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FORUM

Vizitkou
firemní kultury
jsou šéfové
TÉMA MĚSÍCE

HR a práce s daty
LEADERSHIP

Krize odhaluje
kompetence
manažerů

ŠTĚPÁN LUKEŠ

Nová, silnější témata si HR
musí nastavit

samo

PMF vyhlašuje soutěž o nejlepší personální projekt

HREA EXCELLENCE
AWARD® 2020
Posláním „HREA Excellence Award 2020“ je ocenění
nejlepších projektů v oblasti řízení lidských zdrojů.
Projekt můžete přihlásit do jedné z následujících kategorií
1. kategorie

2. kategorie

3. kategorie

Velké
společnosti
nad 500 zaměstnanců

Střední a malé
společnosti
do 500 zaměstnanců

Neziskové
organizace
a veřejná správa

Stanovy a podmínky soutěže naleznete na www.hrforum.cz
Přihlášku zasílejte do 31. srpna a prezentaci ve formátu PPT k soutěžnímu projektu
do 11. září 2020 na e-mailovou adresu helena.tesarova@pmf-hr.com

Generální partner HREA

Partneři ceny HREA

Partneři soutěže
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Z

ažíváme největší krizi od 20. let minulého století, tvrdí Mezinárodní měnový fond. Globalizace vypustila džina z lahve a svět se změnil. Zdravotní, ekonomické a sociální dopa-
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dy jsou už nyní obrovské. Krize však může být i katarzí, protože
si uvědomíme, jaké hodnoty jsou ty důležité. Určitě je to zdraví,
dále svoboda a sociální kontakty a zcela jistě práce. Nechci věš-

Redakční rada:
Jana Havlíčková, Hana Caltová,
Jiří Halbrštát , Eva Hejlová

tit z křišťálové koule, ale zajištění práce a udržení klíčových lidí
bude prioritou i pro HR. Bude to ale už jiné HR. Minimálně více

Grafický layout, sazba:
Johana Kratochvílová, johana@signatura.cz
telefon: 776 610 321

digitalizované. Práce z domova, na níž jsme museli den ze dne
všichni přejít, nás naučila pracovat s nejrůznějšími technologi-

Foto na obálce:
Johana Kratochvílová

emi, abychom se mohli společně virtuálně setkávat, radit, rozhodovat.

Tisk:
Tiskárna Jiskra
Gustav Horník
Telefon: 602 311 189

Také PMF muselo změnit způsob své práce a přesunout řadu
svých aktivit do online podoby. Snažíme se HR komunitu podporovat i sdílením aktuálních informací o situaci na našem webu.

Péče o klienty:

Od půlky března vám jsme tak začali nabízet i naše akce online,

Radka Voříšková, telefon: 774 712 795,
e-mail: radka.voriskova@pmf-hr.com

jde o inspirace na téma práce z domova, legislativní webináře,
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telefon: 225 985 225, 777 333 370
příjem SMS 605 202 115
e-mail: send@send.cz, www.send.cz

odborné HR panelové diskuse. Věříme však, že na podzim už
bude možné odborné akce pořádat v původním formátu a že
touha lidí po setkávání a networkingu na ně přiláká nejen členy PMF, ale většinu HR profesionálů. Většinu akcí, plánovaných
na jarní měsíce, jsme se proto rozhodli přesunout na podzimní
termíny. Kromě Exchange meetingů a Inspirací chystáme 6. října
velkou HR konferenci a nepřijdete ani o HR forum v Brně a Ost-

Informace o předplatném:
Dita Stodolová
telefon: 224 235 750, 608 071 381
fax: 224 232 353
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ravě, samozřejmě s aktuálními tématy. Od září opět zahájí Institut PMF programem Profesionál.
I letos pořádáme soutěž o nejlepší personální projekt HREA.
Kvůli mimořádné situaci jsme odevzdání přihlášek a zasílání pre-

Předplatné:
Plná cena předplatného je 1 400 Kč
(bez DPH) ročně, pro předplatitele ze
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na www.hrforum.cz. Pro heslo kontaktujte
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označeny. HR forum neodpovídá za jejich
obsah, ani jazykovou úroveň.
Vydávání povoleno MK ČR pod číslem 8257.

zentací posunuli až do konce srpna. Přivítali bychom, kdybyste
do soutěže přihlásili kromě vašich loňských projektů i aktuální
Eva Hejlová
viceprezidentka
a výkonná ředitelka
PMF

projekty, v nichž by se objevily vaše zkušenosti z práce HR v době
nouzového stavu. Témat se nabízí spousta: Jak jste si poradili
s řízením a vedením lidí na home office, jak fungovaly a s čím se
potýkaly provozy, bez nichž by ekonomika nemohla existovat –
výroba, průmysl, energetika, ale i retail a služby, jak se vzdělávali
a komunikovali lidé na home office, jak pracovali obchodníci,

Nevyžádané rukopisy se nevracejí.

čím firma pomohla hrdinům v první linii, co jste dělali, abyste

Nepovoleno přetiskování a reprodukování

nemuseli propouštět, půjčovali jste lidi jiným firmám, kde jste

bez souhlasu redakce.

hledali zdroje, když zaměstnanci chyběli vám? Těšíme se na vaše

Toto číslo vychází 24. 4. 2020.

inspirace a zkušenosti.
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Přejeme vám hodně zdraví a inspirace pro další vývoj HR. n
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Je nábor v krizi
opravdu mrtvý?

Ze zákulisí
Před pár měsíci firmy zoufale sháněly nové lidi a slibovaly
hory doly. Lidé měnili práci, která by je bavila a měla smysl.
Vše je dnes jinak. Po řadě týdnů v nouzovém režimu na home
office se většina lidí těší na návrat do práce, jejich motivace
zase normálně pracovat je obrovská. Hodnoty z doby blaho‑
bytu se přesypaly. Mít práci je najednou největší hodnota.
Vždyť v době koronavirové museli opustit svou profesi ti,
kteří své živnosti den ze dne museli zavřít a vzít to, co bylo
zrovna k dispozici. Skvělí umělci a umělkyně různých oborů
nyní sedí za pokladnami v supermarketech. A řada lidí o práci
přišla. Díkybohu náš národ má v sobě geneticky zakódovanou
imunitu přežít v těžkých dobách – díky solidaritě a spolu‑
práci. Vzpomeňte na úplný začátek doby koronavirové, kdy
chyběly ochranné pomůcky, ale pomohli jsme si a šili roušky
nejen pro sebe, ale hlavně pro ty v první linii. Znovu jsme

Alena
Kazdová

jako občané své země vzali věci do svých rukou. Komenský
by na nás byl pyšný. A ještě jednu věc pandemie obnažila.
Nový pohled na profese, které firmám chyběly a zájem o ně
nebyl velký. Technici, matematici, fyzici, přírodovědné obory,
chemici… A jak dlouho to trvalo, než se začalo přidávat na
mzdách zdravotníkům a učitelům. A ejhle, krize ukázala, jak
strašně důležité jsou tyto profese, když je nám úzko. A nejen
to, odkryla, jak velký potenciál talentů máme ve vědcích a vý‑
zkumnících, o jejichž inovace a objevy nebyl ze strany státu,
ale i byznysu zájem. Přála bych si, aby naše společně prožité
zkušenosti z krize změnily trh práce. Třeba tím, že mladí lidé,
kteří do krize o řadě profesí – jako jsou hygienici, biologové,
epidemiologové, řemeslníci, švadleny a šičky, zdravotníci,
vědci a výzkumníci, neměli ani ponětí, zatoužili v těchto obo‑
rech pracovat. Krize odkryla, co je důležité a co je jen balast.
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otázka pro…

kalendárium
květen

Ondřeje Wysoglada,
generálního ředitele personální divize Manuvia

Jak se mění trh práce v době, kdy platí protikoronavirová opatření?
Vzhledem k celkové situaci, vnímáme ve výrobním sektoru pokles poptávky po nové pracovní
síle na minimum. Exponenciálně a logicky naopak roste zájem o lokální (ideálně místní) za‑
městnance, zahraniční nábory jsou úplně pozastavené. Trh práce v těchto hodinách řídí historicky
nejvyšší potřeba rychlé, spolehlivé a bezpečné logistiky, resp. bezchybně fungujícího zásobování. To
znamená, že mobilizujeme všechny volné kapacity, abychom pomohli především potravinářským ře‑
tězcům a e‑shopům, resp. logistickým a dopravním firmám. Prakticky okamžitě –v řádu hodin – jsme
schopni zaměstnat brigádníky po celé republice jako pomocné síly pro doplňování zboží, v skladech,
na pokladnách nebo jako závozníky a řidiče. Kvůli zvýšenému zájmu o výrobu roušek, roste i zájem
o vyučené, zkušené švadleny a šičky. Řada příležitostí krátkodobého i dlouhodobého zaměstnání se
otvírá i v rámci menších podniků. Ty se rychle přeorientovaly na výrobu produktů, kterých je na trhu
nedostatek a situace je vyžaduje – např. ochranné pomůcky, dezinfekční prostředky.

Více než o ztrátu zaměstnání
se lidé obávají snížení platu

zapište si do diáře

Výzkumná agentura SC & C realizovala
online výzkum, kterého se zúčastnilo 3725
respondentů. Zásadní obavou je pro Čechy
onemocnění někoho z rodiny, obává se ho
šest lidí z deseti. „Pokud bychom se zaměřili
pouze na osoby, které ještě mají své rodiče
a prarodiče, tak obavy má zhruba 80 procent
z nich,“ doplňuje ředitelka výzkumné agen‑
tury SC & C, Jana Hamanová. Druhou zásad‑
ní obavou je řešení zdravotních problémů,
které se pandemie netýkají – jde o problémy
se zuby, srdcem nebo o některá chronická
onemocnění. Anebo naopak o zdravotní
problém, který by se objevil nečekaně. Více
než o ztrátu zaměstnání se lidé obávají sní‑
žení platu. „Pokud jde o děti a partnerské
krize, tak ty se zatím jeví jako méně naléha‑
vé, ale nikoli bezvýznamné a neměly by se
do budoucna podceňovat,“ komentuje Jana
Hamanová. Téměř 70 procent populace se
obává délky karanténních opatření, největší
obavy mají mladí lidé a obyvatelé velkých
měst včetně Prahy.
Veřejnost je podle výsledků výzkumu
SC & C otevřena sdílení údajů a využití
„chytré karantény“. Dvě třetiny populace
jsou ochotny sdílet údaje o poloze pro vy‑
hledávání nakažených a více než polovina
kvůli tomu, aby se mohly omezit plošné
zákazy. V obou případech častěji souhlasí
muži a překvapivě je nejochotnější nejstarší
generace. 
(tz)

Vzhledem k mimořádné dlouhodobé situaci vzniklé
kvůli pandemii musela společnost People Manage‑
ment Forum přesunout menší i velké akce původně
naplánované na jarní měsíce a červen až na podzim.
Jarní měsíce jsme využili k pořádání online webinářů,
HR inspirací a HR panelových diskusí. Jejich termíny
najdete na webu www.hrforum.cz. Upozorňujeme i na
to, že na webu najdete i archiv webinářů z loňska, a to
na https://hrforum.cz/produkty‑a‑sluzby/webinare/
archiv/
Zveme vás na připravované podzimní akce, věří‑
me, že touha po sociálním kontaktu a výměně zku‑
šeností většinu HR profesionálů přiláká.
Konference HR Know How: Lidé vs. technologie
v nové době by se měla uskutečnit 6. října 2020.
Na 14. října chystáme Inspiraci HR Healthcare.
Tradiční a vždy velmi žádané Legislativní forum
se uskuteční 12. listopadu, tématem budou Novinky
v legislativě. Tu možná ovlivní i metody práce a nové
formy komunikace, které v době koronavirové použí‑
váme. Jde o home office a využívání různých techno‑
logických platforem, s nimiž novela zákoníku práce
dosud příliš nepočítala. A novinkami se v této době
stávají i opatření pro podporu udržení zaměstnanos‑
ti – kurzarbeit, ošetřovné, podpora OSVČ, práce na
DPP a DPČ apod.
Letos opět probíhá soutěž o nejlepší projekt
HREA, počítáme s přehlídkou nejlepších projektů
letošního roku, včetně těch, které odrážejí zkušenos‑
ti HR útvarů z doby koronavirové. Přehlídka projektů
HREA Summit proběhne 25. listopadu.

PODZIMNÍ AKCE PMF
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5. 5. 2020

Online Inspirace nejen pro HR:
Daňový pohled na práci
z domova a další daňová témata.
PMF ve spolupráci s Deloitte

5.–6. 5. 2020

TechEd – DevCon 2020 – Gopas
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lidé

Současný způsob vzdělávání nerozvíjí dovednosti
potřebné pro pracovní uplatnění

Pavlína Kalousová
Agendu komunikace, firemní odpo‑
vědnosti a udržitelného rozvoje Pl‑
zeňského Prazdroje přebírá Pavlína
Kalousová, která naváže na dlouho‑
letou práci Drahomíry Mandíkové.
Kalousová se chce soustředit na trvale
udržitelný rozměr podnikání společ‑
nosti. To vychází i z jejího předcho‑
zího působení jakožto šéfky Byznysu
pro společnost, kterou v roce 2009 za‑
ložila a ze které vybudovala nejúspěš‑
nější tuzemskou organizaci v oblasti
firemní odpovědnosti a udržitelného
rozvoje. Pavlína Kalousová vystudo‑
vala Filosofickou fakultu Univerzity
Karlovy.

Pavlína
Kalousová

Karel Kalivoda
Novým generálním ředitelem společ‑
nosti Ensana Health Spa Hotels pro
Českou republiku byl jmenován Karel
Kalivoda. Bude mít na starosti 7 ho‑
telů, které skupina v ČR vlastní. Karel
Kalivoda pracuje ve společnosti vice
než 10 let. Ve své nové roli bude mít na
starosti hotely: Nové Lázně, Centrální
Lázně, Hvězda, Pacifik, Butterfly, Vl‑
tava a Svoboda. Jmenování Karla Ka‑
livody následuje rozhodnutí bývalého
generálního ředitele hotelů Ensana
v Mariánských lázních Leo Novobil‑
skeho odejít po 25 letech působení na
této pozici do důchodu.

Karel Kalivoda

Clare Sheils
Novou generální ředitelkou CBRE
Czech Republic se stala Clare Sheils.
Do CBRE Czech Republic přišla
v roce 2013, předtím několik let pů‑
sobila ve společnosti DTZ v Praze na
pozici ředitelky týmu pro oceňování
nemovitostí. Stejnou pozici zastávala
i po příchodu do CBRE Czech Repub‑
lic. V roce 2015 vstoupila do vrcholo‑
vého managementu jako členka před‑
stavenstva. Současně v CBRE Czech
Republic vede tým pro oceňování
nemovitostí a tým pro průmyslový
sektor.

Clare Sheils

Internetový průzkum čítající 40000
mladých lidí z více než 150 zemí světa
odhalil, že mnoho mladých lidí pova‑
žuje současné vzdělávání za nedosta‑
čující pro získání práce.
Jedna třetina (31 %) mladých lidí,
kteří odpověděli prostřednictvím
společenské platformy fondu UNICEF
U‑Report, prohlásila, že dovednosti
a nabízené školicí programy neodpo‑
vídají daným kariérním cílům. Více než
třetina respondentů (39 %) nemůže ve
svých komunitách najít pracovní mís‑
ta, o něž mají tito mladí lidé zájem.
Dle výsledků průzkumu jsou klíčo‑
vými dovednostmi, nezbytnými pro
lepší uplatnění mladých lidí na trhu
v příštím desetiletí, schopnost vést lidi
(22 %), analytické uvažování a inovace
(19 %) a zpracování údajů a informací
(16 %). Nezávisle na těchto informacích
bylo prostřednictvím PwC průzkumu
názorů generálních ředitelů zjištěno,

že 74 % všech generálních ředitelů po
celém světě se obává toho, že najít ty
pravé dovednosti pro rozvoj jejich fi‑
rem nebude snadné. Měsíčně dosáhne
10 milionů mladých lidí ve věku pro
aktivní zapojení se do pracovního pro‑
cesu. Většina z nich pochází ze zemí
s nízkými nebo středně vysokými pří‑
jmy. Mladému člověku v těchto zemích
trvá v průměru přibližně rok a půl, než
se dostane na pracovní trh, a teprve po
4 letech dostane první slušnou práci.
V reakci na některé tyto výzvy se
fond UNICEF spojil s PwC tak, že bu‑
dou během příštích tří let pomáhat
mladým lidem zlepšovat ty dovednosti,
které budou potřebovat pro svá budou‑
cí povolání. Tato spolupráce podpoří
výzkum v rámci celosvětové výzvy ke
zlepšování dovedností a rozvoje, rozši‑
řování a financování vzdělání a doved‑
nostních programů v zemích včetně
Indie a Jižní Afriky.
(tz)

Průzkum ABSL:
z domova pracuje 90 procent našich lidí a nabíráme
Kvůli rozšiřující se pandemii doporu‑
čilo již v půlce března 96 % center pod‑
nikových služeb svým zaměstnancům,
aby pracovali z domova. Na homeoffice
se podařilo převést téměř 90 procent
všech zaměstnanců tohoto oboru,
který v ČR zaměstnává 120000 lidí.
Vyplývá to z rychlého průzkumu mezi
členy asociace ABSL, která na českém
trhu sdružuje poskytovatel podniko‑
vých služeb. Plných 93 % center pře‑
vedlo na práci z domova více než 80 %
svých lidí, 7 % pak zhruba dvě třetiny.
„Valná většina center pokračuje v ná‑
boru a přijímání nových pracovníků
dle původních plánů, zavádí však nové
procesy a metody. Pohovory probíhají
přes Skype či jiné digitální platformy
a nově nastupující musí projít buď
zdravotní prohlídkou nebo informo‑
vat svého zaměstnavatele o svých ces‑
tovatelských aktivitách v uplynulých
2 týdnech,“ říká Jonathan Appleton,
ředitel asociace ABSL. Zaměstnance,

jejichž charakter práce neumožňuje
práci z domova, chrání zaměstnavatelé
celou řadou nových opatření, napří‑
klad každodenní desinfekcí kanceláří,
pravidelným měřením teploty, roze‑
sazením v kancelářích s velkými roze‑
stupy. Samozřejmostí je i rušení všech
schůzek, ať už interních či externích,
a služebních cest. Zaměstnanci ke ko‑
munikaci využívají digitální platformy
a videokonference.
„Náš obor byl již před vypuknu‑
tím pandemie velmi pružný a alespoň
částečnou práci z domova umožňoval
většině svých zaměstnanců. Zkuše‑
nosti s tímto modelem přicházejí nyní
vhod. Firmy byly schopné velmi rychle
zkonfigurovat své systémy a nastavit
procesy tak, aby zajistily hladký prů‑
běh práce i ochranu svých lidí. Jsem
přesvědčen o tom, že současná situace
povede k dalšímu rozvoji digitalizace,
a to nejen našeho oboru, ale celé eko‑
nomiky,“ řekl Jonathan Appleton. (tz)
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Stránky připravila Alena Kazdová

5%
Podle průzkumu Život během pandemie společnosti PAQ Research, 5 %
respondentů, kteří byli před epidemií pracovně aktivní, deklaruje, že bě‑
hem posledních týdnů března ztratili práci. V menší míře se jedná o ztráty
zaměstnání (vč. těch, které se teprve projeví v evidenci) a ve větší o celkové
ztráty práce OSVČ. Ztráty práce se nejvíce obávají pracovníci obchodu a slu‑
žeb, ale také průmyslu a zemědělství. Okolo čtvrtiny původně aktivních lidí
pracovalo v posledním týdnu března do 10 hodin denně. K časté redukci
došlo například u samoživitelek, kterým i případný přechod na ošetřovné
nemusí stačit k pokrytí výdajů.
Takřka 16 % respondentů deklaruje, že příjem jejich domácnosti klesl na
polovinu či méně. Kromě OSVČ s výpadkem příjmů a zaměstnance, kterým
byl či má být zkrácen pracovní poměr/plat se může jednat o nestabilní typy
práce (DPP, platby na ruku) a o domácnosti, které ztratily jiný typ příjmu
(z pronájmů, čekají na výplaty ošetřovného apod.). Snížení příjmů je čas‑
tější mezi domácnostmi, které byly už před krizí v příjmové chudobě. 38 %
procent dotázaných domácností má úspory, které by při plném výpadku
stačily maximálně na měsíc. Okolo 9 % dotázaných tak patří do rizikové
kategorie – domácnosti vypadla minimálně polovina příjmů a mají úspory
maximálně na měsíc. Okolo 16 % domácností má problémy se splácením
hypotéky/nájmu, půjček/úvěrů či pravidelných výdajů (složenek). Platí to
ale pro více než čtvrtinu OSVČ.
Zdroj: www.paqresearch.cz/post/zivot‑behem‑pandemie‑ekonomicke‑dopady
‑a‑distancni‑vzdelavani

Unilever dosáhl genderové rovnováhy v managementu
Společnost Unilever v březnu 2020
globálně dosáhla rovnováhy v zaměst‑
návání mužů a žen v managementu.
Tohoto závazku dosáhla o rok dříve,
než si původně stanovila. S vyšším za‑
stoupením manažerek Unilever uza‑
vírá genderovou propast. V roce 2010
přitom zaměstnával v manažerských
rolích 38 % žen. Společnost dosáhla
pokroku zejména v odděleních, kde
byly ženy v minulosti nedostatečně za‑
stoupeny, například oddělení Finance,
UniOps a Logistika.
Poloviny žen v managementu do‑
sáhl Unilever ve finančním týmu.
V oddělení UniOps, které zabezpe‑
čuje provozní a technologické proce‑
sy Unileveru, nyní pracuje 47 % žen.
Tým Supply Chain dosáhl největšího
pokroku, a to zastoupením 40 % žen
v managementu.
V České republice a na Slovensku
společnost aktuálně dosáhla zastou‑

pení 49 % žen v manažerských rolích.
„Unilever se v České republice a na Slo‑
vensku snaží zejména o boření mýtů
a tabu, které s sebou nerovnoměrné
zastoupení mužů a žen v manage‑
mentu přináší. Chceme mnohem více
vzdělávat a rozvíjet ženy i muže, aby se
rovnováha v managementech většiny
společností stala samozřejmostí,“ do‑
dává k závazkům společnosti Unilever
Veronika Balíčková, HR Business Part‑
ner pro Českou a Slovenskou republi‑
ku. Dále zdůrazňuje význam diverzity
kulturní a myšlenkové.
Vedle řady interních iniciativ, jež
podporují diverzitu na pracovišti a bo‑
jují proti stereotypům, Unilever také
zaštiťuje tzv. Unstereotype Alliance
pod hlavičkou OSN v rámci UN Wo‑
men. Jejím cílem je odstranit škodlivé
stereotypy na pracovišti a napříč re‑
klamním průmyslem.
(tz)

Zeptali jsme se
Aleny Sehnalové,
psycholožky práce

Jak se zbavit strachu a úzkosti,
které na nás v této době doléhají?
Tyto rizikové emoce je třeba zvládnout, aby nás zcela neo‑
vládly. Nejdůležitější je zůstat aktivní – fyzicky i psychicky.
Cvičit, pohybovat se, relaxovat, klidnit napětí například de‑
chovými cvičeními apod. Psychická aktivita je také velmi
důležitá. Odvádí nás od podstaty strachu, dává smysl na‑
šemu trávení času, baví nás, inspiruje, podporuje pozitivní
myšlenky a poskytuje další podněty na další dny. Nejlepší
jsou koníčky, tvořivé aktivity, tvůrčí podněty vlastní i z okolí.
Strach se váže obvykle k něčemu, co můžeme pojme‑
novat. To je první krok k řešení. Pojmenovat si to, čeho se
bojíme, a rozebrat si vše, co tento strach ovlivňuje. Výhodou
je, když si o tom máme s kým promluvit. Zformulovat nahlas
to, co nás konkrétně trápí, již samo o sobě vede ke konstruk‑
tivnímu řešení.
U úzkosti je situace složitější. Je sice vyvolána nějakou
konkrétní stresující situací, ale reakce naší psychiky jsou
silnější – nevolnost, bušení srdce, svalové napětí, poruchy
spánku, pocení, různé bolesti, třes, pocit slabosti apod. Pokud
člověk zažívá tyto pocity, je nejvhodnější využít podporu
a rady odborníka.

Jak si udržet v této době pracovní návyky a zůstat
v psychické rovnováze?
Poslední trend zajímavých benefitů se týkal slaďování rodin‑
ného a pracovního života a podpory zdravého životního stylu.
To je dobrý základ pro zvládání současné situace mnoha lidí.
Ti, kdo jsou doma s dětmi, by si měli určitě každý den
vymezit a naplánovat konkrétní čas „jen pro sebe“. Měli by
se věnovat nějaké aktivitě, související s osobním rozvojem.
Nemusí jít přímo o profesi, na internetu jistě najdou spoustu
podnětů a inspirace. Výborná je jakákoli fyzická činnost –
procházka, cvičení, tanec, jiný pohyb.
Zaměstnanci v karanténě by měli mít každý den jasně
naplánovaný, aby co nejvíce kopíroval běžný pracovní den –
čas vstávání, konkrétní pracovní činnost v době, kdy jsou
obvykle v práci, čas jako po návratu z práce, jak byli zvyklí.
Nezapomínejme na každodenní „odměnu“. Vždy zařazuj‑
me do denního rozvrhu něco, co máme rádi, co nás těší, co
je pro nás „pohlazením po duši“.

Co nedělat?
Být naštvaní, nečinní, všechno negovat, vyhledávat nehezké
a šokující informace, vyvolávat napětí apod. Je jen na nás, jak
si uspořádáme čas a jak jej prožijeme. Pasivita jen posiluje
depresivní náladu.
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Dejte značce pevné základy
Na co si při budování značky zaměstnavatele vsadit – na intuici nebo na data? Někdo dá více na data,
někdo na intuici, každopádně zvítězí odpověď kombinace obojího. Jenže… jaké informace vlastně
potřebujeme, jak je získáme? A zvládneme výzkum sami nebo si přizveme externího partnera?

TEXT: P ETR HOVORKA, MANAGEMENT
CONSULTANT & EMPLOYER BRAND
STRATEGIST @ BRANDBAKERS

P

řipravujete‑li zaměstnanecký výzkum,
začněte s myšlenkou na konec. Začněte
s otázkami jako například, k čemu nám
získané informace budou, jak je chceme pou‑
žít, co ve firmě chceme pochopit a následně
změnit, jak budeme se získanými informacemi
pracovat, jakými kroky na výzkum navážeme.
Chceme přeci měřit správné věci správně a ne‑
dělat výzkum pouze proto, že ho takto děláme
každý (druhý) rok nebo protože to konkurence
dělá úplně stejně. Pohybujeme‑li se v prostředí
firemní kultury, mezilidských vztahů, značky
zaměstnavatele, setkáme se nejčastěji s někte‑
rým z těchto výzkumů:
• Firemní kultura: zjišťujeme, na čem stojí
naše firemní kultura, jaké stereotypy, vzorce
chování v ní převládají a jaké jsou oceňová‑
ny, jaké vztahy a atmosféru vytváří manažeři.
• Spokojenost: mapujeme, jak jsou naši za‑
městnanci spokojení s odměňováním, jak
vnímají nabídku benefitů, pracovních po‑
můcek, komfort kanceláří, uspořádání pra‑
covní doby a podobně.
• Motivovanost (angažovanost): zajímá nás,
jak zaměstnanci rozumí cílům firmy, kolik
z nich s nimi souzní, zda‑li se cítí být in‑
spirováni myšlenkami a chováním lídrů ve
firmě.
• Značka zaměstnavatele: zahrnuje kom‑

binaci výše uvedených výzkumů a přidává
několik dalších otázek jako například, proč
lidé ve firmě pracují, čeho si váží nebo co je
vysloveně štve.
Chceme‑li uskutečnit ve firmě nějakou změ‑
nu, je potřeba do její přípravy a návrhu zapo‑
jit lidi, kteří ji budou realizovat a kteří budou
její součástí. Protože nadšení a energie vzniká
spolutvořením, nikoli rozhodnutím nebo roz‑
kazem seshora. Podívejme se nyní společně do
většího detailu na výzkum, který je součástí
budování značky zaměstnavatele.
Recept na nabídku
Cílem takového výzkumu je najít a popsat sou‑
časnou pozici značky zaměstnavatele, odhalit
výrazné prvky a momenty, na kterých firma
může stavět svou jedinečnost jako zaměstna‑
vatel na trhu práce.
V jakých krocích výzkum probíhá? Pakli‑
že si výzkum realizujete sami, nepotřebujete
se na začátku tolik dostávat do obrazu. My
v BrandBakers začínáme tím, že si nastudu‑
jeme základní informace o firmě, projdeme si
poslední zaměstnanecké výzkumy, strategické
materiály zachycující vizi, poslání a středně‑
dobé cíle, recenze současných zaměstnanců
na Atmoskopu. Sestavíme si základní obrázek
o firmě. Na jeho základě si připravíme indivi‑
duální hodinové rozhovory se zaměstnanci,
kterých obvykle uskutečníme mezi 16 a 32,
podle velikosti firmy. Výběrem zaměstnanců
pokrýváme jednotlivé týmy, nováčky i mazáky,
odborníky i manažery. Podle zjištění z indivi‑
duálních rozhovorů upravujeme dotazníkové
šetření, kterým oslovujeme všechny zaměst‑
nance a kterým si ověřujeme sílu jednotlivých
zjištění z individuálních rozhovorů. Například,
když se v rámci rozhovorů dozvíme, že si ve
firmě obzvlášť váží důvěry a přímého jednání

manažerů, potřebujeme si informaci potvrdit
názory více zaměstnanců.
Když máme navnímaný vnitřní svět, jde‑
me sbírat informace o vybraných skupinách
kandidátů. Zajímají nás zejména kritéria, která
zvažují, když si hledají práci a vybírají nové‑
ho zaměstnavatele. Roli kandidátů nejčastěji
alternují nováčci, lidé, kteří jsou ve firmě ve
zkušebce nebo do půl roku. Ti si totiž ještě pa‑
matují, jak jejich rozhodování probíhalo, jaké
jiné zaměstnavatele zvažovali a proč. Vedeme
s nimi skupinové diskuse, na kterých si ově‑
řujeme naše hypotézy. Nakonec si uděláme
obrázek o nabídce vybraných konkurenčních
zaměstnavatelů, kteří nemusí být nutně ze
stejného oboru, průzkumem jejich kariérních
stránek, profilů na sociálních sítích, nabídkách
na pracovních portálech a z veřejně dostupných
názorů zaměstnanců.
Potvrdíme to, co už většinou manažeři
vědí
Lidé, kteří nám zadávají výzkum, se často do‑
mnívají, že je něčím podstatným, co nevěděli,

firemní
kultura

značka
zaměstnavatele
motivovanost
zaměstnanců

spokojenost
zaměstnanců

Data, která utváří značku zaměstnavatele.
Zdroj: BrandBakers
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překvapíme. Nepřekvapíme. Převodem na papír
zvědomujeme věci, které většina manažerů ve
firmě už dávno ví, pouze jim přiřazujeme váhy.
Nebo si také myslí, že v získaných informacích
najdou přímé odpovědi, na jakých pilířích by
měli svou značku zaměstnavatele stavět. Ne‑
najdou. Uvidí v nich pouze kontext, podklady
a nápovědu pro rozhodnutí. Uvidí v nich průni‑
ky toho, co firma reálně zaměstnancům nabízí,
co kandidáti hledají a co konkurence nenabízí.
Závod firem o špičkové zaměstnance dneska
vypadá jako peloton na Tour de France. Skupin‑
ka několika nejlepších se utrhla, nabízí smyslu‑
plnou práci, pečující prostředí, velkou důvěru
a svobodu vykoupenou masivní zodpovědností.
Nejvíce firem jede tělo na tělo ve středu pole.
Honí si triko na svých kariérních stránkách
a obrázkových kariérních portálech. Předhánějí
se benefity. Ve výsledku se však sobě podobají
jako vejce vejci. Jejich nabídky se srovnaly, jsou
unifikované, ničím se neliší.
Atraktivní nabídku, jejíž nezbytnými ingre‑
diencemi jsou autentičnost, relevantnost a jedi‑
nečnost, v dnešní době dělá především nadstav‑
ba – vyhraněný názor, osobní odvaha a kreativní
řešení. Stejně jako u jiných strategií, dokonalosti
není dosaženo tehdy, když už není co přidat, ale
tehdy, když už není co odebrat. Daleko těžší je
obvykle rozhodnout, na čem nebudeme jako
zaměstnavatel stavět – co nebudeme nabízet
svým zaměstnancům. Při výběru pilířů značky
zaměstnavatele, které tvoří takzvané Employer
Value Proposition, je potřeba vybrat jen několik
málo pilířů, zato výrazných. A tady přichází na
řadu intuice, zkušenost a ano – také odvaha.
Ale to jsem již odbočil z výzkumu do strategie.
Z nasbíraných zkušeností jsme sestavili de‑
satero tipů, jak zmáknout výzkum pro značku
zaměstnavatele.
• Promyslete výzkumný cíl a postup
Začněte s myšlenkou na konec. K čemu má
výzkum sloužit. Na základě výzkumného
cíle dobře zvažte všechna pro a proti, jak
a s kým budete výzkum realizovat. Naše zku‑
šenost říká, že zaměstnanci obvykle neřek‑
nou svůj názor zaměstnavateli na plná ústa.
• Informujte zaměstnance, co se chystá
Buďte sebevědomí, i když jste třeba nedoká‑
zali výsledky předchozího výzkumu dobře
zaměstnancům představit. Nyní máte novou
šanci to udělat správně. Řekněte jim, proč
výzkum realizujete, jakého poznání chcete
nabýt nebo jaké změny dosáhnout.

Parametry, které určují sílu značky.
Zdroj: BrandBakers

=> Jedinečnost

=> Autentičnost

Čeho si
zaměstnanci
na firmě
nejvíce váží?

Co konkurence
ne/nabízí
zaměstnancům?

Podle čeho se
kandidáti
rozhodují,
když si vybírají
zaměstnavatele?

=> Relevantnost
=> Příležitost pro jedinečnou
pozici značky zaměstnavatele

• Vyberte ty správné zaměstnance
Vyberte si na individuální rozhovory za‑
městnance se zdravým názorem, kteří vám
nebudou pouze pochlebovat nebo všechno
kritizovat. Potřebujete lidi, kteří vidí věci
v kontextu, z více stran, a mají o firmu zá‑
jem.
• Zjednodušte dotazníkové šetření
Čím delší a komplikovanější dotazník, tím
méně kvalitní informace získáte. Lidé s ka‑
ždou další otázkou ztrácejí koncentraci.
Připravte dotazník s maximálně 15 otázka‑
mi na maximálně 10 minut, nejlépe pouze
v on‑line formě. Lidé, kteří nemají počítač,
vyplní dotazník u PC kiosků.
• Netlačte na zapojení se
Cílem výzkumu je získání nezkreslených
informací od zaměstnanců. Dělejte dotaz‑
níkové šetření jako dobrovolné. Neslibujte
zázraky, ani odměny. Daleko více dbejte na
vysvětlení, proč se výzkum děje a jak je pro
firmu a lidi samotné důležitý.
• Kandidáty alternujte nováčky
Z pohledu poměru kvality a nákladů se nám
jednoznačně osvědčilo alternovat kandidáty
nováčky, zaměstnanci, kteří jsou ve firmě do
půl roku od nástupu. Zjistěte, co je do firmy
přivedlo, proč dali přednost před jinými na‑
bídkami zrovna vaší firmě.
• Ptejte se uchazečů
Když dokážete s uchazeči navodit přátel‑
skou atmosféru na rozhovoru o spolupráci,
můžete se jich na konci zeptat na pár, pro

značku užitečných, otázek. Co si o vaší fir‑
mě myslí, proč reagovali na vaši nabídku,
jaké další nabídky zvažují a co je pro ně při
výběru firmy důležité.
• Vizualizujte výsledky výzkumu
Cílem je srozumitelně představit zjištění
všem zaměstnancům, nejen manažerům,
i dělníkům a uklizečkám. Zjednodušte,
okomentujte a vizualizujte zjištění, uveďte
je do kontextu. Ukažte jak pozitiva, tak také
to, co se vám podle názorů zaměstnanců ve
firmě nedaří.
• Zvažte, jak budete pokračovat
Až příliš mnoho firem následuje podobný
scénář. Obnažit výzkumem slabé stránky
a připravit na ně akční kroky, jak je zlepšit.
Tato cesta vede k průměrnosti. Podobně
jako nůž také nebrousíme na rukojeti, ale
na ostří, aby ještě lépe řezal. Stavte na sil‑
ných stránkách.
• Nezapomeňte lidem poděkovat
Nakonec to nejdůležitější. Poděkujte lidem,
že se do výzkumu, dotazníkového šetření,
zapojili. Zároveň je informujte, jak bude‑
te s nabytými informacemi pracovat, jaké
kroky budou následovat, jak budou jejich
názory využity. A něco skutečně udělejte.
Výzkum není věda. Je to řemeslo. Navíc pro
značku zaměstnavatele je výzkum cesta, jak do
procesu jejího budování od začátku zapojit za‑
městnance. Bez nich to nejde. n
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ANKETA:
Jak a proč se pracuje v HR útvarech s daty
V době digitalizace a zásadních změn, jako jsou i časy s koronavirem, je potřeba předkládat data
a argumenty, pokud chce jakýkoliv manažer obhájit své požadavky nebo prosadit určitou strategii. Platí
to i pro HR manažery. Zeptali jsme se několika z nich, jak s daty ve svých společnostech pracují. Požádali
jsme je o odpovědi na následující otázky:

1.
2.

	Pracujete v HR s daty? K čemu nejčastěji data v práci HR využíváte?

3.

	V čem spatřujete výhody toho, že
s daty pracujete – v čem pomáhají
práci v HR?

	Používáte digitální aplikace nebo
umělou inteligenci (AI) např. v náboru, vzdělávání nebo jiných oblastech HR? Jaké jsou to aplikace
a jak mění vaši práci v HR?

PŘIPRAVILA ALENA KAZDOVÁ

Renata Millerová
HR Country Lead CZ & SK,
Thermo Fisher Scientific

1. S daty pracujeme v HR
na denní bázi. Kromě
toho, že nám data umožňují sledovat trendy, měřit
procesy a usnadňují komunikaci s businessem, tak nám také pomáhají
v realistickém pohledu na věc místo různých
percepcí. Čímž neříkám, že upozaďuji nebo
nevyužívám kreativitu. Myslím si, že problémem v HR může být to, že se zde často
pracuje s daty, aniž by se plně využívalo jejich
potenciálu, a pouze se evidují bez jakéhokoliv dalšího využití či interpretace.
Pro mě je tedy zcela zásadní zvládnout
množství dat, které v digitálním světě narůstá a využívat tato data takovým způsobem,
aby nám sloužila a poskytovala vstupy, které
pomáhají firmě k růstu a datově postaveným
aktivitám, nikoliv k jejich kumulaci. Data
používáme ve všech oblastech HR, počínaje
nábory, onboardingem, mzdovou politikou
až po talent management.

standardní zaměstnanecké procesy a onboarding zaměstnanců. Pro vizualizaci dat
používáme např. aplikaci PowerBI. Vzrůstá tlak na technickou odbornost HR týmu
a jeho rychlou adaptabilitu. Adaptabilita
bude podle mě jedna z klíčových kompetencí nezbytných pro „přežití“ v budoucnu.
Martina Šmidochová
Senior Director HR, NTT
Czech Republic

1. Data využíváme v HR
nejen v souvislosti se
sociálními sítěmi, ale
využíváme i data z interních zaměstnaneckých systémů, které využíváme k procesům náboru,
vzdělávání, performance managemenetu,
odměňování, headcountům, atd. Sociální
sítě pak využíváme hlavně k náboru a ve
vzdělávání. Máme například LinkedInové
licence, které nabízejí kolekce kurzů přes
náš vzdělávací web Degreed.

2. Výhodou práce s daty je, že vaše vstupy získávají validitu, umožňují sledovat trendy,
deviace apod. Jsou pak výborným podkladem k ovlivňování chodu firmy. Samozřejmě i data se dají ohnout k mylným závěrům,
proto je pro mě vždy důležité každý datový
vstup doplnit legendou a výkladem, proč
a na základě čeho činím konkrétní závěry.

2. V současné době je práce s daty nutností.
V záplavě informací by nebylo možné se
bez těchto nástrojů vůbec orientovat, natož s nimi pracovat. Například vyhledávání
nových kandidátů by bylo bez použití moderních technologií přímo nemožné. Přesná data jsou zároveň důležitým podkladem
pro firemní rozhodnutí při strategickém
plánování.

3. Ano používáme. Máme několik aplikací pro
jednotlivé oblasti HR, vyvíjíme chatbota pro

3. Používáme aplikace v rámci systému Workday, dále používáme gamifikaci v rámci
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Onboardingu. Jedná se o „počítačovou hru“,
ve které se nováček formou hry seznamuje
s firemními hodnotami předpisy, benefity
a firmou jako takovou.

ještě připravujeme, náš globální tým analyzuje a zkoumá možnosti implementace
umělé inteligence do HR procesů. Aplikace, které ovlivňují naši HR práci, jsou
např. ICIMS nebo Trello.

Šárka Vernerová

Výhodou práce s daty je,
že vaše vstupy získávají

HR ředitelka, Red Hat

Bibiana Machátová

validitu, umožňují sledovat

1. V dnešním moderním
HR se bez dat neobejdeme. Samotné množství dat se na světě každé
dva roky zdvojnásobí, moderní nástroje nám umožňují sledovat a vyhodnocovat stále více oblastí a v neposlední
řadě management, který na základě solidních dat sleduje výkony a výsledky firmy, to
vše obecně směřuje k tomu, že práce s daty
získává stále větší význam, a jinak tomu není
ani v Red Hat. Každopádně se při práci s daty
snažíme o maximální konzistentnost, sběr
dat musí mít svůj systém, nejlépe jen jeden,
tak, aby data nebyla v různých souborech
na různých místech, a díky tomu přístupu
pracujeme s daty konzistentně, vyhodnocujeme je na základě nastavených parametrů
a především dáváme do souvislostí, aby výstupy měly správnou vypovídající hodnotu
nejen pro nás /pro HR/, ale především pro
management firmy.
Náš interní People Analytics tým zpracovává data dle dlouhodobých zadání nebo
na základě individuálních požadavků, náš
přístup ke zpracování dat vždy záleží na
okolnostech, reagujeme nebo predikujeme
anebo strategickým přístupem na daná data
nahlížíme, ale v neposlední řadě proaktivně
analyzujeme různá řešení pro náš business.

Academic HR Manager
James Cook Languages

trendy, deviace apod. Jsou

1. Pracujeme s velkým
množstvím dat, která
pravidelně vyhodnocujeme. Jedná se o data z náboru, tedy počty reakcí z jednotlivých zdrojů
inzerce či náklady na náborové kampaně,
vedeme statistiky uskutečněných pohovorů
a přijatých nabídek. Evidujeme také statistiky návštěvnosti povinných tréninků a sbíráme data z dotazníků končících lektorů.

pak výborným podkladem

2. Data jako taková nám umožňují jiný pohled
do firmy a data o zaměstnancích pomáhají našim manažerům dělat informovaná
rozhodnutí. Správné analyzování dat dává
možnost v reálném čase sledovat nastavené
ukazatele a zároveň pomáhá rychleji vyhodnotit efektivitu jednotlivých aktivit. Díky
datům dohlížíme nejen na naši divizi, na
týmy, ale i na jednotlivce. Naše HR ví, že
v dnešní době již nestačí vědět jen to, co se
stalo, ale že je lépe obtížným situacím ovlivňujícím chod firmy včas předcházet.

2. Data nám umožňují vyhodnocovat efektivitu našich aktivit a investovaných prostředků. Díky tomu, že sledujeme, které zdroje
náboru nám nejlépe fungují, včetně počtů
relevantních kandidátů a přijatých uchazečů, můžeme se pak zaměřit na ty nejlepší.
U všech našich tréninků kontinuálně sbíráme zpětnou vazbu na obsah i na samotného
lektora, což nám umožňuje flexibilně trénink přizpůsobovat potřebám účastníků. Ve
chvíli, kdy se zamýšlíme nad tím, které procesy je třeba zefektivnit, jsou všechna naše
sebraná data tím prvním, z čeho vycházíme
a o co se můžeme při rozhodování opřít.
3. V náboru i ve vzdělávání pracujeme primárně s Google technologiemi, které nám
každodenně usnadňují práci. Naším nejno-

k ovlivňování chodu firmy.
Samozřejmě i data se dají
ohnout k mylným závěrům,
proto je vždy důležité
každý datový vstup doplnit
legendou a výkladem.

vějším projektem, který jsme pilotovali už
v prosinci 2019, je aplikace na elektronické
podepisování smluv. Poslední dva měsíce
ji přizpůsobujeme našim potřebám a již
v příštím týdnu ji začneme využívat naplno. Práci v HR změní výrazně – zbavíme se
veškerého papírování, ušetříme prostředky
za tisk a kopírování a v neposlední řadě i za
lidské zdroje, které investujeme do dalších
rozvojových projektů. n

INZERCE

Rozvíjíme vaše lidi a váš byznys

www.humancraft.cz

3. V našich HR oblastech aktivně používáme
digitální aplikace a na implementaci AI se
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Lidé vs. technologie
v nové době
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Věříme, že krize trend zdravého
zaměstnance nezlomí
Společnost MultiSport Benefit působí na českém trhu již 10 let. Díky její univerzální kartě se nyní hýbou
a relaxují stovky tisíc zaměstnanců po celé České republice. Nebo spíše donedávna hýbali a relaxovali.
Uzavření sportovních zařízení bohužel využívání karty MultiSport na čas znemožnilo. Jednatel
společnosti, Miroslav Rech nám poskytl aktuální pohled do problematiky.

Jak jste se vy jako MultiSport postavili
k současné situaci, kvůli které jsou sportovní a relaxační centra zavřená?
Na vládní nařízení jsme zareagovali okamžitě
a s účinností od 13. března jsme platnost všech
karet MultiSport pozastavili. Po dobu, kdy toto
opatření bude trvat, nebudeme našim klientům
nic účtovat. Stávající faktury jsme stornovali
a po zaměstnavatelích požadujeme pouze poměrnou část za dobu, kdy karty bylo možné
ještě využívat, tedy 12 dní z měsíce března. Přišlo nám to jako nejférovější řešení vzhledem
k situaci.
Jaká je situace na trhu fitness?
Totální výpadek tržeb ze dne na den dopadl na
nás i na provozovatele sportovních a relaxačních zařízení drtivě. Je potřeba si uvědomit,
že jde většinou o malé provozovatele zařízení.
Odhadujeme, že denně tento trh přichází až o 20 milionů korun. S našimi partnery jsme v denním kontaktu
a většinou na situaci reagují tím, že
se snaží dát personálu náhradní
práci při údržbě zařízení, administrativní práci z domova, neplacené volno nebo
nějakou kombinaci těchto
řešení. Někteří se se svými pracovníky dohodli na
snížení mzdy na 60 %. Ti
menší však byli bohužel
v nejednom případě nuceni
rovnou reagovat propouštěním.
Nejvíce jsou logicky ohroženi ti

nejmenší, kteří nedokáží dlouhodobě kumulovat zisk, který by jim nyní poskytl potřebný
finanční polštář. Problém ale mohou mít prakticky všichni. Nikdo neví, jak se bude pandemie
vyvíjet a pokud se zákaz činnosti protáhne na
dva a více měsíců, položí to i ty relativně větší
firmy.
Očekává se, že po stabilizaci situace budou
mít lidé chuť se znovu vrátit ke sportovním
a relaxačním aktivitám, nebo kvůli tomu,
že mnoho lidí nyní dostává jen poměrnou
část platu, bude i nadále odvětví ochromeno?
Dlouhodobě zaznamenáváme nárůst pohybových a relaxačních aktivit lidí v celém produktivním věku. Je prokázáno, že člověk v dobré
kondici se cítí lépe fyzicky i mentálně a má lepší
imunitu – je méně nemocný. To chápe i čím dál
více zaměstnavatelů, kteří svým zaměstnancům karty MultiSport platí nebo jim na ně
přispívají. Zdravý a duševně svěží člověk má
lepší pracovní výsledky a lépe odolává stresu.
Věříme tedy, že si lidé životní styl udrží a do
znovuotevřených zařízení se vrátí.
Připravují se provozovatelé na
období po epidemii? (Někteří současný stav využívají k úpravám
a údržbám) Jak chtějí klienty
znovu přilákat? Pomůže jim
MultiSport?
Jsme s partnery v kontaktu, jak jen
to je možné a navrhujeme jim dílčí
kroky a opatření, které lze apliko-

vat v krátké době za nízké nebo nulové náklady. Jakmile zase karty spustíme, maximálně
využijeme všechny naše komunikační kanály,
abychom partnery zpropagovali a motivovali
naše uživatele k pohybu. Vzhledem k naší široké
uživatelské základně věříme, že se pak námi
proplacené vstupy rychle projeví na příjmové
stránce sportovišť. Věříme, že lidé budou mít
chuť k pohybu poté, co strávili většinu času
doma. Ačkoliv se je snažíme i v dnešních dnech
motivovat k pohybu přes sociální sítě pomocí
různých videí o domácím cvičení či zdravé stravě. Je nám jasné, že to kompletně nenahradí
cvičení v profesionálním zařízení.
Jak jinak by mohl stát provozovatelům
sportovních a relaxačních zařízení pomoci?
Stát měl dlouhodobě zvýhodňovat zaměstnavatele, kteří podporují pohybové a relaxační aktivity svých zaměstnanců. Mít občany, respektive
zaměstnance, v dobré fyzické a duševní kondici
je totiž společným zájmem. V posledních 10
letech u nás konstantně roste procento lidí
s nadváhou nebo také například spotřeba antidepresiv. Jít si zacvičit, zaplavat si nebo relaxovat v sauně je přitom jednoduchým receptem,
jak takovým rizikům čelit a cítit se dobře.
Kolik lidí kartu MultiSport využívá, jak je
to v meziročním srovnání?
Za poslední rok využilo naši kartu více než
čtvrt milionu lidí. V posledních několika letech
jsme zaznamenávali meziroční nárůst přibližně
o 30 %. n
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Máme

výjimečné lidi,

za ručičku je nevodíme

Většinu své dosavadní
kariéry prožil Štěpán Lukeš

TEXT: ALENA KAZDOVÁ
FOTO: JOHANA KRATOCHVÍLOVÁ

v technologických firmách.
Vystudoval historii, vyzkoušel
si práci v reklamní branži
i v personální agentuře.
Nakonec si vybral obor HR,
vnímá ho jako královskou
disciplinu. „HR je ale především
řemeslo, které musí respektovat
legislativu, data a informace
a formulovat argumenty pro
firemní strategie,“ říká Štěpán
Lukeš. Ve společnost IBM
působí více než sedm let, a jak
říká, je to pro něj zaměstnavatel
snů. Inovativní firma, která je
na trhu už 110 let, přežila války
i krize a pořád zůstává špičkou
ve svém oboru. Jak v ní funguje
HR a čím k úspěchu přispívá,
i to byla témata rozhovoru se
Štěpánem Lukešem.

Jak v době koronavirové pandemie pra
cuje HR ředitel společnosti IBM v Česku?
Odkud řídíte své lidi?
Střídám to. Teď právě z ložnice, někdy z obý‑
váku, jindy z dětského pokoje…přiznám se, že
je mi to úplně jedno. Nemám nějaké stálé mís‑
to, nemám ani nějaké oblíbené místo, nemám
zvláštní nároky na soustředění ani doma, ani
v kanceláři. Vysněným místem pro práci by pro
mě byl samozřejmě stolek pod kaštanem v za‑
hradní restauraci… ale nejsem introvert, jsem
rád mezi kolegyněmi a kolegy.
Jak v této době spolupracujete s top mana
gementem?
Struktura naší práce se příliš nezměnila. Pořád
jedeme v číslech, pořád se musíme bavit o tom,
zda naplňujeme cíle a očekávání. Vídáme se sice
pouze virtuálně několikrát týdně, ale vše běží
jako předtím. Témata se zatím příliš nemění.
Lidi jsou na home office nebo v karanténě
či na ošetřovném. Jaké úkoly nejvíc řešíte
a jak se to liší od času před krizí?
Už kdysi jsme byli jednou z prvních velkých fi‑
rem, která umožňovala svým lidem „home offi‑
ce“. Nyní jsme jsme najeli na „krizový režim“, asi

jako všichni, kdo mohli. Pro nás to konkrétně
znamená, že drtivá většina lidí pracuje z do‑
mova, nicméně řadu věcí děláme stejně. Třeba
technická podpora v některých případech pro‑
stě musí probíhat i u klienta. To, co se změnilo,
jsou téměř zcela prázdné prostory, zasedačky…
Sám jsem byl zvědavý, jak zvládneme prak‑
ticky ze dne na den přejít do režimu vzdáleného
řízení, jaké provozní nebo třeba i legislativní
věci budeme muset řešit a vyřešit. V tomhle
jsem příjemně překvapený, žádný významný
zásek nenastal, prostě jsme se zvedli a to, co
šlo, tak jsme přesunuli do obýváku. Ten první
krok se povedl.
Provozní úkoly jsou stále stejné, změnily se
malinko kulisy. Pro mě je nyní důležité zamy‑
slet se nad tím, co musí z pohledu HR zůstat
beze změny a co je třeba změnit hned, co poz‑
ději.
Co z pozice HR navrhujete top manage
mentu, že je potřeba udělat, aby lidé
vydrželi s motivací v nových, omezujících
podmínkách?
Udělat se ještě dosažitelnější než před karan‑
ténou. Jakkoli to jde. Nepraktikovat mikroma‑
nagement, důvěřovat. Pokud mám pocit, že
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člověk, kterého jsem si vybral k sobě do týmu,
nedělá doma svou práci, pak chyba nastala
u mě.
Co zůstane z pohledu HR dál po krizi
beze změny, jaké jsou priority v HR nyní
a potom?
Přemýšlím o tom v této době hodně intenzivně.
Myslím ale, že se to neprojeví nijak zásadně. Já
osobně ani nevím, jak současnou situaci de‑
finovat, jestli je to krize, jak si ji já pamatuji
z let 2008 a 2009. Krize je pro mě vyvrcholením
nějakého dlouhodobě neuspojivého směřování,
vyústění vývoje. Tohle je stopka, „facka“, která
spoustu věcí zastavila a poslala nás domů. Sna‑
žíme se reagovat tak, že fungujeme z obýváků
(což bohužel nemohou hospody, divadla, kina,
apod…). Ano, bude větší „poptávka“ po seříze‑
ní nástrojů pro práci z domova, v některých
segmentech prostě nevystačíme v budoucnu
s klasicky konzervativním rozdělením „místo
výkonu práce“ nebo „rovnoměrné rozvržení
práce“ apod.
Dál je těžké teď cokoliv předvídat. Necítím
se na to konstruovat nějaké vize, čím budeme
jako HR profesionálové žít za půl roku, jaká bu‑
dou ta HR témata. Asi ale je důležité se připravit
na to, jaká témata přežijí tenhle náraz. Ještě
přede dvěma měsíci jsme si říkali, jak budeme
nejlépe profilovat své firmy na trhu práce po‑
mocí co nejlepší náborové strategie. Je to něco,
co je prioritou i dneska? Je to něco, co bude
platit i za čtvrt nebo půl roku? Je to možné, ne‑
vím. Nejhloupější by určitě ale bylo utnout „vše,
co bylo“ a vrhnout se na nová témata, novým
směrem, protože „po krizi už nebude nic jako
dřív“. To je strašné klišé.
Nábor se asi nezastaví ani po koronavirové
době, možná přibude na trhu víc zajíma
vých lidí, kteří se předtím hledali obtížně.
Jaké typy lidí do vaší firemní kultury
hledáte? V čem je DNA firmy?
Hledáme samostatné a sebevědomé lidi, schop‑
né sebemotivace – to je základní předpoklad.
Ostatní se prostě už musí potkat. Klíčová ex‑
pertiza našich lidí spočívá v kombinaci tech‑
nických dovedností se schopností jejich využití
v různých segmentech trhu pro řešení nároč‑
ných operací různě podnikajících firem.
A samozřejmě kandidát musí akceptovat
pravidla naší hry – tedy americké společnosti
působící prakticky všude ve světě – aby ho to
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u nás bavilo. Jsme konzultační firma, naše DNA
zahrnuje sebekázeň, soustředěnost, vytrvalost –
ne všechno jde hned a rychle – je to běh na
dlouhou trať.
Náš člověk by měl být sebevědomý v tom, že
si věří a že je schopen převzít odpovědnost za
řešení u velkého klienta, ať už je to třeba nějaká
velká banka, nebo telekomunikační operátor.
Čili má odvahu dělat na velkých projektech,
protože ho to baví a vidí v tom smysl. A nesesy‑
pe se z toho, že má také velikou zodpovědnost
za výsledek. Zároveň musí být samostatný, mít
schopnost sám si získávat informace, které jsou
k dispozici, a ty sdílet s ostatními. Lidi nevodí‑
me za ručičku, sami si vybírají potřebná školení
v momentě, kdy je potřebují, a ne proto, že je
na ně poslal šéf.
Většina z nás teď pracuje z domova, i když
legislativně není tato forma práce zajiště
na, praxe předběhla legislativu. Co tomu
říkáte?
Jasně, navzdory tomu, že jsem říkal, že si ne‑
chci hrát na proroka, tak tady to zkusím. Jestli
něco tahle situace přináší, a jestli něco bude
ku prospěchu věci, tak to, že zkoušíme nové
modely práce bez ohledu na to, jak přesně jsou
legislativně vysvětleny a praxí prověřeny. Co je
možné, děláme v režimu home office, co lze,
řešíme na dálku. Nejsme sami, dělá to ten, kdo
může. Díky technice je to možná jednodušší,
než by se mohlo zdát.
Jako optimista pevně věřím, že legislativa
a legislativci na tuto změnu zareagují. Ukazuje
se, že se už nedá fungovat v rigidním rozložení
platném v posledních desetiletích. Už s nástu‑
pem nové ekonomiky a digitalizace se tyto „jis‑
toty“ začaly drolit. Práce zflexibilňuje, a tím se
ovlivní fungování HR, budeme dostávat (nebo
si říkat) jiná zadání. Současná situace bude snad
důkazem, že tuto potřebu nepociťuje jen něko‑
lik zaměstnavatelů v oblasti IT.

Jak toto vše změní práci v HR? Je krize
příležitost pro smysluplnější HR?
Při tom všem opěvování možností práce na
dálku by bylo fajn, kdybychom si „sáhli“ na
limity práce v distribuovaných týmech, aby‑
chom fyzicky i mentálně nahmatali potřebu
spolu‑práce. Abychom se nevrhli bezhlavě do
nového modelu a nehnali se do izolace. Teď ze
mě mluví to přání ne‑introverta. Doufám, že si
budeme vážit příležitosti být spolu v interakci
a třídit si myšlenky tváří v tvář. Home office je
prostě i izolace.
Nemyslím si, že krize bude příležitost pro
vytvoření silnějšího HR, stejně jako žádná kri‑
ze sama o sobě nedefinuje nová, silnější HR
témata. Nová, zajímavá témata si jako HR pro‑
fesionálové musíme identifikovat sami a jako
silnější je představit manažerům, klientům. Pak
můžeme mít silnější pozici. Žádná krize tohle
neudělá za nás.
Co dnes chybí HR, aby bylo silnější?
Mám teorii, že my jako HR profesionálové
strašně snadno, lehce a podvědomě, utíkáme

Naše neochota jít do
porozumění číslům a pracovat
s tvrdými fakty je tím, co nám
brání v tom, abychom byli
silnějšími partnery pro byznys
a top management. Ty měkké
věci, které máme tak rádi, jsou
bez kontextu s tvrdými daty
jen hezké povídání.

k tzv. měkkým tématům. Když to přeženu, my
bychom nejraději pořád všechny kolem sebe
koučovali, povídali si o osobnostních profi‑
lech kandidátů, vysvětlovali všem okolo výho‑
dy zdravých snídaní na pracovišti, řešili, kam
pověsit houpačku, kam pošoupnout fotbálek.
Máme za to, že toto jsou naše přirozená a nosná
témata. Nejsou.
Často se bavím s lidmi, proč chtějí praco‑
vat v HR; drtivá většina mi odpoví, že je baví
práce s lidmi. Na tom samozřejmě není vůbec
nic špatného, ale všichni za tím vidí ty „pěk‑
né“ věci – jak a kterak plánovat tréninky, učit
lidi prezentovat, povídat si o silných a slabých
stránkách, o motivaci a tak dále. Ale to je i přes‑
ně to, na co dojíždíme. To totiž není vždycky to
téma, které by s námi chtěli řešit naši klienti.
Ti se chtějí bavit o tom, jak jim pomůžeme
přinést výsledky za kvartál, rok, co se pro to
musí stát, jakou roli v tom hraje třeba perso‑
nální náklad na daného člověka, jak sestavit
variabilní složku mzdy pro motivaci (nebo proč
jí třeba vůbec nenastavovat), z jakých východi‑
sek vychází obchodní plán, apod. Prostě nejsme
schopni jako HR profesionálové ponořit se do
opravdického byznysu klienta. Nejsme schopni
nebo možná i ochotni interpretovat základní
finanční ukazatele a parametry. A tím pádem
nejsme s to to propojit s měkkými dovednost‑
mi. Raději svůj čas věnujeme pohodlnějším
tématům.
Naše neochota jít do porozumění číslům
a pracovat s tvrdými fakty je tím, co nám brání
v tom, abychom byli silnějšími partnery pro
byznys a top management. Ty měkké věci,
které máme tak rádi, jsou bez kontextu s tvr‑
dými daty jen hezké povídání. Proto nejsme
pro klienty tak zajímaví, a raději si s námi dají
kafe a proberou naše názory na toho či onoho
kandidáta nebo plán teambuildingů na léto. Je‑
diná cesta je kombinovat naše řemeslo (zákoník
práce a operativa opravdu nejsou „oldskůlová“
sprostá slova) se znalostí business faktů (ano,
slova jako profit, obrat a nákladovost nemusí
používat jen lidé mimo HR) v dimenzi „toto
produkují lidé“, kteří jsou ovlivňování pocity
a osobnostními předpoklady.
V IBM se pracuje s umělou inteligencí (AI)
a roboty. Využívá se to i v HR?
Uvedu jednoduchý příklad z našeho interního
života: pokud chci jako IBMák aspirovat na ně‑
jakou jinou pozici, mohu se zeptat robota, co
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si o tom myslí. Robot srovná ná‑
roky na pozici, moje předpoklady,
vyhodnotí dostupná fakta, která
má o mě k dispozici, a případně se
doptá na to, co neví. Zamyslí se,
doporučí mi případné tréninky,
certifikace, nebo jiné zkušenosti,
které si musím osvojit, aby moje
aspirace byla relevantní, může
mě usměrnit, nebo nasměrovat.
Z toho jasně vyplývá nutnost mít
a aktualizovat data o našich lidech.
Jde o názor stroje, ale může být
užitečný, pokud s tím umím dál
pracovat.
A jako konzultační firma na‑
bízíme naše vlastní zkušenosti
klientům, třeba mladoboleslavská
Škodovka si pořídila našeho virtu‑
álního asistenta pro nábor svých
lidí, nebo nejnovějším příkladem
je asi naše virtuální sestra Anežka,
která 24 hodin denně odpovídá na
otázky ohledně COVID-19.
Jak v IBM nastavujete perfor
mance management, done
dávna velké téma, které jistě

Štěpán
Lukeš
Country HR Ma
nager IBM ČR.
Vystudoval
historii na Uni
verzitě Karlově.
Profesní dráhu
začínal v rekla
mě a marke
tingu, pracoval
v personální
agentuře. V le
tech 2006 – 2011
působil jako HR
Business Part
ner ve společ
nosti Hewlett
‑Packard. Poté
působil v České
pojišťovně jako
HR Manager. Od
roku 2012 pra
cuje v IBM na
pozici Country
HR Manager.

velkým HR tématem nadále
zůstane.
Tak zaplať bůh jsme už asi před 3
lety opustili model: „na začátku
měřeného období nadřízený defi‑
nuje cíle, ty se zaškálují a zaměst‑
nanec je plní, na konci měřeného
období se všechno vyhodnotí“.
Nyní jedeme spíš v režimu „řek‑
něme si, co je potřeba udělat pro
splnění úkolu, shodneme se na
tom, že zadání rozumíme, že pro
něj máme prostředky, a pak prů‑
běžně říkáme, zda to platí, nebo
co se mění“.
Což ale rozhodně neznamená,
ze neměříme a nehodnotíme do‑
sažené výsledky. Nejedná se ani
tak o změnu nějakého nástroje,
systému, jako spíš o posun v hlavě,
o mentální nastavení jak manage‑
ra, tak zaměstnance.
Krize obnažuje pravdivou
realitu vztahů, hodnot a kultur
ve firmách – jaké vztahy a hod
noty obstály z hlediska toho, co
IBM v kodexu hodnot a v bran
du atraktivního zaměstnavate
le deklaruje?
Samostatnost jsem zmiňoval, prav‑
divá realita se – podle mě – ukáže
v tom, jestli lidi opravdu rozumí
tomu, co dělají, že chápou celkový
kontext své činnosti, a tedy ji jsou
schopni dělat v různých podmín‑
kách – na dálku, doma, v kancelá‑
ři… nebo když nejsou, tak si samo‑
statně řeknou o pomoc, a pokud to
jde, uzpůsobí je k tomu, aby svou
činnost mohli dělat i nadále.
V krizích se objevují nové ta
lenty a lídři, kteří by se možná
v normálních časech neproje
vili.
Tohle je jeden z momentů, které
se ukazují a o kterém přemýšlím.
Myslím, že je to ten rozdílový mo‑
ment, kdy si firmy uvědomují, co
za lidi mají a jak chápou celý kon‑

text, proč vlastně ve firmě fungují.
Pokud nechápu kontext, v němž
pracuji a čemu to slouží, tak spolé‑
hám na to, co mi řekne nadřízený,
kolega nebo interní klient. Pokud
nejsem schopen svou práci vyko‑
návat z obýváku nebo vzdáleně
s kolegy, protože nade mnou ne‑
stojí šéf, nebo rozkaz nebo pracov‑
ní doba, tak to je, řekl bych, právě
ten klíčový moment, který určitě
napoví, jaká firma bude úspěšná.
Myslím, že to bude ta, která
bude mít co nejvíc lidí, kteří ro‑
zumí a chápou to, co dělají, a spo‑
lupodílí se tak na výsledku. Takže
pro ně není překvapení dělat prá‑
ci odjinud, protože chápou celek,
rozumí tomu, co mají dělat, ať už
v kanceláři s kolegy, kteří jsou ve‑
dle nebo vzdáleni. Je to sice velmi
banální, ale je rozdíl dělat práci
podle zadání definovaného něja‑
kým KPI, nebo pochopením jejího
významu pro ostatní. Tito lidé při‑
nesou požadovaný výsledek, a to
bude ten rozhodující moment.
Firmy, které takové zaměstnance
mají, přežijí a třeba i posílené. Ty,
které takové lidi nemají, tak pro ně
bude další vývoj trápením.
Jací jsou kontextovaní lidé,
které firmě budují úspěch?
Lidé, co rozumějí své práci, kteří si
sami hledají třeba rozvojové akti‑
vity / tréninky, které by jim v práci
mohly pomoci, vymýšlejí modely
spolupráce, aby se věc podařila. To
jsou ti samostatně uvažující. Jsou
tahouny tím, že inspirují okolí,
tvoří motivující a inovativní kul‑
turu. Když budeme mít dobrou
firemní kulturu, neboli dobře za‑
kontextované lidi, tak zvládneme
všechno, i tento náraz koronaviru.
Kde hledáte výjimečné lidi
a talenty?
Určitě na školách, což není nijak
překvapivé, úzce spolupracujeme
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třeba s ČVUT. Pak v akademických
kruzích. Kdybychom neměli dob‑
ré vazby na akademické prostředí,
na vědce, tak bychom neměli tak
skvělé lidi, kteří dělají třeba v ob‑
lasti umělé inteligence. Skvělou
zkušenost máme s tím, že lidi si
hledají sami lidi. Když třeba po‑
třebujeme nového člověka, tak je
nejlepší se pobavit přímo s našimi
lidmi, jaký by to měl být člověk,
s jakými znalostmi, schopnostmi,
a často naši lidi už i takového člo‑
věka znají a doporučí.
Také hledáme ve vlastních řa‑
dách a podporujeme kariérní po‑
stupy, byli bychom blázni, HR pac‑
kalové, kdybychom tohle flákali.
Mapovat, kdo výjimečný je v tom či
onom týmu, koho lze posunout do
jiného týmu. Může se naučit něco
nového, aby do nového týmu za‑
padl, ale navíc může z jiné oblasti,
kde pracoval, přenést nové pohle‑
dy, přístupy, nápady, zkušenosti,
a tak obohatit další tým. Tohle
opět není nic objevného, ale právě
to dobře zvládnuté řemeslo 😉. n
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Vizitkou firemní kultury

jsou šéfové
Ještě před několika týdny firmy řešily nedostatek pracovníků a nábory běžely na plné obrátky.
Mimořádná opatření v době koronaviru převrátila většinu činností doslova naruby. Platí to i pro svět
HR. Řeší se ochranné pomůcky, zajištění zdraví a bezpečnosti práce, vykrývání směn kvůli karanténě,
ošetřovnému, řízení lidí ve flexibilním režimu home office, zavírání provozů a propouštění lidí, pro které
není práce. Je ale nábor nyní opravdu mrtvý?

TEXT: ALENA KAZDOVÁ

„S

ledujeme situaci a paradoxně vidíme
tuto dobu jako novou příležitost v náboru, protože řada firem zastavuje
výběrová řízení, a tak se na trhu práce objevují
kvalitní kandidáti. Právě teď je příležitost tyhle
kandidáty zachytit, dokonce oslovit i ty nedávno ještě nedostatkové – zástupce technických
profesí, obchodníky,“ říká ředitelka společnosti Performia, Lucie Spáčilová. „Stále děláme
výběrová řízení pro naše klienty a potkáváme
spoustu dobrých kandidátů. Vše lze organizovat
online, nic se nebrzdí, naopak kandidáti souhlasí s režimem online vyplňování dotazníků.
Vidím to pro firmy jako velkou šanci, protože
jestli firmy dlouho nemohly nějakého odborníka najít, tak nyní je ta možnost mnohem větší.
Firmy by tak měly dát trhu najevo: jsme tady,
žijeme, dýcháme a potřebujeme vás,“ dodává
Spáčilová.
Silný brand bude potřeba stále
Až tyto zlé časy pominou, zase bude pro kandidáty důležitá silná značka a atraktivita zaměstnavatele. Mimochodem na ní se bude
podílet nový faktor – to, jak firma fungovala
během krizového režimu. Jak podporovala své

zaměstnance, jak se chovali v krizi její manažeři
a nejvyšší šéfové. Sociální sítě nespí a leccos
mohou prozradit. Ostatně vztahy uvnitř firmy
a autentické osobnosti, kvůli nimž lidé ve firmě
zůstávají, byly i před krizí při volbě zaměstnavatele tím nejsilnějším magnetem. Nic nového
pod sluncem. Připomeňme si citát čínského
filozofa Konfucia z dob před naším letopočtem:
„Vyber si šéfa, se kterým souzníš, a práci, kterou

miluješ, a již žádný den v životě nebudeš muset
pracovat.“
Stále platí a bude platit, že zaměstnavatele si
vybíráme podle pozice, ale opouštíme ho kvůli
šéfovi. Šéfové jsou ty osobnosti, které stojí za
smysluplností práce. Potvrzuje to i studie „Why
Are Your Employees Quitting?“ Gallupova institutu, která například uvádí, že šéfové bývají
důvodem odchodu až v 77 % případů.
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Oslov si svého šéfa
Neformální a autentické představení osobnosti šéfa firmy určitě zvyšuje šance, že se firmě
na nabídku přihlásí ti nejvhodnější kandidáti.
Takže umístit nabídku práce k profilu šéfa firmy, který nabídku ještě navíc i okomentuje, je
z hlediska HR marketingu velice dobře zacílený
tah na branku. Příkladů tohoto postupu je už
hodně, stačí se podívat na sociální sítě některých společností, na videa, kde šéfové seznamují
s kulturou firmy, kterou řídí. Systematičtější
přístup v duchu Hledej si svého šéfa, abys byl
šťastný v práci, zvolili tvůrci galerie šéfů na portálu winwinjob.
Najdete na něm desítky osobních profilů top
manažerů různých firem, velkých i malých napříč sektory. Můžete porovnávat a vybírat, kdo
a co vás nejvíc oslovuje. Ve stručném medailonku šéfové prezentují své životní hodnoty, svá
kréda i pracovní zkušenosti a přibližují kulturu
firmy, v níž působí včetně očekávání, která na
kandidáty mají. Smyslem portálu winwinjob
je odkrývat DNA organizace skrze její klíčové
hráče v top managementu.
Nábor naruby?
Kandidáty tak hned napoprvé přímo oslovují
top manažeři, ne náboráři z HR. Tím se nábor

Neformální a autentické
představení osobnosti šéfa
firmy zvyšuje šance, že se
firmě na nabídku přihlásí ti
nejvhodnější kandidáti. Takže
umístit nabídku práce k profilu
šéfa firmy, který nabídku
ještě navíc i okomentuje, je
z hlediska HR marketingu velice
dobře zacílený tah na branku.

obrací naruby. Není to ale vůbec nelogické,
vždyť každý šéf by měl přece být i dobrý HRista! Kolikrát jsme to slýchávali na konferencích,
i když praxe bývala poněkud jiná…
Co tento typ komunikace s kandidáty top
manažerům a jejich firmám přináší navíc než
klasické náborářské cesty? „CEO je v budování
brandu číslo 1. Jsem tedy jako šéf firmy číslo
1 v propagování značky vůči potencionálním
kandidátům. Osobní značka šéfa pomáhá budovat značku firmy a přitahuje lidi, kteří by
možná na inzerát někde jinde nereagovali,“
říká David Fojtík z Humancraft, který portál
winwinjob využívá. „Výrazně se zkracuje čas
náboru, komunikace je rychlejší, šéfům se ozý-

vají ti, kteří osobnostně a hodnotově odpovídají
vizím a představám konkrétního šéfa a firemní
kultuře ve firmě, kterou šéf prezentuje. Nám
se hlásí prostřednictvím winwinjob více kandidátů, než z jiných kanálů. A většinou jsou
to opravdu ti, které zaujala naše kultura,“ říká
David Fojtík.
„Já jsem do prezentace na winwinjob šla
proto, že jsme malý tým a máme dost náročné a specifické požadavky na nové lidi. Ne ve
smyslu nějakých kvalifikací, ale spíš v nastavení,
naladění. Máme firemní misi a hledáme jedince, kteří se s ní ztotožní, a proto pečlivě volíme
způsob komunikace s potenciálními kandidáty,“ vysvětluje svou motivaci k využití portálu
winwinjob Lucie Spáčilová, ředitelka Performia. Profil má vystaven přes rok a ani v době,
kdy firmy propouští, ho stahovat nemíní.
Kvalitní kandidáti se ozývají rychle
„Líbí se mi, že potenciální spolupracovník si
hledá šéfa, že se zajímá, kdo ho bude vést, s kým
bude pracovat, kdo tu organizaci staví a drží.
Líbí se mi, že to není jen prezentace firmy jako
nějaké značky, ale že se kandidátům představuje nositel značky a kultury dané firmy,“ říká
Lucie Spáčilová. Díky portálu se Lucii Spáčilové
ozvaly přes dvě desítky zajímavých kandidátů.
Jsou to podle ní lidé, kteří zrovna práci nehledají, ale mapují si, jaké jsou nejlepší nabídky na
trhu, zajímají se o práci s nějakým vyšším posláním a smyslem ve firmě, kde by je to bavilo.
„V náboru úspěšně spolupracujeme i s dalším partnerem, ale když porovnám počty
došlých CV u obou kanálů, tak z winwinjob
jsem dostal třikrát víc CV, dokonce jsem musel v jednu chvíli požádat o stažení inzerátů,
protože bych se nestíhal s kandidáty scházet
na pohovory,“ sdílí své zkušenosti David Fojtík. A čím si ten zájem kandidátů vysvětluje?
„Jsme menší firma a víme, že firemní kultura
je základ všeho. Je to i jeden z hlavních důvodů, proč se nám kandidáti ozývají. Každý touží
po práci v příjemném a motivačním prostředí.
A šéf, který s vámi komunikuje hned od začátku
náboru, sděluje vám své hodnoty a myšlenky
i očekávání, si získává větší důvěru uchazečů.
Myslím, že důvodem úspěchu galerie šéfů je ta
základní myšlenka, že se na portálu objevuje šéf
a chce, aby za ním lidé do firmy přišli. To mě
dává velký smysl. Pokládám za samozřejmé, že
toto dělá šéf – lídr, i když na trhu to tak běžné
zatím není,“ dodává David Fojtík. n
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Propojujeme lidi

s moderními technologiemi
Společnost Microsoft je průkopníkem ve využívání moderních technologií v interní a externí komunikaci.
Tento přístup umožňuje jejím zaměstnancům pracovat flexibilně a propojovat pracovní život s životem
osobním, což je pro všechny generace velmi žádaný benefit. Využívání moderních technologií v práci
mění i firemní kulturu, která se stává kulturou digitální. O digitální kultuře hovoříme s Klárou Žižkovou,
HR ředitelkou společnosti Microsoft Česká republika.

TEXT: ALENA KAZDOVÁ
FOTO: ARCHIV MICROSOFT

V Microsoftu se digitální kulturou
už několik let žije. Jak byste ji
charakterizovala?
Všechny moderní nástroje, které v Microsoftu
každodenně používáme, nám umožňují velmi
intenzivně lokálně i globálně spolupracovat.
Právě spolupráce a týmovost je jádrem naší kultury. Digitální technologie jsou ale jen nástrojem, který nám pomáhá rozvíjet naši kulturu,
nefungují tedy samy o sobě, ale musí být podpořené jasně danou a formulovanou misí firmy.
To znamená, abychom všichni, každý zaměstnanec, byli ztotožněni s posláním zaměstnavatele, abychom věděli, proč právě v Microsoftu
jsme a co máme za úkol. Navíc všechny nástroje, které v práci využíváme, zvyšují možnosti
flexibility pro každého zaměstnance. To, že
máme nástroje, které nám umožňují různými
způsoby se spojit, sdílet dokumenty, a že lidi se
mohou svobodně rozhodnout, odkud a kdy budou pracovat, posiluje v lidech pocit a vědomí
zodpovědnosti a sounáležitosti.
Tohle všechno vytváří kulturu integrity
a zodpovědnosti za výsledky práce a podporuje týmovost. Součástí naší kultury je i pomoc ostatním kolegům, protože za výsledky
firmy máme odpovědnost všichni. Spíš než
izolované hrdinství, se snažíme pěstovat týmovou kulturu. To znamená, aby každý z nás
byl zodpovědný nejen za své vlastní cíle, ale
aby pomáhal i ostatním doručit jejich cíle a cíle
týmu. Takže hlavními rysy naší digitální kultury jsou spolupráce, svoboda, flexibilita, respekt
a odpovědnost.

Základem spolupráce je otevřená komunikace založená na vzájemné důvěře, je to
tak?
Určitě, komunikace pomocí moderních technologií je velmi důležitá a má dopad na naši
kulturu. Ukazuje se to i v současné době, kdy
všichni pracujeme z domova. I pro Microsoft
je to zcela nová situace. Možná jsme na ni byli
připraveni trošičku líp, protože nástroje jsme už
měli a byli jsme zvyklí s nimi pracovat. Teď nás
to dostává do nové formy spolupráce a ukazuje
se, že naše kultura a hodnoty leadershipu se
osvědčují.
V leadershipu uplatňujeme tři hodnoty: 1.
Jít příkladem, být vzorem pro zaměstnance
jako lídr, 2. koučovat, dávat velkou svobodu
a nediktovat, nýbrž pomáhat zaměstnancům
dojít k výsledku vlastní cestou, a 3. péče – starostlivost o lidi. To jsou hodnoty lídrovského
chování, které nám v době, kdy spolu můžeme
komunikovat jen vzdáleně, pomáhají dobře
fungovat. Ale pořád to vše souvisí s naší misí,
a tou je pomoci každému na planetě dosáhnout více a lepších výsledků. Komunikace
u nás probíhá velmi přímo. Každý měsíc například se pravidelně mohou zaměstnanci
z celého světa na briefingu spojit s nejvyšším
šéfem Satyou Nadellou a ptát se ho napřímo
na cokoliv. Nebo nyní v čase koronaviru díky
digitálním nástrojům mají naši leadři z představenstva v USA možnost komunikovat se
všemi zaměstnanci Microsoftu, a to velice posiluje pocit péče, starostlivosti a sounáležitosti
v rámci celé firmy.
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Jakou roli hraje v digitální kultuře HR?
Nároky na HR v posledních letech velice
vzrůstají. Byznys od HR chce, abychom byli
např. schopni přitáhnout ty nejlepší kandidáty
a leadry z trhu a zároveň abychom pomáhali s motivovaností zaměstnanců, poskytovali
lidskou podporu a také nabízeli pohled do
budoucnosti. Díky práci s daty v HR umíme
prezentovat strategický směr, kam se z hlediska
lidského kapitálu i demografického vývoje společnost může ubírat. Využíváním dat se můžeme kvalifikovaně zamýšlet nad střednědobým
i dlouhodobým horizontem náboru nejlepších
kandidátů, nad prací s talenty či budoucími
trendy v rozvoji zaměstnanců a manažerů.
Naším úkolem je vnímat potřeby organizace
a všechny trendy na trhu, reagovat na ně, být
blízko manažerů a zaměstnanců a přitáhnout
k HR tématům manažery, aby s námi ve všech
sférách práce HR hráli hlavní roli.
Poraďte firmám, které jsou s digitalizací na
začátku, jak digitální kulturu pěstovat?
Nemyslím, že mohu dávat doporučení, sami se
stále učíme za pochodu a každá firma si musí
najít vlastní cestu. Mohu mluvit o tom, co
funguje u nás. Klíčové bylo začít od myšlenky
o duši firmy, o jejím poslání, protože to je to, co
zaměstnance přitahuje a drží ve firmě. Pak začít
pracovat na kultuře, která je autentická a pravdivá. Pokud by byla nějaká nesrovnalost mezi
obrazem, který vysíláme jako firma navenek,
a tím, co je skutečná zažívaná realita zaměstnance, tak by to určitě nefungovalo. Myslím si,
že mít autentickou a pravdivou kulturu, je nejdůležitější. Potom už je to otázka implementace
digitálních nástrojů a pravidel práce.
Pro nás třeba bylo zcela zásadní, když firma
zásadně změnila způsob hodnocení výkonu.
Před několika lety se Microsoft odklonil od
praxe, kdy výkon zaměstnance byl hodnocen čistě numericky podle KPIs. U nás dnes
hlavní hodnocení probíhá na základě postojů
a chování lidí. To znamená, že hodnotíme,
jak kolaborativní je každý z nás, jak projevuje
zodpovědnost za to, co dělá, ale i vůči ostatním
v týmu, jakým způsobem respektuje a naslouchá ostatním. Takový systém hodnocení výkonu byl hybnou pákou, která přispěla ke změně
kultury. Pomohlo to převést firmu a chování
lidí do prostředí, které je zaměřeno na spolupráci a společný cíl.

Komunikace u nás probíhá
velmi přímo. Každý měsíc na
příklad se pravidelně mohou
zaměstnanci z celého světa
na briefingu spojit s nejvyšším
šéfem Satyou Nadellou a ptát se
ho napřímo na cokoliv.

Digitalizace pomáhá flexibilitě. Microsoft například byl první v projektu Práce
odkudkoliv. Jak vypadá flexibilita v Microsoftu?
Flexibilita je pro nás nástrojem k vytvoření
prostředí, které je inkluzivní, ať už jde o typy
osobností zaměstnanců nebo věkové skupiny,
protože díky flexibilitě si může každý zvolit takový způsob práce, který mu vyhovuje. Víme,
že pro firmu je velice důležité, když v ní fungují
rozmanité, diverzní týmy. Flexibilita tomu velice napomáhá. Hodně nám flexibilita a diverzita pomáhají i v rozvoji zaměstnanců. Máme
například robustní platformu online tréninků,
k nimž mají lidé přístup, a mohou si flexibilně
vybírat to, co právě potřebují.
Pomáhá nám i flexibilní nastavení různých
benefitů. Máme třeba benefit pro matky, kterým po dobu mateřské dovolené Microsoft dorovnává plat do plné výše. Máme i benefit pro
otce, kteří mohou čerpat 6 týdnů dovolené při

narození dítěte, opět za plný plat. Poskytujeme
i speciální volno na ošetřování různých příslušníků rodiny, třeba starší rodiče. Chceme zkrátka poskytnout našim zaměstnancům flexibilitu
a podporu v důležitých životních momentech.
Co nyní, v koronavirové době, řešíte nejnaléhavěji?
Asi jako všichni, že práce z domova probíhá v extrémním měřítku. Komunikujeme se
zaměstnanci, jak si mají nastavit režim, když
pracují z domova. První dny totiž ukázaly, že
máme tendenci pracovat víc než dřív, protože
nemusíme cestovat. Ale důležité je také dodržovat mentální hygienu, zvládat propojení času
na práci a na rodinné věci i na péči o sebe. Učíme se řídit vlastní kalendáře a respektovat čas
ostatních, s nimiž spolupracujeme.
Také se v této době ukazuje, jak moc nám
chybí sociální kontakt s kolegy, když teď není
možnost potkat se v kuchyňce a jen tak si popovídat. Lidé velice postrádají dřívější neformální
kontakty.
Tahle situace vytváří nové stresy, a tak se
snažíme nastavovat neformální kanály, aby si
lidé v týmech mohli popovídat a z těch nových
stresů se „oklepat“.
Využíváte v HR práci digitální aplikace,
umělou inteligenci nebo chatroboty?
Nemáme chatboty, ale máme různé aplikace,
někdy i s využitím umělé inteligence, aby zážitek uživatele byl co nejlepší. Osvědčuje se
nám kombinace onlinového systému a lidského kontaktu. Proto nemáme chatboty. Dobře
nám funguje, když máme nějakou platformu,
která je naplněna obsahem, a k ní přidáme lidský kontakt ze strany HR nebo nadřízeného.
V rámci onboardingu máme například interaktivní soubor, který dostane každý nový zaměstnanec první den do své mailové schránky.
Tento soubor ho provází prvními třemi měsíci,
aby informace, které nováček musí vstřebat,
byly dávkované rozumně, aby je byl schopen
do sebe nasát. A zároveň je každý nováček propojen ihned na své kolegy a nadřízeného, a samozřejmě také na HR, aby byl vždy k dispozici
někdo s radou a pomocí. Microsoft má mnoho
takových platforem s obsahem, který je k dispozici, třeba na učení, na rozvoj technických
dovedností apod. Lidský faktor je nenahraditelný a bude pořád velice důležitý, jen je třeba
ho optimálně vyvažovat s digitálními nástroji. n
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Jak pomoci lidem a firmám
překonat krizi

vyvolanou COVID-19
TEXT: JONAS PRISING, CEO,
MANPOWERGROUP INC.

Všichni nyní žijeme v nepředvídatelné a neustále se měnící době, ať již mluvíme o rodinách, firmách,
komunitách nebo vládě. COVID-19 se stal součástí každodenního života po celém světě. Rychlost zpráv
a každou hodinu nové informace nám znovu a znovu ukazují, že něco podobného jsme ještě nezažili.
Každým dnem je více zřejmé, že silná organizace se vyznačuje tím, že umí plánovat i v čase nejistoty
a umí fungovat i pod vlivem velkých změn.

Vedení shora
Největší prioritou musí zůstat zdraví, bezpečnost a dobré životní podmínky zaměstnanců.
Potřebují leadery, kteří jim nabídnou jasné
vedení a ukážou praktické kroky, jak v době
pandemie postupovat.
Klíčová je jasná komunikace
Pokud bude komunikace chybět nebo bude
nekvalitní, zaměstnanci se budou snažit tuto
mezeru zaplnit sami. Proto je velmi důležité
zajistit, aby týmy kontinuálně fungovaly, a tím
nedošlo k přerušení samotného podnikání.
Kromě dodržování pokynů, které dostáváte od
vlády a zdravotnických orgánů, přizpůsobte své pracovní možnosti, technologické zázemí, schůzky a organizaci
svých zakázek tak, abyste v této
situaci mohli nadále prosperovat.
Poučte se u zahraniční konkurence a snižte negativní
dopad na svou firmu
Jednou z možností je
se podívat na zahraniční podniky, které
si touto krizí právě
prochází, nebo si jí
už před několika týdny prošly – ať již se
jedná o firmy v Číně,

potažmo Asii, v Tichomoří, Itálii, Španělsku
a dnes již i severní Amerika.
Bezpečí domova, dodržování vzdálenosti
mezi lidmi, přísná cestovní omezení a jasná
pravidla karantény již přinášejí první výsledky.
Jejich sílu můžete umocnit pevným vedením
a proaktivní komunikací.
Leadeři musí stále přehodnocovat organizační procesy, které zmírňují dopad na provoz a pomáhají zaměstnancům adaptovat se
na nový způsob práce. Prioritou samozřejmě
zůstává zdraví, ale zároveň zabezpečení nepřetržitého provozu, poskytování služeb, dodávání
výrobků koncovým zákazníkům. Tak, aby ekonomika mohla i nadále fungovat.
Základem k zabezpečení chodu firmy je schopnost předvídat
a rychle reagovat, i když se situace mění rychle, doslova ze dne
na den.
Využijte technologie
Současná krize způsobená COVID-19 potvrzuje význam tzv. „smart
work“ – inovativního a flexibilního způsobu práce,
a to po celém světě.
Zavedení nových pracovních modelů, ve
kterých zaměstnanci fungují odděleně,

umožňuje eliminaci schůzek. Zajistěte svým
zaměstnancům přístup k potřebným technologiím a nástrojům, a tím pokryjte provoz všech
oddělení vaší společnosti. To je rozhodující moment úspěšného zvládnutí transformace práce
v práci na dálku.
Konejte rychle
Právě nyní je čas, abyste ukázali svou sílu
a schopnost dělat včasná a jasná rozhodnutí
s cílem snížit rychlost šíření nákazy, to je stále
hlavní prioritou. Nelehká situace ovlivňuje zejména zdravotnictví, což způsobuje dominový
efekt, který dopadá na hospodářství mnohých
dalších odvětví a podniků. Nejvíce ohroženy
jsou ty firmy, jejichž činnost je postavena na
sociální interakci. Pokud zmírníme zátěž zdravotnického systému, zmírníme i hospodářské
důsledky. Nevíme, jak dlouho bude tato situace
trvat ani neznáme význam a sílu jejího dosahu, ale víme, že se správnými lidmi a rychlými
opatřeními dokážeme tuto výzvu zvládnout,
a nakonec z ní vyjít i silnější.
Povzbuzení pro každého – pamatujte na to,
že síla podniku je postavena na lidech. Oceňte
svůj tým za úsilí, které vyvíjí v nastalé nejisté
situaci, jak v práci, tak i doma či ve své komunitě. Pomozte svým lidem, aby zůstali klidní,
soustředění a zdraví. Společně objevujte nové
způsoby, jak efektivně a výkonně pracovat, jak
efektivně změnit současné pracovní návyky. n
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Král je nahý: krize odhaluje
nekompetentnost manažerů
Celosvětově se do rozvoje manažerů investuje přibližně 40 miliard EUR. Přesto konzultační společnost
Gallup tvrdí, že 82% manažerů nemá kompetence vykonávat vedoucí pozice. Současná pandemie viru
Covid-19 ještě dále zvyšuje podíl nekompetentních manažerů. Krize totiž odkrývá povahy jednotlivců,
u kterých můžeme pozorovat kontraproduktivní a nefunkční chování, tzv. tmavé stránky osobnosti.

TEXT: P ETER ULČIN, BUSINESS
PSYCHOLOGIST,
EXECUTIVE & BUSINESS
CONSULTING

T

mavé stránky osobnosti jsou osobnostní charakteristiky, které se projevují během krizových situací, a když je
manažer vystaven stresu, či konfliktům. Tyto
charakteristiky se formují v raném dětství při
interakci s okolím. Z pravidelných reakcí na
stresové a zátěžové situace se stávají zvyky, které si manažeři v dospělosti vůbec neuvědomují.
A tak jsou tmavé stránky „chybou v systému“
v chování manažera, které se vyznačuje kontraproduktivními a nefunkčními interpersonálními tendencemi.

Podezíravý manažer
Podezíravý manažer je přesvědčen o tom, že
jeho podřízení jsou nepoctiví, v práci podvádějí
a okrádají firmu. Během krize bývá sarkastický,
cynický a na všech a ve všem hledá chyby. Protože věří, že všichni chtějí jeho práci uškodit,
chce se pomstít. To v něm vyvolává vnitřní napětí, které odbourává útoky a hádkami. Podezíravý manažer je schopen zneužít své postavení
a porušovat firemní pravidla, jen aby se ubránil
možným protiútokům.

TMAVÉ STRÁNKY OSOBNOSTI A CHOVÁNÍ
MANAŽERA BĚHEM KRIZE

Úzkostný manažer
Krizový stav je pro tohoto manažera jen těžko
překonatelná překážka. Ze své podstaty se totiž vyhýbá novým situacím, které ho mohou
vyvést z míry a zóny komfortu. Vyznačuje se
také konzervativním přístupem a přehnanou
opatrností. Během krize nesmyslně dodržuje
všechny interní předpisy, procesy, jakož i firemní pravidla. V obavě, že jeho podřízení udělají
chybu, očekává od nich stejný přístup, jako má
on sám. Úzkostný manažer neudělá důležitá
rozhodnutí, protože v případě neúspěchu nedokáže snést kritiku.

Výbušný manažer
Tento manažer má v krizových situacích nestálé
a nepředvídatelné chování. Snadno vybuchuje,
a když se rozzlobí, tak většinou křičí. Výbušný
manažer je přehnaně kritický, ale kritiku na
svoji osobu bere velmi osobně a reaguje na ni
útokem. I když je zapálený a nadšený, v krizových situacích bývá frustrovaný, zklamaný
a znechucený, když se mu nedaří. Tehdy se
rychle vzdává a přestává plnit úkoly.

Odtažitý manažer
Odtažitý manažer je během krizového stavu
odměřený, rezervovaný a chladný. Nezajímají
ho pocity jiných a svým odstupem a tvrdostí
může neúmyslně ranit city ostatních. Špatná
komunikace s tímto nadřízeným je způsobena
tím, že slyší jen to, co chce slyšet. Je individualista, proto nerad pracuje v týmu. S tím souvisí
i to, že se vůbec nezajímá o své podřízené. Netuší, co se děje v jeho týmu, ani ve firmě.
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Pasivně agresivní manažer
Pasivně agresivní manažer svým chováním
mate své okolí. Na jedné straně má v krizi velkou chuť spolupracovat, ale na druhé straně
odmítá být součástí týmu. Navíc je tvrdohlavý
a pracuje podle vlastního harmonogramu. Pasivně agresivní manažer zpochybňuje kompetentnost svých nadřízených i podřízených. Ve
stresových a konfliktních situacích odkládá důležité úkoly a požadavky podřízených ignoruje.
Opakované požadavky ho dráždí a vnímá je, že
se s ním zachází špatně, a cítí se nedoceněný.
Arogantní manažer
Arogantní manažer se chová arogantně a namyšleně. Je přehnaně ambiciózní a věří, že v práci
vykoná něco velkolepého a výjimečného. První
pocit z tohoto manažera je obyčejně pozitivní,
ale svými ambicemi a nerealistickými kariérními cíli testuje vaše hranice. Arogantní manažer
nepřijímá negativní zpětnou vazbu a nikdy si
nepřipustí, že udělal chybu. Za své chyby vždy
najde viníka ve svém okolí. Když budete pracovat pro arogantního manažera, nikdy nezažijete
týmovou atmosféru. Důvod je jednoduchý, nedokáže ji totiž svým chováním vytvořit.
Manipulativní manažer
Momentální krize je pro tohoto manažera ideálním pracovním prostředím. Svým šarmem totiž
dokáže velmi jednoduše zmanipulovat lidi ve
stresu a nejistotě. Navíc manipulativní manažer
rád riskuje a testuje hranice, kam až může zajít
v rámci porušování pravidel. Chaos způsobený
pandemií je pro to skvělá příležitost. Tato situace mu také umožňuje neplnit jeho závazky, protože jeho chyby jsou přehlíženy. Požitek a rozkoš
jsou primární motivací manipulativního manažera. Chová se impulzivně a rozhoduje se na
základě pocitů. Toto chování může mít během
krize drtivý dopad na zaměstnance i firmu.
Teatrální manažer
Teatrální manažer je vždy středem pozornosti.
Během krize je ho všude plno, všichni o něm
vědí. Teatrální manažer je podmanivý a dramatický. Jeho práce připomíná divadelní představení, tj. velkolepý úvod, dějství s dramatem
a odchod za potlesku. Teatrální manažer má
však v krizových situacích problém s time
‑managementem, nedokáže se soustředit na
úkoly, neumí delegovat práci a dělat strategická
rozhodnutí.

11 tipů, jak pracovat s manažerem
během krize
1. Výbušný manažer – v těžkých chvílích
se vyhněte jakékoli negativní zpětné
vazbě a snažte se během krize udržovat
jeho entuziasmus.
2. Podezíravý manažer – nedejte mu
důvod, aby vám nevěřil. Pokud můžete,
vyhněte se chybám a konfrontaci.
3. Úzkostný manažer – během krizového
režimu vezměte na sebe část jeho
agendy. Nestíhá všechno, a tak mu
odbouráte část jeho stresu.
4. Odtažitý manažer – při práci ve stresu
a konfliktních situacích respektujte jeho
soukromí. Komunikujte výhradně přes
email.
5. Pasivně agresivní manažer – je vnímán
jako hedonista, a proto upřednostňuje
zábavu před prací. Během krize s ním
oslavte každý malý úspěch.
6. Arogantní manažer – chovejte
se k němu výjimečně; vytvořte
a podporujte týmového ducha mezi
kolegy.
7. Manipulativní manažer – pokud máte
nápady, jak různé krizové situace řešit,
navrhněte mu to v momentě, kdy je pro
něco nadšený a na impulsu.
8. Teatrální manažer – je vnímán jako
narcis, a proto zbožňuje obecenstvo.
Stůjte při něm, když se snaží vyřešit
krizové situace. Obdivujte a pochvalte
ho za to.
9. Výstřední manažer – při krizové
komunikaci se vyhněte detailům,
administrativním záležitostem,
byrokratickým procesům a pravidlům
ve firmě. Pokud má neobyčejné nápady,
jak postupovat během krize a řešit
vzniklé situace, podporujte ho.
10. Puntičkářský manažer – soustřeďte
se na kvalitu a detaily v práci více, než
obvykle.
11. Závislý manažer – najděte způsob,
jak může v krizi co nejefektivněji
a nejrychleji komunikovat
s nadřízenými.

Výstřední manažer
Výstřední manažer se chová excentricky a povýšenecky. Neobyčejně věří v sebe a své schopnosti řešit krizové situace a problémy. Své
názory vnímá jako nejlepší a na jejich základě
činí překvapující rozhodnutí. Tento manažer je
přesvědčen, že myslí „outside the box“ a že má
unikátní vize. Problém je, že si to myslí, i když
to už vůbec není nutné. Výstřední manažer během krize rychle a často přesouvá pozornost
z jednoho problému na druhý. Neumí se totiž
soustředit na úkoly a velmi snadno se začíná
nudit.
Puntičkářský manažer
Puntičkářský manažer je posedlý kvalitou práce
a každým jejím detailem. Proto je v krizových
situacích neflexibilní a neschopný pracovat
v často se měnících podmínkách. Puntičkářský manažer klade na kvalitu své práce vysoké
nároky a také od podřízených očekává vysoký
standard. Jeho přílišná orientace na detail mu
však dělá problém myslet strategicky, určovat
priority a delegovat úkoly. Puntičkářský manažer striktně dodržuje firemní pravidla a je
přehnaně pečlivý, až perfekcionistický. To je
příčinou, proč svůj tým vede prostřednictvím
přehnané kontroly.
Závislý manažer
Firma a nadřízení jsou pro závislého manažera
modlou. Je vůči nim poslušný, chová se oddaně a plní všechna jejich přání. Tento šéf nikdy
neudělá nic bez souhlasu nadřízených. To je
v krizových situacích, kdy je potřeba být flexibilní a rychle se rozhodovat, velkou překážkou.
Závislý manažer nemá vlastní názor a přitakává
všemu, co jeho nadřízení tvrdí. Aby splnil očekávání nadřízených, je ochoten kdykoli obětovat své podřízené.
ZÁVĚR

Naši manažeři mají v krizi klíčovou roli, avšak
mnozí z nich nedisponují vhodnými kompetencemi pro vedení lidí anebo řízení firmy. Jejich
kontraproduktivní a nefungující chování, které
se v krizovém období jenom těžko eliminuje,
ohrožuje základní fungování každé organizace. Kdo však v tuto chvíli sebere odvahu a na
neschopnost nadřízeného poukáže? n
(www.executive‑business‑consulting.com)
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Gusto: Digitalizujeme benefity
za 51 minut
Česko‑slovenská Gusto Karta se specializuje na poskytování
digitálních řešení pro správu benefitů a dalších HR řešení ve velkých
i malých firmách.

V

še, co děláme, připravujeme v souladu
s našimi základními hodnotami: respektem k nákladům klienta, administrativní nenáročnosti a s ohledem na spokojenost zaměstnanců, našich finálních zákazníků.
A proč to celé děláme za 51 minut? Pro nastavení systémů, podpisy apod. nám stačí jen
pár desítek minut a jedna minuta nám zbude
na kávu…
Věříme totiž, že firmy se mají soustředit na své
podnikání a administrativě věnovat jen pár minut
a ideálně na jednom místě.
Digitalizace: Pro někoho budoucnost, pro
nás současnost
Proč Gusto funguje jen digitálně?
V dnešní době je digitalizace trendem, jde
ruku v ruce s našimi hodnotami a navíc to umíme a rádi děláme věci, za kterými si můžeme
stát. Gusto má připravena řešení, v praxi se ale
potkáváme také s tím, že především u větších
firem je potřeba reflektovat individuální potřeby a řešení na míru upravovat.
Gusto snižuje firemní náklady
Stejnou péči v Gustu věnujeme nákladům. Šetříme samozřejmě i díky daňovému zvýhodnění, díky kterému jsou příspěvky zaměstnavatele na vybrané benefity osvobozeny od daní
a odvodů, ale na tom neradi stavíme. Gusto
připravilo program optimalizace firemního
cash flow pro některé klienty – u vybraných
řešení nabízíme firmám možnost zaplatit
až po samotném plnění. To našim klientům
umožní mít peníze k dispozici průměrně až
o 3 měsíce déle.

Gusto: co umíme
Spojit všechny benefity do jedné karty je trend,
který jsme odstartovali již před časem a přidává
se k nám čím dál více společností. Nestačí ale
jen spojit stravenky a volný čas. Pro své klienty
umíme upravit síť na míru a případně rozšířit
spektrum o úplně nové produkty nebo naopak
omezit síť akceptačních zařízení na míru. Jeden
z našich největších klientů, maloobchodní síť,
například využívá možnosti omezení sítě čistě
na své pobočky. Gusto je modulární a škálovatelné, což nám základní sadu služeb umožňuje
upravovat na míru potřebám.
Logickým doplňkem řešení je mobilní aplikace s on‑line sledováním transakcí, změnou
limitů plateb a možností propojení s platební
kartou, což znamená, že držitelé karet nemusejí řešit zůstatek a nakupují bez omezení zůstatkem. Často uváděnou výhodou papírových
poukázek je možnost podělit se s blízkými. Pro
tyto případy jsme vyvinuli rodinnou kartu, na
kterou je možné nabíjet vlastní prostředky právě například rodinným příslušníkům.
Několik možností plateb
Neomezujeme se jen na platební terminály,
Gusto je možné použít také formou platebních bran, plateb prostřednictvím mobilní
aplikace nebo převodem v rámci Gusto účtu.

Inovativní řešení
Inovujeme, protože jedině tak můžeme zůstat
na trhu. Pro držitele karet, kteří zatím nepoužívají chytré telefony nebo pro případ, že není
k dispozici datové připojení, Gusto nabízí možnost si zjistit aktuální zůstatek na jejich kartě

zasláním SMS. Kdokoliv si tak může ověřit disponibilní zůstatek třeba ve frontě k pokladně.
A jako poslední vylepšení loňského roku
přinášíme možnost cashbacku ve výši až 50%
z nákupů ve více než 500 českých i zahraničních e‑shopech. Díky Gusto cashbacku mohou
získávat své peníze zpět například na Booking.
com, Aliexpress.com, e‑shopu Dr. Max nebo
Knihy Dobrovský. Stačí jen pamatovat na to, že
pokud jdete nakupovat, je rozumné na e‑shop
přejít z Gusto portálu.
To vše dělá z Gusto Karty mnohem více než
jen benefitní kartu, ale opravdu praktické řešení s mnoha výhodami. Máte jednu kartu na
všechno a ještě vám šetří peníze.
Docházkový systém
Novinkou v našem portfóliu je docházkový
systém. Opět se držíme hesla „jedna služba na
všechno“. Ráno si cestou do práce koupíte snídani, „pípnete“ si při vstupu do firmy, v poledne
si dáte oběd a cestou z práce nakoupíte jídlo,
abyste si mohli uvařit něco dobrého na další den.
Gusto rovnou vytvoří základní přehled docházky, kterou může editovat jak zaměstnanec,
tak i nadřízený. Veškeré operace jsou monitorovány, aby nebylo možné si docházku uměle
navyšovat. Navíc slouží získané podklady jako
základ pro objednávku benefitů pro další měsíc.
Objednávku jen zkontrolujete, upravíte podle
potřeby, dáte odeslat a zaplatíte. A na měsíc
máte hotovo.
Pro mnohé firmy se zastoupením na českém
i slovenském trhu je příjemné, že mohou řešit
benefity pouze u jedné společnosti. I to je další
způsob, jak firma může snížit administrativní
náklady. n
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Uspěje manažer
doby pohodové i v době krizové?
Současná doba mi připomíná klasický začátek amerického akčního filmu. Z naprosto standardní rutiny
se najednou hlavní hrdinové ocitnou uprostřed katastrofy. A právě v této šílené době se přede všechny
postaví někdo, kdo ostatní vede, a díky komu je zachráněn celý svět. Nebo alespoň jeho část. Existuje
vůbec takový hrdina v našem reálném světě?

V

e filmech je velmi často tím hrdinou
někdo, s kým už nikdo nepočítal. Možná je podceňovaný proto, že nezapadá
do běžného formátu spořádaného člověka. Ano,
je to hodně přehnané a z hlediska leadershipu
je to až nerealistické, ale i tak k těmto hrdinům
cítíme úctu a obdiv.
Jaké lídry potřebuje ale náš reálný svět právě
teď? V takovém případě se nabízí ještě jedna
otázka: Uspěje manažer z doby pohodové také
v době krizové? Rozhodně nemůžeme říci, že by
uspět nemohl, ale je dobré vědět, co ho v jeho
úspěchu podpoří.
Kdysi jsem absolvovala velmi speciální
trénink. Pod názvem „Leadership and Competence“ jsem si toho tehdy moc představit
neuměla. Na pozici manažera jsem pracovala
jen chvíli a vedla jsem jen malý tým. Až když
jsem se ocitla na palubě lodi, pochopila jsem,
že jde o námořní výcvik kombinovaný se studiem kurzu pro vedoucí pracovníky. Byl to
nejtvrdší trénink, který jsem kdy absolvovala,
a také ten nejhodnotnější. I díky němu jsem
si uvědomila, co jsou klíčové vlastnosti lídra,
který bude úspěšný jak v době pohodové, tak
i v době krizové. Takového lídra v krizi není
třeba vyměňovat nebo předělávat.
Lídrem od narození?
Někdo tvrdí, že dobří lídři se rodí a že to není
věc, kterou byste někoho naučili. A já s tím souhlasím i nesouhlasím.
Jednou z nejdůležitějších vlastností, kterými
se lídr vyznačuje, je jeho schopnost vytvářet
hodnotnější práci, kterou je prostě třeba dokončit. Tato jejich osobní produktivita, neboli

vytváření výsledků, produktů, je něco, bez čeho
se opravdový lídr neobejde. Možná by mu nedostatek tohoto faktoru prošel v době pohodové, ale v době krizové by ho to zcela určitě
doběhlo.
Tento jeho přístup je rozhodně něco, co
se nedá snadno naučit. Pokud něčí ochota
a schopnost udělat z úkolů či nápadů věci hotové a dokončené není silná, nepomůže žádné
chytré školení ani každodenní koučink. Je to
jeho interní nastavení a on vlastně ani nemá
potřebu něco měnit.
Opravdoví lídři nejsou jen najatí žoldáci.
Aby byl lídr schopen překonat náročné období,
udržet lidi kolem sebe a dosahovat nemalých
cílů, je nutné, aby byl takzvaně „na účelu“. To
znamená, že vědomě vytváří nebo spoluvytváří
a prosazuje užitečnost organizace vůči svým
zákazníkům a celé společnosti. Pokud si toto
hledisko drží i v náročné době, má jeho organizace nebo tým mnohem větší šanci přežít či
vyjít z krize ještě silnější.
Toto jsou věci, které lídry jaksi předurčují.
Ale je tady ještě několik důležitých vlastností,
které je dost dobře možné zlepšovat.
Velké drama, velká nečinnost
Každý vedoucí pracovník občas čelí velkému
tlaku, problémům a nepříjemným emocím a reakcím svého okolí. Věci jdou snadno jen velmi
zřídka. Někdy můžete vidět manažery, kteří
dokáží dramatizovat (rozumějte dělat drama,
přehrávat, neadekvátně reagovat) dny, měsíce
a dokonce až roky a dokola řešit nějakou situaci,
kvůli které nejsou schopni najít a prosadit nějaké jednoduché a konstruktivní řešení. Oprav-

TEXT: L
 UCIE SPÁČILOVÁ,
ŘEDITELKA SPOLEČNOSTI
PERFORMIA

dový lídr dává konstruktivní odezvu ihned nebo
po velmi krátké chvíli. Velká dramatizace prostě
nepřichází.
Dramatizace je vlastně míra jakéhosi zahledění do sebe, která způsobuje, že člověk není
schopen dát adekvátní odezvu na danou situaci. Místo toho, aby se zajímal o zdroje, původ
situace nebo jeho řešení, má tendenci zabývat
se sám sebou a tím, jak špatně s ním ostatní zacházejí, proč se to stalo právě jemu a podobně.
Je asi zřejmé, že to samo o sobě nikam nevede.
Lidé zpravidla dramatizují v momentě, kdy
neví, jak mohou být nebo jak byli příčinou nějaké situace. Jakmile ale porozumí tomu, jak
mohou věci kolem sebe ovlivnit, neztrácí čas
dramatizací a jdou rovnou k adekvátnímu řešení. A toto je pro lídra velmi podstatné, protože
tímto přístupem je schopen pomoci snižovat
zmatek a rozladění také u svých podřízených.
A méně rozladění a zmatku se rovná rychlejší
akci s dobrým výsledkem.
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Nikdo nemůže chtít
bezchybnost a dokonalost po
nikom druhém, ani po lídrovi.
Ale postoj lídra k vlastním
chybám je zásadní.
Uznat chybu, převzít
zodpovědnost za následky
a postarat se o zvládnutí
jakékoli situace je to, co umožní
opravdovému lídrovi udržet
svůj vlastní záměr velmi silný.

Egoismus
Určitě znáte lidi, se kterými je vám prostě dobře. V jejich společnosti se necítíte nepohodlně,
dokáží se prosadit, ale zároveň vám nechají váš
prostor. Jejich sebedůvěra je přiměřená, a tak
ani nemají potřebu stavět sami sebe na piedestal, ale zároveň sami sebe nezametají pod
koberec.
Lidé, kteří sami sebe zrazují a podceňují,
nebývají dobrými parťáky, a to samé platí pro
egoisty. V každém případě egoista nebývá příliš
dobrým lídrem.
Záměr bez mnoha přešlapů
Nikdo nemůže chtít bezchybnost a dokonalost
po nikom druhém, ani po lídrovi. Ale postoj
lídra k vlastním chybám je zásadní. Uznat chybu, převzít zodpovědnost za následky a postarat
se o zvládnutí jakékoli situace je to, co umožní

opravdovému lídrovi udržet svůj vlastní záměr
velmi silný, přešlapy proti svému vlastnímu přesvědčení jej naopak oslabují.
Jsou lidé s velkým tahem na bránu, který ale
není pod kontrolou. To není lídr, to je despota.
Dobrý lídr má na svůj tah na bránu a záměr
prosazovat věci velmi citlivé ovládání. Prosazuje
se, když je to potřeba, a povolí tlak, když už potřeba není, staví se k věcem čelem a svůj záměr
dokáže přenášet na ostatní. A to mu pomáhá
být úspěšným spolu s ostatními.
Co z toho celého vyplývá? Že není nutné vyměňovat klíčové manažery, jen proto, že přišly
náročné časy. Je potřeba si všímat, který z nich
je produktivní (protože bez toho mu to půjde
těžko) a vyžadovat od něj lídrovský přístup. Pokud máte takových lidí ve firmě více, výrazně to
právě v těchto časech pocítíte. n
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Připravte se na svět, jaký bude.
Vítejte ve virtuální realitě.
TEXT: ADAM ORLICKÝ, YELLOWCOUCH

Pojem virtuální realita je již poměrně známý. Přesto možná překvapí, že vývoj této technologie se datuje
na přelom 70. let 20. století, kdy vznikaly první pokusy s virtuální realitou (VR). Od té doby se její možnosti
zásadně posunuly. (Poznámka: Pod vlivem současných událostí a opatření zavedených v souvislosti s COVID-19
jsme článek upravili. Vzestup VR totiž současná situace jen umocnila.)

N

ové „technologické zrození“ virtuální‑
ho světa přichází v roce 2012, kdy byly
vyvíjeny první jednoduché vývojářské
sady s headsety s integrovanými displeji pro
každé oko. Jejich cena byla před osmi lety velmi
vysoká (přes 1 mil Kč za sadu) a kromě absolutní
nerentability takové investice, hrál proti jejímu
využití i fakt určité krkolomnosti obsluhy.

2. tzv. Stand‑alone headsety – tedy jedny je‑
diné brýle, které jsou bezdrátové a mají ve‑
stavěný počítač. Právě tato druhá vývojová
větev dosahuje již tak kvalitního obrazu (při
ceně cca 15 tisíc korun za kompletní sadu),
že si nyní našla cestu do firem jako účinný
nástroj prodeje, marketingu, vývoje či řízení
rizik.

Pohled do nedávné minulosti
Největší průlom přišel v roce 2016, kdy se do
oběhu dostaly sady od Sony pro Playstation
VR, HTC Vive a Oculus Rift. Právě tyto tři
technologie dnes hrají hlavní prim na trhu VR.
A posunuly se! Hlavní důraz je přitom kladen
na co největší zorné pole a co nejvyšší rozlišení
pro čistší obraz. S těmito zobrazovacími poža‑
davky ovšem pochopitelně narůstají i nároky
na výkonnější zařízení. Právě z výše uvedených
důvodů se zařízení pro virtuální realitu rozdě‑
lila na dvě hlavní větve:
1. Externí PC s vysokou zobrazovací schopnos‑
tí (dražší, neohrabanější, ale se špičkovou
vykreslující technologií) a

Virtuální realita nabízí nové možnosti pro
využití v různých odvětvích
I když je dnes virtuální realita propagována
hlavně z důvodu zábavy, v době (po)koronaviro‑
vé jsou bez ní oblasti HR a jednotlivá oddělení
firmy jako ryby na suchu. Hlavní výhody tohoto
řešení spočívají ve skutečnosti. A to doslova. „Ve
virtuálním světě totiž padají bariéry vaší před‑
stavivosti. Co je v normálním světě nepředstavi‑
telné, ve virtuální realitě není problém. Chcete
si zblízka prohlédnout nějaký produkt u vás

v kanceláři? Ve virtuální realitě je jedno, zdali
budeme mít produkt velikosti šperku či výletní
zaoceánské lodě. Je u vás,“ říká Marián Orlický
ze společnosti YellowCouch, která se vývojem
virtuální reality již několik let zabývá.
Na obrázku dole vidíte již jednu z možností
využití virtuální reality. Jedná se o konfigurá‑
tor produktu, ve kterém můžete mít všechny
vaše produkty ve všech kombinacích, které
(ne)existují. Poté stačí pouze sbalit technologii
stand‑alone headsetu (velikosti kufříku na malý
notebook) a vaše produkty můžete mít vždy
a všude s sebou. Co když ale potřebuji zjistit,
které produkty a oblasti zajímají zákazníky?
Díky použití virtuální reality jste schopni vy‑
hodnotit, o které produkty je největší zájem.
V případě využití zařízení s integrovaným sle‑
dováním pohybu očí (Eyetracking) nejste odká‑
zaní na studie typu dotazníku spokojenosti či
zájmu, které jsou ovlivněny myšlením daného

Obr. 1: Vytvořená 3D Heatmapa na základě
eyetrackingu identifikuje, co klienty na produktu
nejvíc zajímá (vyznačeno barevně)
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Obr. 2 a 3: Příklady hodnotících listů při testování nové linky

testovacího subjektu, ale měříte skutečné fyzi‑
ologické pohyby očí, které nejdou ovlivnit vůlí.
Díky sledování můžete vytvářet i tzv. heatmapy
(viz obrázek 1), na kterých je zobrazeno, co daný
subjekt nejvíce zajímalo.
Jedno z dalších častých využití této tech‑
nologie je vzdělávání. Ve virtuální realitě si
vytvoříte vámi definovaný scénář, který musí
osoba absolvovat, a během následných testů
jsou sbírána data, která mohou být nakonec
prezentována formou hodnotících listů daného
člověka. Tyto testy můžete neustále opakovat
a test je stále stejný, tudíž jsou minimalizovány
vnější vlivy a výsledky jsou konzistentní.
Vynikající vlastností virtuální reality je také
možnost zaškolení lidí na obsluhy zařízení ještě
dávno předtím, než je samotné zařízení vůbec
vytvořeno. Je tak možné trénovat sice v nee‑
xistujících, ale v reálných podmínkách. Během

simulací může být ve virtuální realitě „kolega“,
který vás zaškolí na dané zařízení a vše vám ná‑
zorně ukáže. Jste tedy jednak schopni proškolit
velké množství lidí a jednak z nich po vyhod‑
nocení dat vybrat toho nejlepšího kandidáta.
Sběr dat je tedy další z velkých výhod virtu‑
ální reality. Základní sběr dat, který je dostupný
na každém zařízení, je pohyb účastníka a obou
rukou za pomocí kontrolérů. Existují ovšem
různá rozšíření, která rozšiřují možnosti sběru
dat. Již vzpomínaný Eyetracking pro sledování
pohybu očí, nebo haptické rukavice sloužící pro
vyhodnocování dat přímo z jednotlivých prstů.
Jak souvisí virtuální realita přímo s HR?
Kromě výše uvedených skutečností (nástroj pro
vaše zaměstnance, nástroj tréninku při nábo‑
ru a rozvoji zaměstnanců) je v České republice
shodou okolností propojena tato technologie

i dalším HR nástrojem – psychometrií. „Kromě
toho, že letos uvádíme na trh jako první na svě‑
tě prvního virtuálního interpretátora výsledků
psychometrie pro HR a liniové manažery, kom‑
binujeme také data z psychometrie s daty získa‑
nými pomocí virtuální reality. Jsme tak schop‑
ni vyhodnotit, jaký má být profil zaměstnance
např. na lince či v call centru, ještě předtím,
než ho firma postaví. Výrazně tak zrychlujeme
a zpřesňujeme rozhodnutí při náboru a rozvoji
zaměstnanců,“ říká Filip Hrkal, COO společnos‑
ti YellowCouch, a uzavírá: „Ve virtuální realitě
není nic nemožné a je pouze na každém člově‑
ku, jak ji pro vlastní potřebu využije. Technolo‑
gie se navíc bude razantně vyvíjet i v důsledku
změn, které nastávají poslední měsíce, a které
nás nutí snižovat fyzický kontakt s okolím. Ne
náhodou jsou nyní všechny brýle pro virtuální
realitu vyprodány na dva měsíce dopředu…“ n
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O2 žije příběhy

TEXT: A
 NDREA BAČÍKOVÁ,
HR MARKETING EXPERT, O2

O důležitosti příběhů se aktuálně přesvědčujeme každý den v době karantény a nedobrovolné izolace.
V této době je velmi důležité, abychom se soustředili na pozitivní stránku. Na příběhy lidí, kteří si nezištně
pomáhají, kteří s nemocí bojují v první linii, a také na příběhy firem, které k situaci zaujaly nějaké
stanovisko a rozhodly se pomoct svou troškou do mlýna.

T

o vše vypovídá o jejich vedení a o iniciativách jejich zaměstnanců. To, jak se
v takové situaci chováme jako jednotlivec, ale i jako firma, o nás ledacos vypovídá.
Silný brand už nestačí
Tím, jak nás lidé vidí zvenku, jsme se před časem zabývali i my v O2. Pokud chceme v dnešní
době na trhu práce uspět, už nestačí spoléhat
„jen“ na PR samotné firmy. Společnost O2 téměř každý zná, jsme firma s téměř 4500 zaměstnanci, kteří jsou rozmístěni po celé ČR. Krom
pražské centrály, máme ještě 3 velká call centra
a více než 150 poboček po celé ČR. Už z povahy
naší velikosti je Employer branding poměrně
velkým oříškem a říct, jací jsme a kdo jsou lidé,
co tu pracují, by bylo na dlouhé povídání.
Díky silnému brandu, kterým O2 disponuje,
jsme na trhu práce poměrně dlouho vystačili s tím, že u nás lidé žádali o práci proto, že
jsme poskytovali zázemí velké, silné a stabilní
společnosti s jasným potenciálem a možností
osobního rozvoje a kariérního růstu. Nebylo
tedy nutné prezentovat se jako zajímavý zaměstnavatel a zvedat pomyslnou pokličku.
Lidé – součást značky zaměstnavatele
Téměř 100% naší komunikace je věnováno našim službám a produktům. Lidé si tak mohli
myslet, že jediný, kdo v O2 vlastně pracuje, je
Eva – zosobnění naší Chytré sítě. Naši zákazníci (tedy i potencionální zaměstnanci) se nás
naučili vnímat pouze jako poskytovatele služeb.
Náborovými kampaněmi jsme sice nové zaměstnance lákali, ale uzavřením se v pomyslné
bublině jsme jim nenabízeli B – tzn. uvěřitelný
důvod, proč by k nám měli nastoupit. Jedno
z řešení, které se nabízelo, bylo více se zaměřit

na to, co už máme – na naše zaměstnance, kteří
za našimi službami stojí. A takto představit ty,
které můžete slyšet pouze přes sluchátko, vidět
na prodejně a nebo ty, kteří k chodu a fungování společnosti přispívají z místa, o kterém jste
ani netušili, že existuje.
Lidé jsou a vždycky budou nedílnou součástí
brandu (značky). Pokud od nich chceme spolupráci a pomoc, je nutné je chytře zapojit a dát
jim prostor v oblasti, ve které mohou a chtějí
vyniknout. My jsme se rozhodli představit ty,
kteří O2 tvoří pomocí tzv. velkých příběhů –
příběhů lidí, kteří mají co říct, v O2 již nějaký
čas pracují a rostli spolu s firmou. Věděli jsme,
že podobný koncept již některé firmy dělaly, některé z nich úspěšně, jiné ne tolik. Z této zkušenosti jsme chtěli vyjít a vyvarovat se jejich chyb.
Největším strašákem pro nás byla dlouhodobá udržitelnost. Proto jsme ve spolupráci
s agenturou 2Fresh přišli s konceptem tzv. 2
rovin, ve kterém vždy nejdůležitější část pří-

běhu nacházíme v jedné z nich. Roviny dělíme
na převažující pracovní nebo soukromou, a na
tu se v příběhu více soustředíme a přikládáme
jí větší důležitost. Toto rozdělení většinou ani
nelze plánovat předem, ale tak nějak přirozeně
vyplyne vždy během rozhovoru, který článku
a příběhu předchází.
Různé příběhy- různé komunikační kanály
Aby naši kolegové celý koncept přijali za svůj,
bylo zásadní je do všeho zapojit už od začátku.
Pro nás je velmi důležité, aby se právě jim příběhy líbily a vždy se těšili na další, aby si říkali,
budu tam já nebo někdo z mých kolegů, a byli
zvědaví. Jediným způsobem, jak toho docílit,
byla možnost tipů na další kolegy a příběhy.
Začali jsme tím, že jsme se na tipy na zajímavé
kolegy ptali prvních dobrovolníků, pak jsme
plynule přešli do komunikace na firemním intranetu, kde jsme dali i ostatním zaměstnancům možnost nominovat své favority. Těchto
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Zaměstnanci jsou nejchytřejší síť
Když už jsme se dostali přes „kdo u nás pra‑
cuje“ a „co se v O2 každý den děje“, začali
jsme se více zabývat otázkou, jak dostat
mezi lidi více odborného obsahu, který
zaměstnanci O2 vytvářejí, a ukázat tak
světu, že u nás lidé mají možnost pracovat
s odborníky v oborech, o kterých neměli ani
zdání, že se jim lze v O2 věnovat. K publikaci
odbornějších témat nám skvěle slouží Lin‑
kedin. Síť jsme tak měli. Důležitější ale bylo
pomoci přesvědčit odborníky ve svém obo‑
ru, že prezentovat veřejně svou práci a zku‑
šenosti, je v dnešní době zcela v pořádku
a že doba strávená úpravou svého osobního
Linkedin profilu neslouží pouze mě, ale také
tím pomohu prezentaci společnosti, ve které
pracuji. Právě zlomit to, že sociální sítě k naší
práci nepatří, bylo nejtěžší.
Mnoho lidí si stále neuvědomuje, že prá‑
ce na vlastní značce má trvalou hodnotu
a navazování spojení s kolegy je něco, co se
může v dnešním propojeném světě kdyko‑
liv hodit. Nikdy nevíte, kdo bude váš další
zaměstnavatel a který z bývalých kolegů
třeba zrovna vám hodí záchranné lano. Je‑
likož jsme chtěli vstup na sociální sítě lidem
maximálně ulehčit, bylo nutné vybavit je
odpovídajícími nástroji. Přiznejme si, že pří
úpravě profilu většina lidí začíná fotkou.
Nově tak měli zaměstnanci možnost ne‑
chat se vyfotit u profi fotografa přímo v bu‑
dově O2, nejen, že získali fotografie volně
k použití, ale také se vyřešil problém, se kte‑
rým jsme se dlouhodobě potýkali – kvalita
a neaktuálnost fotografií zaměstnanců. Po‑
kud jste totiž u O2 již od vojny, nikdo po vás
aktualizaci nechtěl, a tak bylo pro nové za‑
městnance poměrně obtížné poznat, s kým
vlastně na schůzku jdou, pokud by totiž
hledali slečnu s trvalou a mladíka s hustými
vlasy, hledali by marně :) K novým fotkám
dostali zaměstnanci i cover fotku a měli
možnost obrátit se s dotazy a úpravou své‑
ho profilu na pomoc interní lektorky. První
vlaštovky už jsou venku a my se můžeme
těšit, s čím přijdou další kolegové.

tipů se nám sešlo už několik desítek a stále
přibývají.
Celý koncept jsme otestovali na první desítce z nich a ohlasy jsou skvělé v interních i v externích kanálech – a co je na tom nejlepší – šíření obsahu nás nestojí ani korunu, lidé obsah
sdílí sami. Samozřejmě je vždy důležité se při
jejich publikaci podívat na to, o kom mluvíme
a pro jakou sociální síť je právě jeho příběh nejrelevantnější. Už z prvních článků bylo vidět, že
například pro Linkedin mnohem více fungují
odbornější a hlavně techničtější témata, a to
jsou například příběhy kolegů pracujících na
pražské centrále. Instagram a Facebook se zase
ukázaly jako skvělé médium pro kratší články,
které okolí seznamovaly s aktuálním děním
nebo s příběhem někoho, s kým se lidé často
pracovně setkávají.
Co příběhy odhalily
Díky příběhům měli zaměstnanci možnost
poznat, kdo je jejich novým HR ředitelem, jak
se vyvíjel Smartbox a kdo je jeho otcem, nebo
například, kdo drží pevnou ruku nad tím, co
napíší. Díky otázce „co by do vás ostatní neřekli“ jsme byli svědky i řady zajímavých odhalení: https://blog.o2.cz/category/o2zije/
=> https://kariera.o2.cz/blog?category%
5B7%5D=on (vše už máme i na webu, pokud se
chtějí čtenáři HR fora podívat).
Příběhy jsou skvělou formou, jak se lépe poznat,
ale pomáhají i nad tento rámec. Díky nim se
nám povedlo doplnit lidi do týmu, vypsat další
Workshopy, o které si zaměstnanci sami řekli
právě na základě článků (např. bližší seznámení
s 3D tiskem). A do našeho O2 learningu přibyli
další lektoři, kteří si vždycky mysleli, že vlastně
ani nemají, co předat…jejich kolegové to ale
vidí jinak.
Projekt O2 Žije příběhy, se stal přirozenou
součástí identity, kterou komunikujeme na
našich externích i interních sociálních sítích.
Jejich pomocí tak dotváříme obraz toho, jací
ve skutečnosti jsme.
Naše příběhy na sociálních sítích
Tyto velké příběhy tvoří jednu páteřní rovinu,
tím to ale nekončí. Kolem ní totiž celý obraz doplňujeme i příběhy každodenními, které utváří
sami naši zaměstnanci prostřednictvím sociálních sítí a které rovněž nesou název O2 Žije. Při
tvorbě strategie pro sociální síť Instagram jsme
vycházeli hlavně z toho, že s počtem lidí, které

HREA 2020
I letos pořádá společnost People Manage‑
ment Forum soutěž o nejlepší personální
projekt „HREA Excellence Award“. Poslá‑
ním soutěže je ocenění nejlepších projektů
a profesionálů v oblasti rozvoje lidských
zdrojů, kteří nejvíce přispěli k růstu svého
podniku, profese a společnosti. Vzhledem
k mimořádným opatřením souvisejícím
s epidemií koronaviru jsme posunuli ter‑
mín pro zaslání přihlášek a prezentací sou‑
těžních projektů. Přihlášku je nutné vyplnit
a zaslat do 31. srpna 2020 na e‑mailovou ad‑
resu helena.tesarova@pmf‑hr.com. Prezen‑
taci ve formátu PPT k soutěžnímu projek‑
tu je nutné zaslat v elektronické podobě do
11. září 2020 rovněž na e‑mailovou adre‑
su helena.tesarova@pmf‑hr.com. Více o pod‑
mínkách soutěže na: https://hrforum.cz/
produkty‑a-sluzby/pmf/hrea/predstaveni/
Využijte zkušeností, které jste získali během doby pandemie, kdy se zcela
proměnila organizace práce a řízení lidí.
Zpracujte je do projektů a sdílejte je s kolegy v dalších firmách.

O2 zaměstnává, a počtem lokalit, kde naši kolegové působí, prostě nemůžeme být vždy všude,
a že nejen nám, ale i ostatním spousta dění z lokalit uniká, což je škoda. Sdílení a označování
obsahu samotnými zaměstnanci pod @o2žije
jsme toto prázdné místo rychle zaplnili. V reálném čase se k nám tak dostávají i ty nejmenší
příběhy, kterými v lokalitách i na pražské centrále O2 opravdu žije. Najednou jsme mohli být
svědky oslav narozenin přímo na prodejnách,
zúčastnit se tematických dnů na call centrech.
Viděli jsme, že O2 není jen o službách, ale také
o lidech, kteří si svou práci dokáží s kolegy užít.
Sepsat návod na tvorbu Employer brandingu v takto velké společnosti je obtížné. „Víme,
že je před námi ještě dlouhá – vlastně nikdy nekončící cesta, ale určitě stojí za to, uvědomit si,
že naší nejchytřejší sítí jsme my – zaměstnanci.“ Projekt O2 Žije příběhy byl prezentován
v soutěži o nejlepší personální projekt – HREA
v roce 2019. n
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Přichází hodina pravdy
společenské odpovědnosti firem

K

rize odhalují charaktery lidí i firem. Fi
remní kultura se z něčeho, co mnohým
připadá jako prázdný pojem, doslova
přes noc stane hmatatelnou. Když přestanou
platit nastavená pravidla, procesy a vztahy, na
které jsme byli dosud zvyklí, nastoupí přirozené
mechanismy, které se do jednání jednotlivců
i společenstev promítají ve stavu ohrožení. Něčí
intuice se ukáže být zcela správná, něčí méně
a někdo krizi zkrátka nezvládne. Nemám teď na
mysli situaci, kdy člověka psychicky rozloží vážná
nemoc někoho blízkého nebo firma nedokáže
čelit agresivní konkurenci a položí se. Směřuji
k náplni pojmu společenská odpovědnost.
Pomohu si českým příslovím „Přichází
‑li chudoba dveřmi, prchá láska oknem“. Jak
vážně je míněný zájem chovat se společensky
odpovědně se totiž obvykle projeví také až ve

chvíli, kdy přestane existovat prostor pro bla
hosklonné kupování odpustků. Přesně tak totiž
projevy „společenské odpovědnosti“ mnohdy
vypadají. Vše korunováno co možná největší
fotkou dárce a obdarovaného na stránkách
novin a časopisů, od níž se očekává, že zlepší
firmě reputaci. Prosím, neobviňujte mne z cy
nismu. Vím, jak důležitá je pro potřebné každá
koruna, a jsem šťasten, že žiji v zemi, kde je tolik
lidí ochotných pomáhat. Vidím ale velký rozdíl
v tom, když někdo dává, i když mu samotnému
ty prostředky mohou chybět, nebo když na to
má předem narozpočtovaný balík peněz, které
ve skutečnosti nejsou ničím jiným než dílčím
marketingovým výdajem.
Tato krize je hodinou pravdy naší společenské
odpovědnosti. Ten, kdo udělá vše pro záchranu
živobytí svých zaměstnanců i za cenu toho,

že rozpustí většinu zisku předchozích let, je
společensky odpovědný. Ten, kdo nezneužije
podpůrných opatření státu, ačkoli by mu to jejich
poměrně benevolentní nastavení umožnilo, je
společensky odpovědný. Ten, kdo ani v takto
složité situaci nepřestane pomáhat ostatním
nebo dokonce svou pomoc ještě navýší, je spo
lečensky odpovědný. A toho si také budou lidé
pamatovat, na rozdíl od té fotky v novinách.
Každá krize má své vítěze a poražené a udržet či
ještě více posílit firemní reputaci, bude důležitým
základem pro následující ekonomickou obnovu.

Naše tipy
na
nové knihy

Schaab, Sylvia

Johnson, Robert A.

Jde to i bez plastů
(Třicetidenní program
pro celou rodinu)
Překlad: Kliková, Markéta
Není vám lhostejné, kolik odpadu vaše rodi
na produkuje? Nakupujete do vlastních lát
kových sáčků? Vyrábíte vlastní čisticí a kos
metické prostředky? Pak je tato kniha právě
pro vás! Kniha nabízí třicetidenní program
uskutečňování změn v duchu života bez plas
tů rozdělený na pět okruhů a řídící se pěti
principy: odmítat nepotřebné, redukovat,
používat znovu, recyklovat, kompostovat.
Autorka, německá novinářka Sylvia Schaab, se
už od mládí zajímá o ochranu přírody, alterna
tivní životní styl a udržitelnost. Patří ke gene
raci, která již byla v tomto
duchu vychovávána, a je
přední propagátorkou hnutí
„zero waste“ v Německu.
Vyjde také jako e‑kniha.
K tématu doporučujeme
také: Minimalismus do kap
sy, Umění uměřenosti, 100
inspirací z Ekoateliéru. Vy
dává nakladatelství Portál.

VÁCLAV PAVELKA,
MANAGING PARTNER
NATIVE PR

Sny jako řeč nevědomí
Překlad: Müller, Ivo
Kniha nabízí praktický přístup krok za krokem
k vnitřní práci založené na jungiánské ana
lýze snů a spočívá v osvojení schopnosti číst
symbolický jazyk snů. Aktivní imaginace pak
nabízí využití síly představivosti k rozvoji vztahu
mezi vědomou myslí a nevědomím. Postupuje
sérií tělesných a duševních kroků, které nám
pomohou přistoupit ke snu, rozluštit symboly
a odhalit jejich význam.
Robert A. Johnson byl americký jungián
ský psychoterapeut. V Portále vyšly jeho knihy
O spokojenosti a Věčný příběh romantické lásky.
K tématu doporučujeme také: Král Válečník,
Kouzelník, Milovník, Matka, Hetéra, Amazonka,
Médium, Kniha obrazů. Vy
dává nakladatelství Portál.

Exchange Meeting
ve společnosti Coca-Cola HBC

PROJEKT
LEARNING LABS

22. září 2020 / Coca Cola HBC, Českobrodská 1329, Praha 9, Kyje
• Learning Labs – učíme se od sebe navzájem – lokální prezenční kurzy.
formou vzájemného učení napříč společností.
• COKElife – ukázka Learning Lab.
• Prohlídka výroby.

Více na
www.hrforum.cz
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