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popisuje svou zkušenost z praxe
Proč kariérový koučink absolvovat?
Pomineme-li manažerskou hantýrku, kariérový
Monika Barton. Nejlepším nástrojem
Podle Moniky Barton, autorky knihy
koučink je příležitostí zastavit se, uvědomit si –
je podle ní networking jako strategické
Kariérový koučink, je odpověď nasnabudování kontaktů – ovšem jeho
dě: „V práci člověk tráví třetinu života
i s ohlédnutím do minulosti – co chci a jak se
nedostatek lidé obvykle pocítí až
a je rozdíl, jestli se mu každé ráno těžmi to daří, případně jaké jiné cesty zvolit
ve chvíli, kdy kontakty potřebují.
ce vstává a říká si „zase tam musím“,
nebo se do práce těší. Začíná to
k dosažení plánů. A to vše za podpory kouče…
Nepostradatelná role HR
u toho, jestli lidé mají rádi svou práci.
Nabízí se i další otázka související příPokud dělají, co je baví, jsou v tom
mo s praxí zaměstnavatelů a pozicemi v hierarchii společnosti: má HR
výrazně lepší.“ Ve volbě kariérové dráhy hraje roli řada významných
poskytnout kariérový koučink zaměstnanci, který sleduje jistou kariéfaktorů, ať už fyziologické, ekonomické či sociální. Ne vždy nám musí
rovou dráhu, a „riskovat“, že jej koučink navede na jinou cestu a tím
být zvolená kariérová dráha v daném čase příjemnou, zmiňuje Iva
i do jiného oddělení nebo dokonce mimo společnost? Podle Ivy
Bursová, ředitelka společnosti HR manager s.r.o. V konkrétním čase
Bursové by měl být kariérový koučink standardním nástrojem řízení
a prostoru ani nemusí být pro konkrétního jedince optimální.
lidských zdrojů v procesech rozvoje zaměstnanců, řízení talentů či
Kariérový koučink je jednou z metod, které mohou pomoci zodpověmotivace. Je možné jej vnímat jako nástroj s přidanou hodnotou pro
dět si otázky související s případnou touhou po změně. Hovoří pro něj
obě strany: zaměstnavatele i zaměstnance. Dále dodává: „Je zajímavé,
– v jakékoli fázi profesního života – i zkušenost Moniky Barton:
že při vyhlášení Zaměstnavatele roku 2009 byl přístup ke kariérovému
„Společnost se začíná polarizovat: poptávka je po expertech. To, co je
řízení jedním z rysů top společností. Všechny firmy, které se probojoprůměrné a běžné, se dá automatizovat. Špičkoví právníci vydělávají
valy do nejužšího kola, podporují rozvoj kariéry v nejširším slova
snové peníze, průměrní začínají živořit, a k tomu postupně dojde
smyslu. A to nejen v rámci daného oddělení, ale umožňují i posuny
ve všech profesích. Je čím dál důležitější, aby člověk dělal práci, ktemimo jednotlivé úseky a specializace, neboť věří, že možnosti kariérorá ho baví a kde má šanci vyniknout.“
vého rozvoje podporují vyšší spokojenost zaměstnanců.“ S její zkušeností souhlasí i Monika Barton: „Záleží na konkrétní firmě: některé to
V této souvislosti nutno zmínit determinaci prostředím, v němž
podporují, jinde je problém jen přechod z oddělení do oddělení.“ To ať
vyrůstáme, a absolvovanými školami. Stojí proto za zamyšlení, zda by
pak zaměstnanec raději odejde úplně.
se variace na kariérový koučink, jak jej znají dnešní manažeři, neuplatnila už na středních školách. Ovšem v takovém případě by v tomIva Bursová upozorňuje, že kariérový koučink může být vnímán buď
to směru měli být připravováni i výchovní poradci a učitelé – a to už
jako nástroj sloužící jedinci k uvědomění si aspektů své práce a jejich
bychom se, jak říká Monika Barton, dostali ke kritice nastavení vzděsouladu s vlastním cílem, nebo i jako postup práce s potenciálem
lávacího systému.
zaměstnanců – a zde už lze vysledovat vazby ke strategickému řízení
Jiný problém spočívá v personálních agenturách: nehledají uchazeči
lidských zdrojů, firemní kultuře i hodnotám. Nespokojenost ve firmě
práci, ale chtějí obsadit pozice, které mají. S uchazeči také málo mluči na konkrétní pozici ale nemusí nutně souviset s tím, že by nastouví o tom, co by chtěli dělat. Naopak se podívají, co mají za sebou,
pená kariéra nebyla tou pravou ořechovou. „Často stačí změnit přía podle toho jim nabízejí práci. Personální agentury nejsou dobré
stup, pár – nechci říkat detailů, protože jde o důležité věci pro toho
médium pro kariérovou změnu, dokáží ale organizace připravit takový
člověka,“ objasňuje Monika Barton a doplňuje, že často „stačí“, aby si
outplacementový balíček, který by byl vhodný i pro exekutivce? „Práci
člověk uvědomil, co jej trápí: „Troufám si tvrdit, že je minimálně 50%
totiž nehledali, ale byli headhuntováni, a na trhu nebyli „volní“ třeba
šance s tím pracovat.“
patnáct let. Neví, kam jít, kam se obrátit, neumějí napsat životopis,“
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K čemu je kariérový

koučink?

Na úvod si stačí uvědomit ono nepříliš často pojmenovávané: v každodenním pracovním zápřahu zaměstnanci mnohdy přehlížejí příležitosti, které mají. „Firmu mají rádi, ale tím, že jsou ubití, stačí malá kapka a hází na stůl výpověď. V drtivé většině případů by to pro firmy byl
benefit: člověk by jim zůstal, a ještě s jasnějšími představami a očekáváními. Koučink znamená, že člověk umí pracovat se svou motivací a umí si v tom najít to hezké,“ dodává Monika Barton. Není nutno
dodávat, že s motivací přímo úměrně souvisí loajalita.

zaměstnanců: na Novém Zélandu lze například každý 10. pracovní den
věnovat vzdělávání a vláda to dotuje. Podpoří se segment rozvoje
a vzdělávání, ve firmách to není tolik cítit, protože právě vzdělávání je
první oblastí, kde se šetří, a jakmile nastane boom, lidé jsou odborně
připravení.
Každá krize je, slovy Moniky Barton, v důsledku plus: donutí lidi hledat jiné zdroje. Nedostatek podporuje kreativitu lidí a mění jejich
postoje. Praví lídři se přece vždycky rodili za krize!

Je kariérový koučink pro každého?
Kariérový koučink je sice skloňován jako vhodná volba pro kohokoli
v jakékoli fázi kariéry, ale přiznat, že jej absolvují, nedokáže každý.
Profil těch, kdo k potřebě tohoto koučinku došli sami a otevřeně o ní
hovoří, představuje Iva Bursová: „Jedná se zejména o zaměstnance,
kteří si vybudovali jistou kariéru, dosáhli významných cílů a postavení, nicméně vnímají poměrně vysokou míru osobního neuspokojení.
Nejde o neuspokojení finančního ohodnocení, ale ambicí. Hledají smysl svého uplatnění, nevidí další přidanou hodnotu svých činností
a uvažují i o úplné změně kariérové cesty.“ Podle Moniky Barton se
lidé dostávají do této fáze práce jako poslání teprve poté, co projdou
fázemi práce jako zdroje obživy a práce jako možnosti kariéry. Teprve
poté se začnou ptát „Proč to vlastně dělám?“ a začnou si uvědomovat
konečnost svého působení, lidského i pracovního, a mají potřebu
zanechat po sobě nějaký otisk. Odjíždějí léčit do Afriky, zakládají nadace nebo „jenom“ mění svůj manažerský styl.

Alena Králíková

Kariéra v krizi
Mnozí odborníci tvrdí, že období krize, zvýšené nejistoty a mnohem
většího tlaku na výkon je pro kariérový koučink optimální, třeba i jako
součásti outplacementu. Lidé tak dostanou několik měsíců na to změnu si prožít a mj. si uvědomit, že stres není nejlepším rádcem při hledání nového zaměstnání. Jinak totiž přijímají první nabídku co nejpodobnější předchozí pozici. „Pokud do nich ale kouč začne trochu
rýpat, budou o změně zaměstnání uvažovat jako o příležitost, nikoli
hrozbě,“ podotýká Monika Barton. Podle ní jsou v nejistotě lidé méně
ochotní přemýšlet. Bylo by proto dobré zpomalit, rozmyslet si možnosti, „nepanikařit a zvážit další alterantivy,“ jak říká Iva Bursová.
Chytré vlády začaly podle Moniky Barton v krizi podporovat rozvoj

„Měla jsem
možnost
rozklíčovat,
co mě baví,“
…říká Markéta Pfleger, HR manažerka
ze společnosti Coca-Cola Česká republika, s.r.o., která navrhla v českém prostředí zatím spíše ojedinělý projekt exekutivního outplacementu a kariérového
koučinku a sama jej také absolvovala.
Co vás vedlo k tomu vytvořit projekt exekutivního outplacementu ve vaší společnosti?
Exekutivní outplacement jsme zavedli v České republice poprvé
v roce 1999, kdy naše společnost procházela globální restrukturalizací, což se dotýkalo i regionu, kde jsem působila: České
republiky, Slovenska, Maďarska. Byla to samozřejmost mateřské
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společnosti: při propouštění z organizačních důvodů podpořit bývalé zaměstnance ve vyhledávání nových příležitostí. V té době jsme
ještě používali společnost se sídlem ve Vídni, neboť v našem regionu neexistovala žádná, která by podobné služby poskytovala. Byli
jsem tehdy jednou z prvních mezinárodních společností, která
v regionu učinila velkou reorganizaci.
V roce 2003 jsem službu využívali znovu a již jsme na trhu našli
vhodnou společnost působící v Praze, Budapešti a popřípadě
i v Bratislavě, včetně konzultantů, kteří hovořili mateřským jazykem
zaměstnanců. Věřím, že to bylo efektivnější, neboť se mohli vyjádřit
ve svém jazyce mnohem lépe než v angličtině nebo němčině, a tak
i poskytnutá služba měla vyšší přidanou hodnotu. Nastavili jsme tři
typy programů: pro junior, mid a senior zaměstnance. Program se
lišil délkou (od tří do 12 měsíců), cenou a hlavně nabídkou. Pro junior manažery byl program kratší a v jiné podobě, než pro senior/ exekutivní management.
Jak spolu ve vašem projektu souvisí exekutivní outplacement
a kariérový koučink?
Kariérový koučink je součástí outplacementu hlavně v programu delším než šest měsíců. Konzultant a klient spolu pracují ve vytváření
představ, co klient chce dělat po ztrátě zaměstnání; dostává se mu
pomoci při vyhledávání vhodné práce, networkingu atp., ale program
obsahuje i moduly, které se „ptají“, zda klient chce pokračovat
ve svém oboru a činnosti, nebo nikoli.V takovém případě se program
promění do kariérového koučinku. Nepřímo jsme avizovali, že kariérový koučink je součástí outplacementu: je to dané náplní programu.
Jak vypadá jeho struktura a jak je využíván a hodnocen?
Program outplacementu je dobrovolný a nabízíme je zaměstnancům,
kteří přišli o místo v rámci reorganizace. Troufám si říci, že v naší
společnosti je pár manažerů, kteří si již v minulosti prošli outplacement programem a ne vždy o něj mají zájem podruhé. Důvodem není
neúspěch, ale spíše pocit, že znalosti mají a necítí potřebu program
zahájit. Někteří mají spíše zájem o druhou část: kariérový koučink,
který si sami nastaví. Jako mezinárodní společnost máme globální
dodavatele těchto služeb, a tak nabídku poskytneme zaměstnanci dle
přání. Cena se odvíjí od úrovně zaměstnance: čím vyšší postavení,
tím rozsáhlejší program a vyšší náklady.
Každý měsíc obdržíme report od společnosti, s níž zaměstnanec
programem prochází, ale popravdě řečeno, není to pro nás tak důle-
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žité, neboť již u nás není
zaměstnán. Program si
vede a plánuje sám: my
na to nemáme vliv.
Co znamená realizace
projektu pro vás – v čem
je pro vás odborně
a osobně obohacující?
Sama jsem outplacement
programem prošla v roce
2003. Bylo to zajímavé,
neboť jako personalistka
sice program s pomocí dodavatele vytvářím, ale do doby, kdy si jím
neprojdu sama, nemohu vědět, jak to vypadá v reálu, co nabízí, co
znamená udělat si třeba „audit potřeb nebo přání“, jak probíhá setkání s konzultantem, který mě na prvních pár setkáních vlastně přivádí
do reality s tím, že jsem ztratila práci, ale důvodem je nadbytečnost,
nikoli, že nejsem dost dobrá. Program mě obohatil tím, že jsem měla
možnost rozklíčovat, co mě baví a co ne, v jaké další společnosti bych
„měla“ pracovat na základě auditu osobních přání, nebo jaká kultura
společnosti by mi asi neseděla, a to na základě analýz, jak se ve společnosti dělají rozhodnutí, jak probíhají jednání atp.
Jaká by byla vaše doporučení pro společnosti, které by se rády
vydaly podobným směrem?
Určitě je důležité ne jen outplacement program koupit, ale také
se zamyslet, komu je určen: zaměstnancům vykonávajícím manuální práce, mid-manažerům nebo výkonným ředitelům? Jen tak nabízený outplacement program totiž mnohdy zaměstnance po pár setkáních s konzultantem odradí od pokračování. Také by neměl být šitý
na míru všem, ale pro jednotlivé skupiny. V dnešní době již mnoho
lidí outplacement programem prošlo, a je možná k zamyšlení, zda
není třeba více do programu zabudovat kariérový koučink – zde je
možnost většího šití na míru, speciálně pro vyšší management.
Zároveň je důležité se setkat nejen s dodavatelem služby, ale také
s konzultanty, kteří programy vedou, aby společnost věděla, zda jsou
zkušení a ex-zaměstnancům pomohou. Určitě bych také po ukončení programu uvítala zpětnou vazbu od bývalých zaměstnanců: jedině
tak uvidím, jak je efektivní, protože to není jediný program, který
nabízíme a za který platíme nemalé částky.
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I práce se cení

Svalové,
znalostní nebo
finanční
dobrovolnictví?
Firemní dobrovolnictví je důležitou
součástí CSR a nabízí mnoho způsobů,
jak zapojit zaměstnance, a posílit tak
vazbu mezi nimi a firmou. Tomuto
tématu se podrobně věnoval nedávný
seminář Nadace VIA, který se pod
názvem „Inspirace pro firemní
dárcovství: nejen peníze pomáhají“,
uskutečnil v Americkém centru v Praze.

V době, kdy firmy šetří a snižují rozpočty nejen na charitu, je dobrovolnictví zaměstnanců jedním
ze způsobů, jak pokračovat ve firemním dárcovství s menšími náklady a zároveň spojit dobrovolnické akce s team buildingem. Dobrovolnická činnost může mít různou podobu. Někde ocení
fyzickou výpomoc, jinde odbornou „kancelářskou“ práci a poskytnutí know-how.
O své zkušenosti v oblasti „svalového“ dobrovolnictví se s posluchači podělil ředitel občanského
sdružení Čmelák – Společnost přátel přírody Jan Korytář, a Antonín Kokeš, majitel firmy ALBI ČR
a.s. Společnost ALBI hledala projekt, který by korespondoval s její obchodní činností – výrobou
a prodejem pohlednic a přání. „Z lesa pocházejí naše suroviny, a tak jsme chtěli lesu také něco
vrátit,“ řekl Antonín Kokeš. ALBI Česká republika se stala patronem lesa ve Skuhrově, kde
zaměstnanci postupně vysadili několik tisíc sazenic různých druhů dřevin, aby zde namísto
smrkové monokultury vznikl pestrý smíšený les. Navíc každoročně přispívá na činnost Čmeláka
částkou 100 000 Kč, která umožňuje obnovovat další lokality. Zaměstnanci včetně vedení
za uplynulých 8 let pomáhali nejen v ALBI lese, ale i na dalších místech, kde se Čmelák stará o les.
K ALBI se postupně v programu Patron přírody přidaly i další firmy, jejich zaměstnanci začali
pečovat o další lokality.
Hlavními předpoklady pro efektivní spolupráci mezi firmou a neziskovou organizací jsou podle
Jana Korytáře partnerský přístup, profesionalita na obou stranách a dostatek času na vzájemnou
komunikaci a doladění podrobností dobrovolnického dne. A jak získal pro svůj záměr pomáhat
lesu podporu zaměstnanců Antonín Kokeš? „Prostě jsem šel příkladem. Když lidé vidí, že „šéf“
pracuje, přidají se. Krom toho naše výjezdy plní i další roli: zaměstnanci se lépe poznají a propojí se různá oddělení, která spolu na pracovišti nemají příležitost komunikovat,“ vysvětluje. O tom,
že Čmelák dokáže dobrovolnické dny perfektně zorganizovat svědčí i to, že letos si u něj objednala firemní výjezd velká nadnárodní společnost a přijede pracovat do „Nového pralesa“
i se zahraničním managementem.

Inspirace
pro zapojování
zaměstnanců
v rámci CSR
Poradíme vám, abyste si dokázali pomoci sami

box
Pokud byste se chtěli detailněji seznámit s prezentovanými zkušenostmi,
navštivte stránky Nadace VIA, kde jsou
zpřístupněny. Také v případě, že byste
se chtěli dozvědět více o příležitostech
pro zapojování zaměstnanců do dobročinných projektů, kontaktujte Nadaci
VIA.
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Příklad znalostního dobrovolnictví prezentovala Klára Tichá, koordinátorka CSR ve společnosti
KPMG Česká republika. Společnost se v právě probíhajícím projektu ROK společně – KROK
dopředu zaměřila na poskytování know-how svých pracovníků neziskovým organizacím. Projekt
je založen na úvaze, že rozvoj profesionality neziskových organizací znamená efektivní pomoc celé
společnosti a zároveň má návaznost na činnost KPMG Česká republika, umožní zapojit její
zaměstnance a bude mít dlouhodobý dopad. Pro neziskové organizace jsou profesionální služby
v auditu, daňovém a finančním poradenství či řízení rizik téměř nedostupným zbožím.
Po zmapování potřeb a stanovení podmínek výběru vyhlásila společnost KPMG Česká republika
ve spolupráci s projektovým partnerem Neziskovky.cz tendr, do něhož se přihlásilo
59 neziskových organizací. Vybraných 10 organizací nyní prochází tříměsíčním školením, v němž
nechybí ani plnění praktických úkolů a jejich závěrečné vyhodnocení. Nejlepší absolvent programu se stane partnerem KPMG Česká republika pro dlouhodobější spolupráci, která kromě
poradenství zahrne i vzdělávání, dobrovolnictví, propagaci nebo finanční pomoc. „Pro naše
zaměstnance je tento druh pomoci velice přínosný. Získávají další zkušenosti při prezentaci,
školení a koučinku druhých a pro některé to je zároveň první možnost nahlédnout do neziskového
světa,“ podotkla Klára Tichá.
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Šatník ve prospěch neziskovky:
nefinanční sbírky na pracovišti
Také máte doma spoustu oblečení, které je ještě kvalitní, ale už ho nenosíte? Radka Kulhánková,
vedoucí obchodů Domova Sue Ryder, poradí, kam s ním. Domov Sue Ryder se stará o seniory,
kteří jsou kvůli nemoci nebo vysokému věku odkázáni na pomoc druhých. Péče o seniory
a provoz Domova jsou finančně náročné: roční rozpočet organizace je 50 milionů korun. Dotace,
granty a tržby za zdravotní a sociální služby pokryjí 73 % ročního rozpočtu. Zbývajících 27 %
organizace získává pomocí sociálního podnikání.
A jak to souvisí s vaší skříní? Kvalitní nepotřebné oblečení a různé předměty lze darovat do jednoho ze čtyř obchůdků, kde si je koupí noví majitelé. Dohoda s firmami, které jsou mezi svými
zaměstnanci ochotny uspořádat sbírku oblečení, je pro Domov a jeho obchůdky nejúčinnějším
způsobem, jak získat najednou větší množství „dobrých věcí“ k prodeji. Je to jednoduché a užitek
z toho mají hned tři strany: (1) zaměstnanci se zbaví nepotřebných věcí a budou mít lepší pocit,
než kdyby je vyhodili; (2) firma prokáže svoji dobrou vůli pomáhat tím, že sbírku zorganizuje; a (3)
Domov Sue Ryder z peněz za prodané věci doplní svůj rozpočet. V loňském roce dosáhly tržby
obchodů 4,7 milionů korun a vykázaly čistý zisk přes 1,7 milionu. Kromě zorganizování sbírky
mohou firmy pomoci i tím, že si pronajmou společenské prostory v Domově pro firemní akce,
objednají pohoštění od restaurace v areálu Domova či od Domova nakoupí vánoční přání pro
zaměstnance a obchodní partnery.

„

V době, kdy firmy šetří a snižují rozpočty
nejen na charitu, je dobrovolnictví
zaměstnanců jedním ze způsobů,
jak pokračovat ve firemním dárcovství
s menšími náklady a zároveň spojit
dobrovolnické akce s team buildingem.

„Matchingové fondy“ aneb propojení
dárcovství zaměstnanců s CSR strategií firmy

“

Název prezentace Kristýny Zbrojkové, manažerky CSR v Citibank Europe, zněl „Charita v rukou
zaměstnanců“. Citibank byla jednou z prvních společností, které v České republice zřídily zaměstnanecký charitativní fond. Vznikl v roce 1996 a nabídl zaměstnancům možnost do něj přispívat
buď formou pravidelné srážky ze mzdy, nebo jednorázovým příspěvkem. Takto vybrané prostředky pak Citibank zdvojnásobí.
Zaměstnanci mezi sebou každé dva roky volí sedm zástupců do Rady fondu, která zasedá dvakrát
ročně a vybírá z došlých žádostí projekty, které podpoří. Od svých začátků do dnešních dnů prošel
zaměstnanecký fond mnoha změnami. Byl vytvořen standardizovaný formulář žádosti, aby rada
mohla projekty lépe posuzovat, zaměstnancům byla nabídnuta možnost kromě neadresného
příspěvku vytvořit týmový projekt a na něj získávat peníze, uspořádat mezi zaměstnanci dobročinnou akci, například prodej výrobků chráněných dílen, nebo vánoční sbírku ve prospěch vlastního
charitativního tématu. Citibank také podporuje dobrovolnou práci zaměstnanců: ti, kdo odpracují 50 nebo více dobrovolnických hodin pro schválenou organizaci v průběhu jednoho roku, získají navíc pro tuto organizaci grant ve výši 500 dolarů od americké nadace Citi Foundation.
Táňa Hlavatá, Nadace VIA

tržiště
Číslo měsíce: 9 %
Míra nezaměstnanosti v Evropské
unii láme další rekordy. V červnu
vzrostla v celé Evropské unii
na téměř 9 % (přesně 8,9) a v eurozóně dosáhla 9,4 %. V případě eurozóny jde o nejvyšší počet lidí bez práce za posledních 10 let; v celé
evropské sedmadvacítce je současná
hodnota nejvyšší od června 2005.
Na přelomu července a srpna o tom
informoval Eurostat.
V porovnání s předchozím měsícem
tak v celé EU počet nezaměstnaných
vzrostl v červnu o 246 000 lidí
a v eurozóně o 158 tisíc. Nárůst
nezaměstnanosti je však daleko více
patrný při meziročním srovnání.
Od června 2008 do června letošního
roku totiž v celé Evropské unii přišlo
o práci více než pět milionů lidí
a v eurozóně více než tři miliony lidí.
S nejvyšším počtem nezaměstnaných se potýká Španělsko, kde míra
nezaměstnanosti činí 18,1 % a podle
odhadů by na konci roku mohla
dosáhnout i 20 %. V ČR v červnu
nezaměstnanost byla 6,3 %, což je
jeden z nejnižších ukazatelů v celé
unii. Tato statistika se ale z důvodu
odlišné metodiky mírně liší od dat
Ministerstva práce a sociálních věcí,
která je v Česku známější a ukazuje
i vyšší nezaměstnanost.
Nejlépe si v EU vedou Nizozemci,
kde míra nezaměstnanosti činí 3,3 %
a Rakušané se 4,4 %.

Zákoník práce:
až po volbách
Novelou zákoníku práce se zřejmě
bude zabývat až příští vláda sestavená po říjnových předčasných volbách. Na přípravě „minimální“ novely zákoníku, jež by řešila jeho
ustanovení zrušená loni Ústavním
soudem, do té doby budou pracovat
experti. Důvodem odkladu je snaha
zamezit zpolitizování citlivého tématu
pracovní legislativy před volbami.
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