxi, všichni najednou. I to je 
jeden z důvodů, proč je  téma leadershi-
pu nyní tak žhavé. Všichni jsme prošli 
testem a máme co sdílet. Zajímá nás, jak 
uspěli ostatní a jak si v porovnání s kon-
kurencí stojíme my nebo naši talenti. 
Možná ještě nejsme na konci zkoušky, 
ale i tak je vhodná doba zamyslet se nad 
tím, co nám šlo hladce a kde jsme na-
opak propadli.

Krize zrodila nové  
manažerské kompetence
Na trendy, které pomohly manaže-
rům uspět, se zaměřily nedávné studie 
Korn Ferry (Enterprise Leadership 2021 
a CEOs for Future, 2022). V rámci nejno-
vější studie  byli osloveni členové před-
stavenstev a generální ředitelé z více 
než 300 firem z celého světa.

Jedním z důležitých poznatků, které 
krize podle studií odhalila, je fakt, že do 
základní výbavy generálních ředitelů 
a nejen jich, by měla patřit schopnost 
dosahovat výsledků a zároveň transfor-
movat oblast, za kterou jsou zodpověd-
ní. Obrazně řečeno, krize nás v mnohem 
větší míře vystavila situacím, kdy bylo 
nutné rychle vyjet ze zajetých kolejí do 
neznámého terénu, jet po nezpevněné 
cestě, bez pořádné mapy a během jízdy 
upravit nebo dokonce vyměnit vozidlo. 
Realita vyžadující nový styl jízdy, nové 
schopnosti a znalosti než  tomu bylo 
dříve. Krize nám ukázala, že ve větší 
míře potřebujeme řidiče, kteří budou 
schopni obstát na okruhu Formule 1, ale 
zároveň je nezaskočí výzva, kdy budou 
muset přestoupit do terénního vozu 
a projet trasu ralley Paříž ‒ Dakar.

O tom, že se nejedná o snadný úkol, 
svědčí i fakt, že v manažerské populaci 
je takovýchto řidičů, kteří jsou schop-
ni dobře zvládat obě tratě a řídit výkon 
stejně jako zároveň transformovat  jen 
14% (Enterprise Leadership 2021). Vět-
šině lídrů vyhovují spíše rychlé okruhy 
a k tomu, aby se stali transformačními 

„Byla to pořádná lekce 
z leadershipu”. „Náročné, 
ale dnes už to hodnotím 
kladně“. Těmito slovy 
často hodnotí události 
z posledních 3 let top 
manažeři firem z různých 
koutů světa, se kterými 
hovoříme o manažerském 
rozvoji. 

TEXT VERONIKA MUROŇOVÁ, SENIOR PRINCIPAL, KORN FERRYÚHEL POHLEDU
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leadery potřebují vyvážit své zaměře-
ní.  Z důrazu na optimalizaci existují-
cího modelu podnikání přejít na práci 
s  budoucími scénáři, dlouhodobým 
horizontem a nejistotou. Budou muset 
mnohem lépe vnímat potřeby nejen 
vlastní firmy, ale celého ekosystému, do 
kterého organizace patří, a zohledňovat 
zájmy všech partnerů. Právě schopnost 
vnímat firmu jako součást ekosystému 
a dovednost vyvažovat vztahy s partne-
ry, se jeví jako nové klíčové dovednosti 
pro budoucnost. 

Klíčovým úkolem je spolupráce
Potvrzuje to i fakt, že až 30% dotázaných 
ze studie CEO for Future vnímá, že prá-
ce s partnery bude do budoucna hlavní 
výzvou. Důvodů je mnoho. Vztahy mezi 
zaměstnanci a zaměstnavateli mají čím 
dál tím více podobu partnerství, zaměst-
nanci zaujímají výraznější postoje vůči 
celé řadě témat a očekávají, že je zaměst-
navatelé budou brát v potaz. Firmy musí 
mnohem častěji komunikovat s různý-
mi úrovněmi státních orgánů a politiků. 
V  době přerušených dodavatelských 
řetězců je nutné pěstovat výrazně užší 

vazby na dodavatele i zákazníky. Denně 
musíme zvažovat sociální a etické dopa-
dy našich rozhodnutí.  Právě stírající se 
hranici mezi jednotlivými skupinami 
partnerů vnímá až 86% oslovených do-
tázaných jako jednoznační trend, který 
bude nabírat na síle.

Nejčastější bariéry
Je tedy na čase začít naše lídry intenzív-
ně rozvíjet, aby zvládli jízdu v kompli-

kovaném terénu a pečlivě vybalanco-
vali zájmy jednotlivých skupin. Dobrá 
zpráva je, že dovednosti spojené prací 
s  partnery a  anticipace jejich potřeb 
a  zájmů jsou poměrně dobře osvoji-
telné. Ta méně pozitivní pak spočívá 
v  tom, že příčin, proč někteří mana-
žeři v této oblasti selhávají, je poměr-
ně hodně. Mezi ty hlavní, patří podle 
výzkumu Korn Ferry v oblasti kompe-
tencí nedostatečná schopnost budovat 
sítě, špatná komunikace, ale také nízká 
míra empatie. Dále zde lze zařadit  ome-
zenou schopnost pracovat s komplexi-
tou a nejistotou. V neposlední řadě je 
to také slabší schopnost řešit konflikty. 
Právě schopnost řešit konflikty patří 
mezi dovednosti, kterými disponuje 
nejméně leaderů, a které jsou nejsloži-
těji osvojitelné.  Asi se nejedná vzhle-
dem k  současným událostem o  přiliš 
velké překvapení. Nabízí se tedy otázka, 
zda by lepší výbava všech  lídrů v doved-
nostech, jako jsou schopnosti vyvažovat 
zájmy různých stran a umění řešit kon-
flikty, nevedla k tomu, že by těch výzev, 
které nás čekají, mohlo být přece jen 
o něco méně. /  

Schopnost  
řešit konflikty  

patří mezi 
dovednosti, 

kterými disponuje
nejméně 
leaderů.

ÚHEL POHLEDU

INZERCE



Choďte do práce,  
kdy vám to

TEXT ZUZANA JULINOVÁ, VEDOUCÍ PERSONÁLNÍHO TÝMU GREINER PACKAGING SLUŠOVICE   

FOTO ARCHIV GREINER PACKAGING SLUŠOVICE 

vyhovuje

Projekt Flexibilka společnosti 
greiner packaging slušovice zví-
tězil v soutěži HREA v kategorii 
Střední a malé společnosti a zís-
kal i Cenu veřejnosti.
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U možnit flexibilitu v nepřetrži-
tém provozu je skutečná výzva, 
na kterou (zatím) neexistuje 
(neexistovala) šablona. 

Standardní  
benefity nestačí

Na myšlenku přivést nějaký druh flexi-
bility do plánování směn ve výrobě jsme 
přišli v době, kdy jsme měli nedostatek 
pracovníků na zajištění našeho provo-
zu. Docházelo nám, že finanční stimuly 
či jiné benefity už nestačí a je potřeba 
nabízet takový způsob práce, který mo-
hou zaměstnanci více ovlivnit. A taky 
nám došlo, že zaměstnavatel, který umí 
nabízet zaměstnancům flexibilitu v plá-
nování směn, bude daleko lépe odolávat 
novým okolnostem a podmínkám pra-
covního i obchodního trhu.

Flexibilní plánování ve výrobě jsme 
objevovali společně se společností 
Déhora, jejíž zkušenosti se směnným 
režimem nám pomohly seznámit se 
s konkrétními podobami různých sys-
témů. Jako cílový stav jsme si vybrali 
samoplánování.

Na začátku byla analýza
Začali jsme obsáhlou vstupní analýzou 
proveditelnosti, která nám potvrdila, 
že je možné systém samoplánování 
implementovat i u nás. Analýza se za-

bývala čtyřmi oblastmi: zaměstnanci, 
firemní kultura, organizace podniku 
a vnější prostředí podniku. Do analýzy 
bylo celkem zapojeno 86 zaměstnanců. 
Někteří byli součástí rozhovorů, jak 
individuálních, tak týmových, část za-
městnanců se zúčastnila dotazníkového 
šetření a poslední součástí byla analýza 
dokumentů týkajících se zmiňovaných 
čtyř oblastí analýzy.

Pestrý projektový tým
Implementaci jsme vedli jako inter-
ní strategický projekt. Navrhli jsme 
složení projektového týmu a  začali 
s přípravami projektu s interním ná-
zvem Implementace systému flexibil-
ní pracovní doby, který se časem zúžil  
na „flexibilku“. 

Náš projektový tým je velmi pestrý, 
pracují v něm předáci, personalisté, ve-
doucí týmu výroby, mistři i víkendový 
mistr a plánovač lidí, lektor adaptační-
ho procesu, vedoucí týmu supply chain 
managementu a jednatel firmy. 

Pestrost týmu nám přinášela jak vý-
hody – pohledy všech účastníků procesu 
a stálá oponentura koncového uživatele 
– tak i nevýhody. Neměli jsme šablonu. 
Obavy z nového nás občas vrhaly jeden 
krok dopředu a  tři kroky zpět. Naše 
nastavení mysli a potřeba lpět na ustá-
lených principech fungování bylo a je 

stálou výzvou, se kterou se potýkáme. 
Přesto všechno stále vidíme „plnotuč-
ný“ smysl, proč má tento systém bu-
doucnost, a dál jej rozvíjíme.

Jedním z obtížných témat bylo na-
příklad nabízení zkrácených úvazků 
do výroby. Věděli jsme, že na trhu práce 
jsou lidé, kteří chtějí pracovat, ale ne-
jsou schopni či ochotni pracovat na plný 
úvazek. S tím nám pomohla společnost 
Flecto, pomohla nám obsadit pracovní-
ky i nárazové a méně oblíbené směny. 

Revize odměňování
Další pracovní balíček našeho projektu 
byla revize odměňování. Zaměřili jsme 
se na dvě oblasti. Tou první je odměna za 
dosaženou kvalifikaci, v našem případě 
hodinová sazba. Je tvořena kvalifikační 
maticí, pro každou pozici je definováno 
několik kritérií potřebných pro výkon 
dané pozice, doplněno kritérii vedlej-
šími, které podporují multifunkčnost, 
tj. schopnost pracovat na více techno-
logiích, což zvyšuje hodinovou sazbu. 
Druhou oblastí jsou příplatky: za práci 
v  sobotu a  v  neděli, za práci přesčas. 
Jejich výši jsme upravili tak, aby výše 
příplatku podpořila obsazenost neoblí-
bených směn, v našem případě odpole-
dní a noční směny v sobotu a v neděli.  

Nová pozice – plánovač lidí
Během projektu jsme si odsouhlasili 
potřebu vytvoření nové pozice pláno-
vač lidí. S cílem nahradit decentralizo-
vaný systém plánování pracovních sil 
systematickým a  rovným přístupem 
s vysokou mírou ovlivnění samotnými 
zaměstnanci.

Plánování pracovní síly se stalo kon-
tinuálním a  pravidelným procesem, 
který je potřebný k  tomu, abychom 
dosáhli optimálního využití času a po-
tenciálu našich zaměstnanců. Hlavní  
cíle plánovače: 

Flexibilní pracovní doba je benefit, který se stal se 
standardem. Tedy pokud se bavíme o práci v kanceláři. 
U nás v Greineru ale pracuje 320 ze 450 pracovníků ve 
výrobě. I přesto, nebo možná právě proto, jsme se rozhodli 
hodit výhybku zajetým kolejím a flexibilní pracovní dobu 
umožnit i těm, kteří ke své práci potřebují 7 dní v týdnu,  
24 hodin denně stroj. 
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• plánování požadavků na počty za-
městnanců, tvorba směnných roz-
vrhů, jejich udržování a optimaliza-
ce (na úrovni strategické, taktické, 
operativní – denní změny)

• balancování mezi aktuálním stavem 
zaměstnanců a potřebnými počty

• rozvoj a implementování kvalifikač-
ní strategie

Samoplánování směn 
Jde o  způsob rozvrhování směn ve 
směnném režimu práce dle osobních 
potřeb zaměstnance. Zaměstnavatel 
poskytuje zaměstnancům možnost 
rozvrhnout si všechny směny v daném 
měsíci tak, jak potřebuje zaměstnanec.  
Plán směn je tvořen pro jednotlivé měsí-
ce a je prováděn ve třech krocích. Směny 
jsou plánovány zaměstnanci v aplikaci 
vytvořenou dodavatelem docházkové-
ho systému, společností Estelar. Do této 
aplikace se zaměstnanci mohou přihlá-
sit nyní pouze přes zařízení ve firemní 
síti. Dodavatel pracuje na aplikaci, kte-
rá bude dostupná také na mobilních  
telefonech.

 Začátek celého procesu je definování 
potřeb na zajištění jednotlivých směn 
na jednotlivých technologiích, tedy 
kolik potřebujeme strojů, s tím spoje-
ný počet pracovníků na jednotlivých 
pozicích nutných k  zajištění k  chodu 
technologií. Tyto vstupní informace 
nabízejí konkrétním zaměstnancům 
(dle jejich kvalifikace) možnosti směn, 
na které se mohou zapsat.  Kromě směn 
je možné v programu žádat i o dovole-
nou. Jde o nástroj, který zrychluje, zpře-
hledňuje a podporuje celý proces, který 
je v rukách zaměstnanců.

Zaměstnanec tak získává nejen mož-
nost volby (svobodu při plánování času 
práce), ale i odpovědnost za vytvoření 
směnového rozvrhu s tím, že musí re-
spektovat pravidla, jako je stanovený 
začátek a konec směn (nabízené typy 
směn), požadavky na počet zaměst-
nanců a zákonné požadavky (jako jsou 
přestávky, nepřetržitý odpočinek atd.). 

Jak samoplánování směn funguje?
Postup je tříkolový a  stojí na samot-
ných zaměstnancích, kteří rozhodují.

První kolo (individuální) spočívá 
v tom, že si každý zaměstnanec v přes-
ně stanoveném týdnu rozvrhne všech-
ny směny, které pro následující měsíc 
preferuje. Směny zaměstnanec vybírá 
v nabídce, systém automaticky kontro-
luje, zda nedochází k porušení nějaké-
ho pravidla (pokud ano, zaměstnance 
upozorní). Rozvrh lze v daném týdnu 
libovolně měnit/přeplánovávat. Smě-
ny jsou zaměstnanci nabízeny dle jeho/
její kvalifikace.

Druhé kolo (týmové) spočívá v tom, 
že se všechny preferované individuál-
ní rozvrhy sečtou a vytvoří se celkový 
přehled o tom, které směny jsou pře-
plněné anebo nenaplněné. Druhé kolo 
trvá opět týden a jeho cílem je vytvořit 
kompletní rozvrh. Každý zaměstnanec 
se může v tomto období do programu 
podívat na uvedenou situaci a pomo-
ci s  řešením nevyrovnaných směn. 
Systém generuje emailové notifikace 
zaměstnancům o neobsazených smě-
nách. Zaměstnanci se mohou pře-
sunout např. z  přeplněné směny do 
směny neobsazené (pokud to zaměst-
nanci vyhovuje). Pokud zaměstnanec 
takovou změnu, která pomáhá vyřešit 
nedostatky rozvrhu, udělá, je ohod-
nocen v rámci nastaveného bonitní- 
ho systému. 

Třetí kolo (zaměstnavatele) spo-
čívá v  konečném dořešení rozvrhu.  
Pokud se nepodaří vytvořit nový smě- 
nový rozvrh v prvním, respektive dru-
hém kroku zaměstnancům, přesune 
přebývající zaměstnance z přeplněné 
směny do směny naopak nenaplněné 
sám plánovač. Zaměstnavatel však 
vybírá přednostně ty zaměstnance, 
kteří nemají bonitu z  druhého kola.   
Zvýhodňuje ty zaměstnance, kteří při-
spěli v řešení rozvrhu v druhém kole. / 

Pohled jednatele 
Ivo Bendy: 
Když za mnou Zuzka přišla 
s  ideou „Flexibilky“, byl jsem 
nadšený. Měl jsem pocit, že je to 
přesně to, co potřebujeme a  že 
jestli to má v  ČR někdo zvlád-
nout, tak právě firma s kulturou 
a lidmi, jako máme my v Greine-
ru. Idea flexibilní pracovní doby 
není nová, ale zatím jsme slýchali, 
že u výrobních firem to není mož-
né. Ale my se rozhodli přijmout 
výzvu a zkusit něco podobného 
i  pro kolegy ve výrobě. Věříme, 
že to je to, co generace nových 
kolegů očekávají – větší volnost 
a možnost ovlivňovat svůj work-

-life balance. Jinak nebudeme 
jako výrobní firma pro mladé na 
trhu práce atraktivní. 

Také zažíváte to, že když ucha-
zeč o práci na pohovoru zjistí, že 
výroba jede v nepřetržitém reži-
mu, tak už ho ani nezajímá, kolik 
by si vydělal a jaké by dostal be-
nefity a s díky odmítá? U nás už 
má volbu. 

VÍTĚZ HREA
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Ceny energií, potravin a snad 
úplně všeho letí poslední 
měsíce strmě nahoru. 
Mnoho zaměstnanců se 
již odhodlalo požádat své 
zaměstnavatele o vyšší 
plat, nebo se na to v blízké 
budoucnosti chystají. 
Zaměstnavatelé, by rádi 
zaměstnance, kteří s nimi 
prošli těžkým obdobím 
covidu, ocenili, na druhou 
stranu si uvědomují, že by  
to vzhledem k růstu 
vstupních nákladů mohlo 
v budoucnu způsobit 
problémy. Na první pohled 
to vypadá, že tato situace 
nemá řešení. Přesto 
existují způsoby, jak svým 
zaměstnancům přilepšit, 
a přitom co nejméně zatížit 
hospodaření firmy.  

ADVERTORIAL

Optimalizujte zaměstnancům 
příspěvek na stravování
Průzkumy ukazují, že jednou z prvních 
položek, kde zaměstnanci chtějí nalézt 
úspory, je šetření na kvalitě stravování. 
Tím je myšlen zejména pracovní oběd, 

jehož průměrná cena v restauracích do-
sáhla v září 172 korun. Přitom nejčastěj-
ší hodnota stravenkového benefitu od 
zaměstnavatelů je pouze 100 korun. To 
je částka, za kterou se nelze najíst již 
nikde v republice. Právě navýšení pří-

spěvku na stravování je výhodné jak pro 
zaměstnance, tak pro zaměstnavatele.

„Daňově nejvýhodnější stravenka je 
momentálně 180 Kč na den. Zaměstnava-
telé si mohou odečíst z daní maximálně  
55 procent, zbývající část si hradí zaměst-
nanci. Díky daňovému zvýhodnění jsou 
tudíž stravenky o čtvrtinu výhodnější, 
než kdyby zaměstnanci dostali o  stej-
nou částku vyšší mzdu,“ říká Martina 
Machová, HR ředitelka společnosti  
Sodexo Benefity.

Podpořte zaměstnance a jejich 
rodiny volnočasovými benefity 
Vedle šokujícím způsobem rostoucích 
cen energií a potravin útočí na rozpo-
čty zaměstnanců také náklady spojené 
s výdaji za školou povinné děti (učeb-
nice, kroužky, doučování, lyžařské vý-
cviky) dále výdaje spojené se zdravím  
(vitamíny, léky) a  v  neposlední řadě 
i blížící se Vánoce. 

„Chcete-li zaměstnance opravdu 
podpořit a  zároveň to udělat tak, aby 
jim část peněz nesežraly daně, pak jdě-
te cestou volnočasových benefitů,“ radí 
Machová a své doporučení vysvětluje: 
„Pokud se zaměstnanci zvýší hrubá mzda 
o dva tisíce korun, jemu i firmě zároveň 
vzrostou odvody na zdravotní a sociální 
pojištění. V případě firmy to bude o téměř 
700 korun, zaměstnavatel tak na jednoho 
zaměstnance měsíčně vydá 2 700 Kč. Při 
100 zaměstnancích je to 270 tisíc za mě-
síc. Když se ale o dva tisíce korun navýší 
benefity, které do částky 20 tisíc korun 
ročně nepodléhají odvodům na pojiště-
ní, vzrostou náklady firmy na jednoho 
zaměstnance pouze o dva tisíce korun.“ /

Jak podpořit zaměstnance v době 
zdražování a ekonomicky to ustát?

Co všechno lze pořídit 
s volnočasovými benefity?
Zaměstnanci mohou v  současné 
době ušetřit tisíce korun za vánoč-
ní dárky, protože s volnočasovými 
benefity uhradí pestrou škálu zbo-
ží a  služeb. Rovněž mohou vyra-
zit na zimní dovolenou a poplatit 
s  nimi všechny zásadní výdaje – 
od ubytování, přes půjčení lyží, až  
po skipasy. 

Nakoupí s nimi také vitamíny, 
léky a  zdravotní pomůcky v lé-
kárnách, brýle a čočky v optikách, 
zdravotní židli, knihy či bare-
foot boty. Dále pořídí dovolenou 
a  rekreaci v Čechách i  zahraničí, 
pronájem chaty, karavanu nebo 
je mohou využít na jazykové a se-
berozvojové kurzy, terapie, spor-
tovní a wellness aktivity, vstupy 
na koncerty, do divadel, návště-
vu zoo nebo kina a  mnoho dal-
šího. Kompletní seznam part-
nerských provozoven Sodexo:  
www.mujpass.cz.  
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Lidstvo  
by se mělo  
z válečných hrůz
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Čím jste chtěl jako kluk být?  
Měl jste v tom nějaký vzor?
Jednoznačně pilotem stíhačky. Do-
konce jsem se bez konzultace s rodiči 
přihlásil na vojenskou pilotní školu. 
Nějak mi tehdy ušlo, že ta škola byla 
až v  Košicích na Slovensku. Když 
se to tehdy (bylo mi necelých 15 let) 
dozvěděla maminka, tak poté, co se 
probrala z šoku, mi to rázně zarazila. 
Asi i dobře udělala. Přesto mě dodnes 
fascinuje vše, co létá, a speciálně stí-
hací letouny. Není to ani tak jejich 
vojenské využití, jako spíše technická 
dokonalost, jejich síla, rychlost a ma-
névrovací schopnosti. Už několik let 
dostávám k Vánocům místo věcných 
dárků několik hodin na leteckém 
simulátoru stíhacího letounu F16 
Flying Falcon. 

K práci kriminalisty mě ale přived-
ly detektivky od Raymonda Chandle-
ra až po televizní seriál Hříšní lidé 
města pražského. Jsem od přírody 
zvídavý a mám dobrodružnou pova-

hu, což je podle mě pro práci krimi-
nalisty naprostou nutností.

Jako kriminalista v Praze 10 jste 
se rozhodl změnit kariéru a zamířil 
jste do Národní ústředny Interpolu 
v Praze. Co jste očekával? Proč 
jste pak zamířil do kontingentu 
mírových sil OSN v bývalé Jugoslávii 
(UNPROFOR)?
Po studiu na policejní jazykové ško-
le jsem se rozhodl přijmout nabídku 
práce v  Interpolu. Domníval jsem 
se, že to bude v podstatě stejná práce  
jako na kriminálce, jen to bude mít 
mezinárodní rozměr. Skutečnost byla  
ale dost jiná. Z  kriminalisty se rá-
zem stal sofistikovaný úředník a  to 
mě pracovně vůbec nenaplňovalo.  
Po prvním roce jsem se rozhodl, že 
s  tím musím něco zásadního udě-
lat. Když jsem se dozvěděl, že mírové  
jednotky OSN v  bývalé Jugoslávii 
UNPROFOR dělají nábor civilistů, 
tak jsem se okamžitě přihlásil do kon-

Vladimír Dzuro působil jako první a po dlouhou dobu jediný Čech v týmu 
hlavního žalobce Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii 
v Haagu. Byl pověřen vyšetřováním válečných zločinů Srbů v Chorvatsku 
a západní Bosně. Byl prvním vyšetřovatelem od druhé světové války, 
který před mezinárodní trestní tribunál přivedl vůbec prvního válečného 
zločince od skončení druhé světové války, Slavka Dokmanoviće, což 
významně pomohlo k nastartování procesu vyrovnání se s krvavou minulostí 
a k potrestání viníků. Své působení vyšetřovatele v bývalé Jugoslávii popsal 
v knize Vyšetřovatel, který vydala Grada v roce 2017. V návaznosti na tento 
bestseller (vyšel i v USA)  nyní v Gradě vychází komiks Démoni balkánské 
války. Při této příležitosti poskytl Vladimír Dzuro rozhovor časopisu HR forum. 

ROZHOVOR
TEXT ALENA KAZDOVÁ

FOTO ARCHIV GRADA
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kurzu a  místo vedoucího kanceláře 
bezpečnosti UNPROFORu v Sarajevu  
(UN Field Security) jsem získal.  

Co vás dovedlo k tomu, že jste  
se stal v roce 1995 vyšetřovatelem 
Mezinárodního trestního tribunálu 
pro bývalou Jugoslávii (ICTY)  
v Den Haagu v Holandsku?
Co jsem mezi březnem 1994 a dubnem 
1995 viděl a zažil v obklíčeném Sarajevu 
mě jasně přesvědčilo o tom, že se musím 
pokusit získat místo u nově vznikající-
ho Mezinárodního trestního tribunálu 
(ICTY) v Den Haagu. 

Moje generace o tom, co je to ve sku-
tečnosti válka, neměla tušení, takže den-
ní realita v Bosně a Hercegovině pro mě 
byla doslova šokem. Neviděl jsem boju-
jící vojáky v zákopech, jak jsem si válku 
naivně představoval, ale byl jsem svěd-
kem každodenního ostřelování města 
z okolních kopců a v městských ulicích 
lovu na civilisty včetně dětí. Říkal jsem 
si, že za tohle musí někdo zaplatit. 

Čím se lišila práce Mezinárodního 
trestního tribunálu od 
norimberského procesu? 
Norimberský a Tokijský vojenský tri-
bunál byly tribunály vítězů se vším, co 
k tomu patřilo. Vítězné mocnosti kon-
trolovaly území poraženého Německa 
a  Japonska, a  proto mohly provádět 
vyšetřování a souzení bez obstrukcí. 

Jugoslávský tribunál, stejně tak 
jako ten rwandský, pracovaly v době, 
kdy osoby, které jsme měli vyšetřovat, 
byly ještě stále u moci. Ta situace od nás 
vyžadovala vysoký stupeň flexibility 
a připravenosti k nekonformním řeše-
ním. Příkladem může sloužit i zatýkání 
obviněných válečných zločinců. 

Jak se liší práce vyšetřovatele 
Mezinárodního tribunálu od 

kriminální práce, kterou jste 
vykonával v Praze? Jak se  
připravit na tuto práci?  
Potřeboval jste znát cizí jazyky?
Práce vyšetřovatele u tribunálu se velmi 
podobala práci jak běžného krimina-
listy, tak kriminalisty pracujícího na 
odhalování organizovaného zločinu. 
Pokusím se to vysvětlit. 

Na počátku práce tribunálu jsme 
měli za úkol zadokumentovat místa vá-
lečných zločinů, zajistit věcné důkazy 
a provést výslechy svědků, což je velmi 
podobné práci běžných kriminalistů. 

V  další fázi jsme pak pracovali na 
zajištění takzvaných insiders, což byli 
lidé ze systému moci, jak samotné vlády, 
armády a policie, tak i zpravodajských 
služeb. To se zase velmi podobalo vyšet-
řování organizovaného zločinu. 

Perfektní znalost angličtiny byla 
zásadní podmínkou pro přijetí k tribu-
nálu, ale znalost srbochorvatštiny byla 
obrovskou výhodou.   

I vaší zásluhou, tím, že jste jako 
první vyšetřovatel přivedl před 
soud prvního válečného zločince 
od konce druhé světové války, 
a sice Slavka Dokmanoviće, získal 
Mezinárodní trestní tribunál na 
prestiži. Co to, že se vám podařilo 
dostat masového vraha, pak i další, 
třeba tzv. Vukovarskou trojku, která 
měla na svědomí masakr 260 lidí na 
farmě Ovčara ve Vukovaru,  
pro vás znamenalo?
Zatčení Slavka Dokmanoviće byl zce-
la průlomový úspěch úřadu hlavního 
žalobce. Byl to můj nápad, ale půlroční 
tvrdá práce celého týmu vyšetřovatelů, 
právníků a prokurátorů. 

Státy bývalé Jugoslávie odmítaly 
s tribunálem spolupracovat a představi-
telé NATO tvrdili, že pro zatýkání váleč-
ných zločinců nemají mandát. Zatýkání 

Démoni  
balkánské války
Vydavatelství Grada vydává ko-
miks Démoni balkánské války, 
který vznikl na základě skutečných 
událostí popsaných v  bestselleru 
Vladimíra Dzuro Vyšetřovatel. Děj 
se odehrává během války v bývalé 
Jugoslávii a  následného vyšetřo-
vání a stíhání válečných zločinců. 
Kniha si mimo jiné klade za cíl 
přiblížit nesmyslnost samotného 
válečného konfliktu, zrůdnost 
etnického násilí a nebezpečí faleš-
ných zpráv v médiích, a to i těm 
čtenářům, kterým dílo Vladimíra 
Dzuro zatím uniklo. Hlavním auto-
rem a iniciátorem celého projektu 
komiksu Démoni balkánské války 
je novinář a publicista Jan Kužník, 
který se tohoto projektu ujal, aby 
tuto šílenou část historie zpřístup-
nil mladé generaci formou, která je 
jí nejbližší, proto komiks. 

Spoluautorem komiksu je Zde-
něk Ležák, novinář, publicista, 
šéfredaktor časopisu ABC a  šéf 
newsroomu dětských časopisů me-
diální společnosti Czech News Cen-
ter. Ilustrátorem komiksu je Jakub 
Dušek, který se komiksovým pro-
jektům dlouhodobě věnuje.

ROZHOVOR
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válečných zločinců mezinárodní orga-
nizací bylo nevyzkoušené, v podstatě 
k tomu neexistoval precedens. 

Tehdy nám pomohla náhoda, dostaly 
se mi do ruky informace o jeho telefon-
ním čísle a adrese místa, kde se v Srbsku 
ukrýval. 

Museli jsme pana Dokmanoviće pod 
falešnou záminkou vylákat ze Srbska, 
na území Východní Slavonie v Chorvat-
sku, kde OSN mělo k zatčení mandát. 
Poté ho bylo nutné zatknout a dopravit 
do Den Haagu. 

To fyzické zadržení pro nás provedla 
polská speciální jednotka GROM, ob-
doba britských SAS nebo amerických 
DELTA Force. 

Když GROM dostal situaci pod kon-
trolu, pana Dokmanoviće prohledali 
a nasadili mu pouta. Já jsem poté pana 
Dokmanoviće jménem tribunálu for-
málně zatkl a přečetl mu práva obvině-
ného. Celá operace měla krycí jméno 
Little Flower (Květinka). 

Úspěšné zatčení, při kterém nebyl ni-
kdo zabit ani zraněn, donutilo vedení 
NATO jednat a začít se zatýkáním ob-
viněných válečných zločinců v Bosně 
a Hercegovině. 

Abyste rozkryl válečné zločiny, 
musel jste detailně poznat historický 
kontext toho všeho, co v bývalé 
Jugoslávii vyvolalo bratrovražedné, 
etnické boje a čistky. Co považujete 
za hlavní příčinu toho, že démoni 
páchající zločiny proti lidskosti byli 
vypuštěni? Poučili jsme se?
My lidé si prostě musíme sami sáhnout 
na ta „rozpálená kamna“, abychom to 
už podruhé neudělali. Je velmi smutné, 
že lidstvo se v podstatě nedokáže z chyb 
poučit. Ukázkou je dnešní konflikt na 
Ukrajině. Nikdy bych nevěřil, že za-
žiji v  Evropě ještě jednu válku poté, 
co všechno jsem viděl a zažil v bývalé 

Jugoslávii. Poznání historického kon-
textu bylo zcela zásadní pro pochopení 
války sousedů, jak jsme konflikt v Ju-
goslávii nazývali. Jako příklad bych 
uvedl takzvané odlidštění. V době Ju-
goslávie komunistický diktátor Josip 

Broz Tito proklamoval takzvané „brat-
stvo i jedinstvo“ (bratrství a jednota). 

Jenže ono není tak úplně jednodu-
ché střílet po bratrech, tak proto státem 
kontrolovaná media začala používat 
v Srbsku pro Chorvaty název Ustašové 
a obráceně v Chorvatsku pak nazývali 
Srby Četníky. Tyto přezdívky hrály vý-
znamnou roli, protože Srbům připomí-
naly chorvatský fašistický režim, který 
v koncentračním táboře Jasenovac po-
vraždil více než sto tisíc lidí, většinou 
Srbů. A Četníci byli radikální Srbové, 
kteří měli za 2. světové války na svědomí 
tisíce nesrbských obětí. Tohle vyvolává-
ní pomyslných démonů druhé světové 
války mělo za následek rozpoutání bra-
trovražedného konfliktu v Chorvatsku 
a Bosně a Hercegovině. 

Jak podstatné je v práci 
vyšetřovatele etické hledisko?

Na to odpovím velmi krátce. Etické 
hledisko je zcela zásadní pro každého 
kriminalistu/vyšetřovatele. 

Dostával jste se v těch několika 
letech v bývalé Jugoslávii do 
nesmírně rizikových a složitých 
situací, abyste válečné zločince 
vůbec našel, oslovil a pak nějak 
dostal na teritorium Chorvatska, 
kde bylo možné je zatknout, a pak 
postavit před soudní tribunál. Kdy 
to bylo pro vás nejhorší? Proč jste 
to nikdy nevzdal, co vás u toho tak 
silně drželo?
Riziko k práci kriminalisty/vyšetřova-
tele patří, stejně tak, jako patří k práci 
řadových policistů nebo vojáků. Bez od-
hodlání taková rizika podstoupit není 
možné tuhle práci vykonávat. Velice si 
vážím práce těchto rizikových povolá-
ní, včetně například Lékařů bez hranic. 

ROZHOVOR

Vladimír Dzuro (druhý zleva) na besedě u pří-
ležitosti vydání komiksu v Knihovně Václava 
Havla. Komiks představil Jan Kužník (třetí 
zleva). ilustrátor Jakub Dušek (druhý zprava) 
a Zdeněk Ležák (první zprava).
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Myslím, že naše společnost je stále do-
statečně nedoceňuje, tady bychom se 
měli učit ve Spojených státech, Velké 
Británii nebo třeba ve Francii. 

No a proč jsem já práci pro sprave-
dlnost nevzdal? Držím se totiž toho, že 
jakmile jednou začnete utíkat před pro-
blémy, už se nikdy nezastavíte. 

Jak odolný musí člověk být, aby 
zvládl zpracovat všechnu tu hrůzu, 
kterou odkrývá – masové hroby, 
identifikace mrtvol, smutek a bol 
příbuzných. Co vám v tom pomáhalo?
Dlouhodobý stres se nám dostává plí-
živě pod kůži. Často si toho vůbec ne-
všimneme. Na to, jak situaci řešit, má 
každý jiný recept. 

Mně vždy pomáhaly procházky v pří-
rodě se psem a golf, který sice hraji mi-
zerně, ale o to víc mě to baví. 

Pamatuji se velmi dobře na jedno-
ho francouzského kolegu z tribunálu, 
který se do vyšetřování válečných zlo-
činů v  Srebrenici ponořil natolik, že 
si způsobil vážné psychické problémy. 
Jiný kolega se zase po ukončení práce 
u tribunálu vrátil domů na Nový Zéland 
a  spáchal sebevraždu. To jsou velmi 
smutné osudy. 

Někteří zločinci umřeli před 
procesem nebo ve vězení,  
jaké jste měl z toho pocity?
Nedosáhla na ně naše spravedlnost, tak 
si to s  nimi jistě srovnala ta boží. Ale 
pro nás, kteří jsme na těch případech 
léta pracovali, bylo každé takové úmrtí  
frustrující. Chtěli jsme slyšet v soudní 
síni „vinen“. My jsme pracovali s poško-
zenými nebo s rodinami poškozených, 
pro které bylo velmi důležité, aby za smrt 
jejich blízkých vrazi, nebo ti, kdo válečné 
zločiny organizovali, také zaplatili. Smrt 
obviněných před vynesením rozsudku 
byla v jejich očích další nespravedlností.  

Při vyšetřování válečných zločinů 
jste spolupracoval se špičkami 
v různých oborech. Jak důležité  
to bylo?
Tribunál i  přes problémy, které jsme 
museli denně řešit, byl prestižní orga-
nizací, a proto nebylo těžké získat ke 
spolupráci špičkové odborníky z celého 
světa. Jako příklad bych uvedl dr. Clyde 
Snowa, forenzního antropologa, který 
nalezl masový hrob na farmě Ovčara, 
kde srbské paravojenské jednotky za 
pomoci Jugoslávské armády povraž-
dily na 265 Chorvatů tajně odvezených 
z  Vukovarské všeobecné nemocnice. 
Pomoc nám ale poskytovaly i význam-
né organizace, například FBI nebo ATF  
(The Bureau of Alcohol, Tobacco, Fire-
arms and Explosives), které nám pomá-
haly s analýzou důkazního materiálu. 

Jaký význam mají výsledky 
vyšetřování a následně i procesy 
Mezinárodního trestního tribunálu 
pro budoucnost? 
Zcela zásadní. Bez úspěchu tribunálu 
pro bývalou Jugoslávii by nevznikly 
další tribunály, ale také by nebyl po-
depsán Římský statut Mezinárodního 
trestního soudu (International Crimi-
nal Court), který sídlí také v holand-
ském Den Haagu. Tento soud, pokud 
vím, se v současné době zabývá zajišťo-
váním důkazů válečných zločinů napří-
klad i na Ukrajině. 

Co je vlastně potřebné k založení 
Mezinárodního tribunálu? 
To je velmi komplikovaný proces, 
ale pokud bych to měl zjednodušit, 
tak v zásadě jsou potřebné dvě věci: 
politický koncensus takový tribunál 
zřídit a pak ochota zřizovatele prá-
ci takového tribunálu financovat. 
V roce 1993, kdy byly založeny tribu-
nály pro Jugoslávii a Rwandu, nikdo 

moc netušil, jak nákladná operace to 
bude, ale teď už si to politické elity 
představit dokážou. Pro představu, 
práce jugoslávského tribunálu mezi 
lety 1993 a 2017 spotřebovala v přepo-
čtu přibližně padesát miliard korun. 
Z toho vyplývá důležitá otázka: „Je 
mezinárodní společenství schopno 
najít koncensus k založení a existu-
je ochota takový tribunál následně  
financovat?“ /

Názory vyjádřené v tomto rozhovoru jsou názory 
Vladimíra Dzuro a nemusí nutně odrážet oficiální 
politiku nebo postoje OSN, popřípadě Mezinárodního 
trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii.

Slovo autora

Toto není kniha podávající fundo-
vaný rozbor příčin války na jihu 
Evropy, politického kolapsu Ju-
goslávie a následně doslova bratro-
vražedné občanské války, protože 
k něčemu takovému se necítím být 
kompetentní. 

Jde o příběh českého krimina-
listy, který si usmyslel, že místo 
zločinců v  Praze bude pronásle-
dovat válečné zločince na Balká-
ně, a také o příběh týmu meziná-
rodních vyšetřovatelů a právníků, 
kteří se rozhodli, že ti, kdo se vá-
lečných zločinů v bývalé Jugoslávii 
dopustili, za to zaplatí.  

ROZHOVOR
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Třetina zaměstnanců 
hodlá žádat o více peněz

J en 5 % z  nich věří, že jim za-
městnavatel plně vyhoví, více 
než polovina naopak očekává, 
že jim vstříc nevyjde. Pokud se 
to opravdu stane, nejčastěji si 
lidé začnou hledat jinou práci. 

Vyplývá to z Barometru zaměstnanců 
společnosti Up Česká republika mezi 
více než 1000 respondenty z  tuzem-
ských firem.

Přidání peněz je dlouhodobě nejčas-
tějším požadavkem zaměstnanců na 
jejich nadřízené a platí to i v současné 
situaci vysoké inflace a  rekordního 
poklesu reálných mezd. V blízké době 
plánuje zažádat o přidání peněz 32 % 
zaměstnanců. Nejopatrnější jsou pro-
kazatelně lidé před důchodem, zatím-
co nejmladší zaměstnanci jsou ve velké 
míře připraveni jednání vyvolat.

Rychlý efekt
Přidání peněz ale není jediným poža-
davkem, se kterým plánují zaměst-
nanci za svými nadřízenými vyrazit. 
Určitou formu nové nebo navýšené fi-
nanční i nefinanční podpory bude ak-
tuálně žádat polovina lidí. Vedle vyšší 

mzdy půjde nejčastěji o navýšení nebo 
přidání benefitů, zavedení hybridního 
režimu práce a navýšení podpory stra-
vování. Naopak podpora vzdělávání 
nebo příspěvek související s  očková-
ním proti covidu jsou aktuálně spí-
še na okraji zájmu. „Nejžádanější je 
momentálně ta pomoc, která dovede 
rychle a  efektivně ulevit rodinnému 
rozpočtu. U stravování to představuje 
navýšení hodnoty papírové stravenky 
či eStravenky, u dopravy se může jed-
nat například o účelový příspěvek na 
pohonné hmoty nebo poskytnutí slu-
žebního auta pro soukromé účely,“ říká 
Stéphane Nicoletti, generální ředitel 
společnosti Up Česká republika, která 
se specializuje na péči o zaměstnance.

Převládá skepse
Přestože velká část lidí je odhodlána vy-
jednávat o individuálních podmínkách, 
optimistický výsledek očekává jen tře-
tina z nich. Jen 5 % si myslí, že jim za-
městnavatel vyjde vstříc v plném rozsa-
hu, zbylých 29 % věří v alespoň částečný 
úspěch vyjednávání. Svůj optimismus 
opírají tito zaměstnanci především 

o pracovní zásluhy a potřebu zaměstna-
vatele udržet si je. Většina zaměstnan-
ců však nevidí své vyhlídky tak růžově.  
51 % očekává, že zaměstnavatel jejich 
požadavkům vstříc nevyjde. Skeptičtí 
žadatelé si myslí, že jejich vedoucí tvrdě 
hájí zájmy firmy a není příliš svolný ke 
kompromisu. Ve vyjednávání ochotně 
použije spíš argumenty obecné povahy.   

Čas jít o dům dál?
Pokud zaměstnavatel opravdu nevyjde 
vstříc požadavkům zaměstnanců, radi-
kální reakci v podobě odchodu zvolí jen 
o něco málo více než 10 % lidí. Možná 
mnohem nebezpečnější reakcí bude 
ale ta nejčastější. Více než čtvrtina lidí 
totiž sice zůstane ve stávající práci, ale 
zároveň si začne hledat jiné místo. Dal-
ších 18 % také zůstane, ale negativní vý-
sledek vyjednávání se projeví na jejich 
vstřícnosti.  

„To už dohromady představuje vel-
kou skupinu zaměstnanců, kteří ne-
budou tolik loajální, angažovaní a spo-
kojení. Přitom právě tyto vlastnosti se 
už v době covidu ukázaly jako klíčové 
a zaměstnavatelé by se měli snažit je 
podporovat. Mnoho firem se sice nachá-
zí v nelehké situaci a nemůže lidem po-
moci přímým finančním příspěvkem, 
často lze ale najít nějaký kompromis, 
který je přijatelný pro obě strany,“ do-
dává  Nicoletti. /

Zažádat o více peněz, navýšení benefitů nebo o vyšší 
účelové příspěvky plánuje v nejbližší době celkem 
polovina zaměstnanců. Ohledně výsledku vyjednávání 
jsou ale spíše skeptičtí. 

FINANCE
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TÉMA

Jako žádný strom neroste 
do nebe, tak ani česká 
ekonomika nemůže pouze 
a jen růst. Pokud jsou 
odhady makroekonomů 
správné, naše hospodářství 
teď bude zpomalovat. Pro 
personalistiku to znamená, 
že namísto trvalého  
náboru začne být  
aktuální outplacement.

J á jsem takový úkol dostal už 
v  březnu 2021, kdy padlo roz-
hodnutí v rámci velké meziná-
rodní firmy, mého tehdejšího 
zaměstnavatele, uzavřít za 12 
měsíců náš logistický provoz 

na okraji Plzně. V tu dobu v něm bylo 
zhruba 180 pracovníků a já byl jeho ře-
ditelem. Poslední z výpovědí jsem tedy 
logicky naplánoval sám pro sebe.

Představenstvo schválilo můj návrh 
na proces outplacementu, který měl ve-
dle peněz a péče o klienty provozu jako 
hlavní prioritu férový a solidní rozchod 
s pracovníky – mnohdy dlouholetými. 
Jako nejdůležitější cíle jsem stanovil:
• Retention ‒ udržení týmu do 31. 3. 

2022, data uzavření provozu 
• Outplacement Program, široce po-

jatý projekt péče o kolegy do konce 
jejich zaměstnání.
Chtěl jsem, abychom se s pracovníky 

rozešli slušně, s čistým svědomím, a aby 
i přes nucený rozchod šířili dobré jméno 
firmy i v budoucnu. V ČR totiž působí 
a  budou působit ještě další pobočky 
koncernu.

Nové impulsy pro kolegy
Potěšilo mě, že někteří kolegové konec 
pracovního poměru vzali jako impuls 
ke změně celého svého života. A tak tři 
z nich využili odstupné a přestěhovali 

se do Kanady. Jiní, včetně mne samot-
ného, začali podnikat. Další sice na-
stoupili do nového zaměstnání, ale ze 
své vlastní volby v úplně jiném oboru.

Byly i negativní momenty. Někteří 
kolegové se například rozhodli odejít 
o své vůli dříve, než jsme potřebovali 
pro udržení provozu. Zároveň ale byli 
překvapení, že v takovém případě ne-
měli nárok na jakoukoliv nadstandard-
ní péči (odstupné, odměnu, vzdělávací 
aktivity). Práci nám komplikoval i Co-
vid: vybrané vzdělávací aktivity neby-
ly vůbec možné a jiné byly jen online, 
i když by jim více slušela osobní forma.

V osobní rovině jsem byl překvapený, 
že se mě snažili kolegové ze zahraniční 
centrály utěšovat v domnění, že jsem 
z celé věci smutný. Já se ale na projekt 
díval a dívat budu jako na něco úplně 
normálního, co je běžnou součástí ko-
loběhu tržní ekonomiky. A  mám ra-
dost z toho, že projekt outplacementu 

 TEXT ING. PETR JAHODA, M.B.A., JEDNATEL, RESULTFUL, S.R.O.

Jak radostně

propustit 
sám sebe
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skončil se skvělými výsledky a že jsme 
se zodpovědně postarali o  každého  
pracovníka.

Sdílení zkušeností
Z mých zkušeností mám pro Outplace-
ment několik rad:
• Buďte maximálně otevření. Sám 

jsem často chodil mezi pracovníky, 
aktivně s nimi téma probíral, a pokud 
nešlo vyloženě o obchodní tajemství, 
bez zábran jsem zodpověděl dotazy.

• Uvažte, kdo proces/projekt out-
placementu povede. Pokud se dané 
pracoviště neuzavírá trvale, dávalo 
by smysl, aby byl s  nepopulárním 
propouštěním spojen raději někdo 
mimo firmu než existující manage-
ment. Zkušený externí vedoucí pro-
jektu přinese know-how a  odvrátí 
od vás negativní emoce (v očích pra-
covníků bude s neoblíbenými kroky 
spojován on a ne vy).

• Outplacement by měl být řízený, 
není to emocionálně podbarvená 
improvizace. Předem si třeba na 
Ganttově diagramu připravte kon-
krétní aktivity, načasování, včetně 
vzájemných návazností. A systema-
ticky podle něj postupujte.

• Projekt měřte. My sledovali mimo 
dodržení rozpočtu i nefinanční uka-
zatele, jako předčasné výpovědi od 
zaměstnanců, procentní úspěšnost 
v hledání nového zaměstnání v čase, 
měsíčně ověřovali náladu týmu, mě-
řili kvalitu poskytovaných služeb až 
do posledního dne provozu…

• Komunikace by měla být hlavně 
pozitivní, a  ne ponurá. Záměrně 
jsme outplacement program nazva-
li „Moje budoucnost“ a opakovaně 
jsme připomínali filmovou pravdu  

„Na každém konci je krásné, že něco 
nového začíná“.

• Upřímné osobní zapojení mana- 
gementu věci pomůže. Sám jsem 
několika kolegům domluvil novou 
práci u jiných firem, radil jsem jim 
s výběrem nového místa. Stejně tak 
i další členové vedení.

• Zapojte do projektu i zaměstnance 
samotné. My jim třeba dali možnost 
vybrat si, jaké vzdělávací kruzy jsou 
pro ně zajímavé. Stejně tak jsem 
osobně mluvil s desítkami pracov-
níků a ptal se jich, jakou práci hle-
dají, abych je správně nasměroval, 
a stejně tak pro ně hledal relevantní 
příležitosti.

• Namísto „jednotného programu 
pro všechny“ vnímejte své pra-
covníky jako různé skupiny a pro 
ně připravte cílené aktivity. Svářeč-
ská školení zpravidla marketingový  
specialista neocení a  mnohá soft 
skills školení přišla skladníkům 
příliš vzdálená. Já si vzal například 
osobně na starost střední manage-
ment a kancelářské síly a každému 
z nich jsem se věnoval individuálně, 
s pomocí na míru jejím/jeho cílům 
do budoucna. Stálo mne to hod-
ně času a  úsilí, ale odcházel jsem 
s  dobrým pocitem, že jsem někte-
rým z nich osobně zprostředkoval  
nové zaměstnání dle jejich představ.

• Společně s  vašimi zaměstnanci 
také často končí brigádníci, pří-
padně zaměstnanci integrovaných 
dodavatelů (u  nás šlo například 
o  ochranku, o  kantýnské, o  uklí-
zečky). Nezapomeňte na ně v rámci 
outplacementu a společně s jejich za-
městnavateli se věnujte v rozumném 
rozsahu i jim. /

Co vše projekt 
zahrnoval:
Za rok trvání našeho projektu jsme 
naplánovali a doopravdy uskutečni-
li mnohé:
• Pět „Náborových dnů“ přímo 

v našem provozu, kde se 5 předvy-
braných nových zaměstnavatelů 
z okolí sešlo na předem připrave-
ných osobních pohovorech „jeden 
na jednoho“ s desítkami našich 
zaměstnanců.

• 58 % pracovníků jsme zprostřed-
kovali nové zaměstnání, ať už 
na Náborových dnech, osobními 
doporučeními z našich kontaktů, 
nebo v nedaleké sesterské továr-
ně. 34 % si našlo práci samo. Jen  
2 % byla ke dnu ukončení provozu 
nezaměstnaná. 

• Přes 100 osobodnů školení, smě-
řovaných cíleně k  novému pra-
covnímu uplatnění. Od školení 
řidičů vysokozdvižných vozíků 
přes soft skills k programování 
v jazyce Python.

• 300 výtisků rozlučkové knihy, 
plné fotografií z 5 let trvání pro-
vozu, aby si v  budoucnu každý 
mohl připomenout společné 
chvíle na pracovišti a aby efekt 
přátelského rozloučení vydržel 
společně s  knihou samotnou  
ještě roky.

• Několik newsletterů, 4 infor-
mační setkání všech pracovníků, 
ale i desítky osobních rozhovorů 
na téma odchodu z provozu.

• Společný rozlučkový den 31. 3. 
2022 v už vyprázdněné budově: 
poslední setkání přátel z pracovi-
ště, včetně kolegyň na rodičovské 
dovolené, apod.

TÉMA
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v němž je  
rozvoj lidí prioritou
V letošním ročníku soutěže o nejlepší personální projekt si vítězství v kategorii Státní 
a veřejná správa, neziskové organizace odnesl projekt úřadu Městské části Praha 7  
nazvaný Personální rozvoj úřadu Městské části Praha 7. Projekt pro veřejnou správu 
neobvyklý v tom, že dlouhodobě zavedl do fungování úřadu aktivity spojené s profesním 
i osobnostním rozvojem lidí, například koučink, systém manažerského vzdělávání nebo 
adaptační proces nového zaměstnance.

Úřad,

TEXT: ALENA KAZDOVÁ

FOTO: ARCHIV ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7VÉTĚZ HREA
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„C ílem několikaletého pro-
jektu zaměřeného na per-
sonální rozvoj zaměstnan-
ců bylo vytvořit kulturu 
důvěry mezi zaměstnan-
ci, a to jak mezi nimi, tak 

mezi nimi a vedením úřadu, zvýšit dů-
věru mezi lidmi a umožnit lidem rozvoj 
jak v oblasti profesní, tak v oblasti osob-
nostní,“ vystihuje podstatu rozsáhlého 
projektu Radomír Špok, tajemník úřa-
du Městské části Praha 7. 

Jak to tedy vše začalo?
V roce 2015 došlo na úřadě MČ Praha 7 
k velkým organizačním změnám způ-
sobeným i novým politickým vedením 
a nově jmenovaným tajemníkem úřadu. 
Restrukturalizace, spojená s odchodem 
množství pracovníků, vedla k určité ne-
jistotě a obavám na straně zaměstnanců, 
což bylo umocněno i brzkou perspekti-
vou stěhování celého úřadu do nových 
prostor. Vedení úřadu MČ Praha 7 si bylo 
vědomo, že v takové turbulentní době je 
potřeba přijít s určitou vizí dalšího roz-
voje úřadu, zavést některé nové prvky 
řízení a posílit kompetence vedoucích 
pracovníků úřadu. Jako partner pro 
tento projekt byla ve výběrovém řízení 
počátkem roku 2016 na základě kvalit-
ně zpracované nabídky vybrána společ-
nost Aperta, s.r.o., která se prezentovala 
množstvím zkušeností se změnovými 
projekty ve veřejné správě a  v  jiných 
městech. Tím byla zahájena úspěšná 
spolupráce mezi Městskou částí Pra-
ha 7 a společností Aperta, s.r.o., která 
trvá již sedmým rokem a která přinesla 
plno hmatatelných a dobře měřitelných  
přínosů. 

Co projekt zahrnuje
Cílovou skupinou projektu jsou vedou-
cí pracovníci úřadu MČ Praha 7 a také 
všichni zaměstnanci. Projekt zahrnuje 

pět hlavních aktivit, kterých se zúčast-
nilo 49 vedoucích pracovníků v roli ko-
učovaných, 363 vedoucích pracovníků 
v  rámci rozvojových seminářů a  180 
zaměstnanců. „Nejtěžší bylo ze začát-
ku prolomit nedůvěru lidí v novou věc 
a představit jim projekt jako něco, co jim 
v práci může pomoci a co může zlepšit at-
mosféru v úřadu i mezilidské a pracovní 
vztahy,“ vzpomíná Radomír Špok. I pro-
to projekt otevřel seminář se společností 
Aperta, na němž konzultanti vysvětlili, 

o co ve vzdělávání půjde. Potom se při-
kročilo k vytvoření vize úřadu.

AKTIVITA 1   
VYTVOŘENÍ VIZE ÚŘADU 
Prostřednictvím ustavené pracovní 
skupiny a ve spolupráci s konzultantem 
ze společnosti Aperta byla vytvořena 
vize úřadu v oblasti rozvoj lidského po-
tenciálu na úřadě.

Následně proběhlo hodnocení na 
vybraném vzorku zaměstnanců s dota-

Znění vize 
Existuje stabilní personální strategie, 
kterou dále rozvíjíme. Úřad je stabil-
ní a nabízí organizační jistotu. Máme 
dostatek vzorů ve vedení úřadu – mo-
rálně, pracovně, lidsky, politicky. 

Zaměstnanci se identifikují s vizí 
zaměstnavatele i s vlastní prací. Do-
stávají smysluplné úkoly. Na úřadě 
panuje přátelská, tvůrčí atmosféra, 
plná důvěry s vysokou mírou infor-
movanosti všech zaměstnanců. Fun-
guje otevřená komunikace. 

Pracujeme v nové, prosvětlené 
radnici s dostatečnými společnými 
prostory, technologickým zabez-
pečením, v příjemném pracovním 

prostředí se zázemím. Máme stabilní  
a přehledný systém vzdělávání. 

Na úřadě jsou ustálené pracovní 
týmy, je nízká fluktuace. Úřad Měst-
ské části Praha 7 je vnímán jako 
lukrativní (atraktivní, s kreditem) 
zaměstnavatel, který má dostateč-
né množství uchazečů, ze kterých si 
může vybírat. 

Kritéria hodnocení a systém od-
měňování pracovníků není založen 
jen na dosažených výsledcích. Spra-
vedlivě posuzujeme výsledky práce 
díky zavedenému systému hodnoce-
ní. Zaměstnanci úřadu jsou ohodno-
ceni odpovídajícím způsobem. 

VÉTĚZ HREA

Radomír Špok,  
tajemník úřadu  
Městské části Praha 7
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zem, jak daleko se úřad nachází v plnění 
této vize, kdy číslo 10 znamená, že tak 
již téměř fungujeme, zatímco číslo 1 
znamená, že téměř nic není dosud na-
plněno. 

„Toto měření se postupně forma-
lizovalo do podoby ankety spokoje-
nosti, ve které se zaměstnanci mohou 
nyní už pravidelně anonymně vyjádřit 
k množství témat např. vnímání úřadu, 
pracovní prostředí, IT vybavení, vztahy 
mezi zaměstnanci, finanční ohodnoce-
ní, perspektiva rozvoje apod.,“ říká Ra-
domír Špok.  

AKTIVITA 2  
ADAPTAČNÍ PROCES  
NOVÉHO ZAMĚSTNANCE
Dalším důležitým milníkem v perso-
nálním rozvoji úřadu bylo nastavení 
procesu adaptace nového zaměstnan-
ce. „Byly definovány dokumenty, se 
kterými má být nový zaměstnanec 
seznámen, vytvořena příručka nové-
ho zaměstnance obsahující veškeré 
podstatné informace o právech a po-
vinnostech zaměstnance v organizaci 
a především byl vytvořen systém men-
torování s pověřeným konkrétním za-
městnancem, který dostane na staros-
ti nově příchozího, provází ho a vede 
nástrahami úřadu a přidělené agendy. 
Součástí adaptačního procesu je i for-
mulář, který vyplňuje určený mentor 
a  kterým vyhodnocuje a  ukončuje 
adaptační proces zaměstnance. Formu-
lář je součástí osobního spisu zaměst-
nance a mentor dostává symbolickou 
odměnu za svou práci,“ vysvětluje Ra-
domír Špok. 

AKTIVITA 3 
HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ
Dalším prvkem pro monitorování 
a  zlepšování lidského potenciálu na 
úřadě bylo zavedení systému hodno-

cení zaměstnanců. „Rozhodli jsme se 
pro minimální formalismus a jen vol-
né napojení hodnocení zaměstnanců 
na systém odměňování. Tyto kroky se 
ukázaly jako prozřetelné a vedly k ši-
rokému přijetí tohoto nástroje. Z hle-
diska formy pracujeme s jedním listem 
(dvě strany) formuláře, který obsahuje 
tři zkoumané části: 
1. Kontrola stanovených pracovních 
a rozvojových cílů 
2. Kompetence (agenda, výsledky, 
komunikace a vystupování, inovace  
a řízení – u vedoucích) 
3. Stanovení pracovních a rozvojových 
cílů pro další období.

 
Systém hodnocení zaměstnanců na 

úřadě MČ Praha 7 zdomácněl a v letoš-
ním roce jsme v něm udělali několik 
drobných úprav, které zjednodušily 
otázky a odstranily určité duplicity,“ 
říká Radomír Špok. 

AKTIVITA 4 
MANAŽERSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ 
„Od podzimu 2017 jsme se začali inten-
zivně věnovat manažerskému vzdělá-
vání zaměstnanců. Vytvořili jsme kon-
cept, který do jisté míry replikujeme 
každým rokem, samozřejmě s  tema-

tickými obměnami. Vzdělávací dopo-
ledne sestává ze semináře na vybraná 
témata a je zaměřeno nejen teoretic-
ky, ale i na nácvik určitých dovedností 
(obsah kurzů např. Jak správně delego-
vat, Time-management, Komunikace, 
Týmová spolupráce, Typologie MBTI, 
Asertivita, Stres a jak s ním pracovat, 
Práce s talenty, Efektivní tým, Síla mé 
výkonnosti),“ podrobněji přibližuje 
oblast vzdělávání Radomír Špok. 

V průběhu pokračující spolupráce 
na vzdělávacím programu byly někte-
ré kurzy zaměřené speciálně na nižší 
management organizace/ vedoucí 
týmů (vedoucí oddělení). Jednalo se 
o  témata např. Má role vedoucího; 
Mé životní a  pracovní priority aneb 
jak organizačně zvládat to podstatné; 
Hlavní manažerské nástroje v mé roli 
vedoucího oddělení, Jak přesvědčivě 
sdělovat informace či Motivační poho-
vor, Vytýkací pohovor. 

 V neposlední řadě byly některé kur-
zy otevřeny pro všechny zaměstnance 
s prioritou přepážkových pracovníků. 
Témata kurzů se týkala např. emailové 
komunikace, sebevědomé komunika-
ce, jednání s komunikačně náročnými 
klienty, jak čelit manipulacím nebo jak 
sdělovat negativní zprávy. 

Cenu HREA převzal  
od Evy Hejlové, ředitel-
ky PMF (vlevo), mluvčí 
úřadu Městské části 
Praha 7, Martin Vokuš 
(uprostřed). Partnerem 
ocenění je společnost 
Image Lab, kterou 
zastupoval její ředitel 
Vratislav Kalenda 
(vpravo).

VÉTĚZ HREA

42    6 . 2022



AKTIVITA 5 
MANAŽERSKÉ KOUČINKY 
Součástí manažerského vzdělávání jsou 
i profesní koučinky vedoucích pracov-
níků. Těch se účastní vybrané osoby 
a mají čas v rozsahu jedné hodiny, aby 
s koučem otevřely témata vztahující se 
k jejich roli vedoucího. „Témata nejsou 
předem dána a záleží na každém z ve-
doucích, co konkrétního otevře a chce 
vylepšit. Koučinky jsme v  roce 2017 
otevřeli pro devět vedoucích pracovní-
ků a každý se s koučem setkal dvakrát 
v průběhu cca 1 ‒ 2 měsíců. Později jsme 
přešli do režimu třech setkání na osobu 
v průběhu vzdělávacího období. I když 
jsme zpočátku naráželi na nedůvěru lidí 
ke koučování, časem zjistili, že jim tato 
rozvojová metoda může pomoci v řešení 
pracovních i osobních problémů a nyní 
je o koučinky velký zájem. Za posled-
ních pět let prošlo koučinkem 49 osob 
(někteří opakovaně) a v letošním roce se 
na koučink přihlásil dvojnásobný počet 
zájemců, než byla dohodnuta kapacita. 
I to svědčí o dobrém příkladu spolupráci 
mezi veřejnou správou a privátní vzdě-
lávací institucí,“ dodává Špok. 

Přínosy programu  
personálního rozvoje
„Pokud mám zhodnotit rozvoj zaměst-
nanců na úřadě MČ Praha 7, dlouhodo-
bá spolupráce se společností Aperta, 
představuje základní styčný kámen 
v budování důvěry mezi zaměstnanci 
a vedením organizace. Díky této spo-
lupráci došlo k nastavení několika klí-
čových procesů s přímým dopadem na 
rozvoj lidských zdrojů a kvality vzdě-
lávání zaměstnanců úřadu. Dovolím si 
tvrdit, že zavedený systém manažerské-
ho vzdělávání včetně profesních kou-
činků je ve své dlouhodobosti a pravi-
delnosti skutečně unikátní. Na rozdíl 
od počátků tohoto programu, kdy mu-
seli být někteří vedoucí pracovníci ke 
koučinku přesvědčováni, je dnes situ-

ace zcela opačná a dobrá zvěst o kvalitě 
a smysluplnosti koučování je slyšet na 
chodbách i v kancelářích radnice, což 
zvyšuje zájem o tuto metodu rozvoje za-
městnanců,“ hodnotí projekt Radomír 
Špok a dodává, že projekt bude určitě 
i nadále pokračovat. 

K  nejcennějším přínosům tohoto 
projektu podle něj patří, že se podařilo 
do pracovního života zavést pravidel-
nou zpětnou vazbu mezi zaměstnanci 
a jejich vedoucími.

„Již šest let budujeme v naší organi-
zaci kulturu založenou na otevřenosti 
a zpětné vazbě a obohacenou o jasné 
nastavení požadavků pro další rozvoj, 
jak ze strany zaměstnance, tak zaměst-
navatele. Obsahem této zpětné vazby 
jsou pravidelné hodnotící pohovory se 
zaměstnanci, ale i oblíbený systém pro-
fesního koučinku. Vedení MČ Praha 7 si 
je vědomo toho, že investice do rozvoje 
lidí a jejich potenciálu je tím nejlepším 
příspěvkem ke zvyšování kvality ve-
řejné správy a dobrého obrazu našeho 
úřadu, což mimo jiné zvyšuje kredit  
MČ Praha 7 na trhu práce,“ uzavírá  Ra-
domír Špok. /

Paperless 
řešení vašich 
HR procesů

okbase.cz

INZERCE
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MOJE HOBBY

„O dpočívám aktivně fyzic-
ky i mentálně. Pro mě je 
odpočinek čas, když si 
odvedu hlavu od práce 
a starostí,“ říká Markéta 
Šveda. Pokud si má cíleně 

udržet rovnováhu mezi prací a svým 
osobním životem, je podle ní velice 
důležité si rozdělení práce a osobní-
ho života pečlivě plánovat. „Mám jen 
jeden diář, kam si plánuji práci, vol-
nočasové aktivity a i mimopracovní 
povinnosti. Můj plán je přístupný jak 
v práci kolegům, tak i doma rodině. 
A abych tu rovnováhu udržela, musím 
nejen plánovat, ale i ten plán skuteč-
ně dodržovat. Je fajn dát si do diáře  
3x týdně trénink a občasnou kulturu, 
ale když bych své aktivity pár hodin 
před začátkem kvůli práci rušila, tak 
bych rovnováhy pravděpodobně ni-
kdy nedosáhla a zůstala bych u dob-
rého pocitu z  barevného a  pestrého 
diáře,“ říká s úsměvem Markéta.

TEXT ALENA KAZDOVÁ

FOTO ARCHIV MARKÉTY ŠVEDA

Markéta Šveda je velmi zkušená a úspěšná headhunterka, která se ve své profesi už 
před více než čtvrtstoletím „našla.“ Byla jednou z prvních, kteří se tomuto oboru u nás 
začali věnovat, když se k nám ze zahraničí dostávalo know how pro oblast HR a výběr top 
manažerů do mezinárodních i tuzemských společností. Stále ji baví hledat pro klienty ty 
nejvhodnější kandidáty do vysokých manažerských pozic a sestavovat efektivně fungující 
týmy. Ale moc dobře ví, jak důležité pro to, aby svou práci dělala co nejlépe, je volný čas 
trávený jinak než pracovně. 

Zajímají 
mě lidské příběhy
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MOJE HOBBY

Sport je adrenalin i velká radost
Markéta vypadá velmi křehce a subtil-
ně, ale zdání klame. Náročnou práci 
kompenzuje často sportovními aktivi-
tami. A bylo to tak odjakživa. Vždy měla 
a stále má spoustu koníčků. Nejvíc času 
stále věnuje sportu. 

„Ke sportu mě vedli rodiče téměř od 
narození. Mně i sestře se hodně věnova-
li. A já svůj pohyb, jak šel čas, přizpůso-
bovala věku a podmínkám, které jsem 
měla kolem sebe a pro sebe. Ve školních 
letech jsem se věnovala lyžování, dál-
kovému běhu a latinskému tanci. Když 
jsem se v osmnácti letech přestěhovala 
na studia do Prahy, začala se otvírat fit-
ness centra a pro mě začala éra aerobiku 
a následně kickboxu,“ vzpomíná.

Ani narození syna neznamenalo vel-
kou změnu. „Když se narodil syn, tak mi 
konečně vyrostl parťák na lyže a vrátila 
jsem se jednou nohou na hory, a to tak, 
že jsem se pustila i do bran a do závodů 
v rychlostních disciplínách. Prostě ten 
správný adrenalin, kdy na nic jiného, 
než trasu, myslet nemůžete. 

V padesáti jsem závody zapíchla, ly-
žuji stále, ale jen z radosti, občas i jedu na 
trénink. Koupili jsme si s mužem ski alpy 
a  brázdíme kopce i  jiným způsobem. 
Možná se někdy budu jako instruktorka 
věnovat výuce malých dětí ve školičce 
na svahu. V létě jinak jezdíme hodně na 
kole a na vodě na paddleboardech. Kon-
dičku si udržuji pravidelným cvičením, 
již téměř 20 let chodím cvičit ke „svému“ 
trenérovi, který mě zná jak své boty, ví 
co potřebuji a vždy mě postaví na nohy 
po úraze nebo operaci,“ vysvětluje. 

Koníčky, při nichž se hodně naučí
Ale Markéta Šveda si udělá čas na klid-
nější koníčky. „Ty pohladí a rozvíjí mou 
duši. Chodíme s kamarádkou malovat, 
jsou na to ideální jarní a podzimní ponu-
ré deštivé večery, moc ráda čtu, alespoň 

pár stránek před spaním a na dovole-
ných, a také stále něco studuji. Teď se 
chystám na certifikát z italštiny, mám 
2x týdně hodinu online od 7 hodin ráno, 
a cestou do práce poslouchám podcasty 
s gramatikou,“ popisuje své další zájmy. 

Přemíra stresu?   
Někam zalézt a zhluboka dýchat
Práce, kterou dělá a která ji naplňuje, jí 
samozřejmě přináší i stresové situace. 
Ale snaží se s nimi vypořádat. „Myslím, 
že každému pomáhá něco jiného, musí-
me si na to přijít sami, ale určitě všich-
ni zkoušíme různá doporučení a rady 
z knih, internetu, od známých koučů. 
Já, když se dostanu do nějaké nečekané 
zátěžové situace nebo rychlého streso-
vého momentu, už vím, že nesmím jed-
nat v afektu a okamžitě, to nedopadalo 
nikdy dobře. 

Jsem hodně emocionální  a spontán-
ní člověk, tak si musím držet odstup. 
Ideálně když si někam můžu zalézt nebo 
se jít na chvíli projít na vzduch, oprav-
du zhluboka dýchat a uvolnit zatažený 
hrudník a krční páteř. Stačí pár minut 

a okysličený mozek mi funguje hned ji-
nak a chladně jede na plné obrátky,“ sdílí 
to, co jí ve stresu pomáhá.

A  umí zvolnit, musela se to učit?  
„Ano, dnes už ano. Tělo mi v nedávných 
letech poslalo pár signálů, dnes umím 
své tělo poslouchat, a i když, přiznávám, 
jdu na hranu, v určitý moment si umím 
říci dost a šlápnu na brzdu,“ přiznává.

Ráda zkouší nové věci, ze zvědavos-
ti a z chuti něco nového poznat. A ráda 
přebírá zkušenosti od jiných „Před pár 
lety jsem byla na zajímavé panelové 
diskuzi, kdy nejmenovaná, v politice 
vysoce postavená dáma říkala, že si svůj 
stres „léčí“ na zahradě stříháním stromů 
a keřů. Že ji uklidňuje a těší, když je vi-
dět výsledek hned. Určitě má perfektně 
upravenou zahradu, protože její práce 
je velmi náročná. Já mohu její slova jen 
potvrdit. Máme na starosti více zahrad, 
a všechny jsou perfektně zastřižené.“

Stále mezi lidmi, co s tím
Náplní práce Markéty Švedy je komu-
nikace a setkávání se s lidmi, lidé jsou 
vlastně obsahem její práce. Netouží se 

Velkou láskou 
je pro Markétu 
Šveda voda.  

Miluje hory  
a na lyžích  
jezdila závodně  
i na mezinárodní 
úrovni, dnes jsou 
pro ni nádherným 
odpočinkem  
v přírodě.
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někdy od nich odstřihnout? „Ano, jsem 
hodně s  lidmi a  pracuji s  lidmi. Moje 
práce mi hodně dává, ale i bere. Bývá to 
náročné, dělám kompromisy v jednání 
i v komunikaci. Pracujeme v týmu, sta-
víme týmy. Pokud se s lidmi nesetkávám 
osobně, trávím i hodně času na telefonu. 
Určitě nejsem samotář a individualista, 
to bych nemohla žít, jak žiji, ale samo-
tu mám ráda. Jsem sama ráda a umím 
být sama. Nehledám v tom nijak sebe-
poznávání a rovnováhu, to si nijak neu-
vědomuji, ale spíš mi teď napadá, jak si 
spolu povídáme, zda v tom není špetka 
zdravé sobeckosti, nebrat na nikoho 
chvíli ohledy, pustit si doma oblíbenou 
hudbu na celý dům, dát si masku na ob-
ličej a k tomu dobré velké kafe,“ uvažuje 
o hodnotě chvílí vytoužené samoty.

Papírky s odškrtnutými úkoly 
Asi to známe všichni, jak postupuje čas 
a jak nám přibývají léta, mnohé přehod-
nocujeme, děláme jinak. „Stárneme, je 
to přirozené. Sbíráme zkušenosti, ale 
měníme se i fyzicky, věk nezastavíme. 
Už nemohu pracovat v takovém zápřa-
hu jako před dvaceti lety, ale přijde mi to 
přirozené, vůbec se tím netrápím. Změ-
nilo se mi pracovní tempo, denní ryt-
mus, fyzický výdej a schopnost mozku 
absorbovat nové informace nebo si je pa-
matovat. Mám všude bločky s lepícími 
papírky, do diáře si zaznamenávám, co 
mám kdy udělat a komu zavolat. Miluji 
ten zvuk, kdy papírky trhám, že je splně-
no, a kdy své úkoly v diáři odklikávám 
a posílám do koše, že je hotovo,“ směje 
se Markéta.

Pandemie změnila rituály
Máme za sebou nelehkou dobu s covido-
vou pandemií, která ovlivnila všechny 
obory a profese. Headhunting nevyjí-
maje. „Pandemie byla pro mě těžká, ale 
výborná zkušenost. Mám zkušenosti 

s  ekonomickými poklesy trhu, mám 
zkušenosti s  nečekaným osobním vý-
padkem, kdy mě z  hodiny na hodiny 
hospitalizovali a nemohla jsem tři mě-
síce pořádně ani chodit. Ale toto bylo 
nové, protože jsme neznali vývoj a mož-
ný konec. 

V pracovním životě jsem se naučila 
spoustu věcí dělat jinak, změnili jsme 
organizaci kanceláře a zavedli digitali-
zaci. Ale hlavně jsme všichni táhli za je-
den provaz. V osobním životě jsem nejen 
své rituály změnila, ale i nové zavedla. 
Utvrdila jsem se, že mám rituály ráda 
a že je ráda dodržuji, přestože je jinak 
můj život docela pestrý na zážitky,“ svě-
řuje se Markéta.

Osobní rozvoj je nekonečný příběh
Markéta Švéda se na pracovním trhu 
pohybuje víc jak dvacet let, stále se 
něco mění a život před nás klade nové 
výzvy, stále je potřeba se něčemu učit. 
„Rozvoj osobních schopností řeším, až 
když mám pocit, že něco konkrétního 
potřebuji. Osobní rozvoj mám prováza-
ný s profesním rozvojem. Když v deva-
desátkách přišly počítače a končily faxy, 
šla jsem na školení Excelu. Teď jsem ab-
solvovala intenzivní školení na zlepšení 
využití LinkedInu. Do osobních schop-
ností ale také řadím své osobní - privátní 
dovednosti a znalosti. Prostě když mám 
pocit, že rozumím kouzlu akrylu, jdu na 
kurz malby oleje a maluji.  A když mám 
pocit, že po deseti letech samouky ital-
štiny se chci rozmluvit na úroveň „dob-
ré“ konverzace, tak se přihlásím na kurz 
a šprtám,“ říká.

Ve svém osobním rozvoji nevyužívá 
ani koučink ani mentoring, sází na sdí-
lení příběhů. „Ráda poslouchám kon-
krétní zkušenosti a názory zajímavých 
lidí, a to nemusí být jen úspěšní zástupci 
businessu. Zajímají mě lidské příběhy, 
moc si vážím mezilidské tolerance, ne-
urážlivé upřímnosti a tradičních vzta-
hových hodnot. Jsem velmi racionální 
člověk a hledám si cestu sama. Ráda ale 
požádám o  odborné rady specialistů, 
kam moje znalosti a zkušenosti nedo-
sáhnou,“ uzavírá Markéta Šveda. /

MOJE HOBBY

Mezi klidnější 
koníčky Markéty 
Šveda patří malo-
vání, zvlášť  
v ponurých pod-
zimních měsících 
jí dodává energii  
a radost.

Antoine de Saint-
Exupéry řekl: 

„Proměňte svůj život 
v sen, a své sny  
ve skutečnost.“

Nebojím se plnit  
si své dětské sny  
ani po padesátce.
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Zaměstnanci se v letošním 
roce dočkali většího růstu 
mezd, než podniky na jaře 
plánovaly. Některé firmy 
dokonce přidávaly dvakrát 
a bezmála 85 % společností 
bude zvedat mzdy i příští 
rok. To vše vyplynulo 
z Průzkumu k aktuálním 
mzdám a benefitům 
Randstad. Zaměstnavatelé 
tím reagují na dopady 
energetické krize – inflaci 
a zdražování. I tak ale reálná 
mzda klesá a hrozí migrace 
zaměstnanců za lepšími 
podmínkami. 

S polečnost Randstad provedla 
v průběhu září Průzkum k ak-
tuálním mzdám a  benefitům 
u  140 vedoucích firem z  růz-
ných odvětví v Česku. Zamě-
řovala se při něm primárně na 

růst mezd a plánované změny v počtu 
zaměstnanců. Některá data pak Rand-
stad porovnával s výsledky průzkumu 
HR Trends z  dubna 2022, kterého se 
účastnilo stejné množství responden-
tů, a soustředil se na rozdíly mezi jejich 
tehdejšími a nynějšími plány a úvaha-
mi. „Dalo by se říci, že vývoj situace ve 
firmách je oproti jarním predikcím zá-
sadně odlišný. Jak vyplynulo z průzku-
mu, základní mzdu navýšilo v první po-
lovině roku o 7,6 procentního bodu víc 
společností, než dle HR Trends v dub-
nu plánovalo. Přidávali také výrazně 
více, než na jaře zamýšleli, v několika 
případech i o 20 %,” informuje Martin 
Jánský, generální ředitel společnosti 
Randstad Česká republika. 

Místo navýšení mezd bonusy
Většina firem chtěla na jaře navyšovat 
maximálně o 5 %, během roku tak ale 
učinila pouze polovina, a to většinou 
v  segmentu výroby a  průmyslu, do-
pravy či FMCG. Stouplo ale množství 
podniků, které oproti původním plá-
nům nakonec přidávaly o 6–10 %, což 
se týkalo většinou strojírenství, retailu 
a distribuce. Navýšení, které by pokrylo 
inflaci (o 11–20 %), si dovolilo 7 % firem, 
na jaře ho přitom plánovala pouhá 2 %. 

Téměř třetina dotázaných firem pak 
ještě uskutečnila či během letošního 
roku plánuje sekundární navyšování 
mezd. Šest procent respondentů řeší 
současnou ekonomickou situaci jed-
norázovým bonusem.

Inflaci mzdy nedorovnají
O kolik svým zaměstnancům podniky 
nakonec zvýší mzdy, pro ně může být 
v následujícím kvartálu klíčové, co se 
týče udržení zaměstnanců. I přes vý-
znamnější přidávání se totiž většině 
firem nepodařilo zastavit pokles reál- 
ných mezd a  dorovnat inflaci, která 
v září meziročně vzrostla o 18 %. Pro 
většinu pracovníků je přitom výše 
mzdy hlavním faktorem, podle které-
ho si vybírají svého zaměstnavatele, 
a je tak možné, že dojde k větší migraci 
zaměstnanců. „Podnikům hrozí ztráta 
pracovníků. Pro českého zaměstnance 
je totiž typické, že místo raději změní, 
než aby se zaměstnavatelem vyjednával 
lepší podmínky své práce,” upozorňuje 
Jánský.

V  oblasti počtu zaměstnanců pak 
z Průzkumu k aktuálním mzdám a be-
nefitům Randstad vyšlo najevo, že 
třetina (34 %) firem plánuje navzdory 
ekonomické situaci nabírat, polovina 
(56 %) chce zůstat na stejném a pouhá 
desetina má v plánu propouštět. /

Firmy přidávaly víc,  
než plánovaly, reálné mzdy klesly

MZDY
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Do IT světa jste přišel z Ĺ Oréalu. 
Jak se liší svět FMCG a spotřební 
elektroniky z pohledu personalisty? 
Překvapivě velmi málo. Když jsem do 
Canonu přišel, měli jsme čtyři divize, 
stejně jako v  L'Oréal. V  L'Oréal jsme 
měli region střední Evropy stejně jako 
v Canonu. V L'Oréal jsme měli zhruba 
600 zaměstnanců, tady také. A nako-
nec tady i  tam byla kombinace B2C  
a B2B divizí.

A třeba prostředí?  
Kolik je v L'Oréalu žen? 
Zhruba 70 procent, v některých divi-
zích až 90 procent. Tam jsme naopak 
hledali co nejvíc mužů. Tady naopak 
cíleně hledáme vhodné kandidátky na 
všechny pozice. Například začínáme 
program Women in Sales, abychom 
dostali více žen do obchodních pozic. 
Pilotní program na Blízkém východě už 
má první absolventky a slaví úspěchy už 
půl roku po jeho začátku. A to v oblasti 
i oboru, kde není vůbec jednoduché se 
pro ženy prosadit. Pro firmu mají obrov-
ský přínos. Pokud je společnost příliš 
homogenní, nebude prosperovat. Nebo 

dokonce i zahyne. I proto se snažíme  
diverzifikovat.

Máte na starosti čtyři 
středoevropské země. Liší  
se nějak situace na těchto  
pracovních trzích?
Nijak zásadně − ať už co se týká pozitiv, 
tak i v tom, že v současné chvíli těch 
kandidátů není tolik jako dříve. Dostá-
váme méně životopisů, méně kvalitní 

kandidáty a kandidáti mají všude vyšší 
nároky na mzdy. Ve všech čtyřech ze-
mích relativně stejně.

Je nějaký trh pro vás jednodušší? 
Samozřejmě Česká republika. Byť jsem 
pracoval v několika zemích, nejvíc zku-
šeností jsem nabíral tady. Náš trh nejlé-
pe znám, pracoval jsem tu i jako konzul-
tant, pro PwC, pro KPMG, a hlavně pro 
společnost Hewitt Associates, kterou 
jsem 5 let vedl v ČR a SR, a naštěstí mám 
dobré kolegyně a kolegy, ať už v Polsku 
nebo Maďarsku. 

Na čem teď  lidem nejvíc záleží? 
Do popředí se zejména po covidové pan-
demii dostává téma well-beingu a tzv. 
work-life balance. Mladí kandidáti ne-
mají zájem o časté a dlouhé přesčasy, 
ale spíše se zajímají o to, aby měli dost 
času a energie i pro volnočasové aktivi-
ty. Dobrý plat je samozřejmě atraktivní 
pokaždé, ale zdaleka to není jediné mě-
řítko, podle kterého se lidé rozhodují. 

Máte recept na šťastného 
zaměstnance. Co zabírá? 

HR má takovou roli,  
jakou si vyboxuje
Jeho životopis je úctyhodný: 28 let v personalistice, a to na všech pozicích od komunikace 
až po konzultantské nebo regionální. Má zkušenosti z potravinářství, farmacie, kosmetiky, 
poslední tři roky jezdí do kanceláře v pražských Holešovicích, kde sídlí Canon. Ve třech 
divizích zaměřených na foto-video, kancelářské technologie a digitalizaci pracuje  
250 zaměstnanců. Z Prahy ale Andrew Krenek řídí HR celého regionu střední Evropy.

TEXT ALENA KAZDOVÁ 

FOTO ARCHIV CANONPRÁCE A JÁ
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PRÁCE A JÁ

Nikdy to není o jediném faktoru a už 
vůbec ne o  přeplácení lidí. Za těch  
28 let v personalistice nikdy lidé nezů-
stávali ve firmě jen proto, že jim firma 
platí nejlépe na trhu. I když se snažíme 
zůstat platově konkurenceschopní, 
nepovažuji přeplácení za funkční ces-
tu. V  Canonu jde nejvíce o  hrdost na 
značku, každý rok nám to potvrzují 
výzkumy. K tomu balíček benefitů jako 
například multipass, různé příspěvky 
na pojištění, na důchodové připojiště-
ní, ale také například Den zdraví či vi-
tamínové balíčky.

Mezi benefity bych zařadil i  to, že 
jsme on-line modus operandi, zavede-
ný během covidu, nechali i nyní. Za-
městnanci mají možnost trávit 2 až 3 
dny v týdnu na home office a zbylé dva 
až tři dny jsou v kanceláři. Pomáhá to 
lidem s malými dětmi nebo těm, kteří 
se musí starat o někoho v rodině. 

Povídáme si česky, ale máte 
anglické jméno. tak pojďme 
vysvětlit, čím to.
Jako dvacetiletý jsem emigroval z teh-
dy totalitního Československa nejprve 
do Německa a poté do Spojených států 
amerických, kde jsem zůstal deset let. 
A když jsem se sem vrátil v roce 1994, 
Andrew Krenek, jméno ze Spojených 
států, už mi zůstalo. Podle příliš peč-
livého úředníka nebylo možno si moje 
jméno převést zpátky na to původní, 
české podoby − na Ondřeje. Takže jsem 
zůstal Andrew Krenkem, měl jsem to 
potom ve všech dokumentech, manžel-
ka, děti se jmenovaly Krenkovi, tak už 
jsem u toho zůstal, i když jsem po peri-
petiích získal zpátky i české občanství.

Proč jste šel do personalistiky? 
Po návratu ze Spojených států jsem 
hledal uplatnění v nadnárodních spo-
lečnostech, díval jsem se na dvě oblasti. 

Jedna právě byla personalistika, proto-
že jsem pracoval jako v USA jako střední 
manažer. A druhá právě byla ta oblast 
korporátní komunikace. Přišla nabíd-
ka ze společnosti Kraft Jacobs Suchard 
na pozici personálního ředitele, která 
kombinovala obě oblasti. Takže to vy-
hrálo a díky této pozici, ve které jsem 
zůstal potom nějakých skoro pět let, než 
jsem se posunul na regionální pozici  
do farmacie, vítězila personalistika. 
Takže se dá říci, že v tom hrála roli i vel-
ká náhoda. 

Máte v oboru rozsáhlé zkušenosti, 
jak se personalistika proměnila?
V 90. letech si celý obor na konferencích 
stěžoval, že vymýšlíme personální pro-
gramy pro byznys a ten se tím potom 
buď neřídí nebo nás nechce poslouchat. 
V každé firmě má ale HR takovou roli, 
jakou si vyboxuje a pak i uhájí. A vydo-
bude si ji jen tím, že dokáže byznysu na-
slouchat. V tom vnímám největší posun 
− drtivá většina personalistů pochopila 

svoji roli, naslouchá a dodává takové 
služby, které byznys potřebuje. 

Teď z vás mluví konzultant!
Konzultant musí umět naslouchat klien-
tům. I já se musím dívat na kolegy jako na 
interní zákazníky. Co od nás potřebujete 
na příští rok? Kolik budete chtít mít lidí 
a jak se budete chtít vzdělávat? Schop-
nost naslouchat se hodně zlepšila. A ne-
budu mluvit ani o tom, že se hodně pro-
cesů zautomatizovalo i v HR, byť zrovna 
dneska musím podepsat 400 dodatků, 
protože jsme zjistili, že to digitálně  
není možné. 

Takže když vás slyším, tak  
to vypadá, že nejdůležitější  
vlastnost personalisty je…
…naslouchat a dýchat s tou firmou.

Jak vypadá váš pracovní den?
Je to velmi různorodé, někdy až chao-
tické. Během jednoho dne se „připletu“ 
třeba i  do pětadvaceti procesů, které 
prostě musím hned ten den neodklad-
ně řešit. Řešíme rozpočty a najednou za 
mnou přiběhne kolegyně, že kolega chce 
odejít, musíme to hned vyřešit, další po-
třebuje školení pro nové manažery. 

Tak třeba vás jednou nahradí robot.
Je to možné. Chatboti se už využívají 
právě třeba na screening kandidátů, 
v employer brandingu využíváme vir-
tuální realitu, aby se potenciální kan-
didáti mohli projít po naší kanceláři. 
U assessmentu kandidátů hraje prim 
umělá inteligence. Určité procesy se 
automatizovat určitě dají, ale když mu-
sím jít řešit kolegu, který bojuje s long 
covidem a  nemá už na to, aby chodil 
do kanceláře, domluvit se s ním lidsky, 
za jakých podmínek by ještě pracovat 
mohl, to opravdu robotem nahradit 
zatím nelze. / 

Většina personalistů 
pochopila

svoji roli, naslouchá  
a dodává takové

služby, které byznys 
potřebuje.
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Lidé jsou

Renata Millerová, HR ředitelka společnosti ThermoFisher, pochází z Beskyd. 
Ráda chodí po horách a cestuje. Její srdcovkou je Jižní Amerika, kam se 
ráda vrací. Má ráda architekturu, moderní tanec a balet. HR se věnuje 20 let. 

jako hory

Po kratší univerzitní praxi v rám-
ci doktorandského studia se roz-
hodla přestěhovat do Brna za 
svým partnerem, a jak s úsmě-
vem říká, tak trochu omylem 
kývla na pozici v HR v tehdejší 

brněnské centrále Volksbank. Renata 
mluvila výborně německy, což byl teh-
dy jeden z předpokladů na tuto pozici. 

Po pár letech praxe ve Volksbank, kde 
měla na starosti hlavně vzdělávání, zjis-
tila, že jí tehdejší prostředí v bankovním 
sektoru moc nevyhovuje, a rozhodla se 
rozhlédnout po něčem novém. Vzpomí-
ná, že tehdy zrovna v Brně otvíralo IBM 
svoji budoucí velkou pobočku v tech-
nologickém parku u VUT, ale taky se 
objevila velmi zajímavá generalistická 
pozice v technologické firmě Siemens. 

Vybrala si generalistické HR
„Siemens byl pojem a  pohovor nebyl 
vůbec jednoduchý, dnes bývají case 
studies běžnou součástí pohovorů, ale 
tehdy jsem dostala za úkol taky case 
study, jak si to vlastně do budoucna 
představuji, že to v  rámci své pozice 
nastavím. Siemens byl pro mě skvělou 
školou, protože jsem si opravdu sáhla 
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na reálné generalistické HR v  globál-
ní firmě a  hlavně si vybudovala zá-
klady všeho, co se mně do budoucna  
hodilo ‒ Comp. & Ben., řízení projektů, 
talent management, interní komuni-
kace, performance management, HR 
controlling, mobility atd. Postupně jsem 
zjišťovala, jak holistický obor to je, a že 
pokud chci být pro byznys užitečná, 
musím rozumět taky ekonomice firmy 
a umět se prezentovat nejen na základě 
svých přesvědčení, ale také na datovém 
podkladu. Zároveň jsem si uvědomila, že 
svět v technologické firmě je to, co mně 
vyhovuje. Bavila mě kombinace R&D, 
Engineeringu a výroby a taky hmatatel-
ný produkt, který byl dostatečně složitý, 
ale přesto pochopitelný. Taky jsem se de-
finitivně ujistila, že jsem duší generalis-
ta a chci jím zůstat i do budoucna. Měla 
jsem štěstí na šéfa, který byl dostatečně 
náročný a inovativní, ale zároveň velmi 
lidský a do toho skvělý analytik. Tehdy 
jsem pochopila, že je dobré umět nejen 
pracovat s  talenty, umět nabírat lidi, 
ale že se v HR hodí umět i kontingenční 
tabulky“, směje se. „Tímto dávám Davi-
dovi Vaňkovi vlastně dodatečný hold za 
to, jak mně umožnil se rozvíjet.“

Zkušenosti z IT firmy
Po business partneringu si chtěla vy-
zkoušet vedení lidí se vším všudy a opět 
se naskytla příležitost v  tehdy mladé 
rostoucí SW pobočce, dnes již etablova-
né EmbedIT společnosti PPF. Byla jejich 
první HR manažerka. „Myslím, že to 
byly ještě docela turbulentní roky, fir-
ma hodně rostla, ale ještě neměla v Brně 
úplně vybudovaný seniorní leadership 
team a spoustu věcí se řešilo z Prahy, kde 
bylo hlavní sídlo firmy.  Neměli jsme ži-
tou vizi, misi a všechny ty pěkné věci, 
které dnes používáme jako kotvy při 
udávání směru, a budoucí jméno firmy 

ještě nebylo na světě. Vzpomínám, že 
jsem tehdy zakládala firemní intranet, 
abych nastavila interní komunikaci, 
a taky jsme si lámali hlavu s performan-
ce managementem,“ vzpomíná Renata 
Millerová. 

Poprvé tam přičichla ve velkém 
k tomu, co obnáší práce v čistě SW firmě 
a jak specifické prostředí na komunikaci 
s lidmi to je. „Měli jsme tam mix všech 
možných lidí od super komunikativních 
lidí až po takové ty IT nerdy,  kteří když 
vás viděli, tak se dívali do stěny, a kdyby 
nemuseli mluvit, tak neřeknou ani slo-
vo. Já se řídím heslem, co tě nezabije, to 
tě posílí, takže i toto byla ve finále skvě-
lá škola, kde jsem se postupně naučila 
samostatně rozhodovat, obhajovat své 
myšlenky a pracovat s různorodostí,“ 
říká Renata Millerová. V této firmě také 
zažila první větší ekonomickou krizi, ří-
dila poprvé restrukturalizaci poboček 
a zjistila, co je to outplacement. 

Rodičovská dovolená plná práce
Nasycená pracovními i  soukromými 
zážitky – je totiž vášnivá cestovatelka 
a poznávačka jiných kultur, si po třicít- 
ce uvědomila, že je čas se zastavit, po-
dívat se do slunce a mít děti. „Mateřství 
jsem si díky tomuto předchozímu na-
sycení opravdu užila. První rok jsem se 
jen courala se psem a první dcerou po 
krajině a využívala možnosti být venku 
v  době, kdy ostatní sedí v  kanclu, ale 
protože jsem holka neposedná, po roce 
roce a půl jsem potřebovala další náboj. 
Tehdy mě oslovila kamarádka, že by 
jedna vznikající síť prodejen se zdravou 
výživou potřebovala pomoc s nastave-

ním základních procesů a pomoc s ná-
borem. Kromě nastavování základních 
personálních procesů jsem si vyzkouše-
la i nábor super řezníků  a musím říct, 
že to bylo podobně složité, jako najít  
DevOps Developera,“ říká s úsměvem 
Renata Millerová. Firma totiž nehledala 
jen prodavače a jen řezníky, ale mistry 
svého oboru vycvičené i v perfektní zá-
kaznické obsluze a komunikaci. „Hleda-
li jsme až v Rakousku. Do toho jsem or-
ganizovala koncert Kašpárka v Rohliku 
pro jeden charitativní projekt a začala se 
naplno věnovat svému koníčku – foce-
ní. Vzdělávala jsem se ve Photoshopu. 
Focením jsem si postupně při mateřské 
nakonec taky slušně vydělávala,“ popi-
suje poměrně pestrý život na rodičovské 
Renata Millerová. 

Nový pracovní start
„Když měla druhá dcera 2 roky, uviděla 
jsem inzerát firmy FEI, která se v Brně 
zabývala výrobou a vývojem elektrono-
vých mikroskopů a která málokdy hle-
dala někoho do týmu. Zároveň to byla 
další hightech příležitost a já věděla, že 
časování není z pohledu mladší dcery 
sice optimální, ale pokud to nezkusím, 
budu toho litovat. No, a když mně vo-
lali, že mě berou, měla jsem radost, ale 
věděla jsem, že pokud se nedomluvíme 
na částečném home office, bude to pro-
blém,“ říká Renata Millerová. Říct si v té 
době o home office byla v českém pro-
středí troufalost, ale ve FEI skvěle zafun-
govalo to, že měla šéfku Holanďanku, 
pro niž   to bylo samozřejmé. „K mému 
překvapení jsme se domluvili ve FEI i na 
nástupním bonusu, který mně umož-
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nil zaplatit chůvu, která mně pomohla 
s dcerou v překlenovacím období, než 
mohla nastoupit do školky. Tato zkuše-
nost a moje tehdejší pomateřská vyjuka-
nost pro mě představovala silný podnět, 
který mně dost pomohl vžít se do situace 
mně podobných a začít brát téma pod-
pory rodičovství, diverzity a  inkluze 
jako záležitost, kterou je nutné se v na-
šem oboru zabývat. Uvědomila jsem si, 
jaké jsem měla štěstí jen díky tomu, že 
jsem natrefila na lidi, kteří myslí za roh 
a nedívají se jen na tady a teď. Dnes se 
snažím být v podpoře diverzity a rodi-
čovství hodně aktivní, protože vím, jak 
důležité je mít dobrý restart nejen po 
návratu z rodičovské, ale jak důležitá je 
podpora i během ní,“ vysvětluje dopad 
vlastní zkušenosti na svou nynější práci.

Zkušenosti z akvizice a další růst
„Ve FEI jsem narazila na skvělé lidí a fi-
remní kulturu. Dostala jsem na starosti 
R&D, které jsem vedla tři roky, a postup-
ně jsem si prošla všemi odděleními až po 
výrobu, což bylo velmi užitečné. Po ak-
vizici s ThermoFisher jsem se podílela 
na snoubení obou firem a change mana- 
gementu. Postupně se situace vyvinula 
tak, že jsem byla vedením firmy oslove-
na, abych ji začala vést nejprve na úrov-
ni České a Slovenské republiky, a poté 
se začaly nabalovat další země jako 
Chorvatsko, Srbsko a Polsko.“ V prů-
běhu Covidového lockdownu vedla i 
druhé největší ThermoFisher pobočky 
v Litvě s 1 800 zaměstnanci. Dnes má na 
starosti jen v ČR 8 divizí s pobočkami 
v Brně, Praze a Pardubicích s vlajko-
vou divizí elektronových mikroskopů 
a spektroskopů v Brně, která aktuálně 
čítá 1 650 zaměstnanců a 120 internů. 

„Když se mě někdo ptá, jak zvládám 
tu obrovskou komplexitu, tak často 
nevím, co přesně odpovědět. Myslím, 
že mě charakterizuje kombinace po-

kory, zvídavosti, kreativity, velké mo-
tivace učit se a schopnosti zvednout se 
a jít dál v dobách náročných. Já miluji 
hory, jsou magicky krásné, ale nedají 
vám nic zadarmo. A  lidé jsou jako hory, 
tak trochu nevyzpytatelní, ale když při-
jdete na to, jak fungují, najdete jejich 
motivace, pohnutky, tak se v nich nau-
číte orientovat. Někdy sice potřebujete 
cepín nebo mačky, abyste si neublížila, 
ale bez propadů a dělání chyb není po-
sun,“ říká.

Spoléhat se na druhé
Čím je starší, tak si uvědomuje, že jsou 
věci, které nevyřeší sama. Učí se kon-
sensuálnímu leadershipu, což je mimo-
chodem disciplína, která je zvlášť důle-
žitá v korporátech, abyste nevyhořeli 
pokaždé, když nedosáhnete kýžených 
100%. Renata se snaží  o tzv. nejlepší 
možné optimum. Vysvětluje to  i všem 
nováčkům na  introduction worksho-
pu, kdy představuje firmu jako demo-
kratickou s  otevřenou komunikací. 
Upozorňuje je, že mohou za šéfy cho-
dit se vším, což ale automaticky nezna-
mená, že se naplní všechny představy 

jednotlivců. Nabádá je, že by to i přesto 
neměli vzdávat, protože pokud mana-
žeři nebudou mít zrcadlo od lidí, začne 
management dělat chyby.

„Další věc, kterou jsem se s věkem 
a taky s rostoucí komplexitou role nau-
čila, je spoléhat se na druhé. Není v si-
lách jednoho člověka řídit tolik zemí, 
aniž by měl kolem sebe lidi, kteří ve fi-
nále v detailu ví dost často více než vy. 
A já mám skvělý tým, je to ten nejlepší 
tým na světě, pro mě,“ směje se. 

Profesionální tým
Svůj tým se snaží vést tak, aby si ho byz-
nys vážil. „Možná jsem někdy náročná, 
ale je to pro to, že chci být na svůj tým 
hrdá skrze věci, které děláme. V rámci 
vaší práce není nic lepšího, než když 
máte své místo u  kulatého stolu a máte 
možnost ovlivňovat dění ve firmě 
a byznys si cení vašeho názoru. Proto se 
snažím svůj tým vést k samostatnosti, 
profesionalitě, spolupráci, vysoké míře 
integrity, kvalitě, ale hlavně k lidství – 
HR partneři musí být dobří mediátoři, 
kouči, mentoři ale i  bussinessmeni 
(v našem případě women) v jednom. 
Musí mít plnou důvěru a  kredibilitu 
u byznysu. A takový tým mám, a pro-
to, když se zítra ztratím, vím, že můj 
tým pojede dál a dobře mě zastoupí,“ 
říká Renata. 

Toto odstoupení jí také umožňuje 
věnovat se více networku s  dalšími 
firmami, což je hodně důležité nejen 
pro inspiraci směrem dovnitř firmy, 
ale taky jako možnost ovlivňovat věci 
přes zájmové platformy směrem ven. 
„Dobré firmy už totiž naštěstí pocho-
pily, že všichni lovíme ve stejném 
rybníku a lepší než jít proti sobě, je jít 
spolu a vzájemně kultivovat pracovní 
prostředí a trh v České republice. Pro 
mě je to navíc taky další zdroj učení se,“ 
dodává Renata. /

Hory ji  
odjakživa přitahují.
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Home office už není 
tak trendy. Po období 
koronavirové pandemie, 
kdy kancelářské budovy 
zely prázdnotou, se situace 
značně mění. Mnoho lidí už 
jezdí do práce osobně, při 
zohlednění všech nákladů je 
to pro méně nákladné. 

„D oma si totiž musíte platit 
všechno sami, a to včetně 
energií, opotřebení do-
mácnosti nebo také ma-
ličkostí jako například 
káva či jiné nápoje. Navíc 

zaměstnavatel nepřispívá například na 
pracovní stůl, technologické vybavení 
pro online konference nebo samotný 
internet. Na základě plateb za oběd re-
gistrujeme, že se oproti minulému roku 
o 40 procent víc lidí přesouvá do kance-
láře,“ prohlásil Zoltán Finta, obchodní 
ředitel LemonPay – benefitní platební 
karty pro zaměstnance. 

Ceny energií a návrat do kanceláří
Práce z domova byla v době pandemie 
dokonce vládou doporučená. A  tak 
si mnozí na tento komfort navykli. 
V současné době ale probíhá přesun do 
kancelářských prostor. „Vidíme to na 
základě četnějšího placení obědů naší 
kartou v místech práce. Oproti minu-
lému roku je celkový nárůst v  tomto 
v  desítkách procent,“ vysvětil Zoltán 

Finta, podle kterého vyhnali lidi z do-
movů například zvýšené výdaje za ener-
gie. „Když pracuji doma, musím si více 
zatopit a spotřebuji také větší množství 
elektriky či vody.“

Navíc ve dvojpokojových či troj-
pokojových bytech nejsou prostory 
uzpůsobené k  tomu, aby se tam dalo 
adekvátně pracovat. A nepřispívá to ani 
v rámci firemní kultury. „Některé pro-
fese vyžadují dress code a určitou úro-
veň. Když pak probíhá důležitý online 
hovor z jejich domova a jsou oblečeni 
v tričku, nevypadá to hezky. Naopak 
když jste v zasedačce, tak je to daleko 
reprezentativnější,“ dodal Zoltán Fin-
ta z LemonPay – přední benefitní karty 
pro zaměstnance, která je akceptovaná 
všude tam, kde jsou platební terminály 
a čerpání benefitů je v souladu s platnou 
legislativou. 

Také zaměstnavatelé  
řeší nárůst nákladů
Někdy je ale návrat do kanceláří zapříči-
něný praktickým přístupem zaměstna-

vatele. „Náklady rostou i firmám kvůli 
zvýšeným pronájmům za kancelářské 
prostory. Vedení potřebuje, aby v těch 
vytápěných prostorech byli zaměstnan-
ci. A tak často zaměstnavatelé lákají své 
lidi tím, že jim zařizují v práci například 
jazykové kurzy nebo další benefity. Dů-
ležitým faktorem je také možnost mít 
fyzickou schůzku v sídle firmy s potřeb-
ným zázemím a vybavením. Kombinace 
home-office a schůzek v kavárnách se 
také promítají do zvýšených nákladů 
v  podobě pohonných hmot, nákladů 
na občerstvení, parkovné a to na straně 
zaměstnance i zaměstnavatele. Přesu-
ny s domova na různá místa znamenají 
oproti práci z kanceláře také výraznou 
časovou ztrátu během produktivní části 
dne,“ dodal Finta, podle kterého se změ-
nila také pracovní doba.

„Vidíme, že lidé nechodí třeba přesně 
na devátou hodinu, ale díky kombinaci 
home-office pro administrativu a práce 
z kanceláře pro exekutivní aktivity čas-
to dorazí do sídla společnosti později. 
Nejčastěji dorazí přes oběd.“ /              (tz)

LemonPay: Práce z domova  
se lidem nevyplácí
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Letošní ročník soutěže  
HREA byl mimořádný

HREA
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T ento ročník již tradiční soutěže, 
kterou PMF každoročně orga-
nizuje, byl mimořádný, a to ne-
jen rekordním počtem přihlá-
šených projektů, ale i  pestrou 
skladbou zaměření a témat jed-

notlivých projektů. Zatímco minulým 
ročníkům dominovala témata spojená 
s digitalizací, jistě vlivem covidové doby, 
tak letos kromě témat digitalizace HR 
procesů – např. náboru a onboardingu, 
zahrnoval témata jako práce s talenty, 
udržení a nabídka kratších úvazků pro 
rodiče s dětmi (např. projekt Kiwi, Red 
hat), ale také diverzity a inkluze např. 

projekt Pivovarů Staropramen), flexibi-
lity (např. projekt společnosti Vodafone 
CZ),  nechyběly ani komplexní projekty 
vzdělávání (např. z dílny Letiště Praha) 
nebo revize firemní kultury (projekt ne-
ziskové organizace Loono), zdravého 
pracoviště i životního stylu (dm droge-
rie) a řada dalších témat. 

Opravdu nebylo jednoduché vybrat 
ty nejlepší, a kdyby porota mohla, oce-
nila by zřejmě každý projekt. Byl to 
opravdu vyzrálý ročník! Všechny pro-
jekty dohromady totiž odrážejí obrov-
ský posun v práci HR za poslední roky 
a také to, že zástupci HR mnoha spo-

lečností mají chuť výsledky své práce 
předvést na veřejnosti.

„Naprosto skvělá atmosféra, nadšení 
lidí, kteří zde představují své projekty 
přihlášené do naší Soutěže o nejlepší 
personální projekt roku, radost těch, 
kteří vyhráli, inspirace, kterou si všich-
ni účastníci odnášejí,  to vše neodmys-
litelně patří k našemu HREA Summitu. 
Myslím si, že není lepší možnost, jak se 
dozvědět a také veřejnosti představit, co 
všechno personalisté ve svých firmách 
dělají, a  zároveň ocenit ty nejzajíma-
vější projekty, i proto je pro nás v PMF  
tato soutěž jednou z nejdůležitějších

Do letošního ročníku 
soutěže o nejlepší 
personální projekt HREA 
2022, který už skoro dvě 
desetiletí organizuje 
společnost People 
Management Forum, 
se přihlásilo rekordních 
29 projektů, a to do tří 
kategorií: Velké společnosti, 
Střední a malé společnosti 
do 500 zaměstnanců 
a Neziskové organizace 
a veřejná správa. Projekty 
měly velmi vysokou úroveň 
a porota neměla vůbec 
snadnou úlohu, i proto 
kromě vítězných cen 
ocenila některé projekty 
čestným uznáním. 

HREA

Čestné uznání 
za inovativnost 
obdržel projekt 
společnosti Busi-
ness Logic.

Čestné uznání
za podporu flexibili-
ty a diverzity získal
projekt společnosti 
Thermo Fisher 
Scientific.

FB Skupina HR 
brainstorming 
získala Cenu 
prezidenta.
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aktivit,“ okomentovala soutěž Eva Hej-
lová, viceprezidentka PMF.

Generálním partnerem soutěže 
byla společnost OKsystem, dalšími 
partnery byly společnosti: Manpower, 
MotivP, Imagelab, Brandbakers advi-
sory, mediálním partnerem byl týde-
ník Ekonom.

Známe vítěze HREA 2022
V kategorii Velké společnosti se vítě-
zem stala společnost O2 CZ s projek-
tem Talentový program O2 Heroes. 
V  této kategorii obdržel pak Čestné 
uznání za podporu flexibility a diver-
zity projekt StayIn společnosti Ther-
mo Fisher Scientific a Čestné uznání 
za náročnost a komplexnost projektu 
řešení outplacementu získal projekt 
společnosti Sony DADC CZ Outplace-
ment program Moje budoucnost. 

V kategorii Střední a malé společnos-
ti zvítězil projekt Flexibilní pracovní 
systém ‒ Flexibilka od společnosti gre-
iner packaging slušovice. Čestné uzná-
ní za inovativnost získala společnost  
Business Logic za projekt Coinwage.

V  kategorii Neziskové organizace 
a veřejná správa ocenila porota jako 
vítězný projekt Městské části Praha 7 
nazvaný Rozvoj Městské části Praha 7 
s  důrazem na manažerský rozvoj ve-
doucích pracovníků. 

Mimo tyto kategorie byla za mimo-
řádný společenský přínos letos udělena 
Cena prezidenta PMF neziskové společ-
nosti FB Skupina HR brainstorming  
za přípravu a uskutečnění akce Stands  
for Ukraine. 

Ceny a čestná uznání byly předány na 
HREA Summitu, který se konal 18. říj-
na v prostorách společnosti Oksystem 
v Praze. Na HREA Summitu se předsta-
vily všechny soutěžící projekty a účast-
níci na konci HREA Summitu vybírali 
online hlasováním projekt, kterému by 
udělili Cenu veřejnosti. Tuto cenu pak 
ve velké konkurenci získal již porotou 
oceněný projekt Flexibilka společnosti 
greiner packaging slušovice. 

Některé projekty představujeme již 
v tomto vydání HR fora, další chceme 
představit v  následujících vydáních 
našeho časopisu. / 

HREA

Byl to opravdu
vyzrálý ročník! 

Všechny projekty
dohromady  

totiž odrážejí 
obrovský posun  

v práci HR  
za poslední roky.

Vítězem v kategorii Střední 
a malé společnosti je projekt 
Flexibilka firmy greiner pac-
kaging slušovice. Získal  
i Cenu veřejnosti.

V kategorii Neziskové or-
ganizace a veřejná správa 
zvítězil projekt Městské 
části Praha 7.

V kategorii Velké společ-
nosti si vítězství odnesl 
projekt společnosti O2 CZ 
O2 Heroes.
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Chcete mít 
novinky a trendy 
v HR managementu 
jako na dlani?
Čtěte časopis HR forum!

Více informací o předplatném
hrforum.cz/produkty-a-sluzby/casopis/informace

Cena celoročního předplatného: 1 600 Kč (1 760 Kč včetně DPH).
Pro studenty a státní správu: 900 Kč (990 Kč včetně DPH).
Časopis lze zakoupit i jednotlivě – cena 293 Kč včetně DPH.

Čtěte časopis HR forum!

• Je unikátním průvodce ve světě managementu 
• Přináší trendy v HR managementu z tuzemska i ze světa 
• Inspiruje konkrétními příklady z praxe 
• Přináší příběhy úspěšných fi rem a jejich leadrů 
• Dává slovo osobnostem, které jsou v HR úspěšné 
• Nabízí data a přehled o vývoji situace na trhu práce 
• Sdílí data, prognózy a informace, které HR potřebuje, 

aby bylo strategickým partnerem vedení 
• Pomáhá orientovat se v sociálních sítích a nabízí case 

studies v jejich využívání

Proč si HR forum předplatit? Součástí předplatného 
je služba zprávyPMF@
Selfl earning, která 
předplatitelům do emailu 
prináší každý týden 
zajímavé informace 
a vzdělávací články. 
Věříme, že časopis, 
bude vaším užitečným 
průvodcem a pomocníkem 
v oblasti HR, ve vedení 
lidí i v osobním rozvoji 
každého z vás. 

HRF_casopis_2022_200x275.indd   2HRF_casopis_2022_200x275.indd   2 16.03.2022   14:5616.03.2022   14:56
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Nejvyšší čas pořídit svým zaměstnancům Flexi Pass
A vyrazit třeba na Kanáry. Dopřejte svým zaměstnancům vytoužený relax. S Flexi Passem 
 jim dáte tisíce možností. Pořiďte si do firmy skvělý benefit pro zábavu, zdraví i odpočinek.
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