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Pracovní ombudsman vás nyní
i zaměstná!
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LIDSKÉ ZDROJE

Psychologická diagnostika a zakázka
Mnoho lidí i firem se zajímá o výstupy psychologických testů, asessment centra nebo
development centra. Zadavatel předpokládá, že
testující mu dodá odpovědi na jeho otázky.
Testující má často k dispozici pevně nastavené
know-how, které nemusí vůbec požadavkům
zadavatele odpovídat. Na následujícím příběhu
chci ukázat, co může neujasněná zakázka (tedy
zadání toho, co chci zjišťovat) způsobit.
Před nedávnou dobou mi zavolal jeden pán,
třeba pan Novák, který mi do telefonu řekl, že
potřebuje poradit, jak by se mohl stát koučem.
Na své upřesňující otázky jsem stále nedostávala smysluplné odpovědi,
a tak jsem mu nabídla, že
se setkáme a jeho požadavek si vyjasníme.
Při setkání jsem se dál
vyptávala. Postupně jsem
se dozvěděla, že pan Novák je finanční poradce a
teď chce finanční poradenství pověsit na hřebík
a začít se živit jako kouč.
Pořád jsem nechápala, proč chce zcela změnit
obor a proč raději nerozvíjí to, co už trochu
umí. Během rozhovoru jsem zjistila, že pan
Novák je inženýr technického směru a vlastně
poměrně úzce zaměřený odborník. Před několika lety jeho zaměstnavatel propouštěl a on
přišel o práci. Tak se bál, že nic jiného nenajde, že přijal první nabídku, kterou dostal, a
začal pracovat jako finanční poradce. Obor se
poměrně slušně naučil, ale vlohy do obchodu
moc neměl. To zřejmě pan Novák tušil, a tak si
šel nechat udělat psychologické testy.
Je to takové kouzelné slovíčko: psychologické testy. Mnoho lidí si představuje, že psycholog díky nim prohlédne vše o jejich současnosti
i minulosti, vše zváží a zhodnotí, pochopí je-

jich problémy i v souvislosti s ostatními aktéry
a dá správnou odpověď. Moc bych si přála
něco takového umět, ale bohužel to prostě není
v lidských silách. Proto také se zadavatelem
před testováním mluvím, vysvětlím, co je a co
není možné zjistit, ujasním si, jaké odpovědi
chce. Potom zvolím přiměřené diagnostické
metody. Anebo taky spolu můžeme zjistit, že
žádné testování ani není potřebné …
Nevím přesně, nakolik se snažil realizátor
testů zjistit, co pan Novák vlastně potřebuje.
Rozhodně s ním provedl soubor počítačových
testů. Výstupem byl posudek na pět stránek,
který pan Novák vzhledem
ke své finanční situaci
poměrně draze zaplatil.
Hodnocení se vůbec netýkalo profesního poradenství, které by v tu chvíli
zřejmě pan Novák potřeboval. Pan Novák je technik a „těm psychologickým věcem“ moc nerozuměl.
Hodnocení obsahovalo odborné psychologické termíny. Jako psycholog jsem převážné části
rozuměla, „co tím chtěl autor říci“, ale bylo
jasné, že pro nepsychologa je to naprosto nesrozumitelné a nepoužitelné.
Pořád přemýšlíte, proč pan Novák přišel
s tím koučováním? To jsem zjistila až ke konci
rozhovoru. Když jsem pročítala posudek pana
Nováka, našla jsem tam krátkou zmínku, že
jako manažer by pan Novák měl být spíš
„koučem menšího týmu, který si sám vybere“.
Pan Novák usilovně v posudku hledal doporučení, která by se týkala jeho profesní orientace,
a tak nakonec našel tuto větu. Pochopil to tak,
že by měl být koučem …
(Pokračování na stránce 2)

Pracovní ombudsman, jehož posláním je
zdarma poradit ve sporných situacích, které
souvisejí s problémy zaměstnance v oblasti
pracovních vztahů (mzda, dovolená, nemocenská, pracovní smlouva apod.), rozšiřuje své
služby. Projekt pracovního ombudsmana,
který úspěšně funguje již téměř rok, má za cíl
pečovat zejm. o agenturní zaměstnance, a to
nejen z České republiky, ale i ze zahraničí,
zejm. ze Slovenska, a podpořit jejich zákonné
nároky v tuzemsku. „Chceme těmto lidem
zajistit prostřednictvím našich rad a konzultací
slušné zacházení a splnění stejných pracovních i mzdových podmínek, jako by byli kmenovými pracovníky firem,“ uvedla Gabriela
Rathouzská, která vede tým pracovních ombudsmanů působících v ČR i SR.
Pracovní ombudsman nyní rozšiřuje okruh
svých služeb a nabízí nespokojeným agenturním pracovníkům nejen poradenství zdarma,
ale i možnost vyhledání nové práce s garancí
splnění všech zákonných podmínek a slušného
zacházení. „V minulosti se stávalo, že lidé sice
využili rad pracovního ombudsmana, ale zůstali v České republice bez práce. Je tedy logické, aby jim ombudsman nabídl i zaměstnání,“ dodala Rathouzská.
V ČR se na pracovní ombudsmany Trenkwalder KAPPA people obrátilo zatím přes tisíc
lidí, přičemž tato služba se od dubna nabízí i
na Slovensku. Zhruba 28 % dotazů, s nimiž se
zaměstnanci obrátili na ombudsmana, se týkalo mezd, 27 % výpovědí a čtvrtina řešila pracovní smlouvy. Zbytek byly dotazy na problematiku nemocenských, mateřských nebo
přesčasů. Pracovní ombudsmani mají zkušenosti z oblasti výpočtů mezd, zákoníku práce a
již dlouhodobě pracují v oblasti agenturního
zaměstnávání. Fyzicky jsou k dispozici na
všech pobočkách pracovní a personální agentury Trenkwalder KAPPA people v ČR a na
jejích vybraných pobočkách na Slovensku.
Obrátit se na ně lze také přes elektronickou
podatelnu www.pracovniombudsman.cz nebo
prostřednictvím cenově zvýhodněné modré
linky 844 606 707 (ČR) nebo 0850 606 707
(SR). Ombudsmani se vyznačují individuálním přístupem na vysoké profesionální úrovni
a vždy se snaží o vyřešení problému v co možná nejkratším termínu.
Pracovní a personální agentura Trenkwalder
KAPPA people, a.s., jedna z vůdčích společností na trhu, nabízí kromě projektu pracovního ombudsmana i komplexní škálu služeb
v oblasti lidských zdrojů, od brigád přes krátkodobá a dlouhodobá zaměstnání, zprostředkování práce či personální leasing až po tréninky a psychodiagnostické služby.
(red)
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Řeknete si, že pan Novák byl nedovtipa?
Zamysleli jste se někdy nad tím, že lidem říkáte to, co vám rozumí, a ne to, jak jste to mysleli? Za nepochopení pana Nováka nese podle
mého názoru odpovědnost firma, která tuto
zakázku přijala. Nezjistila, proč k nim pan
Novák přišel a co potřebuje. Zdá se, že mu
nikdo ani nevysvětlil, co v posudku, který zaplatil, je a co to znamená. Výstup „zabalili“ do
psychologické terminologie a nestarali se o to,
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jak bude pochopen. Vlastně zpomalili řešení
klientovy situace a tím ho poškodili.
Myslím, že nestačí jen testovat, ale je nutné
se ptát, co chci vlastně vědět a proč, vysvětlovat, co jsme zjistili a co to znamená. Jedině tak
je možné poskytnout kvalitní službu a chovat
se klientsky a eticky.
Mgr. Hana Kyrianová
personální psycholog
hana@kyrianova.cz

VZDĚLÁVÁNÍ

Odborné školy a podniky mají spolupracovat
Ze všech krajů se ozývají stále naléhavější
hlasy zaměstnavatelů, které poukazují na nedostatek absolventů odborných škol. Podniků,
které si stěžují na to, že nemohou získat i na
dobře placená místa kvalifikované techniky
nebo řemeslníky a že to limituje jejich další
rozvoj, je stále víc. Zároveň se zvyšují počty
zahraničních dělníků v českých podnicích.
Podíl osob zaměstnaných v českém průmyslu
se loni po řadě let opět zvýšil.
Absolventů odborných středních škol je jednak stále méně kvůli demografickému poklesu
počtu mladých lidí a jednak jich stále více odchází
na vyšší a vysoké školy,
takže do zaměstnání jich
nastupuje stále méně.
Nejrychleji klesají počty
absolventů středních odborných učilišť, protože
absolventi základních škol
a jejich rodiče dávají
přednost jiným školám a
zaměstnavatelé se na rozhodování o vývoji
odborných škol u nás nepodílejí. Prognózy
ukazují, že pokud se tyto dva hlavní faktory
nezmění, budou mladí čeští kvalifikovaní dělníci a řemeslníci stále vzácnější a neuspokojí
mnohem vyšší potřeby zaměstnavatelů.
Se zřetelem k této závažné situaci inicioval
Zlínský kraj uspořádání dvoudenní celostátní
konference s názvem Škola ve firmě – firma ve
škole, která se konala 25. a 26. září 2007
v Uherském Brodě. Uskutečnila se pod záštitou
hejtmana Zlínského kraje, ministra práce a
sociálních věcí a ministryně školství, mládeže
a tělovýchovy. Konference se zúčastnilo přes
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200 odborníků z odborných škol, podniků,
úřadů práce a dalších organizací.
V úvodní části konference vystoupil ministr
práce a sociálních věcí Petr Nečas. Zdůraznil
klíčovou roli lidských zdrojů a kvalifikace
v hospodářském a sociálním rozvoj. Poukázal
na to, že Česká republika je zemí EU s nejvyšším podílem zaměstnaných v průmyslu a že
pro trh práce jsou stěžejní součástí školské
soustavy střední školy. Vyzval ke změnám ve
školství, které by umožňovaly lépe reagovat na
požadavky trhu práce. Na konferenci bylo
předneseno přes 30 referátů a další stanoviska zazněla v diskusi. Náměstek
hejtmana Zlínského kraje
Josef Slovák informoval
mj. o činnosti pracovní
skupiny pro vzdělávání a
trh práce, která v kraji
usiluje o větší soulad mezi
vzděláváním a trhem práce, o Centru celoživotního
vzdělávání v Uherském Brodě a o projektu
zaměřeném na podporu řemesel.
Generální ředitel Slováckých strojíren
v Uherském Brodě Jiří Rosenfeld charakterizoval současnou situaci tak, že největším problémem pro podnik není získat zakázky, nýbrž
získat pracovníky, kteří by zakázky realizovali.
Informoval o tom, že v jejich podniku rostou
nejrychleji mzdy výrobních dělníků. Změnu
v charakteru práce využívající nejmodernější
technologie ilustroval potřebou zaměstnávat na
místech výrobních dělníků ne vyučené, ani
maturanty, nýbrž bakaláře. Podnik – podobně
(Pokračování na stránce 3)

ABBsolvent přichází
Společnost ABB přichází s novou aktivitou
zaměřenou na studenty technických vysokých
škol. V šesti internetových kolech jsou připraveny sady otázek, zaměřené na řešení nejen
technických, ale i ekonomických a obecně
manažerských případů spojených s problémy
přesně definované fiktivní energetické společnosti. Odměnou jsou týdenní stáž v některé ze
západoevropských poboček ABB a kapesné
10 tisíc Kč, roční stipendium 7000 Kč měsíčně a vzdělávací kurz podle vlastního výběru
v hodnotě 30 tisíc Kč. K řešení úloh budou
zapotřebí nejen získané vědomosti, ale také
zdravý úsudek a logické uvažování v praktické situaci. „Soutěž bude spuštěna 15. října, ale
už od 17. září je možné se do ní registrovat a
seznámit se s pravidly. Kromě šesti internetových kol proběhne finálové kolo za přímé
účasti soutěžících ve vybrané lokalitě ABB,
datum prosincového finálového kola bude
oznámeno postupujícím e-mailem a prostřednictvím stránek soutěže. Slavnostní vyhlášení
výsledků proběhne v lednu 2008,“ řekla tisková mluvčí ABB Martina Herkusová. Podrobné
informace o organizaci a pravidlech soutěže
(red)
jsou na www.abbsolvent.cz.

NSS: Firmy musí zaplatit pojistné
za francouzské zaměstnance
Firmy, které v Česku zaměstnávaly odborníky z Francie, musí státu zaplatit desítky milionů korun za to, že za ně neodvedly sociální
pojištění a příspěvky na politiku zaměstnanosti. Nejvyšší správní soud (NSS) 3. září ve
třech případech s definitivní platností potvrdil,
že za Francouze zaměstnané v ČR do roku
2004 měly společnosti zaplatit pojistné. Informoval o tom server Aktualne.cz. Podle NSS,
který potvrdil stanovisko České správy sociálního zabezpečení, měla údajně česko-francouzská mezinárodní smlouva z roku 1949
přednost před zákony ČR. Ze zákona o nemocenském pojištění by jinak vyplývalo, že pojištění nemusí platit cizinci, kteří v ČR pracují
a nemají trvalý pobyt. U soudu ovšem neuspěl
argument firem, že předností mezinárodní
smlouvy před českým právem by francouzští
zaměstnanci byli diskriminováni vůči lidem ze
států, které smlouvu s Českem nemají.
„Je třeba nahlížet na francouzského státního
občana vykonávajícího činnost na základě
pracovní smlouvy uzavřené a řídící se francouzským právem se sjednaným místem výkonu v ČR jako na občana českého,“ uvedl podle
serveru senát NSS. Podle něho to firmám
jednoznačně určuje povinnost zaplatit za francouzské zaměstnance pojistné a také penále ve
výši, které jim předepsala sociální správa.
Soudci ovšem zároveň navrhli, aby úřady
zvážily odpuštění penále, protože podle nich
situace v zaměstnávání francouzských pracovníků nebyla jednoznačná. Nejvyšší správní
soud už podobně posuzoval také mezinárodní
smlouvu mezi ČR a Německem. I tady řekl, že
firmy zaměstnávající odborníky z Německa by
za ně měly platit pojištění, připomíná server.
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