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MODERNÍ ŘÍZENÍ 

V letním vydání Moderního řízení si přečtete: 

Ženy a leadership 
Výzkum 215 firem z Fortune 500, který probíhal 19 let, zjistil, že 25 firem, které v tomto období 

neustále zaměstnávaly na vrcholových řídicích pozicích ženy, dosahovalo vyššího profitu, od          

18 do 69 procent, než firmy s průměrným počtem žen v exekutivě. Co tedy brání ženám, aby byly 

úspěšné v topmanagementu?  

Dejte zaměstnancům šanci podpořit inovace 
V digitální ekonomice mohou svou pozici ztratit i ti, kteří se zdáli být nedotknutelní. Studie Centra 

DBT (Global Center for Digital Business Transformation) ukazuje, že pracovní síla hraje klíčovou 

roli v tom, zda organizace získá potřebnou „digitální flexibilitu“. 

Města v pohybu a pracovní trh 
Současný trh práce vyžaduje flexibilitu a otevřenost lidí ke změnám. Za polárním kruhem se 

stěhují nejen pracovníci, ale i celé město. Přestěhuje se ne jednou, ale několikrát podle toho, jak 

budou ubývat zásoby železné rudy pod ním. Je to utopie?  

Ukázkový výtisk si zdarma objednejte na: 
    www.eshop.ihned.cz/predplatne/zkouska.php?tit=MR  

CSR 

Díky aukci mají děti z SOS vesniček hřiště za půl milionu korun 
Fotka z Islandu od Jiřího Kolbaby, dětské kolo nebo vouchery do hotelu. Nejen takové hodnotné 

věci pomohly dětem z SOS vesničky v Brně přiblížit se k obnově zchátralého hřiště za téměř půl 

milionu korun. Téměř 100 tisíc totiž vynesla čtvrteční plavba lodí po Brněnské přehradě, které se 

zúčastnili přední manažeři jihomoravských i celostátních firem. „Rozhodli jsme se propojit 

významné představitele velkých jihomoravských firem a zároveň se s nimi pobavit na téma 

společenské odpovědnosti. Naše tréninková a jazyková společnost TLC dlouhodobě podporuje právě 

SOS vesničky a stojíme o to, aby tento nebo jiný prospěšný projekt podpořili i další firmy,“ uvedla 

ředitelka TLC Táňa Nepustilová. Podle ředitelky jihomoravského zastoupení SOS vesniček  Marcely 

Troubilové dražba pomohla získat významné peníze na obnovu zchátralého dětského hřiště v areálu 

brněnské SOS vesničky v Medlánkách. (tz) 
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Veřejnost opět zvolí Osobnost 
Českého Goodwillu 2016  

Již počtvrté začíná od září hlasování 

veřejnosti v prestižním ocenění Český 

Goodwill 2016. Veřejnost bude moci vybírat 

z rekordních 75 firem, které postoupily ve 

čtvrtém ročníku do finále. Meziročně se jedná 

o více než pětinový nárůst (21 %). Na ocenění 

Český Goodwill 2016 bylo celkem přijato    

115 nominací, z toho bylo 111 platných.  

Do finále postoupilo 75 firem, jejichž 

medailonky jsou uveřejněny na webu projektu. 

„Po celé září může veřejnost zasílat hlasy 

svým favoritům, z nichž ten, kdo bude mít 

nejvíce hlasů, se stane Osobností Českého 

Goodwillu 2016,“ říká Lenka Hlavatá, 

managing partner poradenské skupiny HPCG, 

autorka projektu. V měsíci září proběhne 

rovněž dvoukolové hodnocení odborné poroty, 

která vybere nejsilnější příběhy v kategoriích 

Tradice, Inovace, Partner a Mecenáš. 

Podrobnosti o tom, kdo získá prestižní ocenění 

Český Goodwill 2016, budou slavnostně 

vyhlášeny na galavečeru 20. října v Národním 

muzeu - Českém muzeu hudby na pražské 

Malé Straně.  

Více na http://www.cesky-goodwill.cz/. 

Jak bude vypadat Práce 4.0 
v časech Průmyslu 4.0 

Společnost Seminaria pořádá 21. září v Praze 

celostátní odbornou konferenci Práce 4.0 

v časech Průmyslu 4.0., která je určena 

zejména pro personální manažery a HR 

specialisty velkých průmyslových společností, 

ale i pro ředitele a jednatele středních              

a menších firem. Nad aktuálním problémem 

nedostatku technicky kvalifikovaných 

pracovníků, který je podtržen rychlostí 

technologických změn a tedy i změn 

v kvalifikačních potřebách, budou mimo jiné 

diskutovat zástupci ministerstva práce              

a sociální věcí a ministerstva průmyslu            

a obchodu. Na konferenci účastníci získají 

přehled o tom, kam nasměrovat personální 

rozvoj firmy, jaké cesty při náboru a rozvoji 

zaměstnanců začít standardně využívat a jaké 

už 
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HRM 

České univerzity budou s Facebookem zkoumat umělou inteligenci 
Na špičkovém výzkumu umělé inteligence budou se společností Facebook spolupracovat přední 

české univerzity, pražské České vysoké učení technické (ČVUT) a brněnské Vysoké učení 

technické (VUT). Společnost Facebook zapojila české univerzity ČVUT a VUT do programu 

FAIR (Facebook Artificial Intelligence Research), který má za cíl urychlit pokrok v oblasti umělé 

inteligence. Oběma univerzitám Facebook poskytne vysoce výkonné servery, jež mají pomoci 

výzkumným skupinám k rychlejšímu zvládnutí výpočetních operací. „Nové servery poskytnuté     

v rámci programu nám pomohou významně urychlit výzkum v oblastech počítačového vidění         

a strojového učení,“ říká docent Ondřej Chum z Fakulty elektrotechnické ČVUT. Program FAIR 

společnosti Facebook má za cíl urychlit výzkum umělé inteligence, jenž se často potýká                 

s nedostatečnou infrastrukturou, nástroji a technologií. Facebook se proto tímto způsobem snaží 

pomoci s řešením technických a infrastrukturních problémů při výzkumu. Facebook celkem 

poskytne 22 vysoce výkonných serverů s GPU výpočetními akcelerátory 15 nejvýznamnějším 

výzkumným skupinám v 9 evropských zemích. (tz) 

Posilovna nebo jóga? 
V době extrémně nízké nezaměstnanosti toho 

využívají zaměstnavatelé a kromě klasických 

stravenek začínají nabízet širší škálu benefitů 

zaměřených na sport a zdraví. „Zdravá firma“ je i 

jedním z témat, které bude diskutované v rámci 

odborného veletrhu HR Days, jehož šestý ročník 

Profesia.cz letos připravila na 12. a 13. říjen. Podle 

průzkumu společnosti Benefity jsou jednoznačně 

nejžádanějšími a také nejvyužívanějšími benefity ty, 

které jsou zaměřené na oblast zdraví. Preferuje je 

zhruba 60 % zaměstnanců. Následuje rekreace (19 %), 

do které se ovšem řadí také benefity na sport a péči o zdraví (10 %). Teprve za nimi jsou benefity 

zaměřené na vzdělávání či kulturu. To dokazují i výsledky nejnovější ankety Profesia.cz, v níž 

čtvrtina lidí uvedla, že mají možnost sportovního vyžití na pracovišti (24 %), dalším 15 % pak 

zaměstnavatelé na sportovní aktivity přispívají. Necelá pětina (16 %) lidí uvedla, že o bonusy 

tohoto typu nemá zájem.  

Více na www.profesia.cz 

SAP podporuje HR talenty v soutěži HR Transformation Challenge  
Společnost SAP odstartovala HR Transformation Challenge, inovativní soutěž pro HR 

profesionály z regionu střední a východní Evropy organizovanou pod záštitou SAP 

SuccessFactors, lídra v oblasti řízení lidského kapitálu (HCM) a předního výrobce softwaru pro 

talent management, HR procesy a analytiku. HR Transformation Challenge je určena organizacím 

a jednotlivcům z regionu CEE, kteří vyvinuli a implementovali nové a kreativní přístupy v oblasti 

lidských zdrojů vedoucí ke zlepšení podnikání. Soutěžící, kteří přihlásí své nejlepší HR projekty, 

iniciativy s pozitivním obchodním dopadem a příběhy úspěšné digitální transformace do 30. září, 

mohou vyhrát ceny, jež rozvinou jejich profesionální vědomosti a uznání mezi kolegy z oboru 

v regionu. Přihlášky online lze podávat do 30. září 2016. Více na www.hrchallenge.eu.  
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nyní raději opustit. Nedostatek pracovních sil 

některé firmy řeší zaměstnáváním cizinců, ať 

už z Evropské unie nebo jiných států. Tento 

proces je ovšem legislativně náročný. Součástí 

konference bude i debata o možnostech           

a problémech, které tento proces přináší, bude 

objasněn postup při získávání modré nebo 

zaměstnanecké karty a stejně tak i postup, kdy 

zaměstnanec nepotřebuje povolení 

k zaměstnání. A to vše v kontextu aktuální 

legislativy i výhledu, kam se v této oblasti 

ubírá strategie MPSV či chystané meziresortní 

projekty. Více na www.seminaria.cz 

Aktivní absolventi mají letos 
větší šanci na dobré uplatnění 

Letošní absolventi mají velmi dobré 

vyhlídky na zajímavé pracovní možnosti. 

Nezaměstnanost je v České republice na 

minimálních hodnotách, blíží se k hranici 5 %, 

a odborníci předpokládají, že letošní 

absolventy pracovní trh „vstřebá“ ještě 

snadněji než tomu bylo vloni. I když jsou 

jejich šance na získání místa velké, 

nezaměstnanost je u čerstvých absolventů 

dvojnásobná oproti celostátnímu průměru.  

Firmy mají o aktivní absolventy zájem – to 

potvrdil i průzkum Národního ústavu pro 

vzdělávání, ze kterého vyplynulo, že až 90 % 

firem je více nakloněno tomu zaměstnat 

čerstvého absolventa, pokud má již za sebou 

určitou pracovní zkušenost. Naopak to, že 

absolventi ve svém životopisu neuvedou 

žádnou relevantní praxi, je v očích personalistů 

poměrně diskredituje. (tz) 

České podniky chtějí investovat 
výrazně víc než firmy jinde v Evropě 

České malé a střední firmy (MSP) jsou 

připraveny investovat podstatně více než ty 

evropské, zjistil průzkum Náskok díky 

technologiím společnosti Microsoft. Nejvíce 

by chtěli šéfové MSP investovat do vztahů se 

zákazníky (83 %) a do spolupráce mezi 

zaměstnanci (také 83 %), následuje bezpečnost 

technologií (70 %) a nástroje na analýzu 

velkých dat (50 %). (tz) 
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