
 

V aktuálním čísle dvouměsíčníku 
HR Management 

se mimo jiné dočtete:  
 

● Age management  
ve Finsku a v ČR 
● Co přinese novela  
zákoníku práce 
● Stále diskutovaný  
problém: benefity 
● Speciál:  
Outsourcing mezd 

     ● Diverzita a interkulturní management 
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AJŠA představila normu  
kvalitní jazykové školy 

 Asociace jazykových škol a agentur (AJŠA) 
představila normu, podle které se budou certi-
fikovat kvalitní jazykové školy. Prezidium 
společně se členy asociace a renomovanou 
nadnárodní certifikační společností Bureau 
Veritas normu vyvíjelo téměř rok. Samotnou 
certifikaci asociace spustí během jara 2012. 
Stane se tím jedinou certifikovanou asociací 
s certifikovanými členy. AJŠA půjde cestou 
externí certifikace, která jediná zaručí oprav-
dovou kvalitu, objektivitu a důvěryhodnost a 
která tak bude potvrzena a kontrolována exter-
ní autoritou. Na svém 14. výjezdním zasedání 
v Českých Budějovicích se také prezentovala 
certifikační společnost, která bude certifikaci 
zajišťovat. Prezident asociace Ondřej Kuchař 
k tomu dodává: „Byly představeny všechny 
konkrétní prvky rodící se normy. Proběhla 
další diskuse a byl nastaven časový harmono-
gram. Jsme také rádi, že celý certifikační pro-
ces je a bude plně hrazen z prostředků asocia-
ce, tzn. že bude zadarmo pro naše členy.“ 

Druhou hlavní částí programu bylo řešení 
palčivých problémů současného jazykového 
trhu, např. pomaturitní studium, uznávání 
jazykových zkoušek namísto maturity, bojko-
tování výběrových řízení zaměřených jen na 
cenu a ne na kvalitu dodávaných služeb, spo-
lupráce s ACERT, společné nákupy pro asoci-
aci a další interní záležitosti. 

AJŠA je největší profesní sdružení jazyko-
vých škol v ČR. Sdružuje 35 řádných členů a 
tři partnery. Od roku 2012 bude jako jediná 
asociace na českém trhu zaručovat kvalitu 
prostřednictvím externího certifikačního sub-
jektu na základě normy.                           ( r e d )  

VÝBĚR LIDSKÝCH ZDROJŮ 

KRÁTCE 

 

Jako personalisté často poskytujeme službu 
internímu klientovi – manažerovi, který potře-
buje získat nebo rozvíjet zaměstnance. Jako  
v každém vztahu poskytovatele a klienta i tady 
se vyplatí, když máme zpětnou vazbu o tom, 
jak je náš klient se službou spokojený, a dove-
deme vyjít vstříc jeho požadavkům. Chtěl bych 
se s vámi podělit o svou zkušenost, jak takové 
zhodnocení projektu z oblasti HR může vypa-
dat a co vám může přinést.  

Dlouhodobě se podílím na vybírání absol-
ventů do trainee programu v jedné větší firmě 
působící na našem trhu. Ve výběru hraje klíčo-
vou roli assessment centrum, na 
jehož základě se vybírají ucha-
zeči odpovídající požadované-
mu profilu. Po dvouletém obdo-
bí trvání projektu přišla vhodná 
doba na jeho zhodnocení. Zá-
kladním kritériem hodnocení 
bylo, nakolik se dosavadním 
trainees podařilo uspět ve své 
roli. Hodnotili ti, kteří s nimi 
měli největší zkušenost, tedy 
přímí nadřízení. Zjišťovali jsme, 
jak nadřízení vnímají kvalitu 
výkonu trainee a jeho spoluprá-
ci v týmu. Hledali jsme problé-
mové oblasti, které by ukázaly, na co si dávat 
při výběru pozor. Dotazovaní se vyjadřovali i  
k současným kritériím výběru a uváděli, jaké 
vlastnosti jsou podle nich pro trainee klíčové. 

Manažeři reagovali na šetření pozitivně. 
Nebyl pro ně problém najít si na patnáctiminu-
tový telefonický rozhovor čas. Běžně překračo-
vali rámec daný standardními otázkami, popi-
sovali, v čem jsou trainees užiteční pro jejich 
oddělení. Často zazníval příběh, „jak se podaři-
lo najít uplatnění, které vyhovuje jak firmě, tak 
trainee“, a bylo slyšet i hodně chvály a oceně-
ní. Celkově byli manažeři velmi ochotní zhod-
notit dosavadní spolupráci s trainee a dát  
k dobru své názory a návrhy, které by mohly 
zlepšit proces výběru.  

Informace získané z rozhovorů jsme analyzo-
vali jak kvalitativně, tak kvantitativně. Základ-
ní hodnoticí kritérium bylo možné vyčíslit 
následovně: u 52 % trainees neměli nadřízení 
žádné výhrady ke spolupráci, u 19 % trainees 
měli drobnou výhradu vůči něčemu, co by se 
mohlo změnit v jinak dobře fungující spoluprá-
ci, v 16 % případů zaznívaly výhrady, které 
však nebyly překážkou pro pokračování trainee 
na dané pozici, a ve 14 % případů nadřízení 
uvažovali o přeřazení nebo ukončení spoluprá-
ce. Kvantitativní ukazatele jsme dále využili 
pro zhodnocení současných výběrových krité-

rií, pro vyjádření ideálního pro-
filu trainee a pracovali jsme  
s nimi při porovnávání regionál-
ních kanceláří a ústředí.  
V čem vidím přínos šetření pro 
personální oddělení? V základu 
je to určitě zhodnocení projektu. 
Ověřili jsme si, že trainee pro-
jekt je dobře přijímán, spoluprá-
ce s trainees je převážně bezpro-
blémová, současná kritéria nám 
umožňují vybrat uchazeče, kteří 
splňují očekávání. Takové zjiš-
tění dělá projektu rozhodně 
dobré jméno. Další přínos vidím 

v tom, že manažeři měli možnost ukázat, jak 
vidí věc ze svého úhlu pohledu. Často vyzdvi-
hovali motivovanost jako to hlavní, co u trai-
nee potřebují. Kladli důraz i na samostatnost a 
schopnost řešit komplexnější úkoly. Objevova-
ly se však i protichůdné názory. Týkaly se míry 
iniciativy, která se u trainees očekává. V někte-
rých případech byla větší iniciativa kritizována, 
v jiných případech jí byl zase nedostatek. Šet-
ření umožnilo rozlišit, že iniciativnější trainees 
budou spíše ceněni v regionálních kancelářích. 
Pro ústředí v Praze se zase více hodí ti, kteří 
svou touhu jít dopředu dokážou držet na uzdě. 
Tato podrobnější zpětná vazba nám umožnila 
přizpůsobit se praxi a výběrový proces vylep-
šit.  

Řekněte si o zpětnou vazbu k HR projektu 

(Pokračování na stránce 2) 
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Vyhlášena Právnická firma roku   
Nejvíce prvenství si v rámci 4. ročníku an-

kety Právnická firma roku odnesly dvě kance-
láře. Tři vítězství získala advokátní kancelář 
PRK Partners a také kancelář Weil, Gotshal & 
Manges. O výsledcích informovala společnost 
EPRAVO.CZ (www.epravo.cz), která anketu 
vyhlásila. Nejčastěji doporučovanou právnic-
kou firmou je letos Havel, Holásek & Part-
ners, která se v pořadí objevila jedenáctkrát.  
V těsném závěsu s deseti umístěními skončila 
advokátní kancelář Glatzová & Co. Celkově 
se mezi doporučované kanceláře letos dostalo 
34 právnických firem.  

Pravidla pro podpory  
v nezaměstnanosti se zpřísní  

Prezident Václav Klaus 22. 11. podepsal 
novelu zákona o zaměstnanosti, která mj. 
zpřísňuje pravidla pro výplatu podpor v neza-
městnanosti a rozšiřuje okruh nezaměstna-
ných, kterých se bude týkat veřejná služba. 
Novela také umožňuje, aby nezaměstnaným 
místo úřadů práce hledaly místo soukromé 
pracovní agentury.  Mj. novela ulehčí studen-
tům, kteří při studiu pracují. Ti totiž v součas-
nosti při ztrátě místa nemají na podporu nárok. 
To se díky novele změní. Předloha také zpřís-
ňuje postih za nelegální zaměstnávání a ruší 
povinnost zaměstnavatele hlásit na úřady prá-
ce volná místa. 

Klaus podepsal  
novelu zákoníku práce 

Prezident Václav Klaus 16. 11. podepsal 
novelu zákoníku práce. Odstupné se podle ní 
bude řídit počtem odpracovaných let a omezu-
je také zaměstnávání na dobu určitou.  

Novela dále mimo jiné zvyšuje časový limit 
na dohodu o provedení práce z nynějších  
150 hodin za rok na 300 hodin ročně, zároveň 
nastavuje strop měsíčního příjmu na základě 
dohody o provedení práce na 10 tisíc Kč.  
Z příjmů nad tuto částku se pak bude platit 
zdravotní a sociální pojištění. Práce na dobu 

Vnímám ještě další efekt, který šetření při-
neslo a jenž nemusí být na první pohled patrný. 
Obrazně řečeno, personální oddělení vyzvalo 
příjemce své služby – svého interního klienta, 
aby zhodnotil jeho práci. Dalo tím najevo, že 
mu záleží na klientových potřebách a že je 
připravené zlepšovat kvalitu poskytované služ-
by. Takový přístup podporuje image personál-
ního oddělení v rámci firmy a pomáhá projektu 
samotnému. Někdy nás od zpětné vazby může 
odrazovat obava, že hodnocení projektu vyjde 
nepříznivě. Ať už se dozvíme chválu nebo 
kritiku, vidím zhodnocení jako krok, který věci 

pomůže. Otevírá nám možnost projekt zdoko-
nalit a zlepšit spolupráci s lidmi, pro které 
pracujeme.  

Informace o tom, jak se projektu daří, je 
nakonec zajímavá pro celou firmu. V našem 
případě byly výsledky šetření publikovány ve 
firemním bulletinu. Je potěšující, když můžete 
konstatovat, že si vaši kolegové na manažer-
ských pozicích projektu cení, a ocitovat jejich 
pozitivně znějící vyjádření.  

 

M g r .  D a v i d  H a n u š   
p s y c h o l o g  a  k o n z u l t a n t  

T r e s  c o n s u l t i n g  

(Pokračování ze stránky 1) 

Předáno ocenění Lektor/Lektorka roku 2011 
Letos poprvé vyhlásila Asociace institucí 

vzdělávání dospělých ČR (AIVD ČR) celostát-
ní soutěž Lektor/Lektorka roku 2011. Jejím 
cílem bylo podpořit kvalitu lektorské práce 
poukázáním na příklady nejlepší praxe mezi 
členy AIVD ČR. Celkem bylo do soutěže no-
minováno devět lektorů, z toho osm splnilo 
podmínky. Z nich pak odborná komise vybrala 
výherkyni: Ing. Janu Puhalovou (viz foto) ze 
společnosti ALPELEPHANT. 

Soutěž byla vyhlášena letos v červenci, při-
hlášeno bylo celkem devět 
lektorů. Proces přihlášení totiž 
nebyl jednoduchý: nominující 
instituce musela odborné komi-
si dodat vyplněný dotazník 
vyhodnocující práci lektora/
lektorky s kritérii týkajícími se 
zvládnutí metodiky vzdělávání 
dospělých, schopnosti sestavení 
vzdělávacího programu, práce  
s didaktickými pomůckami, 
ovládání komunikačních do-
vedností, práce se skupinou či 
osobnostních předpokladů. 
Dalším materiálem pro hodno-
cení komise bylo DVD s dese-
timinutovou videoukázkou lektorské práce a 
vzorek studijních materiálů používaných lekto-
rem při výuce. 

„Ať už posuzujeme kvalitu ve vzdělávání 
jakkoliv, koncovým hráčem je stejně v každém 
případě lektor. Vybrat z našich výborných lek-
torů toho nejlepšího není jednoduché. Znamená 
to především vytvořit náročná kritéria hodno-
cení a ta pak posuzovat. Na prvním ročníku 
soutěže jsme si ověřili, že touto cestou zlepšo-
vat kvalitu lektorů skutečně můžeme,“ doplnil 
PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D., prezident AIVD 
ČR a expert na oblast dalšího vzdělávání. 

Lektorkou roku 2011 se po náročném výběru 
odbornou komisí stala Ing. Jana Puhalová ze 
společnosti ALPELEPHANT, která lektoruje 
třetím rokem a zaměřuje se na osobnostní roz-
voj, zejména mozkový trénink – tzv. brain 
jogging. Nominující instituce svou lektorku 
označuje za proaktivní a s pozitivním přístu-
pem, který doslova energeticky nabíjí účastní-
ky kurzu. 

„Ve výukovém procesu vedu účastníky  
k tomu, aby měli rádi sami sebe a užívali si 

život každou vteřinou. Tedy aby 
život skutečně žili, a ne jen 
přežívali. Z kurzu účastníci 
odcházejí plní energie a elánu 
do dalšího života,“ uvedla Jana 
Puhalová, novopečená držitelka 
ocenění Lektorka roku 2011. 
„Soutěž považuji za dobrý po-
čin a bylo by velmi přínosné, 
aby se z ní stala tradice a 
prestižní záležitost,“ sdělila 
Lenka Bláhová ze společnosti 
People Management Forum, 
předsedkyně odborné komise a 
nezávislá konzultantka a lektor-
ka. „Byla jsem příjemně pře-

kvapena, že se komise soutěže shodla nejen na 
výherkyni, ale také na vysoké úrovni přihláše-
ných lektorů – laťka byla nastavena skutečně 
vysoko,“ doplnila Lenka Bláhová. 

Vyhlášení výsledků proběhlo v rámci konfe-
rence AIVD ČR na téma „Role kvality v dal-
ším vzdělávání“, která se uskutečnila 24. listo-
padu 2011 v Praze. Lektorka roku obdržela od 
pořadatelů a partnerů řadu velmi hodnotných 
cen, mezi jinými víkendový pobyt pro dvě 
osoby, sadu odborných publikací a manažerský 
diář.                                                            

( r e d )  

 

Newsletter HRM line vydává Economia a.s.  
ve spolupráci s personální a poradenskou kanceláří 

 

 
 

www.hofirek.cz 

SOUTĚŽ 

(Pokračování na stránce 3) 

 http://videa.motiv8.cz/home/zobrazvideo/359/hr/flexibilita-trhu-prace-online-bb.html 
 http://videa.motiv8.cz/home/zobrazvideo/359/hr/flexibilita-trhu-prace-online-bb.html 
 http://videa.motiv8.cz/home/zobrazvideo/359/hr/flexibilita-trhu-prace-online-bb.html 
 http://videa.motiv8.cz/home/zobrazvideo/359/hr/flexibilita-trhu-prace-online-bb.html 
 http://videa.motiv8.cz/home/zobrazvideo/359/hr/flexibilita-trhu-prace-online-bb.html 

http://www.ManagerWeb.cz
http://www.epravo.cz
http://www.hofirek.cz
http://videa.motiv8.cz/home/zobrazvideo/359/hr/flexibilita-trhu-prace-online-bb.html
http://videa.motiv8.cz/home/zobrazvideo/359/hr/flexibilita-trhu-prace-online-bb.html
http://videa.motiv8.cz/home/zobrazvideo/359/hr/flexibilita-trhu-prace-online-bb.html
http://videa.motiv8.cz/home/zobrazvideo/359/hr/flexibilita-trhu-prace-online-bb.html
http://videa.motiv8.cz/home/zobrazvideo/359/hr/flexibilita-trhu-prace-online-bb.html



