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ÚVOD
Vážení čtenáři,
máte před sebou vzdělávací brožuru pro studenty středních škol, kteří se chystají
nastoupit do zaměstnání nebo se rozhodují o dalším studiu. Rady a informace
obsažené v tomto souboru materiálů pomohou všem, kteří si nevědí rady s výběrem
svého budoucího zaměření, připravují se na zkoušky a výběrová řízení a chtějí být
úspěšní v komunikaci s jinými lidmi. Důležité je poznat sám sebe, umět se vyptávat
a umět naslouchat a zejména se celý život sebevzdělávat. Vedle rad „jak na to“ vám
přinášíme také inspiraci – představení některých povolání v energetice.
Brožura, kterou jste otevřeli, se skládá ze tří částí:
CHCI BÝT… obsahuje praktické rady pro každého, kdo si vybírá budoucí povolání.
Poradí vám, jak se připravit na konkurs, jak odpovídat na inzerát, jak psát životopis,
jak jednat s budoucím zaměstnavatelem.
Zpracovali ji odborníci na psychologii a komunikaci mezi lidmi.
BUDU… obsahuje dotazníky, na nichž si můžete ověřit své schopnosti a testovat své
komunikační dovednosti. Pro učitele jsou zde pracovní materiály s náměty ke hrám
a treninkovým aktivitám. Jako pracovní listy je mohou v potřebném počtu namnožit
pro své studenty.
JSEM… obsahuje příklady profesí v energetické skupině ČEZ. Rozhovory se zaměstnanci odhalí, proč a jak si vybrali své povolání, jak se jim líbí, co museli dokázat pro
to, aby ho dosáhli a jací jsou i ve svém volném čase.
Energetika je perspektivní obor a kdo ví, třeba učaruje i vám. V každém případě vám
přejeme mnoho úspěchů v celém vašem budoucím životě.
Autoři
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ČLOVĚK NA SVÉM MÍSTĚ

POZNÁNÍ SEBE SAMA JE NUTNÝM
PŘEDPOKLADEM PROFESNÍ
ÚSPĚŠNOSTI

Kdo jednou našel sám sebe,
ten už napříště nemůže na tomto
světě nic ztratit.
A kdo jednou pochopil člověka,
který je v něm ukryt,
ten chápe i všechny ostatní lidi.
Stefan Zweig
Každý mladý člověk stojící na prahu své kariéry doufá, že bude úspěšný. Často je
přesvědčen o tom, že úspěch přijde sám. Vždyť jsem přece léta studoval a připravoval se, tak proč bych neměl být automaticky úspěšný? Říká si. Ale ono to není tak
jednoduché. Často se pracně dostává ke svému cíli metodou pokus-omyl a někdy se
i stává, řečeno slovy Járy Cimrmana, průkopníkem slepých uliček. Co tedy lze udělat
pro to, aby cesta k úspěšné a vhodné profesní kariéře byla co nejpřímější?
Jednoznačně nejdůležitější je být připraven. A to nejen odborně, ale i znalostí svých
slabých a silných stránek, svých přání, výhod a omezení, v neposlední řadě i uvědoměním si hranice svých možností. Předejde se tak zbytečným zklamáním. Můžu mít
své vytoužené povolání, ale pokud se osobnostně pro něj nehodím, nebudu schopen ani za cenu velkého úsilí dosáhnout takového úspěchu, jako někdo jiný s minimální námahou. Ze stokilového siláka se těžko může stát úspěšný žokej – totéž platí
i o některých duševních vlastnostech a schopnostech, které mohou zabránit v uskutečnění vysněné kariéry. Jak ale tato úskalí rozeznat a vydat se optimálním směrem?
Zásadním předpokladem je pokusit se maximálně poznat sám sebe. Základní
představu každý o sobě má – ví co ho baví a nebaví, co mu jde a co ne, jak vychází
s lidmi a jaká prožitá traumata si s sebou do života nese. Na to, abychom sami sebe
poznali hlouběji, existuje v současné době mnoho metod, většinou vycházejících
z nějaké formy psychologické diagnostiky. Mohou nám odpovědět na většinu našich
otázek. Rozeberme si alespoň některé z možností, které se nabízejí. Jsou to:
1) sebezkušenostní semináře a výcviky
2) psychologické testy a typologie osobnosti
3) Assesment centra
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Podívejme se nyní na jednotlivé možnosti podrobněji:

1) SEBEZKUŠENOSTNÍ SEMINÁŘE A VÝCVIKY
Každý člověk si do svého dospělého života nese to, co mu bylo v dětství a během
dospívání vštípeno, a nemusí to být vždy jen zkušenosti příjemné. Ať to byly problémy s rodiči, vrstevníky, nepříjemné zkušenosti spojené například s onemocněním nebo úmrtím blízké osoby – všechny tyto zážitky v nás zůstávají a ovlivňují náš
budoucí život. Cílem sebezkušenostních seminářů a výcviků je vyrovnat se s tím, co
jsme prožili, říci si to nahlas a v případě skupinové práce vidět a slyšet reakce jiných
lidí, které mohou být velmi odlišné od našeho prožívání. Skupinová práce je zaměřena na poznání sebe sama v kontextu malé vrstevnické skupiny. Podle aktuálního
zaměření a cíle se skupina zabývá oblastmi komunikace, vztahů (v pracovním i rodinném prostředí), sebeprosazení a asertivního chování. Technikami skupinové interakce, psychosociálních her, reﬂexí vlastní role a prací se zpětnou vazbou od druhých
je možné dosáhnout lepšího a komplexnějšího náhledu na sebe a na své okolí,
odhalit si pro sebe svá citlivá místa a tak být lépe připraven na problémy a konﬂikty
v pracovním i osobním životě.

2) PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
S různými formami psychologické diagnostiky se v současné době člověk setkává
při mnoha příležitostech – ve škole, v profesním životě při přijímacích řízeních a hodnoceních, v osobním životě při řešení vážnějších problémů například rodinného
soužití a v nejhorších případech i při psychických onemocněních jak u sebe, tak
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u svých blízkých. Množství testů a dotazníků na nás chrlí i média, hlavně noviny a časopisy, v poslední době i internet. Ale aby diagnostické metody skutečně pomáhaly,
musí být odborně sestavené i administrované a patří výhradně do rukou psychologů.
Můžeme rozlišit tři okruhy testování:

A) VÝKONOVÉ TESTY
Výkonové testy, zvané dříve nesprávně testy inteligence, zahrnují širokou škálu
testů mapujících jak jednotlivé složky inteligence, tak další naše schopnosti, znalosti
i dovednosti. Používají se ve všech oblastech kde je testování běžné – ve zdravotnictví, školství, poradenství a také v profesním poradenství a při výběrových řízeních,
zvláště pro speciﬁcké druhy povolání (policie atd.) I když se na tyto testy nelze připravit předem, existuje spousta publikací, které obsahují různé okruhy testových otázek a je možné si na nich procvičovat ty dovednosti, které už tak dobře neovládáme.
Příkladem může být řešení matematických slovních úloh a číselných řad, které jsou
právě v mnoha inteligenčních testech obsaženy.

B) PROJEKTIVNÍ TECHNIKY
S projektivními technikami se pracuje nejvíce v oblasti zdravotnictví, ale stále více
pronikají i do oblasti profesní. Populární jsou například rozbory písma, kreseb – test
ruky, stromu atd. Dokážou hodně říci o osobnosti testovaného člověka, ale vzhledem
ke složitému a hodně individuálnímu posuzování jsou spíše metodou doplňkovou.

C) OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍKY
Osobnostní dotazníky jsou nejznámější a také nejpoužívanější psychologickou metodou. Neměří výkon, ale mapují osobnost, ať už celou nebo jen některé její stránky
a vlastnosti. Protože každé povolání má dost přesně vymezené požadavky na osobnost kandidáta, mohou se vybírat z nesčíslného množství testů právě ty, které jsou
k vykonávání dané profese nejpotřebnější. Kromě testů mapujících celou osobnost
pak existují například: Dotazník motivace k výkonu, Dotazník profesní přizpůsobivosti, Kritéria úspěšnosti vedoucích pracovníků, Testy obchodních dovedností atd.
Ani na tyto testy se nelze nijakým způsobem předem připravovat, protože každý odborně zpracovaný test má i tzv. lžiskóre a je možno odhalit nepravdivé nebo záměrně
stylizované odpovědi.
Všeobecně jsou tyto dotazníky velkým přínosem nejen pro personální práci, ale
hlavně pro samotné testované, kteří se touto cestou mohou o sobě dovědět mnoho
nového.

D) TYPOLOGIE OSOBNOSTI
Typologií osobností existuje celá řada, například podle temperamentu, podle rodinných konstelací, transakční analýza nebo barevné typologie. Většina těchto metod
dělí osobnosti podle určitých znaků do tří skupin. Typologie jsou popsány v mnoha
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odborných publikacích, ale nejlepší je absolvovat praktický kurz, aby se člověk naučil typologii uplatňovat na sobě a okolí a ulehčil si tak přístup k sobě samému i ke
světu. Konkrétním příkladem je metoda biostrukturální analýzy. Podle této teorie dělíme osobnosti do tří typů: tvrdý bojovník (soutěživý a vůdčí typ), přátelský pomocník
(je hodně citový a společenský) a logický myslitel (přemýšlivý a navenek chladný).
To jsou základní charakteristiky, ale protože nikdo není jednobarevný, typy se různě
mísí.

3) ASSESMENT CENTRUM
Assesment Centrum (AC) je speciální metoda, která se používá pro výběr zaměstnanců z většího počtu uchazečů. Termín Assesment centrum je možno přeložit do
češtiny jako „hodnotící centrum“ nebo „diagnosticko-výcvikový program“. Hlavním
rysem AC je přítomnost více hodnotitelů, kteří posuzují kandidáta z různých hledisek
a podle různých kritérií během delšího časového úseku. Účastníci AC jsou hodnoceni v konkrétních situacích, které simulují reálné problémy – rozhodují se, vytvářejí
tým a vzájemně komunikují. To umožňuje poznat účastníka z mnoha úhlů a vytvořit si
tak komplexní náhled.
Metoda AC je vhodná hlavně v těch případech, kdy špatné rozhodnutí může způsobit ﬁrmě velké ztráty. Jedná se hlavně o tyto pracovní pozice
• vysoké manažerské pozice
• pozice úzce specializované (dispečeři, piloti)
• pozice, na které se hlásí velké množství uchazečů a je třeba rychle eliminovat
nevhodné
• výběr pracovníků, kteří jsou v přímém kontaktu s klientem (obchodní pozice, call
centra)
Nejoptimálnější počet účastníků (uchazečů) AC je 5 – 12. Obvyklá doba trvání AC je
jeden den, a v tomto časovém období uchazeči procházejí individuálními pohovory,
psychodiagnostikou, týmovými hrami, případovými studiemi apod. Výstupem z AC
by měl být úspěšný kandidát, který je vhodný pro danou pracovní pozici. Podkladem
pro toto rozhodnutí jsou výsledky z psychologických testů, hodnocení praktických
cvičení a prezentace kandidáta a také souhlas manažera – zástupce zadavatele.
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CO MŮŽETE UDĚLAT SAMI

S vaším sebepoznáním vám mohou pomoci odborníci ve specializovaných personálních a tzv. Head-hunterských poradnách, ale můžete se obrátit i na vaši blízkou
pedagogicko-psychologickou poradnu nebo školního poradce. Doporučujeme poradit se s třídním učitelem nebo jiným zkušeným pedagogem, ve vašem okolí může
být i někdo jiný, kdo dobře odhadne vaše přednosti a schopnosti k výkonu určitého
druhu práce. Rodiče nebývají vždy zcela objektivní při posuzování schopností svých
dětí. Často se totiž řídí více svým přáním než reálnými předpoklady.
Pokud se chcete pro určitý obor rozhodnout zcela samostatně, řiďte se především tím, co byste dělali rádi. Když člověk dělá něco s láskou, bývá zpravidla nejen
úspěšný, ale i spokojený, a to je ta nejlepší kombinace. Čím hlubší a dlouhodobější
je váš zájem, tím je větší pravděpodobnost, že je to ta správná činnost pro vás.
Dívejte se do budoucnosti – svět se rychle mění a mnohé profese, které budou za
dvacet let běžné, se teprve dnes začínají vytvářet. Naopak některé z dnes běžných
profesí postupně zaniknou. Firmy potřebují být stále pružnější, měnit své programy,
modernizovat organizaci a styl řízení. K tomu potřebují zaměstnance schopné přizpůsobovat se změnám, ochotné stále se učit, zdokonalovat. Takoví budou snadněji
nacházet uplatnění.
Nebojte se jít tam, „kam vás srdce táhne“. Emoce vám energii uvolňují (pokud určitou činnost provádíte s radostí), nebo blokují (pokud ji provádíte s odporem). V tom
prvním případě se snadněji a rychleji učíte, při práci máte více energie a přináší vám
uspokojení.
Proto, až se pro nějakou profesi rozhodnete, měli byste ji vykonávat s láskou
a potěšením.
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VÝBĚR ZAMĚSTNÁNÍ
Velmi záleží na tom, kde bydlíte, nebo kde se chcete usadit. Ve velkých městech je
větší výběr pracovních míst.
Informace o možnostech zaměstnání získáte:
• na internetu,
• v novinových inzerátech,
• v personálních agenturách,
• na úřadech práce,
• dotazováním u přátel a známých.
Můžete si také napsat žádost o pracovní místo a adresovat ji konkrétní ﬁrmě. Čím
více možností využijete, tím větší máte výběr. Je to jedna z nejdůležitějších věcí ve
vašem životě, a proto jí věnujte dostatek času a iniciativy.

INTERNET
Pracovní nabídky na internetových adresách (www.jobs.cz, www.jobpilot.cz,
www.prace.cz a další) jsou cennými nejaktuálnějšími informacemi o volných pracovních místech, vypsaných konkursech a výběrových řízeních. Na těchto internetových
adresách se dozvíte nejen aktuální informace o pracovních místech, ale i rady jak
napsat životopis a motivační dopis, jak se chovat u výběrových řízení a poskytnou
vám dobré rady pro mnoho situací při hledání vhodného zaměstnání.
Na internetu existuje mnoho stránek, které se zabývají poradenstvím v oblasti volby
kariéry. Mnohé z nich poskytují zdarma také základní verze diagnostických testů.
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Například na www.ceskaskola.cz jsou zajímavé informace o studiu na různých školách, statistická data z jednotlivých studijních oborů, nabídky na výukové programy,
diskuse a pár zajímavých testů, které odhalí, pro které profese byste se hodili.
Školský vzdělávací a informační portál www.edu.cz je věnován nejen studentům, ale
i učitelům a všem, kteří mají se vzděláváním co do činění. Je zde spousta kontaktů na
příslušné organizace, nejrůznějších statistik i informací o možnosti studia v zahraničí.
Na stránkách www.NUOV.cz (Národní ústav odborného vzdělávání) najdete užitečné
informace o přijímačkách, kariérovém poradenství a projektech na podporu technického vzdělávání.
Ústav pro informace ve vzdělávání na svém webu www.uiv.cz poskytuje informace
statistického charakteru.
Na www.gwo.cz je k dispozici Průvodce světem povolání, jenž nabízí řadu dotazníků
a testů, které můžete on-line vyplnit a hned dostanete výsledek.
Sledujte i web ﬁrem, o které máte zájem – často mívají speciální stránku pro uchazeče o zaměstnání – např. www.cez.cz, sekce Kariéra.

ÚŘADY PRÁCE
Navštivte úřad práce podle místa svého bydliště. Mají tam přehled volných míst
v okruhu své působnosti. Některé úřady práce zaměstnávají odborné poradce:
psychology, sociology i pedagogy, kteří jsou schopni vám poradit. Téměř ve všech
těchto úřadech jsou informační a poradenská střediska pro mládež. Jsou specializo-
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vaná na pomoc absolventům základních, středních a vysokých škol, stejně jako absolventům učilišť. Úřady práce mají možnost zprostředkování absolventského místa.
To znamená, že ﬁrma přijme navrhovaného absolventa a úřad práce hradí ﬁrmě po
dobu jednoho roku část nákladů na mzdu tohoto zaměstnance.

PERSONÁLNÍ AGENTURY A INFORMAČNÍ CENTRA
PRO MLÁDEŽ
Personální agentury jsou specializované především na vyhledávání vysoce kvaliﬁkovaných odborníků a talentovaných manažerů s odbornou praxí a výbornou jazykovou
vybaveností, ale čím dál častěji se zabývají vyhledáváním pracovníků i pro běžné
profese. Doporučují uchazeče ﬁrmám na základě důkladného prověření pracovních předpokladů. Jen málokdy to bývají „čerství“ absolventi škol, ale toto pravidlo
nemusí platit vždy.
Na www.icm.cz najdete seznam Informačních center pro mládež po celé ČR. Centra
vám nabídnou profesní diagnostiku, tj. otestování osobnosti se zaměřením na možnou budoucí profesní orientaci.

PERSONÁLNÍ ODDĚLENÍ FIREM
V osobních odděleních mají informace o tom, zda ﬁrma bude přijímat nové zaměstnance, na jaká místa a v jakém časovém horizontu. Jsou dobře informováni i o tom,
která oddělení chce ﬁrma v budoucnosti rozšířit, zda buduje nové provozy, do
nichž bude potřebovat nové lidi, apod. Pokud je vaším přáním pracovat v konkrétní
společnosti nebo ﬁrmě, dojednejte si schůzku také s vedoucím útvaru, ve kterém
byste chtěli pracovat. Zjistěte si, jaké požadavky byste měli splňovat a zda byste si
měli zvýšit svoji kvaliﬁkaci, abyste vyhovovali kvaliﬁkačním předpokladům vybraného
pracoviště.
Pro podrobnější informace si můžete napsat i mailem, např. na kariera@cez.cz.
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JDETE SE OSOBNĚ UCHÁZET
O PRACOVNÍ MÍSTO?

Pokud chcete působit profesionálně, nejvhodnější bude, když si nejdříve telefonicky
dojednáte schůzku. Je pravda, že osobní oddělení má své úřední hodiny, ve kterých
se vám personalisté budou věnovat, ať se předem ohlásíte nebo ne. Ale každý, kdo
chce vést jednání, a to úspěšné jednání, si schůzku předem dojedná.
Navrhovaný postup při telefonickém dojednávání schůzky na personálním oddělení:
„Dobrý den, Tomáš Bláha. Jsem absolventem střední školy strojnické a vybírám si
své první zaměstnání. Dozvěděl jsem se, že máte volné místo v oddělení technické
údržby a protože si přeji pracovat s technikou, velmi rád bych mluvil s někým, kdo
by mě o tomto místě mohl podat bližší informace. Buďte tak laskavi a řekněte mně,
za kým bych mohl přijít a kdy, abych se dozvěděl co možná nejvíce o práci, kterou
nabízíte, a podrobnosti o pracovních podmínkách“.
Je výhodné postavit se do role partnera a ne pouze žadatele. Může se vám samozřejmě stát, že vám personalista řekne: „Je mi líto pane Bláho, ale na toto místo
máme již vážného uchazeče, dá se říct, že je již obsazené“. Pak můžete říct: „V tom
případě vám doporučuji, abyste to nahlásili na úřad práce, aby vám lidé zbytečně
netelefonovali“. Zůstáváte tím v roli nezávislého partnera a ne někoho, kdo odchází
s prázdnou a cítí se být poražen.
Učinili jste tedy první krok a máte dojednanou schůzku na personálním oddělení,
nebo přímo s vedoucím oddělení. Jak postupovat, abyste udělali co nejlepší osobní
dojem?
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PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ
POHOVOR
V této části vám dáme několik rad, jak se chovat, abyste vzbuzovali důvěru a sympatie. S většinou z nich jste se možná dosud nesetkali. Někdo může mít pocit, že
kdyby se podle nich choval, přestal by být sám sebou a působil by jako slaboch.
Ze své praktické zkušenosti se totiž domnívají, že „silný“ se chová tak, jak se mu
líbí a „slabý“ se musí přizpůsobit. V atmosféře boje o pozice to tak někdy skutečně
funguje. Výsledky však nebývají ani pro jednu stranu výhodné.
Doporučujeme vám respektovat skutečnost, že zaměstnavatel vychází z pozice silnějšího. Současně vám doporučíme postupy, kterými se navozuje spolupráce. Používají
je silné a vyzrálé osobnosti orientované na spolupráci s druhými lidmi. Zaměstnanec,
který nechce, nebo neumí spolupracovat, není pro ﬁrmu užitečný, i kdyby byl vynikajícím odborníkem. Dobrá spolupráce přináší takovou efektivitu (skutečnou výkonnost), jakou jednání, snažící se o udržení osobní prestiže, nemůže nikdy dosáhnout.
Existuje veliký rozdíl mezi tím, kdo je osobností a tím, kdo je vyzrálou osobností.
Silná, ale nevyzrálá osobnost (a takových je mnoho), se snaží ovládat druhé. Silná
a vyzrálá osobnost vytváří podmínky pro spolupráci a cítí velkou odpovědnost za
účinky svého jednání i za to, co společné jednání přinese druhé straně. Každý z vás
se může svobodně rozhodnout, jakou osobností chce být. První důležitý krok při
jednání o pracovním místě je vzbudit důvěru a sympatie, jinak řečeno, udělat dobrý
první dojem. Při prvním dojmu platí, že vaše negativní prvky působí silnějším dojmem než pozitivní. Proto se musíte snažit vše negativní a rušivé z vašeho projevu
odstranit.
Ten, kdo bude rozhodovat o vašem přijetí či nepřijetí, si rozhodně nebude říkat:
„Mluví příliš potichu, má zhroucené držení těla, trochu nepříjemné osobní aroma,
monotónní řeč a na každém prstě prstýnek“. Možná, že si těchto věcí nevšimne,
přesto jeho podvědomí bude všechny skutečnosti registrovat a vyhodnocovat do podoby sympatií či antipatií vůči vám. Sami to znáte z vlastní zkušenosti: někdo je vám
prostě sympatický nebo naopak nesympatický a vy vlastně nevíte proč. Vaše vědomí
neví proč, zatímco vaše podvědomí ve vás tyto sympatie či nesympatie vzbudilo na
základě vámi neuvědomovaného vnímání všech dojmů z dotyčné osoby.
Jdete-li na přijímací pohovor, musíte vědět, že nezáleží pouze na vaší osobnosti
a kvaliﬁkaci. Také na tom, jak působíte fyzicky, jak jste oblečeni a upraveni, jak voníte, jaký máte hlas, souhrnně řečeno, jak dokážete pracovat s mimoslovní komunikací – řečí těla.
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Nejdříve si řekneme něco o oblečení a úpravě zevnějšku. Jdete-li na přijímací pohovor, oblečte si něco, co vám sluší a co odpovídá vašemu společenskému postavení
nebo ho o trochu převyšuje. Mělo by to být oblečení, které není příliš nápadné, aby
neupoutalo víc pozornosti než vaše vlastní osoba.
Všimněte si, jak se oblékají přední světoví politici či obchodníci. Jejich oblečení je
vždy z perfektního materiálu a perfektně ušité, ale přesto nenápadné. Nechtějí upoutat pozornost na svoje oblečení, ale na to, co říkají či dělají.
Další důležitá rada: Neoblékejte si na sebe nic, co je vám malé a tísní vás. Takové
oblečení vyvolává pocity stísněnosti a napětí.
Nejdůležitější ze všeho je čistota vašeho oblečení. Špína a pach působí odpudivě na
každého. Vaše osobní aroma spolurozhoduje o tom, zda jste někomu sympatičtí či
nikoliv. Lidé se odtahují od silných kuřáků, kteří si dostatečně často nevyměňují oblečení a nepříjemně čpí nikotinem. Podobné to někdy bývá i u mladých mužů, kteří
sportují, při sportu se zapotí a nepřevléknou si spodní prádlo.
S parfémy si také můžete víc ublížit než prospět. Přirozeně příjemně voní lidé, kteří
jsou spokojeni a v pohodě. Jejich metabolismus pracuje jinak a vylučuje jiné pachy
než metabolismus lidí, kteří jsou nešťastni a ve stresu. Ti potom mohou mít nepříjemné osobní aróma.
Velmi výrazně ovlivňuje sympatie či nesympatie druhých váš hlas. Podle psychologů a sociologů rozhoduje téměř ze 40 procent o tom, zda jste druhým sympatičtí
nebo ne. Nepříjemné jsou pištivé hlasy, příjemné pak hlasy hlubší a sametové. Při
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mluveném projevu se někteří z nás dopouštějí chyb. Jednou z nejčastějších chyb
je příliš rychlá řeč, protože vyjadřuje napětí. Každý z nás se cítí lépe ve společnosti
lidí uvolněných než napjatých. Další chybou pak bývá příliš tichá nebo příliš hlasitá
řeč a monotónní hlas. Náš hlas se stává monotónním, když máme strach a je v nás
napětí. Na tom, jestli umíte působivě mluvit, záleží nejen při přijímacím pohovoru, ale
při každém hovoru, který vedete. Proto se vám rozhodně vyplatí investovat čas do
kultivace vlastní mluvy. Stačí, když si nahrajete například svůj telefonický rozhovor
na magnetofon a několikrát si jej zpětně pozorně poslechnete. Analyzujte svůj hlasový projev z hlediska jeho kultivovanosti a z hlediska toho, co ve vašem projevu působí rušivě. Pokud najdete nějaké možnosti zlepšení vašeho projevu, pokuste se je
realizovat při další nahrávce a tak stále znovu a znovu, dokud nebudete mít pocit, že
slyšíte příjemný a kultivovaný zvukový projev. Můžete samozřejmě požádat někoho,
komu důvěřujete, aby vám řekl svůj názor na potřebu korekce vaší mluvy.
Kromě toho, že je výhodné dobře si rozmyslet, co si vezmete na sebe, dodržovat
osobní hygienu, kultivovat svůj hlasový projev, je i velmi rozumné připravit se na nadcházející rozhovor i po obsahové stránce. Vy i váš partner se budete cítit lépe, když
se na rozhovor dobře připravíte. Rozhodně mějte připravené otázky. Otázky jsou
důležitou součástí rozhovoru. Někteří lidé se neptají, protože se bojí, aby nevypadali
jako hlupáci. Žádné obavy, takové nebezpečí v podstatě nehrozí. Lidé mají rádi, když
se o ně zajímáme a představitelé ﬁrmy určitě ocení, když se budete zajímat o chod
jejich ﬁrmy, o její strukturu, vedení, nové technologie, největší dodavatele a nejlepší
zákazníky. Pokud byste se zajímali pouze a jen o své pracovní podmínky, pak byste
dobrý dojem neudělali. Je důležité, abyste byli sami předem informováni o ﬁrmě,
u níž se zajímáte o místo. Vaše otázky pak budou zasvěcenější a budete působit
důvěryhodněji. Například informace o všech společnostech patřících do skupiny
ČEZ získáte na www.skupina-cez.cz.
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ŽIVOTOPIS

Může se vám stát, že budete vyzváni, abyste před plánovaným pohovorem odevzdali
v osobním oddělení vyplněný osobní dotazník a svůj životopis. Většina ﬁrem má
vlastní formuláře osobního dotazníku, některé společnosti, mezi něž patří i ČEZ, mají
předtištěnou i osnovu životopisu. Pokud má ﬁrma předtištěnou osnovu životopisu,
víte jaké údaje požaduje. Pokud nedostanete osnovu, zeptejte se raději, které údaje
má životopis obsahovat.
Doporučujeme vám, abyste svůj životopis psali ručně a věcně. Pokud máte hlubší
zájmy, vztahující se k vámi zvolené profesi nebo jste členem zájmového sdružení
zabývajícího se aktivitami souvisejícími s vaší budoucí pracovní činností, rozhodně
to do životopisu uveďte, stejně tak jako odbornou publikační činnost. Některé
zahraniční ﬁrmy, které zaměstnávají vysoce kvaliﬁkované pracovníky, mají v osnově
životopisu uvedené ještě další body jako: cíl (váš záměr), akreditace, placené veřejné
funkce, osvědčení, zájmy a aktivity, odborné stáže, patenty a publikace, sociální
zabezpečení, vyznamenání.
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Jako příklad si uvedeme osnovu pro napsání životopisu, kterou poskytuje zájemcům o zaměstnání ČEZ, a. s.:
fotograﬁe

Jméno a přijmení
Adresa
Telefonní kontakt
e – mail:
Datum narození
Vzdělání a další kurzy
datum nástupu – datum ukončení

zde napište název a stručnou adresu, jaký titul, jaký obor

datum
datum

Průběh zaměstnání
datum nástupu – datum ukončení

celý název ﬁrmy

stručná adresa
obor, ve kterém ﬁrma působí
název funkce, kterou jste zastával/a
stručný popis vaší činnosti

datum
datum
datum
datum
jazykové znalosti

uveďte své jazykové znalosti a úroveň těchto znalostí, nejlépe uvést úroveň např.
na škále: „začátečník – mírně pokročilý – středně pokročilý – pokročilý – jako
rodilý mluvčí“.

Jiné schopnosti a dovednosti

jedná se o všechny Vaše schopnosti a dovednosti: př. práce na PC (konkrétní
programy), řidičské oprávnění apod.

Reference:

pokud je to možné, uveďte kontakty na své bývalé zaměstnavatele či kolegy, na
které se můžeme obrátit, kdybychom chtěli získat na Vás doporučení

Dodatečné informace

pokud chcete ještě doplnit nějaké důležité informace, které svým obsahem
nekorespondují se shora uvedenými kategoriemi, můžete je napsat sem

Datum:

Datum vypracování

Poskytnutím svých osobních údajů zahrnutých do životopisu, dávám souhlas společnosti ČEZ, a.s., se sídlem Duhová 2/1444, Praha 4,
IČ 45274649, k jejich zpracování za účelem posouzení možného přijetí do zaměstnání v některé ze společností Skupiny ČEZ a následnému
uložení na dobu jednoho roku.
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K životopisu patří i kvalitně napsaný průvodní dopis.

JAK NAPSAT PRŮVODNÍ (MOTIVAČNÍ) DOPIS
Průvodní dopis by měl být přílohou životopisu, dobře čitelný s uvedením základních
informací, popř. názvu pozice, tj. na jakou pracovní nabídku reagujete.
Průvodní dopis by měl být stručný, zdvořilý a profesionální. Nesnažte se proto psát
dlouhé příběhy z Vašeho života, ani opakovaně nezdůrazňujte dosažené úspěchy.
Průvodní dopis obvykle zahrnuje tyto informace:
1 Vaše jméno, adresu a kontakt
2 Datum
3 Jméno, adresu společnosti
4 Oslovení „Vážený pane“, „Vážená paní“ + příjmení nebo oslovení společnosti,
pokud nepíšete konkrétní osobě.
5 Název pozice, o kterou se ucházíte.
6 Průvodní dopis by měl být tvořen třemi odstavci:
• První odstavec by měl informovat o tom, za jakým účelem píšete (reakce na
inzerát, reakce na předešlou schůzku, nebo na doporučení jiné osoby, atd.)
a o jakou pozici se ucházíte.
• Druhý odstavec by měl obsahovat informaci o tom, proč chcete pracovat pro naši
společnost a co můžete nabídnout z hlediska vzdělání, praxe a kvaliﬁkace. Ty by
měly být uvedeny ve třech krátkých větách tak, aby byly úzce spojeny s danou
pracovní nabídkou. Zdůrazněte Vaše pracovní zkušenosti dle pracovní nabídky.
Nezapomeňte odkázat na „více informací přikládám v životopisu“.
• Poslední odstavec by měl obsahovat žádost o případnou schůzku nebo
spolupráci. Dopis by měl být ukončen zdvořile s poděkováním. Nakonec se
podepište a pod svůj podpis napište čitelně Vaše jméno.
Průvodní dopis by měl být osobní, určen jednotlivcům, popř. adresován na úsek,
např. lidské zdroje společnosti ČEZ, a. s.

PŘIJÍMACÍ POHOVOR (DOPORUČENÍ A RADY)
Ve vlastním zájmu se dostavte naprosto přesně, protože to působí dojmem serióznosti. Chcete-li udělat dobrý první dojem, nechoďte dříve a už vůbec ne později,
choďte přesně. Chovejte se podle pravidel společenského chování, to vám dodá
sebedůvěru. Obřadně pozdravte. Podle společenských pravidel nemůžete jako první
podat ruku vedoucímu. Počkejte tedy, zda vám ji podá on. Vaše ruka by neměla být
vlhká a zpocená ani studená. Není to příjemné. Vlhká a studená ruka je fyziologickým doprovodem úzkosti a napětí. Před vstupem do místnosti si proto pro jistotu
otřete ruku kapesníkem a řádně si ji promněte, aby se prokrvila. Nechte si záležet
i na stisku ruky. Lidé nemají rádi, když jim někdo podá bezvládnou ruku. Takovým
způsobem podávají ruku lidé, kteří si nevěří, nebo lidé, kteří nemají o druhého zájem.
Ani jeden z důvodů nebudí sympatie.
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Měli byste vědět, že nejsnadněji probíhají jednání dvou partnerů, kteří spolu „ladí“,
kteří si rozumějí, používají obdobných výrazových prostředků, vzájemně napodobují
mimoslovní komunikaci druhého. Dva různí lidé, mají-li se domluvit, musí najít nějakou společnou základnu – společné zájmy, společný jazyk apod. Chcete-li se např.
domluvit s pětiletým dítětem, musíte s ním najít společnou řeč a ta bude vycházet
z možností a schopností pětiletého dítěte. Zvolili jste např. za svůj obor elektrotechniku a máte spolupracovat s odborníkem, který je v teorii a praxi dál než vy. V tom
případě se bude muset on přizpůsobit při rozhovoru na odborné téma vašim možnostem.
Předešlé příklady ilustrují pravidlo, že se musím přizpůsobit já, aby se můj partner
přizpůsobil mně. Z vaší pozice zájemce o místo nemůžete ovládat, můžete pouze
pozitivně působit a imponovat. Konkrétně: přizpůsobujte se svému partnerovi při
přijímacím pohovoru v mimoslovní komunikaci. Snažte se, abyste byli oba ve stejné
poloze, to znamená, abyste buď oba seděli nebo oba stáli. Pokud si budete moci
vybrat, kam se posadit, nesedejte si přímo naproti partnerovi ani zcela vedle něho.
Přímo naproti sobě sedávají či stojí soupeři, protivníci. Sedíte-li vedle svého partnera,
jste ochuzeni o oční kontakt. Vedle sebe si sedávají lidé, kteří se dobře znají. Pro
první jednání to však není vhodný způsob. Nejideálnější tedy bude, když se vám podaří sedět tak, abyste byli od čelní pozice vašeho partnera stranou asi o 30 stupňů.
Pozorně si všimněte, jak si váš partner sedl a napodobte jeho pozici. Přizpůsobte
sílu svého hlasu jeho hlasitosti a mluvte podobným tempem jako on. Gestikulujte ve
stejné dynamice jako on.
To, co jsme popsali, byla nápodoba mimoslovní komunikace. Když je nám někdo
velmi sympatický a máme ho rádi, přizpůsobujeme se mu i v mimoslovní komunikaci, aniž bychom si to uvědomovali.
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Tím, že napodobíte mimoslovní komunikaci svého partnera, vytvoříte podmínky pro
to, abyste spolu mluvili stejnou řečí. Můžete si to v rozhovoru s někým vyzkoušet.
Prvních 7 minut rozhovoru se přizpůsobujte vy mimoslovní komunikaci partnera
a po 7 minutách začněte měnit svoji řeč těla. Pokud se vám za uplynulých 7 minut
podařilo navázat dobrý kontakt a porozumění s partnerem, začne se při vašich
změnách řeči těla přizpůsobovat partner vám. V takovém případě i snadněji přijme
vaše postoje. Nezapomeňte si vzít s sebou na jednání poznámkový sešit s předem
připravenými otázkami a rozhodně si dělejte během rozhovoru do sešitu poznámky.
Potvrzuje to, že je pro vás důležité, co váš partner říká. Tím mu umožníte, aby tomu
bylo i naopak.
Pokud vám bude při jednání nabídnuta káva či čaj, vezměte si. Společné vypití kávy
či čaje lidi sbližuje. Je to přátelské gesto.
Při rozhovoru je velmi důležité umět naslouchat – věnovat plnou pozornost tomu, co
druhý říká. Dávejte mu najevo, že tomu, co říká, rozumíte, tím, že občas přikývnete
a řeknete třeba: „To si dokáži představit“. Občas svého partnera přerušíte a zrekapitulujete to, co řekl: „Jestli jsem vás dobře pochopil, je situace v současné době
taková, že…“ nebo „Jestli tomu správně rozumím, tak…“ Budete působit dojmem
člověka, který má zájem, snaží se proniknout do problematiky, snaží se pochopit druhého, je trpělivý. Navíc tím usnadníte svému partnerovi, aby on se zájmem
vyslechl vás. Dále je při rozhovoru velmi důležitý oční kontakt. Nikomu z nás není
příjemné, když s námi někdo mluví a přitom se na nás nedívá, ale většinou nám ani
není příjemné, pokud se na nás dívá nepřetržitě. Naše rada zní: udržujte se svým
partnerem oční kontakt, ale čas od času ho na chvilku přerušte. Především ve chvílích, kdy na něco vzpomínáte nebo kdy plánujete a představujete si, jak bude něco
probíhat v budoucnu.
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PREZENTACE SEBEJISTOTY,
SEBEVĚDOMÍ A ÚROVNĚ
VLASTNÍHO OCENĚNÍ.

Ve Spojených státech, ale i v mnohých zemích západní Evropy se doporučuje uchazečům o zaměstnání, aby vystupovali velmi sebejistě, protože jen sebejistý člověk
může získat zajímavé a dobře placené místo.
Co se doporučuje u nás, v České republice? Podle psychologických výzkumů dávají
lidé skutečně při možné volbě mezi uchazeči přednost těm, jejichž úroveň sebevědomí je obdobná jako jejich. Mají-li volit mezi partnerem s vyšším nebo nižším
sebehodnocením než mají sami, volí ty první.
Mezi Čechy je zvykem prezentovat svoji sebedůvěru mimoslovně, slovní prezentování vysokého sebehodnocení bývá přijímáno negativně. To znamená, že není
vhodné říkat: „Během celého studia na střední škole jsem patřil mezi nejaktivnější
studenty…“ nebo „Poslední dva roky si udržuji velmi vysokou odbornost a předstihl
jsem v tomto směru svoje vrstevníky…“ Úroveň vámi prezentované sebedůvěry
a vlastního ocenění by měla odpovídat úrovni sebedůvěry prezentované vaším partnerem. Rozhodně platí, že pokud důvěřujete vy sám sobě, snadněji vám budou
důvěřovat i ostatní. Pokud nedůvěřujete sami sobě, není důvod, proč by vám měli
důvěřovat ostatní.
Způsoby mimoslovního vyjadřování dostatečné sebedůvěry: vzpřímené držení těla,
přiměřené reprezentativní oblečení, dostatečný oční kontakt, partnerské podání ruky
a její dostatečný stisk, přiměřená hlasitost řeči, tempo řeči spíše o něco pomalejší,
uvolněnost a přirozenost, přiměřená gestikulace, tedy ani snížená ani zvýšená,
vstřícnost a přátelský postoj k partnerovi. Mít sám na sebe špatný názor je nejjistější
způsob, jak vytvořit špatný dojem. Proto mnozí psychologové doporučují: zamilujte
se sami do sebe. Duševní následky slabého sebevědomí jsou: nejistota, svázanost,
napjatost, labilita, bázlivost, pesimismus, agresivita, ctižádost, touha po moci nebo
také deprese a těžká úzkostnost.
Posílit sebevědomí předpokládá: posílit porozumění sobě i druhým a rozvíjet
schopnost milovat. Pro toho, kdo dostal v dětství dostatek porozumění a lásky, je to
snadné. Ten, komu se lásky, zájmu a porozumění nedostávalo, není rozhodně odsouzen k neradostnému životu. Jeho cesta bude asi složitější, ale výsledkem může být
hluboké porozumění životu, sobě i ostatním. Žijeme-li bez zájmu o druhé, nezískáme
jejich zájem. Jsou-li nám druzí nesympatičtí, jsme nesympatičtí i my jim.
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Na následujících řádcích bychom vám rádi doporučili některé slovní obraty a výrazy,
které přispějí k vaší dobré sebeprezentaci, a upozornili vás na výrazy, které nejsou
vhodné.
Doporučené slovní výrazy a rčení: oslovování partnera jménem, popř. titulem
(pane Nováku, pane doktore, pane řediteli), „…byl byste tak laskav a…“, „jsem rád,
že…“, „…souhlasím s vámi…“, „…to je výborný nápad (připomínka)…“, „…co si o tom
myslíte vy?“, „…souhlasíte s tímto novým návrhem?“, „…vyhovuje vám to takto?“,
„…děkuji za upozornění…“, „…naprosto chápu vaše pocity, na vašem místě bych
pociťoval totéž, co vy…“, „…dovolte, abych vám dal návrh a uvidíme, zda se budeme
moci domluvit…“.
Nedoporučené slovní výrazy a rčení: „…to mě nezajímá…“, „…to není pravda…“,
„…mýlíte se…“, „…to je váš problém…“, „…musíte…“, „…s tím si neporadím…“, dále
kritika a vše, co se dotýká důstojnosti partnera. Nikdy se nepřete. Dejme tomu, že
triumfujete nad druhým, rozdrtíte jeho argumenty, ale výsledkem bude, že v partnerovi vzbudíte pocit ponížení a tím ztratíte dobrou vůli tohoto člověka.
Ještě se zmíníme o tom, co se v literatuře nazývá myšlením vítězů a vychází z pozitivního přístupu. Jistě jste si všimli, že jsou mezi lidmi takoví, kterým se většinou
daří, a také ti, kterým se většinou nedaří. Rozdíl mezi těmito dvěmi skupinami spočívá v postojích k sobě, k okolnímu světu a ve způsobu myšlení. Tento rozdíl mezi
myšlením „vítěze“ a myšlením „poraženého“ si vysvětlíme na příkladu: Když byla
Afrika ještě kontinentem, kde chodili téměř všichni obyvatelé bosí, vyslala tam jedna
továrna vyrábějící obuv své dva obchodníky, aby prověřili situaci ohledně odbytu
jejích výrobků. Po dvou dnech pobytu telegrafovali oba obchodníci do továrny. První
telegram zněl: „Situace je báječná, všichni tady chodí bosí, budou velké obchody“
a druhý: „Situace je beznadějná, všichni tady chodí bosí, nebudou žádné obchody“.
První obchodník pochopil skutečnost, že v Africe chodí všichni bosí jako šanci
a druhý naprosto stejnou situaci jako nepřekonatelnou bariéru. Ti, co myslí jako
„vítězové“ jsou optimisty a chápou, že štěstí je především vnitřní stav. Poznají, co
je důležité a zajímají se o vše kolem sebe. Umějí ocenit jak sebe tak druhé, nebojí
se dělat chyby, motivují sebe i druhé, necítí potřebu poukazovat na chyby druhých,
neboť se orientují na kladné stránky života. Porážku berou jako formu poučení.
Bylo by pro vás výhodné, kdybyste tímto způsobem uvažovali při hledání svého budoucího zaměstnání. Pokud vás nepřijmou tam, kde jste o to velmi stáli, potom tuto
skutečnost přijměte jako šanci získat ještě zajímavější pracovní místo. Nikdy v sobě
nepěstujte pocit, že jste prohráli.
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VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ
Podniky a ﬁrmy vypisují v případě potřeby výběrová řízení na nově vzniklá nebo
uvolněná místa. Jaký je rozdíl mezi konkursním a výběrovým řízením? Pokud se
přihlásíte na konkurs a splňujete všechny podmínky konkursu (požadované vzdělání,
praxe, věk, jazykové znalosti apod.), musíte být na konkurs pozváni a máte možnost
zúčastnit se konkursního řízení. Při výběrovém řízení má ﬁrma právo udělat tzv. předvýběr uchazečů a na výběrové řízení pozvat jen některé. Při konkursech i výběrových
řízeních se používá různých metod, které mají zjistit pracovní předpoklady uchazečů
pro konkrétní pracovní místo v konkrétní ﬁrmě. Jednou z důležitých metod je řízený
rozhovor, kdy všichni uchazeči dostanou stejné otázky. Bude velmi záležet na tom,
jak se uchazeč umí prezentovat, jak se na rozhovor připravil a co ví o ﬁrmě a o celém
odvětví průmyslu či služeb.
Často se používají různé testy struktury inteligence a osobnostní test. Pokud nebudete vybráni na volné místo po testové části, v žádném případě to neznamená, že
nejste v pořádku. Pouze si vás konkrétní ﬁrma nevybrala na konkrétní místo. Můžete
se uplatnit v řadě jiných míst. Např. ﬁrma hledá „inovátory“ (pracovníky, kteří dělají
věci zcela nové a novým způsobem) a vy jste vynikající „adaptér“, tedy ten, kdo
udržuje a nebo vylepšuje zaběhnutý systém. Oba typy jsou pro velké ﬁrmy velmi
potřebné.
Znovu opakujeme: pokud se vaše schopnosti a předpoklady nekryjí s požadavky na
určité místo, neznamená to pro vás vůbec nic negativního.
Některé ﬁrmy ukládají uchazečům písemně zpracovat určitý projekt. To je výhodné
zejména pro ty, kteří se umějí lépe vyjadřovat písemně. Kouzlo osobnosti, které
nesmírně působí v osobním styku, vám v této zkoušce nepomůže. Z toho, co jsme
vám řekli o konkursech a výběrových řízeních vyplývá, že pro ně platí všechny rady
a doporučení uvedená již v části pojednávající o přijímacím pohovoru.
Shrnutí: velmi pečlivě napsat životopis a vyplnit požadované formuláře, seznámit
se předem s informacemi o ﬁrmě a odvětví, dle potřeby zvýšit kultivovanost svého
hlasového projevu, dodržovat osobní hygienu, vhodně se obléci a upravit, přijít včas,
dodržovat společenská pravidla, mimoslovně vyjadřovat klid a pohodu, udržovat oční
kontakt, napodobovat mimoslovní komunikaci členů komise, přizpůsobit úroveň prezentovaného sebehodnocení nejvlivnějšího člena výběrové komise a být aktivní a tvořivý v modelových situacích. Velmi dobrou psychologickou „ﬁntou“ pro vás může být
před usnutím si vizualizovat (představovat si) úspěšný průběh řízení. Naladíte se tím
pozitivně a pohodově, a to by v tom byl čert, abyste druhý den opravdu neuspěli!
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JAK SI PORADIT S TRÉMOU?

Může se vám stát, že budete mít trému nebo úzkost. Čím více budete o volné místo
stát, tím můžete být ve větším napětí. Čím lépe se předem připravíte, tím větší
pocit bezpečí ve vás bude. Pokud trpíte trémou, využijte naše následující rady:
začněte s vizualizačním cvičením několik dní před pohovorem. Každý večer po tom,
co se uložíte ke spánku nebo ráno těsně po probuzení si představujte sami sebe,
jak klidně a v dobré náladě rozmlouváte se zástupcem ﬁrmy. Vaše představy se uloží
do podvědomí. Protože podvědomí nerozlišuje mezi tím, co je představa a co realita,
začne při reálném pohovoru uskutečňovat to, co má naprogramováno – tedy klid
a dobrou náladu.
Než vstoupíte do místnosti, 10× se nadýchněte následujícím způsobem: na 4 doby
nádech, na 7 dob zadržení dechu a na 7 dob výdech. Je třeba si to předem vyzkoušet. Dechem se dá skutečně regulovat stav našeho vědomí. Při úzkosti většinou
dýcháme mělce a zadržujeme dech, tím svoji úzkost posilujeme.
Při pohovoru nemyslete na sebe a svoje pocity, soustřeďte se na partnera a na
to, abyste správně pochopili to, co vám chce sdělit. Pokud budete stát, stůjte tak,
abyste měli širší základnu a měli pocit dobrého „zakotvení“. Nekymácejte se. Podobné je to i při posazení. Sedněte si pohodlně a na plnou plochu židle. Pokud si
sednete na okraj židle, bude to vaši nejistotu jen zvyšovat.
Pokud byste náhodou i přes veškerou důkladnou přípravu cítili nějaké vnitřní napětí (nebo spíše za situace, kdy příprava nebyla dostatečná), odveďte jej z těla ven.
Mačkejte například opěradlo židle nebo tužku, kterou držíte, a představujte si, jak veškeré vaše vnitřní napětí odchází do židle nebo do tužky. Čiňte tak však nenápadně.

Clovek na svem miste.indd Sec9:24

28.3.2007 18:31:49

25

PRACOVNÍ SMLOUVA
A JEJÍ NÁLEŽITOSTI

Pracovní smlouva je právní dokument. Podle Zákoníku práce musí obsahovat tyto
náležitosti: den nástupu, místo výkonu práce a druh sjednané práce. Až budete
s některou společností či ﬁrmou uzavírat pracovní smlouvu, uvažujte o tom, zda
pro vás není výhodné požádat o tříměsíční zkušební dobu. Pokud budete uzavírat
pracovní smlouvu s dobře zavedenou ﬁrmou či společností, kterým záleží na jejich
pověsti, nehrozí vám při uzavírání pracovní smlouvy a domlouvání pracovních podmínek v podstatě žádné nebezpečí. Pro všechny zaměstnance platí stejné podmínky,
které vycházejí z platného Zákoníku práce a z Pracovního řádu dané společnosti
nebo ﬁrmy. Platové podmínky jsou stanoveny platovým řádem, který je odsouhlasen
odbory. Podmínky, které vás čekají, nemůžete nijak výrazně ovlivnit. Jiná situace
může nastat u soukromých ﬁrem, kde se podmínky liší podle toho, zda jde o malou
nebo velkou ﬁrmu. U soukromé ﬁrmy s malým počtem zaměstnanců a při neexistenci odborů můžete o pracovních podmínkách i platu smlouvat, a může se vám i stát,
že nebudou dodrženy. Pokud se výše platu neuvádí do pracovní smlouvy, může dojít
i k takové situaci, že vám majitel ﬁrmy slíbí 18.000,– Kč měsíčně a potom vám bez
nejmenšího vysvětlení a nebo s vysvětlením, že nejsou peníze, vyplácí 10.000,– Kč.
Pokud začnete pracovat u zahraniční ﬁrmy, může být nepříjemných překvapení ještě
více. Proto vám doporučujeme, abyste před podepsáním pracovní smlouvy konzultovali její znění a stanovení pracovních podmínek s osobou znalou pracovního práva,
nejlépe s právníkem.
Přejeme vám šťastné vykročení na vaší „pracovní cestě“.
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BUDU…

ČLOVĚK
NA SVÉM MÍSTĚ
PRACOVNÍ LISTY

Doporučení k dotazníkům:
Připravili jsme pro vás několik dotazníků. První z nich se jmenuje „Umíte správně
komunikovat“ a druhý „Jste druhým lidem sympatický(á)? – mají chuť s vámi spolupracovat?“ Oba dotazníky (nejsou to testy), jsou určeny těm, kteří si pozorně přečetli
předchozí text. Ten, kdo text nečetl, by totiž nemusel význam některých otázek
zcela pochopit. Problém je v tom, že v celé naší společnosti se komunikačním
dovednostem a dovednosti spolupracovat s druhými, věnuje minimální pozornost.
Ve vyspělých zemích se na středních školách humanitního zaměření běžně vyučuje
rétorika, tedy umění mluvit srozumitelně, působivě a přesvědčivě. Například v Anglii si středoškoláci v rétorických kroužcích trénují svoje dovednosti dorozumět se
s druhými lidmi. I u nás bývala, do začátku padesátých let, na některých středních
školách výuka rétoriky. V současnosti probíhají v mnoha formách komunikační kursy,
ve kterých se vedoucí pracovníci, pracovníci obchodu a všichni ti, kteří komunikují
se zákazníkem a veřejností, učí komunikačním dovednostem. Většina z těch, kteří nikdy neprošli žádnou speciální průpravou, se dopouští vážných komunikačních chyb.
Proto se často stává, že si lidé nerozumějí, že nemají zájem spolupracovat, a že se
zcela zbytečně dotknou osobnosti druhého, nebo že se sami cítí dotčeni
a to zcela zbytečně.
Pokud vám v dotaznících vyjde málo bodů, znamená to, že jste na tom podobně
jako velká část naší populace. Pokud se však rozhodnete s tím něco dělat, může se
váš život změnit. Začít chápat druhé lidi a být jimi chápán je ničím nenahraditelný
zážitek.
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UMÍTE SPRÁVNĚ KOMUNIKOVAT?
Pokyny k vyplnění dotazníku:
Pokud s otázkou souhlasíte, napište „A“, pokud nesouhlasíte, napište „N“

01 • Dáváte partnerovi při komunikaci najevo, že je pro vás významný a důležitý?
02 • Když s někým mluvíte, soustředíte se plně na rozhovor, neděláte a nemyslíte
na nic jiného?
03 • Dokážete se při rozhovoru vcítit do situace a pocitů partnera?
04 • Začínáte vždy rozhovor něčím pozitivním?
05 • Uvědomujete si, že tím co říkáte, můžete druhého povzbudit nebo jej naopak
zablokovat?
06 • Uvědomujete si, že to, co od průběhu komunikace očekáváte, má vliv na její
skutečný průběh?
07 • Stává se vám, že místo naslouchání druhému si chystáte odpověď?
08 • Vyslechnete vždy trpělivě svého komunikačního partnera?
09 • Snažíte se vždy pochopit, co vám ten druhý sděluje?
10 • Díváte se po větší část rozhovoru svému partnerovi do očí?
11 • Mluvíte rychle?
12 • Říkají vám druzí, že mluvíte mnoho?
13 • Mluvíte potichu?
14 • Dbáte při rozhovoru vždy na to, abyste se nedotknul osobnosti druhého?
15 • Končíte rozhovor vždy tak, abyste si vytvořil předpoklady pro příští rozhovor?
16 • Dáváte svému komunikačnímu partnerovi najevo, co pro vás diskutovaná
problematika znamená a jaký postoj jste k ní zaujal?
17 • Domníváte se, že když si dva lidé v komunikaci velmi dobře rozumí a jsou
si sympatičtí, mají rozdílnou mimoslovní komunikaci?
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18 • Pokud jste velmi nervózní a projevuje se to na vaší mimoslovní komunikaci,
cítí se druzí lidé ve vaší přítomnosti příjemně?
19 • Vyjadřujete to, co říkáte, změnou tónu hlasu?
20 • Když druhému něco vysvětlujete, snažíte se na něho přenést svoji představu?
21 • Používáte často, při rozhovoru s druhými, otázky?
22 • Parafrázujete (zestručněle opakujete) v rozhovoru s druhým to,
co váš partner řekl?
23 • Potřebujete-li se druhého na něco zeptat, ptáte se několika různými větami
na stejné skutečnosti, abyste si vytvořili komplexní představu?
24 • Víte, jakým způsobem vést rozhovor s druhým, je-li zapotřebí, aby se váš
partner uvolnil a uklidnil?
25 • Nerozumíte-li něčemu v rozhovoru, zeptáte se na to?
26 • Dokážete předkládat svoje myšlenky poutavým způsobem?
27 • Věnují vám druzí lidé pozornost, když mluvíte?

Vyhodnocení:
U otázek 7, 11, 12, 13, 17 a 18 jsou správné odpovědi „N“, u všech ostatních
je správná odpověď „A“.
Pokud jste dosáhl(a) alespoň 22 správných odpovědí, je vaše komunikace velmi
dobrá. Pokud jste dosáhl(a) horšího výsledku, pak vám doporučujeme, abyste
začal(a) svoji komunikaci promyšleně zdokonalovat. Tento krátký dotazník se pro
vás může i v budoucnu stát vhodnou kontrolní pomůckou. Každá otázka se dotazuje
na některou z komunikačních dovedností, proto budou-li všechny vaše odpovědi
správné, bude to znamenat, že je dobře ovládáte.
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JSTE DRUHÝM LIDEM SYMPATICKÝ(Á),
MAJÍ CHUŤ S VÁMI SPOLUPRACOVAT?
Tento dotazník je poměrně dlouhý, obsahuje přesně 100 otázek. Snažili jsme se, abychom jimi co nejvíce postihli ty skutečnosti, které vedou k tomu, zda jsme druhým
lidem sympatičtí či nesympatičtí. Odpovídejte bez dlouhého přemýšlení buď ANO či
NE a pokuste se odpovědět na všechny otázky.
Upozornění:
Otázky jsou „průhledné“ a bylo by pro vás velmi jednoduché „stavět se do lepšího
světla“ a dosáhnout tak co nejlepšího výsledku. Tím by ovšem vyplňování dotazníku
pozbylo smyslu. Dotazník vám má totiž sloužit jako pomůcka, která vám pomůže
poznat, čím bráníte druhým lidem, aby vás bezprostředně přijímali.

01 • Nosíte účes, který se vám hodí a který vám sluší?
02 • Jsou střih a barva vašeho účesu obvyklé a pro naprostou většinu spoluobčanů
přijatelné?
03 • Dbáte dostatečně na osobní hygienu (myjete se ráno a večer a měníte si denně
spodní prádlo), je-li vaše oblečení např. cítit kouřem, dáte jej vyprat či vyčistit
nebo jej alespoň necháte důkladně vyvětrat?
04 • Když mluvíte s druhými, usmíváte se a tváříte se přátelsky?
05 • Věří vám druzí, že neuděláte nic, co by poškodilo jejich zájmy?
06 • Dokážete většinou porozumět pocitům a náladám druhých lidí?
07 • Nosíte oblečení, které je velmi nápadné a může dráždit konzervativněji
založené spoluobčany?
08 • Skáčete druhým lidem do řeči?
09 • Stává se vám často, že vás nezajímá to, co druzí říkají?
10 • Myslíte si, že je jen málo lidí, kteří jsou vám sympatičtí?
11 • Máte někdy pocit, že vás druzí lidé přehlížejí, že vám nevěnují pozornost?
12 • Přete se s druhými, když chcete obhájit svůj názor?
13 • Mluvíte s druhými tak, aby měli možnost si uvědomit svoje omyly,
chyby a nedostatky?
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14 • Kritizujete často druhé lidi?
15 • Mluvíte s druhými lidmi pouze o tom, co zajímá vás?
16 • Stává se vám, že se druzí při rozhovoru s vámi cítí jako neschopní,
neinformovaní a málo vzdělaní?
17 • Podaří se vám občas vnutit svůj názor druhému nebo se o to alespoň snažíte?
18 • Vyslovujete často své upřímné uznání druhým lidem?
19 • Máte silnou potřebu stále se učit tomu, jak správně jednat s druhými lidmi?
20 • Chováte se k druhým lidem přátelsky?
21 • Projevujete o druhé lidi upřímný zájem?
22 • Reagujete na to, co druzí říkají, tak aby měli stále pocit, že jsou
plnohodnotnými a váženými lidmi?
23 • Prožíváte radost ze života?
24 • Zajímáte se o hodně věcí?
25 • Máte pocit, že dokážete přijmout sám sebe takového jaký(á) jste a nepřejete
si být někým jiným a vypadat jinak?
26 • Vyměňujete si často s druhými lidmi některý z kladných druhů pozornosti
(uznání, pochvalu, poděkování, obdivný pohled, poplácání po zádech, doteky)?
27 • Zdravíte se s mnoha lidmi?
28 • Býváte většinou uvolněný a v dobré pohodě?
29 • Máte vzpřímené držení těla?
30 • Věříte, že jste druhým lidem sympatický(á)?
31 • Býváte často unavený(á)?
32 • Jste plachý(á) a obáváte se být středem pozornosti?
33 • Chováte se k některým lidem tak, aby si mysleli, že se pokládáte
za důležitější osobu než jsou oni?
34 • Snažíte se, abyste byl(a) pro druhé lidi „nečitelný(á)“?
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35 • Míváte často z něčeho obavy?
36 • Stává se vám, že někomu něco závidíte, nebo že je vám nepříjemné,
když druhý dosáhne toho, čeho byste rádi dosáhli vy?
37 • Existují alespoň tři lidé, které nenávidíte?
38 • Myslíte si, že je k vám život nespravedlivý?
39 • Uměl(a) byste vyjmenovat většinu svých kladů?
40 • Říkáte vždy to, co si myslíte a co cítíte?
41 • Chápete problémy, se kterými se musíte potýkat, jako výzvu ke svému
sebezdokonalování?
42 • Jste optimista?
43 • Záleží vám na tom, abyste dobře vycházel(a) s druhými lidmi?
44 • Jsou vám lidé většinou sympatičtí?
45 • Když se k vám někdo nechová přátelsky, máte pocit provinění?
46 • Cítíte potřebu poukazovat na chyby druhých?
47 • Dá se říct, že nikdy neriskujete?
48 • Když vás někdo upozorní na chybu, cítíte se být dotčen(a)?
49 • Očekáváte často od druhých, že se vám přizpůsobí?
50 • Rozčilují vás druzí lidé?
51 • Dokážete mít rád(a) druhé lidi takové jací jsou?
52 • Zažil(a) jste někdy v životě láskyplný vztah – tedy vztah, kdy vás ten druhý
přijímal a miloval takového(ou) jaký(á) jste, neodpíral vám lásku a porozumění
ani když se vám něco nepovedlo?
53 • Když s někým domlouváte obchod či spolupráci, snažíte se, aby byl výsledek
výhodný pro obě strany?
54 • Mluvíte o druhých lidech pozitivně?
55 • Chováte se k druhým lidem tak, aby poznali, že jste rád(a) v jejich přítomnosti?
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56 • Chováte se k druhým lidem tak, abyste nepoškozoval(a) jejich sebeúctu
a sebevědomí?
57 • Vážíte si sám(a) sebe za svůj přístup ke světu, životu a druhým lidem?
58 • Když se podíváte do zrcadla, máte pocit, že tam vidíte sympatickou
a přátelskou osobu?
59 • Ceníte si druhých lidí stejně jako sebe sama?
60 • Zvládáte bez velkých obtíží to, co vám život přináší?
61 • Cítíte se při jednání s druhými lidmi uvolněný a klidný?
62 • Máte úspěch u druhého pohlaví?
63 • Berete životní nesnáze jako příležitost něco nového se naučit?
64 • Dokážete druhým říct vše, co jim chcete říct?
65 • Usmívají se na vás druzí lidé, když se s vámi zdraví?
66 • Když nejste v určité společnosti druhých oceněn(a), sníží to vaše sebevědomí?
67 • Chováte se rád(a) neobvykle?
68 • Dělá vám problémy přizpůsobit se druhému?
69 • Pokud máte období, kdy se vám příliš nedaří, sníží to vaši sebeúctu?
70 • Pociťujete, že se k vám druzí chovají přehlíživým způsobem?
71 • Chováte se k druhým tak, aby si mysleli, že jste důležitější osoba než jsou oni?
72 • Měníte spíše sebe než druhé?
73 • Oslovujete druhé lidi jejich jménem?
74 • Míváte většinou dobrou náladu?
75 • Povzbuzujete druhé lidi k tomu, aby hovořili o sobě?
76 • Dokážete pochopit druhého i tehdy, když s ním nesouhlasíte?
77 • Dokážete sebe i lidi kolem sebe naladit pozitivně?
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78 • Začínáte rozhovor s druhými lidmi vždy přátelsky?
79 • Je vaše sebejistota značně nezávislá na soudech druhých lidí?
80 • Jednáte se všemi lidmi jako by byli slušní a poctiví?
81 • Vážíte si mínění druhých lidí, i když s nimi nesouhlasíte?
82 • Dokážete uznat svůj omyl rychle a ochotně?
83 • Jste si vědom(a) toho, že každý člověk touží po uznání a že je pro něho téměř
nemožné ocenit a uznat vás, pokud vy neoceníte a neuznáte jeho?
84 • Zajímají vás názory druhých lidí?
85 • Vzbuzujete v druhých lidech pocit, že jsou důležitou osobou?
86 • Umíte poukázat na chyby druhého tak, abyste se nedotkli jeho důstojnosti?
87 • Dokážete druhého povzbudit a přesvědčit ho, že napravit chybu pro něho
bude snadné?
88 • Stává se vám, že přijdete na sjednanou schůzku pozdě?
89 • Říkáte druhým lidem, že nemají pravdu?
90 • Stává se vám, že máte pocit intelektuální převahy a že si místo pozorného
naslouchání například říkáte: „Co mně může takový nezajímavý člověk říci“?
91 • Je snadné se vás slovně dotknout?
92 • Skrýváte před druhými svoje pocity?
93 • Jste silně závislý(á) na názorech druhých lidí?
94 • Rád(a) byste ovládal(a) chování druhých lidí?
95 • Pramení váš pocit vlastní ceny z pocitu převahy nad druhými?
96 • Rád(a) „triumfujete“ nad druhými lidmi?
97 • Býváte občas útočný(á) při rozhovoru s druhými lidmi?
98 • Stává se vám, že se cítíte slovně napaden(a) svým komunikačním partnerem
a reagujete proto také útokem?
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099 • Stává se vám, že se cítíte slovně napaden(a) svým komunikačním partnerem
a reagujete proto obranným způsobem?
100 • Stává se vám, že se cítíte slovně napaden(a) svým komunikačním partnerem
a reagujete klidně, jako by se o útok ani nejednalo?

Vyhodnocení:
Zapište si jeden bod za každou odpověď shodnou s následujícím výsledkem:
Otázky:
1–6
ano
7–17
ne
18–30 ano
31–38 ne
39–44 ano
45–50 ne
51–65 ano
66–71 ne
72–87 ano
88–99 ne
100
ano
85 bodů a více
Jste druhým lidem sympatický(á), a proto s vámi rádi spolupracují a snadno přijímají
vaše názory, návrhy, stanoviska a postoje.
51 až 84 bodů
Doporučujeme vám, abyste se zamyslel(a) nad každou otázkou, za kterou jste
nezískal(a) žádný bod. Při sestavování otázek jsme vycházeli z chování osobnostně
zralých jedinců, kteří si umí získat sympatie druhých lidí. Proto můžete těchto otázek
použít jako informací o vhodném postoji k druhým lidem.
50 bodů a méně
Dalo by se o vás říci, že jste nepřítelem sám sobě. Znesnadňujete totiž druhým
lidem, aby o vás měli přirozený zájem a aby byli rádi ve vaší přítomnosti. Zřejmě se
domníváte, že by vás měli druzí brát takového jaký(á) jste a zapomínáte na to, že
jim musíte pomoci. Takový jaký(á) jste nyní, respektive jaké postoje nyní zaujímáte,
působí na druhé tak, že jste pro ně „nestravitelný(á)“. Je to pro vás veliká nevýhoda.
Naším přáním je, aby tento dotazník byl pro vás pomůckou při práci na sobě samém,
což je práce poměrně obtížná, ale je to nejlepší investice, která existuje. Žádná jiná
práce vám nepřinese tolik užitku, jako když se budete učit poznávat sami sebe a zaujímat pozitivní životní postoje. Přejeme vám při této náročné práci hodně úspěchů.
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JSTE ČLOVĚK PRAKTICKÝ, TEORETICKÝ
NEBO KOMUNIKATIVNÍ?
Tento dotazník nechce a nemůže nahradit odborné poradenství, pomůže vám pouze
pro základní orientaci.
Pokyny k vyplnění dotazníku:
Představte si situaci, že by vás někdo požádal, abyste samostatně uvařil(a) oběd. Pro
jednoho to může být snadný úkol, pro druhého těžký. Pokud byste patřili mezi ty,
pro které by to bylo velmi lehké, zapsal(a) byste si k otázce „Uvařit oběd“ – 3 body,
pokud pouze lehké – 2 body, pokud těžké – 1 bod a pokud by to pro vás bylo velmi
těžké, pak si nezapíšete žádný bod. Tímto způsobem, prosím, postupujte u všech
otázek. Chápejte je jako dotaz, jaký stupeň obtížnosti by pro vás daná činnost znamenala.

Otázky:
01 • Samostatně provádět údržbu kola tak, aby bylo stále ve výborném stavu.
02 • Samostatně vypracovat referát na téma „Začátek první světové války“.
03 • Samostatně vyjednat dovolenou pro celou rodinu.
04 • Zcela sám udělat dřevěný věšák na stěnu do chaty.
05 • Samostatně si nastudovat z knih, jak se trénují hlídací psi.
06 • Přesvědčit rodiče (ne si to vynutit), že potřebujete zvýšit kapesné.
07 • Samostatně připravit pro celou rodinu jídlo na celodenní výlet do přírody.
08 • Samostatně se z knih naučit pravidla společenského chování.
09 • Je pro vás snadné mluvit s lidmi střední a starší generace?
10 • Pro chlapce: Samostatně provádět drobné opravy v domácnosti.
Pro děvčata: Samostatně ušít sukni.
11 • Je pro vás snadné čtení odborné literatury z oblasti, která vás zajímá?
12 • Dokážete se domluvit s rodiči o tom, které činnosti budete doma vykonávat
(vynášení koše, luxování, mytí nádobí apod.) tak, aby to byla skutečná domluva
a ne dohadování?
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Vyhodnocení:
Praktické dovednosti: sečtěte si body za otázky 1, 4, 7, 10
Teoretické dovednosti: sečtěte si body za otázky 2, 5, 8, 11
Komunikační předpoklady: sečtěte si body za otázky 3, 6, 9, 12
Nyní si porovnejte, ve které oblasti jste dosáhli nejvíce bodů. Tak lze předpokládat,
kde je těžiště vašich dovedností. Maximum bodů, které můžete v jednotlivých sledovaných oblastech dosáhnout je 12. Pokud dosáhnete například v praktické dovednosti 10, 11 nebo dokonce 12 bodů, dá se předpokládat, že jste skutečně prakticky
zaměřený a nadaný. Pokud nedosáhnete ani v jedné oblasti více než šest bodů, dá
se předpokládat, že byste se měl(a) zaměřit na rozvoj svých schopností a dovedností, to znamená více koncentrovat svoji pozornost na to, co děláte.
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DOPORUČENÍ PRO UČITELE
Studentům připravujícím se na volbu povolání či zaměstnání
se dá pomoci především tím, že jim pomůžete:
• poznat sebe sama
• naučit se vyptávat, co která profese či pracovní místo vyžaduje
• koncentrovat vědomí na dosažení vlastních cílů.
V této části najdete pár jednoduchých metodických námětů na práci se studenty
v oblasti problematiky výběru budoucího povolání.

HRA NA POZNÁVÁNÍ SEBE SAMA
Dovedu si svého spolužáka představit jako…?
Zadejte studentům úkol, aby si vybrali profesi, kterou by rádi v budoucnu vykonávali.
Pak vyzvěte jednoho studenta(ku), aby nahlas všem sdělil, jakou profesi si vybral(a).
Uvažujme, že je to například ekonom podniku. Požádejte potom ostatní, aby stručně
vyjádřili, jaké dovednosti, zájmy a vystupování by představitel této profese měl mít.
Nejdůležitější body napište na tabuli. Až většina třídy vytvoří obecnou představu
předpokladů profese podnikového ekonoma, vyzvěte studenty, aby na papír napsali
číslici od jedné do deseti, vyjadřující jejich představu, do jaké míry jejich spolužák odpovídá obecným požadavkům na ekonoma. Potom, ať velmi stručně, asi tak jednou
nebo dvěma větami, napíší důvod, proč tak svého spolužáka vidí. Lístečky seberte
a předejte je posuzovanému studentovi. Po hodině se bude moci v klidu podívat,
nakolik odpovídá obecné představě ekonoma, z pohledu svých spolužáků.

STANOVENÍ A KONTROLA CÍLŮ
Stanovení konečného cíle: například být přijat na fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou nebo pracovat jako dozimetrista na elektrárně Temelín:
Stanovení výkonu: v případě přijímacích zkoušek na FJFI by to znamenalo zjistit si
jaké jsou požadavky pro přijímací zkoušky a stanovit si jako výkonnostní cíl – výkonnost v oblasti matematiky, nebo dobrou znalost cizího jazyka, výsledky posledního
vysvědčení apod.
Stanovení postupu: stanovení časového plánu, k jakému termínu a jaké výkonnosti
dosáhnout.
Příklad z knihy J. Whitmora, Koučování
John Nabor, student prvního ročníku jedné americké koleje, sledoval mimořádný
úspěch Marka Spitze, který v plaveckých soutěžích Olympijských her v roce 1972
v Mnichově získal sedm zlatých medailí. John se rozhodl, že na další olympiádě získá
zlato v plavání na 100 metrů znak právě on. Ačkoliv v té době vyhrál národní šampionát
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juniorů, chybělo mu k času, potřebnému k vítězství na olympiádě, téměř pět vteřin. John
si proto stanovil výkonnostní cíl, vytvořit nový světový rekord. Pět chybějících vteřin vydělil počtem tréninkových hodin, které může absolvovat během čtyř let. Došel k výpočtu,
že každou tréninkovou hodinu se musí zlepšit o čas rovnající se jedné pětině mrknutí
oka. Měl pocit, že je to možné. Do roku 1976 se skutečně zlepšil natolik, že se stal kapitánem amerického týmu plavců na Olympijských hrách v Montrealu a získal zlato jak
na 100 metrů znak, tak i na 200 metrů, přičemž na první trati vytvořil světový a na druhé
olympijský rekord. Na začátku přitom bylo správné stanovení cíle a rozvrh postupu, jak
toho dosáhnout.
Pedagogovi, který chce studentům pomoci při stanovení cílů ohledně dalšího studia
nebo při výběru budoucího zaměstnání, doporučujeme, aby studentům nejdříve vysvětlil výhody stanovování cílů, nutnost jejich konkretizace stanovením si výkonnosti
a stanovením časového plánu. Potom ať studentům určí datum, do kterého by si
měli stanovit konečný cíl a datum, do kterého by si měli zjistit, co potřebují k dosažení tohoto cíle. Jako poslední by měly proběhnout konzultace, na kterých pedagog
se studentem, popřípadě s jeho rodiči individuálně probere výkonový plán a časový
postup.

INSCENACE TYPU „VYPTÁVÁNÍ SE“
Většina naší populace neumí při rozhovorech klást otázky – vyptávat se a zjišťovat,
co se od nich očekává. Proto doporučujeme, aby si studenti natrénovali kladení
otázek. Student, který například chce zjistit, jaké jsou výkonové požadavky kladené
při výběrovém řízení na elektrotechnickou fakultu, uvede, koho a jak by kontaktoval
jako prvního, při zjišťování informací potřebných ke stanovení si výkonnostního cíle.
Potom si vyberte spolužáka, který bude představovat jím určenou osobu, např. referentku studijního oddělení, či sekretářku fakulty. Po skončení inscenace se ostatní
spolužáci vyjádří k tomu, které otázky považovali za efektivní a na co se podle jejich
názoru spolužák zapomněl zeptat.

NÁMĚTY NA TRÉNINKY
TRÉNINK ODPOVĚDÍ NA INZERÁT
Rozdělte studenty do 4 pracovních skupin. Předem si připravte inzeráty. Použijte
již hotové z novin nebo si vytvořte vlastní texty. Losem přidělte každé skupině jeden
inzerát. Každá skupina si vybere jednoho studenta, který bude odpovídat na inzerát, ale na tvorbě textu se bude podílet celá skupina. Až studenti dokončí práci na
tvorbě textu, vyzvěte první skupinu, aby přečetla svoji odpověď a ostatní skupiny
požádejte, aby si v průběhu čtení dělaly poznámky. Po přečtení odpovědí ať vyjádří svoje názory. Je třeba se zaměřit na posouzení přiměřenosti délky odpovědí,
jejich srozumitelnosti, stylistické obratnosti, gramatické správnosti, informativnosti,
uvedení důležitých údajů o uchazeči a o jeho pracovních předpokladech a motivační
způsobilosti (zda taková odpověď láká k přijetí uchazeče či nikoliv).
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TRÉNINK FORMULOVÁNÍ ŽÁDOSTI O MÍSTO
Rozdělte studenty do 4 pracovních skupin. Požádejte skupiny, aby si vybraly konkrétní ﬁrmu a v ní konkrétní místo nebo oblast činnosti, o které by měl jejich „uchazeč“ zájem. Každá skupina připraví svoji žádost a ostatní skupiny budou hodnotit
působivost žádosti. Doporučujeme zaměřit se na posouzení stejných ukazatelů, jako
v případě tréninku odpovědi na inzerát.
TRÉNINK TELEFONICKÉHO DOJEDNÁVÁNÍ SI SCHŮZKY
Budeme „telefonovat“ na personální oddělení. Rozdělte studenty do 4 pracovních
skupin. Požádejte skupiny, aby si každá z nich vybrala konkrétní ﬁrmu, kam budou
telefonovat, a konkrétní funkci, o kterou se budou zajímat. Jednotlivé skupiny si pak
připraví otázky. Mohou si také vyzkoušet v hrané scénce průběh takového rozhovoru.
Realizaci rozhovoru provedou dva členové každé skupiny. Jeden bude telefonovat
a druhý tento rozhovor nahraje na magnetofon. Je možná i taková alternativa, že obě
činnosti provede jeden student. Při závěrečném hodnocení každá skupina přehraje
ostatním záznam telefonního rozhovoru a vyslechne si připomínky a názory druhých
skupin. Při posuzování je třeba se zaměřit především na pozdrav, představení se,
oslovení partnera, navození správné atmosféry, volby správné úrovně sebeprezentace, přiměřenou rychlost v řeči, přiměřenou hlasitost, dobrou polohu hlasu, srozumitelnost obsahovou i řečovou, přiměřenou uvolněnost, vyčerpání možností dotazů,
zda se podařilo domluvit si schůzku a zda se podařilo vytvořit si dobré předpoklady
pro další jednání.
NÁVŠTĚVA VYBRANÉ FIRMY
Příprava: Rozdělte studenty do 4 pracovních skupin. Požádejte je, aby si v každé
skupině vybrali jednoho, který za ně povede jednání ve vybrané ﬁrmě. Celá skupina
pak dostane za úkol přípravu tohoto jednání. To znamená, že je třeba určit cíl jednání
(např. zjistit jaká volná místa jsou v konkrétním místě pro absolventa vaší školy) a připravit si otázky tak, aby bylo získáno co nejvíce důležitých informací.
Realizace: Uskutečněné jednání je třeba zaznamenávat. Proto je vhodné, aby se
každého jednání zúčastnili alespoň dva nebo i tři studenti. Ti, kteří nebudou přímo
jednat, budou zapisovat průběh jednání, ale mohou ho třeba zaznamenat na magnetofon či na video.
Vyhodnocení: každá ze skupin referuje o získaných informacích a o tom, jaké zkušenosti získala, co si uvědomila, že je důležité, a co by příště udělala jinak.
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Přejeme středoškolským profesorům, aby jejich studenti měli při trénincích a dalších
činnostech směřující k přípravě na volbu povolání pocit smysluplnosti a užitečnosti.
To je největší odměna jakou pedagog může získat. Pokud se budete se studenty
věnovat diskusím a tréninkům, které jim pomohou najít vhodné uplatnění v profesním životě, pak uděláte velmi mnoho nejen pro ně, ale i pro celou naši společnost.
Dovolte abychom vám za vaši práci poděkovali.
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ČLOVĚK
NA SVÉM MÍSTĚ
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OPERÁTOR
SEKUNDÁRNÍHO OKRUHU
ING. PŘEMYSL RUTA

„ZAMĚSTNÁNÍ, KTERÉ MNE OSLOVILO.“
Co znamená pracovní zařazení „Operátor sekundárního okruhu“?
Ze svého místa na velíně jednoho bloku jaderné elektrárny Temelín obsluhuji, řídím,
koordinuji a kontroluji činnosti na sekundární části jaderné elektrárny. Jinými slovy:
řídím zařízení od parogenerátoru, ze kterého vystupuje pára ohřátá teplou vodou
z primárního okruhu, přes turbínu, která pohání generátor pro výrobu elektřiny,
čerpadel pro dopravení ochlazené vody zpět do parogenerátoru, až po venkovní
zařízení jako jsou například chladicí věže – dominanty elektrárny – a také systémy
pro vyvedení elektřiny, různé pomocné systémy, apod.
Jaká byla cesta na vaše současné místo?
Po ukončení vysokoškolského studia a „odkroucení“ základní vojenské služby jsem
propátrával internet a hledal zaměstnání, které by mne něčím oslovilo. Nabídka
práce na jaderné elektrárně mne zaujala. Zkusil jsem se tedy ucházet o místo
operátora sekundárního okruhu. Po domluvě s personalisty jsem odeslal životopis
a byl pozván k psychotestům – to je jedna z nejdůležitějších částí přijímání nových
operátorů. Po úspěšném splnění psychotestů jsem byl pozván na osobní pohovor na
Temelín a byl jsem přijat. Tehdy jsem se vrátil, již jako zaměstnanec ČEZ, a. s., na rok
a půl zpět do lavic a absolvoval jsem přípravný kurs na výkon funkce operátora. Poté
jsem pracoval jako operátor-nováček v zácviku pod dohledem zkušeného operátora
a připravoval se na závěrečnou zkoušku. Teprve po jejím složení jsem mohl začít
pracovat na svém současném místě.
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V čem jste se musel po dokončení střední školy nejvíce zdokonalit?
Musel jsem si vybrousit schopnost mít stálý přehled v oboru. Stále se učit nové věci
a aplikovat je vhodně v praxi. Ve střehu nás udržují také simulátory, kde si cvičíme
různé bezpečnostní postupy a také opakovací státní zkoušky. Státní úřad pro jadernou bezpečnost je na nás velmi přísný.
Nemáte strach pracovat v jaderné elektrárně?
Ne. To, co mě vede k tak jednoznačné odpovědi je fakt, že jsem poznal úroveň techniky a bezpečnosti, se kterou se na jaderné elektrárně pracuje. Kolegové, se kterými
spolupracuji, jsou všichni vysoce kvaliﬁkovaní a odpovědní specialisté, kteří dávají
své práci maximum. To, že nemám strach ale neznamená, že nemám před technikou úctu a respekt, se kterými ke své práci vždycky přistupuji.
Jakou má zaměstnání operátora budoucnost?
Jsem přesvědčen, že velikou, protože jaderná energetika patří k nejvýkonnějším
a zároveň k životnímu prostředí nejšetrnějším zdrojům energie a tato skutečnost
ještě určitě řadu let potrvá. Dokonce si myslím, že jadernou energetiku čeká velký
rozvoj v celém světě. Jaderná fyzika je také jedním z mála vědních oborů, které se
prosazují jak na teoretické vědecké bázi, tak v komerčním provozu a jde velmi rychle
dopředu.
Co byste poradil mladým lidem, kteří o tomto zaměstnání přemýšlejí?
Aby chytili za pačesy příležitost pracovat se špičkovou, velmi komplikovanou, ale
zároveň velmi krásnou technikou.
Jak trávíte nejraději svůj volný čas?
Vzhledem k tomu, že mám dvě malé dcery, tak nejčastěji s nimi, manželkou, medvídkem Pú a oslíkem Iáčkem. Mým největším koníčkem jsou knihy, takže hodně čtu
a sem tam se snažím si zasportovat – chodím hrát sqaush a do posilovny.
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SMĚNOVÝ INŽENÝR JADERNÉ
ELEKTRÁRNY
ING. BOHDAN ZRONEK

„REAKTORU SE VYKÁ!“
Jaká je pracovní náplň „směnového inženýra jaderné elektrárny“?
Směnový inženýr řídí provoz obou elektrárenských bloků včetně pomocných
provozů, je zodpovědný také za případné řízení abnormálních a poruchových stavů
a v době nepřítomnosti zastupuje ředitele elektrárny.
Jaká byla cesta na vaše současné místo?
Už před ukončením ČVUT jsem byl „inspirován“ k práci na jaderce svým současným
kolegou a po absolvování psychotestů jsem nastoupil do školicího střediska v Brně.
Po základním operátorském výcviku následovalo procitnutí do reality. Musel jsem si
osvojit nejen základní pravidla řízení všech jednotlivých částí i provozování celé elektrárny, ale hlavně pravidla jednání s lidmi! Potom následovala příprava na simulátoru,
přesné kopii reaktorového velína, státní a podnikové zkoušky na funkci operátora
sekundárního okruhu, a pak několikrát stejný kolotoč přes funkce operátora primárního okruhu, vedoucího blokové dozorny, vedoucího reaktorového bloku až na
funkci směnového inženýra.
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V čem jste se musel po dokončení školy a následně nástupu do zaměstnání nejvíce
zdokonalit?
Ve všem, ale především v praktických dovednostech. Škola mě připravila po teoretické stránce, ale praxe byla úplně něco jiného a nového. Teoreticky jsme věděli, že
je například potřeba najet čerpadlo, ale nikdo nás nenaučil jak. Celé spouštění obou
bloků Temelína bylo obrovskou školou života.
A další sebevzdělávání?
Jakákoliv funkce řídicího personálu jaderné elektrárny vyžaduje neustálé „udržování
se v obraze“, seznamování se se změnami technologie i dokumentace a s aktuálním
stavem bloků. To vše je dáno nejen pravidelným opakováním státních zkoušek, ale
i respektem k zařízení, které ovládáme.
Co vás na vaší práci nejvíce baví?
Řešení nejrůznějších problémů – od nestandardních provozních stavů po vymýšlení
různých drobností, které mohou zabránit chybám nebo třeba jen ulehčují práci. Baví
mne také předávat své zkušenosti a vysvětlovat jadernou energetiku dalším lidem.
Chodím do škol besedovat se studenty nejen o Temelínu, ale vůbec o všech aspektech energetiky současného světa. A moc mne těší jejich zájem a zvídavé otázky. Za
pět let jsme s dalšími kolegy absolvovali víc než 2000 besed s víc než 75 000 studenty. Každé pololetí také pomáháme se studentskou soutěží Co víš o energetice?,
kde vysvětlujeme, co to obnáší být operátorem v jaderné elektrárně, a působíme
jako porotci.
Nemáte strach pracovat v jaderné elektrárně?
Strach nemám, respekt ano. Při práci s tak dokonalým a složitým zařízením to ani
jinak nejde. I poslední bod operátorského desatera zní: „Reaktoru se vyká“.
Máte jako zaměstnanec jaderné elektrárny nějaké výhody?
Za zmínku stojí pravidelná lékařská péče, jiné sociální výhody, jako je třeba výhodné
(a u nás na Temelíně moc dobré) stravování, zvláštní fond na rekreace, možnost
kursů a vzdělávání atd. jsou asi podobné jako v případě jiných velkých ﬁrem.
Jak nejraději relaxujete?
Nejraději s rodinou a při sportu, pokud možno obojí společně. Nejvíc si vyčistím
hlavu při squashi nebo projížďkách na kole. S přáteli také někdy organizujeme dětské tábory, vodácké hrátky nebo třeba čištění břehů řeky od nečistot, které po sobě
neuklidili nezodpovědní lidé.
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ELEKTROMONTÉR SPECIALISTA
TOMÁŠ PŘEČEK
„PRÁCE S ELEKTŘINOU JE VZRUŠUJÍCÍ.“
Jste elektromontérem silnoproudých zařízení. Co si pod tím můžeme představit?
Úkolem elektromontéra silnoproudých zařízení je zajišťovat správnou funkci elektrotechnických zařízení a systémů. Mezi mé každodenní pracovní činnosti patří
zjišťování a odstraňování závad u běžných elektrotechnických zařízení v napěťové
hladině nízkého a vysokého napětí. Preventivní, běžné a střední opravy, kontroly,
výměny a revize elektrických strojů, přístrojů a zařízení s nízkým a vysokým napětím.
Kontroly a opravy venkovních rozvodných energetických systémů včetně silových
kabelů, elektrických zařízení strojů, rozvoden vysokého, popř. velmi vysokého napětí.
Provádíme generální opravy elektrotechnických zařízení v elektrárně, mnohdy s podstatnými zásahy do elektrických systémů, spojenými zpravidla s rekonstrukcí příslušných strojů a zařízení. Na venkovních elektrotechnických zařízeních pracujeme často
ve výškách. Moje práce spočívá v rychlém a přesném rozhodování, zodpovídám za
bezpečnost a dodržování pracovních postupů.
Jaké byly vaše pracovní začátky po ukončení střední školy?
Po ukončení SOU hornického, obor elektromontér, jsem nastoupil do Městské
provozní správy závodu energetika Ostrava, kde jsem získal zkušenosti při výškové
práci, montážích elektroměrů a při práci na vysokém napětí. Pak jsem pokračoval
jako elektromontér v rozvodném závodě Severomoravské energetiky.
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Je nutné se ve vaší profesi neustále zdokonalovat, absolvovat pravidelná školení?
Neustálé zdokonalování je v naší profesi skutečně velmi důležité. Absolvujeme
mnohá školení nejen v samotném oboru, ale i například práce s motorovou pilou
(v okolí elektrického vedení nesmějí být z bezpečnostních důvodů žádné větve!),
práce s počítačem, výškové práce, atd.
Je vaše zaměstnání hodnoceno jako rizikové?
Ano, naše zaměstnání je hodnoceno a tedy i odměňováno jako rizikové. Musíme
velmi přísně dbát na dodržování bezpečnostních předpisů a používání ochranných
pomůcek. Umět se správně a včas rozhodnout je v našem případě klíčové. Máme
i speciální týmy, vyškolené na tzv. práce pod napětím, v tomto oboru patříme určitě
ke světové špičce.
Co byste doporučil mladým lidem, kteří o tomto zaměstnání, případně o studiu na
střední škole elektrotechnické, uvažují?
Já už v tomto oboru pracuji patnáct let a všem mladým lidem, kteří mají o studium
elektrotechniky zájem, ho doporučuji. Práce s elektřinou je velmi zajímavá a mnohdy
vzrušující práce, u které víte, že má smysl a budoucnost. Doporučuji začít s praxí
u ﬁrem, které v energetice podnikají. Předpokladem pro úspěšný výkon tohoto povolání je vyučení v oboru elektromontér nebo elektromechanik, dále technické myšlení,
zručnost, rychlost reakce a ukázněnost. Důležitý je v našem oboru také velmi dobrý
zdravotní stav.
Kde všude, můžete své vzdělání uplatnit?
Své vzdělání mohu uplatnit, samozřejmě, v první řadě v energetice, na šachtě nebo
v železniční dopravě, při bytové výstavbě, v telekomunikačních sítích ale i doma.
Prostě všude tam, kde potřebují profesionály v oblasti elektro.
Jak si dobíjíte energii? Máte nějaké koníčky?
K mým koníčkům, při kterých si dobíjím energii, patří příroda, kolo, spánek a hlavně
rodina. Mám dvě dcery a užiji si s nimi hodně legrace. Občas si vyrazíme s dětmi na
ryby a je to pro nás všechny příjemný zážitek, při rybaření mi dcery asistují a z úlovku
se společně radujeme.
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EKOLOG, ELEKTRÁRNA POČERADY
PETR KSENIČ
„BUDE VZRŮSTAT POPTÁVKA PO ODBORNÍCÍCH, SCHOPNÝCH CHÁPAT,
POSUZOVAT A FUNDOVANĚ VYSVĚTLOVAT VLIVY A VAZBY V PŘÍRODNÍCH
PROCESECH.“
Vysvětlete nám, prosím, co vaše práce a funkce obnáší.
Sleduji a vyhodnocuji provoz elektrárny jako celku i jejích jednotlivých součástí
z hlediska ochrany životního prostředí. Musím dohlížet na to, aby provoz elektrárny
nevybočil z mezí daných zákony v ochraně životního prostředí a zajišťuji plnění
mnoha povinností vztahujících se na elektrárnu, elektrárnu jako zdroj znečišťování
ovzduší i jako významného producenta odpadů a vedlejších energetických produktů
vznikajících po spalování uhlí. Z hlediska ochrany životního prostředí kontroluji
provádění činností, procesů a stavu technologie v celé lokalitě elektrárny, vyhodnocuji soulad se stanovenými parametry, vedu dokumentaci, agendu poplatků, školím
zaměstnance a dodavatele, jednám s pracovníky státní správy a odbornými ﬁrmami
v oblasti ochrany životního prostředí. Pomáhám iniciovat změny v technologiích,
aby mohla být elektrárna bez problémů provozována i v budoucnu, dá se říci, že se
spolupodílím na prodloužení životnosti elektrárny.
Elektrárna Počerady je plně srovnatelná s podobnými zdroji v EU, přesto neustále
procesy zlepšujeme a prosazujeme zavádění nejlepších dostupných technologií.
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Jak je vaše funkce významná a zodpovědná pro provoz uhelné elektrárny?
Neovlivňuji přímo okamžitý provoz elektrárny, ale na základě daných pravomocí
stanovuji pravidla a postupy, podle kterých se provoz řídí tak, aby plnil limity a povinnosti dané legislativou a dobrovolně přijatými zásadami chování naší ﬁrmy v ochraně
životního prostředí. Dalo by se říci, že jsem jedním z řady pracovníků, kteří mají na
starosti to, aby elektrárna byla provozována nejen ekonomicky, ale i co nejšetrněji
k životnímu prostředí.
Jaká byla cesta na vaše současné pracovní místo?
Po maturitě jsem začal studovat VŠCHT v Praze se zaměřením na technologii vod
a energetiku. Po vojně jsem nastoupil, víceméně bez větší odborné praxe, do Elektrárny Počerady na uvolněnou funkci technika ochrany ovzduší. Později jsem byl
přeřazen na technika odpadového hospodářství, poté na technika ochrany životního
prostředí a po reorganizaci jsem zakotvil ve funkci ekologa klasické tepelné elektrárny, dnes už s 19ti-letou praxí.
Teoretický základ pro práci v energetice jsem dostal ze škol vcelku dobrý, zvláště
z energetických předmětů a chemického inženýrství na VŠCHT. V elektrárně jsem
prošel několika kursy a semináři se zaměřením na jednotlivé oblasti ochrany životního prostředí v energetice, po celou dobu co pracuji v elektrárně odebírám
odborné časopisy zaměřené na ochranu ovzduší a odpadové hospodářství, sleduji
odbornou literaturu a v poslední době hodně poznatků čerpám z internetu.
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Mělo vaše studium i nějaký praktický význam pro váš osobní život?
Umožnilo mi získat zaměstnání, ve kterém je možné se neustále rozvíjet, které je
natolik rozmanité a pokrývá natolik širokou oblast života, že mi dává a formuje moje
životní zkušenosti a v neposlední řadě živí moji rodinu. Samozřejmě mi dalo určitý
technický základ, znalosti, zkušenosti a nadhled v chápání procesů v přírodě i vztahů
lidí. S touto znalostí věci nepodléhám hysteriím okolo globálního oteplování ani
okolo jaderné energetiky.
Jak vidíte budoucnost ve svém oboru?
Vzhledem k stále většímu zájmu veřejnosti o to v jakém prostředí se žije, bude vzrůstat poptávka po odbornících, schopných chápat, posuzovat a fundovaně vysvětlovat
vlivy a vazby v přírodních procesech, navrhovat rozumná opatření k zmírnění negativních vlivů činnosti člověka na přírodu. V oboru se uplatní nejen úzce zaměření
odborníci, ale i komplexněji vzdělaní lidé, nejen v technických, ale i v správních
a legislativních oborech.
Co byste poradil studentům, kteří o vašem typu zaměstnání uvažují, příp. uvažují
o zaměstnání v energetice?
Ze svého pohledu považuji elektrárnu v podstatě za chemický provoz – jedná se
o přeměnu chemické energie v palivu přes různé přechody až na energii elektrickou.
Přičemž vzniká a je potřeba řada dalších látek, které se čerpají, dopravují, ohřívají,
chemicky spolu reagují, míchají, suší, skladují a některé se posléze ukládají nebo
vypouštějí do přírody. Pro komplexnější pochopení procesů v energetice z hlediska
ekologie bych doporučil nezabývat se jen přírodovědnými odbornými předměty
(i když matematika je velmi potřebná) a obecnou chemií, ale poradil bych získat
hlavně znalosti z chemického inženýrství a energetiky, dále základy v chemické
laboratoři, elektrotechnice, strojařině, v právech z oblasti ŽP, obchodu a správy, a to
dnes už nejen v ČR ale i v EU.
Jak nejraději trávíte volný čas?
Nejraději pěšmo v přírodě České republiky – lesy, kopce, roviny, řeky – v tom
nedělám rozdíl. Také u pěkné knížky, čtu sci-ﬁ, fantasy a populárně vědecké publikace zabývající se prehistorií a archeologií v ČR. Vše lze završit sklenkou dobrého
vína – nejraději mám moravská a česká bílá vína. Také aktivně sportuji – snažím se
učit karate stylu Shotokan.
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VEDOUCÍ PROVOZU VODNÍ
ELEKTRÁRNY DALEŠICE
JOSEF BLAHA

„BAVÍ MNE ROZMANITOST MÉ PRÁCE.“
Jakou školu jste musel vystudovat, abyste se mohl stát vedoucím provozu ve vodní
elektrárně?
Po gymnáziu jsem studoval VUT Brno, fakultu elektrotechnickou, obor elektroenergetika. Ve třetím ročníku vzniklo zaměření jaderná energetika, do kterého byli
zařazeni ti z nás, kteří bydleli v blízkosti JE Dukovany. Po ukončení vysoké školy jsem
nastoupil na místo operátora sekundárního okruhu na JE Dukovany. Po vojně jsem
však přestoupil na Přečerpávací vodní elektrárnu Dalešice. Prostředí v Dalešicích mi
bylo blízké, byl jsem zde během studií několikrát na brigádě, znal jsem elektrárnu
i její zaměstnance.
Co vás přimělo ke studiu takového oboru?
I když jsem v dětství měl, a stále mám rád přírodu a zvířata – zvláště cizokrajná – a pořád jsem tvrdil, že budu ošetřovatelem zvířat v ZOO nebo zvěrolékařem, tak
v průběhu středoškolského studia zvítězil pragmatismus a fakt, že se blízko mého
bydliště stavěla Jaderná elektrárna Dukovany.
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Energetika je asi naším rodinným řemeslem, protože už můj otec stavěl JE Dukovany
a strýc pracoval v Přečerpávací vodní elektrárně Dalešice. V ČEZ pracuje rovněž
moje manželka, sestra a jeden bratranec a v dodavatelských ﬁrmách pro energetiku
pracují moji dva švagři a dva bratranci. Když doplním, že v naší ulici, kde stojí šest
domů, žije nebo žilo 8 pracovníků ČEZ, tak mám pocit, že bychom měli ulici přejmenovat na Čezácká nebo Energetiků.
Co je přesně náplní vaší práce, co si můžeme pod pojmem vedoucí provozu ve
vodní elektrárně představit?
Hlavní náplní práce je provozovat vodní elektrárnu tak, abychom splnili požadovanou
výrobu elektrické energie a podpůrné služby pro přenosovou soustavu při optimálních nákladech.
Pod tím se skrývá mnoho činností a ne všechno samozřejmě zvládne sám vedoucí
provozu, k tomu má ve svém oddělení schopné spolupracovníky. Vypsat všechny
činnosti, které se na VE vykonávají , by zabralo několik stran. Provozy VE jsou rozmístěny po celém území ČR. Práce je velmi různorodá, každý najde seberealizaci
podle svých představ.
Co vás na vaší práci nejvíce baví?
Je to právě ta rozmanitost a „víceprofesnost“, možnost setkávat se se zajímavými
lidmi a novinkami ze všech možných oborů. Dále je to pocit ovládání ohromné energie a pocit uspokojení, když člověk ví, že naše elektrárna je provozovaná dobře, je
potřebná a je vždy v případě potřeby nebo nouze připravena. Ve své práci se člověk
neustále musí sebevzdělávat a zdokonalovat, protože neustálý vývoj v technice, ale
i v organizaci a metodách řízení ho k tomu prostě donutí. Pokud chce obstát, tak mu
nic jiného nezbývá.
Ve vodní elektrárně patří mezi hlavní strojní zařízení vodní turbína, jaký typ vodní
turbíny vaše elektrárna využívá?¨
Na naší elektrárně je instalována Francisova reverzní turbína, tzn., že v jednom směru
otáčení pracuje jako turbína a v druhém jako čerpadlo. Pří výrobě elektrické energie
turbína pohání generátor, naopak při přečerpávání, tj. spotřebě elektrické energie,
se pomocí odpojovačů přehodí fáze, z generátoru se stane motor a ten pohání čerpadlo.
Existuje ve vodní elektrárně povolání „specialista na turbíny“? V čem jeho práce
spočívá?
Toto povolání existuje v oddělení technického rozvoje, které pracuje pro všechny
vodní elektrárny. Centralizací je zajištěno efektivní zavádění novinek a nejlepších
technologií, přenos nejlepších praxí mezi jednotlivými provozy i ze zahraničí a jednotnost využívaných řešení. Další činnost specialisty spočívá v přípravě záměrů
staveb a oprav, technické pomoci provozním pracovníkům, spolupráci při přípravě
technologických postupů oprav a zkoušek zařízení, jednání s dodavateli, technickými výzkumnými ústavy a školami apod. Nejlepší kvaliﬁkací pro toto povolání je
obor vodní stroje na fakultě strojní.
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Jak vidíte do budoucna význam využívání vody jako zdroje energie v rámci energetiky ČR?
Skupina ČEZ provozuje 35 vodních elektráren. V současné době je podíl vodních
elektráren na výrobě elektřiny u nás cca 2 až 4 %. Výroba, zvláště na průtočných
a akumulačních elektrárnách, je velice závislá na hydrologických podmínkách
během roku. Výroba ve vodních elektrárnách je sice nízká, ale jejich přínos pro
elektrizační soustavu je velký, hlavně z důvodu rychlosti najetí turbíny na plný
výkon a schopnosti rychlé regulace. Je-li náhlá potřeba elektřiny, vodní elektrárna
je schopna ji začít dodávat do minuty. Přečerpávací vodní elektrárna zase formou
potenciální energie vody v horní nádrži „skladuje“ elektřinu a dodává ji ve špičkách,
kdy je nejvíce potřeba.
Na dalším rozvoji vodní energetiky v budoucnu se bude nejvíce podílet budování
nových malých vodních elektráren, optimalizace provozu a zvyšování účinnosti stávajících zdrojů.
Co byste poradil mladým lidem, kteří o zaměstnání v energetice uvažují?
Energetika je velice perspektivní a rozvíjející se obor. Tak ho vždycky představuji
studentům vysokých škol, kteří každoročně u nás vykonávají odbornou praxi.
Vždycky se na závěr ptají na možnost uplatnění v energetice. Chtěl bych všem, kteří
uvažují o práci v energetice říci, že pokud mají zájem o práci v naší společnosti, aby
neváhali. Určitě nebudou litovat, protože získají zajímavou práci v silné a prosperující
ﬁrmě.
Má vaše práce nějakou spojitost i s vašimi koníčky?
Nemám žádného vyhraněného koníčka, spíše od každého něco. Baví mně práce
kolem domu a zahrady, mám rád fotbal (ale spíše jako divák), rád se projdu se psem
v lese kolem naší vesnice, když rostou houby, tak je rád sbírám. I když je voda naší
hlavní surovinou, tak koupání mě moc nebaví. Možná proto, že voda v naší nádrži je
dost studená. Nabízí se i rybaření, ale to by chtělo více času. Spíše se rád projedu
na loďce nebo na kole.
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INVESTORSKÝ PRACOVNÍK
JAROSLAVA KROUPOVÁ
„V SOUČASNÉ DOBĚ SE JEN STĚŽÍ NAJDE OBOR,
KDE NENAJDETE ŽENU – TAK PROČ NE V ENERGETICE?“
V čem spočívá vaše práce?
Náplní mé práce je především příprava a realizace přidělených projektů. Spolupracuji např. na přípravě staveb od zajištění technických podkladů pro zpracování
projektové dokumentace až po projednání stavebního povolení v souladu se Stavebním zákonem. Podílím se také na zajištění výběru staveniště a zajištění mapových
a průzkumných podkladů, spolupracuji při vyhodnocování nabídek dodavatelů
a připomínkování smluv. Průběžně kontroluji dodržování uzavřených smluv, dodržování harmonogramu a schváleného rozpočtu. Nakonec také zajišťuji kolaudaci stavby
a odpovídám za předání dokončené stavby.
Jak je vaše funkce významná pro provoz elektrárny?
Jsem členem týmu, který připravuje investiční projekty podle strategického plánu
ČEZ, a. s. To znamená projekty nutné pro obnovu, zvyšování bezpečnosti, spolehlivosti a využitelnosti provozovaných elektráren.
Co si můžeme představit pod investicemi, se kterými pracujete? Jedná se třeba
o výstavbu nových elektráren?
Například jsem se podílela na projektech v rámci generální opravy Elektrárny Prunéřov. Jde o rekonstrukci a výměnu stávajícího „dožitého“ zařízení za zařízení s lepšími
užitými vlastnostmi tak, aby se dosáhlo větší spolehlivosti, delší životností, snížení
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nákladů za údržbu apod. Také pracuji na projektech souvisejících s ukládáním vedlejších energetických produktů – směsi popele a strusky. Lákavá je pro mne představa, že bych se mohla dostat i k největšímu současnému projektu – stavbě nových
moderních elektráren v Ledvicích a Počeradech.
Jaká byla vaše cesta k vaší současné funkci?
Po maturitě na SPŠ strojní jsem vystudovala ČVUT – fakultu strojního inženýrství,
obor hydraulické a pneumatické stroje a zařízení. Po škole jsem v roce 1986 nastoupila na odbor výstavby Chemopetrol, a. s. Po 19 letech práce u jedné společnosti,
která se v průběhu let několikrát přetransformovala, jsem se zúčastnila výběrového
řízení ČEZ a myslím, že díky mé předchozí praxi, jsem uspěla. V září 2005 jsem
nastoupila do Elektráren Prunéřov.
Když porovnám své současné působiště v ČEZ s předchozím, tak mě v první řadě
velmi potěšila přátelská atmosféra na elektrárně. Je to možná dáno menším počtem
pracovníků, kteří se navzájem dobře znají. Každý dělá svou stavbu od A do Z a samozřejmě si profesně vypomáháme. Byla jsem totiž zvyklá na profesní rozdělení na
jednotlivých zakázkách.
Co byste doporučila mladým lidem, kteří by chtěli pracovat v energetice. Myslíte si,
že je energetika vhodným oborem i pro ženy?
Práce v energetice je velmi perspektivní a má uplatnění pro každou profesi ať v elektrárnách, ve společnostech pro distribuci, měření a prodej elektřiny, tak i v zahraničních společnostech.
Myslím si, že v současné době se jen stěží najde obor, kde nenajdete ženu, tak proč
ne v energetice? U nás na elektrárně potkávám žen celou řadu, ať na obchodu, sekretariátech, přípravách údržby, v laboratoři apod. V každé profesi, kde není nezbytná
jen fyzická síla, se žena uplatní, neboť je důslednější a určitě pečlivější než muž.
Jak nejraději trávíte svůj volný čas?
Na zahrádce nebo s knihou v ruce.

Clovek na svem miste.indd Sec15:41

28.3.2007 18:31:55

42

ČLOVĚK NA SVÉM MÍSTĚ

SPECIALISTA NA
OBNOVITELNÉ ZDROJE
VLADIMÍR ČESENEK

„DŮLEŽITÉ JE BÝT PŘESVĚDČEN, ŽE MÁ PRÁCE SMYSL.“
Jakou školu jste musel vystudovat, abyste se mohl stát specialistou na obnovitelné
zdroje energie?
Vystudoval jsem ČVUT v Praze, fakultu elektrotechnickou obor silnoproudá elektrotechnika. V době mých studií (absolutorium 1980) žádný specializovaný obor na
obnovitelné zdroje energie nebyl. Ale vztah k obnovitelným zdrojům přece není jen
otázkou vzdělání. Je to spíš otázka postoje a pohledu na svět. A řekněme závazek
vůči budoucím generacím.
Co je náplní vaší práce?
Je to hledání nových příležitostí pro vybudování obnovitelných zdrojů energie.
Konkrétně to spočívá ve vyhledávání a přípravě vhodných lokalit pro stavbu větrných
elektráren, nebo lokalit pro využití energie biomasy, ať už se jedná o bioplynové stanice nebo o přímé spalování biomasy. Obojí, vzhledem k zaměření naší společnosti
ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., musí sloužit přednostně k výrobě elektrické energie.
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Má podle vás využití obnovitelných zdrojů energie v podmínkách naší země význam
a budoucnost?
Využívání obnovitelných zdrojů energie má podle mě smysl ze dvou pohledů. Tím
prvním může být pohled ﬁlozoﬁcký: obnovitelné zdroje znamenají náš šetrný vztah
k přírodě, snahu o snížení produkce skleníkových plynů, které vznikají zejména spalováním fosilních paliv, a tím snahu o snížení klimatických změn. Ten druhý pohled je
spíše praktický: fosilních paliv ubývá a každé využití obnovitelných zdrojů energie pomáhá přispívat k energetické soběstačnosti našeho státu (byť ji nikdy zcela nevyřeší).
Zabýváte se obnovitelnými zdroji energie i mimo svou pracovní náplň?
Obnovitelnými zdroji energie, konkrétně větrnou energií, se zabývám již asi 15 let.
Kromě toho, že jsem byl u vývoje českých větrných elektráren, byl jsem i šéfkonstruktérem jedné malé větrné elektrárny. Sleduji trendy v zahraničí. Nyní si sám
připravuji rekonstrukci svého domu na nízkoenergetický dům. Platí základní princip,
že nejlepší je ta energie, kterou nikdy nespotřebujete.
Setkáváte se s rozdílnými názory na obnovitelné zdroje energie?
Nejviditelnějším konﬂiktem je výstavba větrných elektráren. Představuje v jistém
smyslu zlom ve společenském vnímání podobně, jako kdysi první parní lokomotivy
nebo první automobily. Často dochází ke kolizím v oblastech, kde se vyskytuje chráněné ptactvo – zejména tetřívek nebo chřástal v horských podmínkách Krušných
hor. Velmi diskutovaný je vliv staveb na krajinný vzhled. Proti stavbám větrných elektráren vznikají často spontánně různá občanská sdružení. Je to složitější problém,
který má své sociální příčiny a vydal by na samostatnou studii v oblasti sociologie.
Částečně veřejnost ovlivňují média. Otázkou však často je, jak dobře a zda vůbec se
přispěvatelé do médií osobně s problematikou větrné energie seznámili, a zda tedy
to, co veřejnosti předkládají, je pravda. Ostatní oblasti obnovitelných zdrojů, zejména
sluneční kolektory pro výrobu tepla nebo fotovoltaické panely pro přímou výrobu
elektrické energie, jsou obecnou veřejností přijímány daleko lépe, neboť slouží
konkrétnímu jednotlivci a jejich vliv na krajinu je minimální. Nejdůležitější zkrátka je
stále se učit, dobře komunikovat a všem, kteří se na procesu budování a využívání
obnovitelných zdrojů podílejí, poskytovat dostatek informací. I to je tedy dnes náplní
mé práce – přesvědčovat lidi, že budovat obnovitelné zdroje energie má smysl.
Jak trávíte nejraději svůj volný čas?
Volného času v poslední době příliš nemám. Ale velice rád poslouchám hudbu
všech žánrů od popu přes jazz, country, folk až po klasickou hudbu. Dobrou relaxací
je nějaký kolektivní sport, kdy nejlépe hodím za hlavu všechny problémy. Mojí velkou
láskou stále zůstává vysokohorská turistika a fotografování.
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MANAŽER PRODEJE ELEKTŘINY
MARTIN MACHNÍK
„SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK – TO JE PRO MNE VELKÁ ZODPOVĚDNOST.“
Jaká byla cesta na vaše současné místo?
Je mi 32 let. Mám vystudovanou Střední průmyslovou školu, obor hlubinné dobývání
rudných ložisek. Po škole mě ani ve snu nenapadlo, že bych mohl někdy prodávat
elektřinu.
V obchodu pracuji od roku 1994. Začal jsem ve „fastfoodu“, pokračoval jako konzultant prodeje mobilních telefonů. Po necelých 2 letech jsem v rámci interního výběrového řízení nastoupil na pozici manažera prodeje klíčovým zákazníkům jednoho
z mobilních operátorů. Později jsem dostal nabídku na práci ve velké telekomunikační společnosti, která se v té době připravovala na privatizaci. Tady jsem mohl
zúročit své obchodní zkušenosti. Řešil jsem interní projekty typu zvýšení efektivity
prodejní sítě, nastavení efektivní komunikace uvnitř prodejního oddělení, zřízení
domácích kanceláří pro obchodníky apod. Po úspěšném prodeji ﬁrmy jsem hledal
své uplatnění na trhu práce. Dozvěděl jsem se o nabídce práce manažera prodeje
ve Skupině ČEZ. Řekl jsem si: zajímavý obor – změna je život. Přihlásil jsem se a ve
standardním tříkolovém přijímacím řízením jsem byl přijat .
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Jaká je pracovní náplň manažera prodeje?
Na prvním místě je prodej elektřiny. Samotný prodej probíhá v drtivé většině případů
v posledním kvartálu roku. Mohlo by se zdát, že zbytek roku není tak exponovaný.
Opak je pravdou. Vzhledem k prodávané komoditě je práce po celý rok. Zákazníci
se během roku rozvíjejí, zřizují si nová místa spotřeby, upravují své plány spotřeby
elektřiny atd. Současně s touto provozní agendou manažer prodeje celoročně zajišťuje komunikaci se zákazníkem, plní jeho přání, zajišťuje maximum informací pro
zjištění potřeb zákazníka, zajišťuje poradenství. V řešení běžné obchodnické náplně
práce se práce ve Skupině ČEZ neliší od práce v jiném průmyslovém oboru.
Kdo patří mezi vaše zákazníky? Velké ﬁrmy nebo i drobní spotřebitelé elektřiny?
Zákazníky svěřenými do mé péče jsou velké výrobní podniky typu automobilová
výroba, hutní výroba, sklářská výroba.
Jaký je hlavní rozdíl mezi tím, být manažerem prodeje elektřiny, a např. být manažerem prodeje domácích potřeb?
Prodej elektřiny má svá speciﬁka. Rozdíl je v komoditě, samozřejmě. Prodej elektřiny je svým způsobem prodejem služby. Prodejem elektřiny vztah se zákazníkem
nekončí, ale naopak začíná. Začíná komunikace a „poprodejní“ péče.
Máte ve své funkci velkou zodpovědnost?
Každá pozice v naší společnosti má svou zodpovědnost. Jednotlivé zodpovědnosti
samy o sobě mnoho neznamenají. Velikost mé zodpovědnosti spočívá v tom, že je
součástí mnoha dalších zodpovědností a je s nimi v souladu. Celkovým výsledkem je
spokojený zákazník. Spokojený zákazník – to je pro mne velká zodpovědnost.
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Co vás na vaší práci nejvíc baví?
Prodej elektřiny je nesmírně zajímavý obor. V současné době zde probíhají velké
změny, což jej dělá ještě zajímavějším. Řekl bych, že energetika je z hlediska dlouhodobé prosperity velice atraktivní odvětví. Energie bude potřeba stále a vypadá to,
že stále více. Navíc je zde obrovský prostor pro prodej služeb s přidanou hodnotou.
Není to jen o prodeji elektřiny nebo o dopravě elektřiny. Podívejte se na jiná průmyslová odvětví, např. telekomunikace, IT, bankovnictví. Úspěšné podnikání nespočívá
jen v prodeji primární služby nebo produktu. Je to o prodeji dalších, doplňkových
služeb, energetických i neenergetických. Těším se, až bude energetický trh na
stejné úrovni nabídky a prodeje doplňkových služeb a poprodejní péče jako již
zmíněné obory. Jsem velice rád, že se mohu na těchto změnách podílet svým malým
podílem. Nemohl bych být obchodníkem, kdyby mě nebavila komunikace s lidmi.
Lidé jsou úžasným zdrojem nápadů, myšlenek a energie. Tím, že člověk neustále
hovoří s mnoha lidmi, se vlastně neustále zdokonaluje ve svém vlastním projevu,
chování a vystupování. Stačí jen dobře pozorovat a neustále máte kolem sebe
mnoho studijního materiálu.
Co byste doporučil mladým lidem, kteří uvažují o zaměstnání v energetice?
Na základě mých zkušeností mohu mladým lidem, kteří se již rozhodli pracovat
v energetice, jejich rozhodnutí schválit a podpořit je v tomto rozhodnutí. Ostatním,
kteří o zaměstnání v energetice ještě neuvažují, ale zatím se pro žádný jiný obor
nerozhodli, mohu poradit, aby rozšířili své obzory a našli odvahu se s energetikou
seznámit.
Jak trávíte nejraději svůj volný čas?
Je velice důležité umět si rozdělit život na pracovní a mimopracovní. Obě tyto části
musejí být v rovnováze.
Nejradši trávím volný čas se svojí partnerkou, rodinou, pejskem, přáteli. Rádi se
projdeme někde po kopcích. V Čechách existuje mnoho krásných míst, která stojí
za to vidět. Občas si chodím zacvičit, učím se jezdit na kolečkových bruslích, přečtu
si knížku. Prostě pohoda. Snažím se trávit svůj volný čas tak, abych z toho měl dobrý
pocit a hlavně takovým způsobem, který mě nabije energií pro další každodenní
fungování.
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ODBORNÍCI NA TEPLÁRENSTVÍ
STANISLAV DEKAŘ
A PETR HANDLÍŘ

„ÚSPĚCH VEŠKERÉ NAŠÍ PRÁCE JE ZALOŽEN NA TÝMOVÉ SPOLUPRÁCI,
DŮVĚŘE A ZODPOVĚDNOSTI.“
Pánové, jak přesně se nazývá vaše funkce a v čem spočívá vaše práce?
STANISLAV DEKAŘ – VEDOUCÍ ODDĚLENÍ SPRÁVA HMOTNÉHO INVESTIČNÍHO
MAJETKU TEPLÁRENSTVÍ.
Jako vedoucí oddělení zodpovídám za činnosti vyplývající ze správy, řízení a provozování Soustavy Centralizovaného Zásobování Teplem Elektrárny Hodonín. To znamená za obnovu a doplňování výrobního zařízení, za vypracování místních provozních předpisů, za správnou činnost jednotlivých technických pracovníků v oddělení,
za přípravu a realizaci stavebních akcí a staveb, za sjednávaní smluv, komunikaci
s dodavateli, provádění oprav, kontroluji čerpání rozpočtů a kvalitu dodaných součástí i prací, zabezpečuji přípravu a realizaci staveb a jejich následné uvedení do provozu v oblasti teplárenství. Musím obsáhnout i mnoho dalších činností třeba v oblasti
bezpečnosti práce, dokumentace a podobně.
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PETR HANDLÍŘ – SPRÁVCE HMOTNÉHO INVESTIČNÍHO MAJETKU PRO ZDROJE
A ROZVODY TEPLA
Zodpovídám za správu hmotného a nehmotného investičního majetku teplárenství – zdroje a rozvody tepla. Zodpovídám za rozvoj, obnovu a doplňování výrobního
zařízení, jeho opravy a údržbu. Musím mít přehled jak o technice tak o ekonomice.
Zasedám ve výběrových řízeních na dodavatele a zajišťuji vypracovávání podkladů
pro kontrakty a připomínkování obchodních smluv. Když se stane nějaký problém,
zodpovídám i za likvidaci poruch.
Jak jsou vaše funkce významné pro provoz uhelné elektrárny?
Náplní klasické elektrárny uhelné je výroba elektrické energie. Teplárenství se v ní
omezuje jen na vytápění vlastních objektů a ohřev užitkové vody pro vlastní spotřebu. Jiné postavení má v uhelkách s kombinovanou výrobou elektrické energie
a tepla – tady jeho postavení výrazně vzrůstá. U nás zásobujeme teplem nejen
město Hodonín, ale dokonce i slovenské město Holíč. Jsme pravděpodobně světová
rarita, jediná elektrárna, která dodává teplo do zahraničí. V podstatě všechny uhelné
elektrárny ČEZ dodávají také teplo. Teplárenství se tedy podílí na tvorbě zisku naší
společnosti.
Kudy vedla vaše cesta k současnému zaměstnání?
STANISLAV DEKAŘ
Od základní školy byla mým přáním strojní průmyslovka a pak práce v tehdy zbrusu
nové Elektrárně Hodonín. Přesto, že jsem základní školu ukončil s vyznamenáním,
dostal jsem se pouze na hornické učiliště, kde jsem se vyučil horníkem pro dobývání
lignitu. Je to palivo, které se spaluje v Elektrárně Hodonín. Ve volném čase na učilišti
jsem mj. absolvoval večerně gymnázium v Kyjově. Pak jsem studoval na VUT Košice
důlní měřičství. Pro nedostatek pracovních příležitostí v Jihomoravských lignitových
dolech jsem nastoupil (konečně!) v Elektrárně Hodonín nejprve jako topič, strojník
napáječek, směnový mistr strojovny. Pak jsem začal studovat večerně ještě strojní
průmyslovku, protože pro obor jsem neměl úplné střední odborné vzdělání. Po maturitě jsem absolvoval dálkově tříleté studium obor teplárenství. V té době Elektrárna
Hodonín vlastnila pouze 0,6 km parovodního napáječe z elektrárny do Družstevních
vinných sklepů Hodonín. Moje diplomka pojednávala o využití elektrárny Hodonín
pro centralizované zásobování města teplem, k čemuž posléze došlo. Mému odbornému růstu hodně prospěla spolupráce se zkušenými pracovníky rozvodu tepla
z Teplárny Brno. Další vzdělávání v oboru – samostudium odborné literatury, zákonů,
účast na odborných seminářích organizovaných Teplárenským sdružením atd. je samozřejmostí. Pokud chcete udržet krok s dynamicky se rozvíjejícím oborem, musíte
se celoživotně soustavně vzdělávat.
PETR HANDLÍŘ
Po maturitě na středním odborném učilišti v Ostravě (obor mechanik automatizační
techniky) jsem nastoupil v Elektrárně Hodonín na oddělení Měření a regulace jako
mechanik. Z provozu v elektrárně jsem přešel na rozvod tepla. Koncem 90. let jsem
absolvoval na VUT v Brně v rámci celoživotního vzdělávání v energetice kurs „Ino-
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vace v teplárenství“. Samozřejmě neustále sleduji nejnovější vývoj v oblasti teplárenství. Poněvadž chci svou profesi vykonávat co nejlépe, zajímám se o nové poznatky,
zkušenosti, technologie apod.
Jak vidíte význam ve využívání elektráren i pro výrobu tepla a jak vidíte perspektivu
takovéto kogenerace?
Teplárenství u nás v České republice, obdobně jako jinde v Evropě, je v současné
době vystaveno důsledkům souvisejícím s otevřením trhů v energetice. Růst cen paliv a tím i energií má další podstatný vliv na hospodářství všech zemí. Nedostatečně
fungující trhy svým důsledkem všechny nepříznivé dopady dále násobí. Příkladem
může sloužit s velkou slávou otevřený trh se zemním plynem. Součet všech těchto
vlivů vyústil v nárůst ceny plynu za rok 2005 o cca 50 %. Zde bych chtěl zdůraznit, že
teplárenství založené na kombinované výrobě elektrické a tepelné energie zůstává
stále jednou z největších příležitostí jak zvyšovat energetickou účinnost využití
primárních zdrojů, zkvalitňovat životní prostředí a jak zabezpečit dnes i v budoucnu
tolik potřebnou energii.
K hlavním výhodám kombinované výroby elektřiny a tepla patří využívání místních
energetických zdrojů, přibližování výroby k místům spotřeby a vytváření regionálních
infra-struktur s vazbou na sociální a průmyslovou stabilitu. Hlavním přínosem je pak
úspora paliv a z toho vyplývající ekologické, národohospodářské a jiné efekty. I Evropská unie v současnosti razí zásadu neplýtvat surovinovými zdroji a dostát mezinárodním závazkům v oblasti snižování skleníkových plynů. Zvýšit podíl elektřiny vyrobené
z kombinované výroby elektřiny a tepla si dala jako jednu z priorit do roku 2010.
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Jak byste popsali váš pracovní i osobní vztah. Vztah kolegů, z nichž jeden je zkušený
odborník před odchodem do penze a druhý jeho perspektivní náhrada?
STANISLAV DEKAŘ
Z práce v dole jsem poznal význam slov „spoluzodpovědnost, být odkázán na spolupracovníka, přirozená autorita apod.“ Na základě těchto zkušeností jsem se v oblasti
teplárenství vždy snažil, abychom byli rovnocennými spolupracovníky. Teplárenství
nemělo vždy ustláno na růžích. Dobré výsledky vycházely vždy z dobré práce celého
kolektivu, jedná se o týmovou práci, sólisté nemají naděj na úspěch. Autorita nadřízeného musí být přirozená, vycházet z toho co pracovník zná a umí – ne z toho, že
byl jmenován do funkce. V pracovním kolektivu se vzájemně doplňujeme. Mladší generace je bystřejší, ﬂexibilnější, nedělá jí problém změna pracovního stylu resp. používání nových technologií. Pokud se jim „TEPLÁRENSTVÍ“ stane celoživotní láskou,
nemám o budoucnost teplárenství u ČEZ resp. v Hodoníně strach.
PETR HANDLÍŘ
Vážím si svého zkušeného kolegy jako odborníka i jako člověka. Spolupracujeme
při řešení každodenních pracovních záležitostí a vzájemně se doplňujeme. Úspěch
veškeré naší práce je založen na týmové spolupráci, důvěře a zodpovědnosti.
Co byste poradili studentům, kteří o vaší profesi uvažují, příp. rozhodují se o zaměstnání v energetice?
Aby neměli strach studovat technické směry. Bez energie se tato současná ani
žádná budoucí generace neobejde. Je to perspektivní obor a stojí to zato jej studovat. Ovšem je potřeba mít k tomuto oboru vztah a věnovat se mu s plným nasazením.
Jak nejraději trávíte volný čas?
Samozřejmě hlavně v rodině a při prácí na zahradě – zelinářství, sadovnictví (meruňky, švestky, jabloně a produkty z nich vyrobené) a vinohradnictví. U nás na Hodonínsku nesmí u nikoho vinohrad chybět! Oba se věnujeme i sportu, když to jde, tak
aktivně, ale hlavně pasivně. Stanislavovi zbývá čas i na práci v zastupitelstvu města.
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