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V
evýrobnímzávoděstavebníspolečnos‑
tiHochtiefvPlanénadLužnicípracuje
200 řemeslníků. Velká část z nich déle
než 25 let. Spousta zkušených pracov‑
níků se chystá brzy odejít do důcho‑
du. „Vnadcházejících šesti letechbude
20procent zaměstnancůzávoduvdů‑

chodovém věku,“ dodává Miroslav Kos, HR ředitel
Hochtiefu. Firma se proto před dvěma roky rozhodla
zúročit bohaté zkušenosti svých pracovníků a přišla
s projektem „Obroda Plané“.
Cílem projektu je vytvořit systém nástupnictví

a předat znalosti a dovednosti další generaci řeme‑
slníků. „Řemeslné obory neprodukují dostatečný po‑
čet kvalitních studentů, které by bylo možné zapojit
doprácebezzaučení,“upozorňujeKos.Manažeřifirmy
zpočátkuvytipovaliklíčovépoziceazmapovalimožné
posuny v zaměstnanecké hierarchii a kritická místa,
kdechybímladípracovníciproobsazenípoziceahrozí
narušení pokračování řemeslné zručnosti.

Mladí řemeslníci z Indie i dětských domovů
Kromě středních škol a učilišť hledá Hochtief mladé
řemeslníky také na Ukrajině, v Indii a v tuzemských
dětských domovech. „Podobně jako u škol je pro nás
zásadnípřístupvedenídanéhodětskéhodomova,pro‑
tožebezoboustrannémotivacenašespoluprácenemá
naději naúspěch,“ říkáKos.Podlevedoucíhovýrobní‑
hozávoduvPlanéMichaelaŠvandysekaždýnováček
dokáže řemeslo naučit, kdyžmá správný vzor.
Personálníoddělenífirmymánastarostivytipování

schopnýchmistrůa jejichpřípravunanovouroli. „Pro
mistry to není jednoduchá situace. Jsou řemesla, kde
se učenímladýchkolegůdaří lépe, ale i taková, kde to
toliknejde.Napříkladsvářeči jsoupronásdlouhodobě
oříšek,“ přibližuje HR ředitel Kos.
Doprojektusezapojila celá společnostnapříčúrov‑

němi.Kroměmistrůtovyžaduje takézapojeníaškole‑
nímanažerů. „Bavímesesmentoryoodlišnostechpo‑
tenciálníchzaměstnanců.Rozdíly jsouznačné,nacož
není každý z nich připravený,“ vysvětluje Kos.
Kromě generačních a kulturních odlišností mají

mentořipovědomítakéotom,co jejichsvěřencemoti‑

KMOTŘI RADÍ MLADÝM KOLEGŮM.
SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ SE VYPLÁCÍ
ŘADĚ FIREM SE OSVĚDČUJÍ PROGRAMY, VE KTERÝCH ZKUŠENÍ PRACOVNÍCI
POMÁHAJÍ MLADŠÍM. „KMOTŘI“ BEROU SVOJI ROLI JAKO OCENĚNÍ.
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vujekpráci. „Mistřimají odučňůvyšší očekávání, než
je realita, zároveň si dostatečně neuvědomují limity
v současné nabídce na pracovním trhu,“ dodává Kos.

VUnicornu pracuje více než 200 „kmotrů“
Česká softwarová společnost Unicorn přišla s pro‑
jektem kmotrovství, tedy partnerství mezi staršími
amladšími kolegy, už před 10 lety. Kmotři jsou starší
rádci a dlouhodobí kariérní průvodci svýchmladších
kolegů.Každýznichmásvéhokmotraodprvníhodne
vefirmě. „Řeší spolunejenaktuálnípráciapoziciméně
zkušeného kolegy ve firmě, ale také jeho další rozvoj.
Kmotrsi sesvýmjuniornímkmotřencemvytvářímen‑
torský vztah a pomáhá mu etablovat se ve světě IT,“
dodává výkonný ředitel Unicorn Systems Jan Jaroš.
Protožesekmotřinemění,mohoudlouhodoběpod‑

porovat rozvoj silných stránek svých svěřenců, iden‑
tifikovat jejichoblasti pro zlepšení adoporučovat jim
rozvojové aktivity a umístění na projekty.
Vespolečnostivsoučasnostipůsobívícenež200zku‑

šených kmotrů, kteří zastřešují růst IT specialistů.
„Jsoutonejzkušenějšímanažeři,konzultanti i členové
topmanagementu, schopní předávat své know‑how
a zkušenosti ostatním kolegům a zároveň vést amo‑
tivovat lidi,“ přibližuje Jaroš. Status kmotrovství je
podle něj prestižní i pro samotné kmotry a Unicorn
tím vyjadřuje důvěru a uznání klíčovým spolupra‑
covníkům. Kmotrům je v průměrumezi 35 a 40 lety.
Kmotrem se může stát každý zaměstnanec, který

ve společnosti pracuje nejméně dva roky a má přiro‑
zené vlohy pro mentorování a vedení. Důležité jsou
také prokazatelné seniorní zkušenosti v dané oblasti
technologií nebo byznysu.
Správný kmotr má podle ředitele Jaroše také roz‑

vinutou emoční inteligenci a orientuje se v mezilid‑
ských vztazích a komunikaci. „Individuální přístup
amentorskývztahkesvýmsvěřencůmčastopřenášejí
i do řešení osobních záležitostí a soukromí, pokud je‑
jich svěřenec potřebuje pomoc,“ popisuje Jaroš.
Další společností, ve které funguje systém, kdy je

každémunováčkovipřidělený jehovlastní „buddy“, je
operátorVodafone.Účel jepomocinovémukolegovise
začleněnímdofirmyadovšechnáležitostí jej zasvětit.

Kdyžmladí školí své zkušené kolegy
Celosvětový gigant Microsoft, včetně tuzemské po‑
bočky, nabízí každému zaměstnanci mentorování
seniornímkolegou. „Podporujemetaké reverznímen‑
toring, kdy mladí zaměstnanci sdílejí své zkušenosti
se zkušenými kolegy, zvláště pak v oblastech, které
jsou pro mladší generace přirozené, jako například
práce s novými technologiemi a sociálními sítěmi,“
říkáNadineMacDonald,HRředitelkačeskéhoMicro‑
softu. Reverzní mentoring využívá například i Česká
spořitelna.
SpolečnostMicrosoft se věnuje také podpořemla‑

dýchženavychovávágeneraci lídryň.Program„Fema‑
le Leaders on theWay“ zahrnuje spolupráci mladých
talentovanýchžen se zkušenýmimanažerkami.Mezi
aktivity patří workshopy, stínování, mentoring, ale
i osobní rozhovory o kariéře. Technologická firma se
věnuje také přivedení více žen do oboru IT.
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Řemeslní mistři mají od učňů
vyšší očekávání, než je
realita. Zároveň si plně
neuvědomují omezenost
nabídky na trhu.
Miroslav Kos
HR ředitel Hochtiefu

Kmotři
v Unicornu
Kmotr si se
svým juniorním
kmotřencem
vytváří
mentorský
vztah
a pomáhá mu
etablovat se ve
světě IT.
Foto: Unicorn
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Dům zahraniční spolupráce ve spolupráci s Ministerstvem
školství mládeže a tělovýchovy vyhlašuje další ročník
Evropské jazykové ceny Label.

Odstranění
jazykových bariér
s cílem vytvořit
dynamické
příhraniční regiony

Dopad projektů
zahraničních
mobilit učitelů
a žáků na rozvoj
cizojazyčných
kompetencí

Rozvoj inkluze
ve školách a pod-
pora učitelů a ve-
doucích pracov-
níků škol s cílem
zlepšit přístup
k rozmanitosti

Jazyky
v celo-
životním
vzdělávání

Termín
přihlášek je

do 23. 3.
2018
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podmínky a parametry – viz:
www.inzerce.iHNed.cz
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