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Co firemní dress code
povolí počítačové
vývojářce, neprojde
sekretářce...

						

Krásná
a v poklusu

I „ajťáci“ povezou ženu do porodnice
a jejich děti budou chodit do škol…
Administrativní síly a méně kvalifikované manuální pracovníky
patrně brzy nahradí počítače a roboti. Vzhledem k nadprodukci
a konkurenci uspějí jen kvalitní výrobci. Přesto není důvod
propadat panice, Stále tu totiž budou nezastupitelné obory!
PSycholog Dalibor Špok vidí optimisticky profesní budoucnost
pro spoustu lidí v následujících oblastech.
Vzdělávání
Učitelé se dnes příliš
vysoké prestiži netěší
a nad výplatnicí pláčou.
To se změní! Uspěje
ten, kdo bude schopen
se rozvíjet a dovzdělávat. I v době on-line
kurzů a vzdělávacích
aplikací nastane hlad po
konkrétních živých průvodcích. Učitelé budou
ovšem muset umět pracovat s technologiemi.
Čím méně bude dětí, tím
více budou lidé ochotni
připlatit za vzdělávání,
které je bude rozvíjet.
● Zdravotnictví
Všechny jeho stupně
od pečovatelek a zdra●

Co vám nikdo
neřekne na potkání

Řada informací o kariérních možnostech se šíří šeptandou. Ví o nich
jen určitý spřátelený okruh lidí, a pokud nemáte svůj zdroj, máte smůlu!
Některé z nich teď pro vás zdarma odtajníme.
Aplikace, které vám ulehčí
pracovní život

není hraní jako hraní
Nadáváte, že vaše děti místo toho, aby dělaly
něco pořádného, dřepí u deskových her či kartiček
Magic? Počítačové i technické firmy jim ale dost
možná v budoucnu za to, že vyhrály národní kolo
v deskových hrách nebo se umístily v klání kartiček
Magic na mezinárodní úrovni,
připočítají body. Obě tyto
záliby totiž vyžadují logické
a kombinační uvažování.
Samozřejmě jde o doplňkovou
zálibu v osobním volnu.
Speciálně u „kartiček”, kdy
se některým talentovaným
jedincům daří vyhrávat
i vyšší částky, hrozí, že hodí
studia i práci za hlavu…
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Profinaut
Nechcete pracovat na plný úvazek?
Aplikaci si oblíbily matky malých
dětí i lidé toužící po možnosti
vyzkoušet si projektovou práci pro
různé firmy, případně ti, kteří z různých důvodů (třeba i zdravotních)
nechtějí sedět 8,5 hodiny denně
na jedné židli. Aplikaci dostupnou
pro Android i pro iOS si stáhnete
a zdarma vyplníte svůj profil. Ani
firmy, které databázi 900 Profinautů se 130 odbornostmi využívají, nic
neplatí. S aplikací pracuje kolem
3000 firemních uživatelů.

●

Práce za rohem
Pomáhá každému, koho už nebaví
trávit čas dojížděním.
Na interaktivní mapě hned uvidíte
nabídky ve vašem nejbližším okolí.
Do aplikace zadáte požadavek,
například „asistentka“, a ona vám
ukáže firmu hledající asistentku
v okruhu podle nastavených
parametrů. Momentálně Práce za
rohem nabízí 40 000 pracovních
pozic. Za rok a půl existence si ji
stáhlo 500 000 uživatelů a několik
týdnů byla nejstahovanější aplikací
českého App Storu.

●

votních sester až po
špičkové lékaře. K tomu
se přidruží odborná
práce fyzioterapeutů,
fitness trenérů a cvičitelů. Vzhledem k čím dál
častěji odkládanému
početí mají budoucnost
i reprodukční kliniky
a léčba neplodnosti.
● Věda
Svět postaví před lidi
nové problémy, které
bude potřeba poctivě
promyslet. Kreativní lidé
budou vždycky žádaní.
● Služby
On-line bankovnictví je
běžná věc, ale počítač
vás v kadeřnictví neučeše. Osobní přístup zažije

renesanci. Nikdo nechce
být jen číslo v databázi.
● Gastronomie
Jíst se musí. Gastronomie bude stejně jako
dnes procházet módními
vlnami a technických
pomůcek bude přibývat,
ale neobejde se bez kuchařova talentu a smyslu
pro kombinace chutí.
● Showbyznys
a umění
Lidé se budou chtít
bavit a kompenzovat si
přetechnizovanost světa
stykem s živou kulturou.
● Řemesla
I v době 3D tiskáren jsou
obory, kde je um lidských
rukou nezastupitelný.

V pracovním tempu se vám
budou hodit pohodlné lodičky
na širokém nebo nízkém
podpatku. Absolutní nezbytností
je samozřejmě elegantní
a praktická kabelka
na vše potřebné.
Vínové,
Baldinini,
13 520 Kč

Černé,
Esprit,
1999 Kč

Vzorované,
Zara,
999 Kč

Bordó,
CCC, 1999 Kč

Klasický životopis
dneska nestačí
Němci tomu říkají Bewerbung
a zaměstnavatelé se jej
dožadují už několik desetiletí.
Bewerbung je balíček dokumentů,
který se u sousedů předkládá
zaměstnavateli automaticky.
● Obsahuje motivační dopis,
životopis, různá vysvědčení
a ocenění (třeba i diplom z dětské
výtvarné soutěže), diplomy ze
sportovních klání, vyznamenání,
certifikáty jazykových kurzů,
doporučení předchozích
zaměstnavatelů… To vše prozrazuje
šíři vašich zájmů a aktivit. Proto si
nechte na vše vystavovat „papír“!

●

vysoká škola:
Lepší žádná
než nedodělaná
Zlaté časy „věčných studentů“, kdy se
třicetiletý muž usilovně pokoušel dokončit
několikátou vysokou školu, skončily. Podle
manažerů tito mladí lidé vysílají vzkaz, že se
nedovedou rozhodnout a neumějí dotahovat
věci do konce. A také, že jsou vlastně tak
trochu líní – nechce se jim prostě do praxe.
I móda studovat dvě vysoké školy
najednou, která frčela zejména mezi
„šprtavými“ slečnami, už ustupuje.
Mnohem důležitější je
praxe při studiu.

Béžová,
Baťa,
1999 Kč

Modrá,
F&F, 699 Kč
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S jakými jazyky mají Češi šanci
„udělat díru“ do světa?
O angličtině ani mluvit nemusíme, ta by měla být samozřejmostí. Po
kterém druhém jazyku tedy sáhnout a kdy a komu se hodí nejvíce?
Němčina
České země bývaly dvojjazyčné a ještě
za první republiky měl minimálně
základy němčiny skoro každý. Po válce
u nás upadla v nemilost a rehabilitace
se dožila až po revoluci díky silnému
ekonomickému napojení na Německo.
Výhody: Gramatika má pevný řád
a pravidla, je určitě snáze naučitelná
než třeba francouzština. Využijí ji
zejména lidé pracující ve strojírenství
nebo automobilovém průmyslu. A také
obyvatelé příhraničních oblastí a zdravotníci se zájmem pracovat v Německu.
Nevýhoda: Mimo střední Evropu se
s němčinou moc nedomluvíte.

neseďte za pecí...

Španělština
Zažívá obrovský boom, středoškoláci
ji upřednostňují před němčinou.
Výhody: Je relativně snadná. Kromě
Španělska se s ní domluvíte po celé
Latinské Americe včetně Brazílie, velmi
rozšířená je i na jihu USA.
Nevýhoda: Ve většině českých firem
ji příliš neuplatníte.

●

Upravenost
je důležitá.
Když má firma
na výběr, sáhne
po „úhlednějším“
uchazeči.

Na věku
nezáleží, důležité
je nebát se!
Vendulka Raymová, jednatelka společnosti
Bohemia EU Planners, nabízí začínajícím
podnikatelům a podnikatelkám všech generací
zapojení do projektu mobility podnikatelů
v zemích Evropské unie. Cílem odborných
1 až 3měsíčních stáží v hostitelských zahraničních
firmách je propojit lidi, kteří pak mohou dále
spolupracovat, nabrat nový vítr do plachet
a poznat cizí zemi trochu jinak. Náklady spojené
s pobytem jsou hrazeny z dotace EU.
Bohemia EU Planners je zprostředkovatelská
organizace pro Českou republiku.
Více na www.bohemia
euplanners.eu/projects.html.
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Francouzština
Jazyk vzdělanců, diplomatů a aristokra
cie převálcovala angličtina. Navzdory
všem snahám má lepší časy za sebou.
Výhoda: Je krásná, libozvučná a mimo
Evropu ji využijete především v severní
a střední Africe a v Kanadě.

●

Zkuste štěstí

Šance od Evropské unie
CÍTÍ SE MLADÍ ČEŠI JAKO EVROPANÉ? UMĚJÍ VYUŽÍT PŘÍLEŽITOSTI
A NASTARTOVAT SVOU KARIÉRU UŽ PŘI STUDIU? PROJEKT MOTIVAČNÍCH
STÁŽÍ „PROČBYNE“ JIM DÁVÁ ŠANCI, JAK VYZKOUŠET VYSNĚNÉ
PRACOVNÍ POZICE A VYLEPŠIT SVŮJ ŽIVOTOPIS.
Projekt europoslankyně Martiny Dlabajové nazvaný
PročByNe je určen mladým lidem od 18 do 25 let,
kteří mohou stínovat špičkové manažery, politiky či
mistry řemesla v Česku i v zahraničí. Dvoutýdenní
stáže absolvovalo již přes 50 studentů a v listopadu
usedne další z nich do křesla vedle předsedy
Evropského parlamentu. Mottem projektu je výzva:
Neseď v koutě a začni se učit od nejlepších! Projekt
na podporu zaměstnanosti absolventů škol a učilišť
běží třetím rokem. Více na www.procbyne.cz.

Připravili: denisa prošková a marek cpin; foto: shutterstock (10), archiv firem

Pokud pošilháváte po „lepším“
zaměstnání v zahraničí,
nepodceňte tamější zvyklosti.
Svět je v pohybu, za prací se
bude migrovat nejen v rámci
republiky, ale i ostatních
států. Pokud to jde, Vyjeďte
na stáže, výměnné pobyty,
jazykové kurzy či na brigády
do zahraničí! Proč?
1 Kvůli cizímu jazyku!
Do lukrativní práce vás nevezmou,
když jen tak trochu „mektáte“,
každopádně ale platí, že zlepšení se
počítá! Tři měsíce v zahraničí vydají
za dva roky jazykových kurzů doma.
2 Kvůli poznání sebe sama
Osobní zkušenost je nepřenosná.
Ujasníte si, na co máte a na co nemáte, a uvidíte nejen zápory, ale i klady
rodné země. A třeba si přestanete
říkat: „Kdybych tu práci, kterou dělám
doma, dělala v zahraničí, vydělávala
bych výrazně víc.“ Opravdu? A dostala
byste se tam k ní vůbec?
3 Kvůli profesní perspektivě
Zahraniční pracovní zkušenosti, i když
třeba ne z oboru, hovoří o vaší odvaze
a houževnatosti. Minimálně o tom,
že nejste bázliví a snesete nepohodlí,
protože práce v cizině obvykle zname
ná velký krok z komfortní zóny.

●

Žádná, ani ta sebemenší kancelář
se neobejde bez důležitých
nezbytností a pomocníků.
Tak vybírejte dobře...
L iner Stabilo
point 88 s hro
tem v kovo
vém pouzdře
nabízí výběr
až ze 47 barev.
Cena asi
20 Kč / kus

Nevýhoda: Pro toho, kdo s ní nezačal
v dětství, je těžká na učení. Ale právě
pro její obtížnost se s ní zařadíte do
„elitního klubu“.
Ruština
Jazyk povinný za socialismu si vyměnil
místo s němčinou. Zatímco ta byla do
revoluce v nemilosti a pak „vstala z po
pela“, s ruštinou po roce 1989 nechtěl
nikdo nic mít.
Výhody: Jako slovanský jazyk se
Čechům dobře učí. Kromě Ruska
a postsovětských zemí se s ní domluvíte
i ve většině zemí střední Asie. Využijí
ji obchodníci a ekonomové. Oblibě
se navíc těší i ruská kultura: balet,
literatura, divadlo.
Nevýhoda: Pro mladší generaci může
být azbuka oříšek.

●

Dochvilnost
je základem
úspěchu...
Hodinky Gant
Detroit Lady,
cena od 3390 Kč,
a Wilmington
Lady, cena
od 4190 Kč

Latina
Má specifický význam pro studenty
medicíny, přírodních věd a historie.
Výhody: Kdo se ji naučí, snadno se mu
pak učí i další románské jazyky.
Nevýhoda: S„mrtvým“ jazykem si moc
nepopovídáte.

●

Otazníky nad čínštinou
Sice se o ní mluví jako o jazyku
budoucnosti, ale tím se vzhledem
k obtížnosti nikdy nestane. Zkusit
to ovšem můžete!

HTC U11
v unikátním
odstínu Red
Solar koupíte
jen na www.
htc.com za
17 990 Kč

●

Vidíte špatně na dálku
i na blízko? V OpticLabu
pořídíte až do konce
října druhý pár multi
fokálních skel zdarma.
Více na www.opticlab.cz.

i v práci můžete zářit
anI v byznys šatníku
nezapomínejte
na přitažlivost
a podpořte ženskou
siluetu pouzdrovou
sukní, košilí nebo
halenkou se
zajímavým detailem.
a podpatky, ovšem!

další
módní
inspiraci
najdete na
straně 65.

Pásek,

Takko,
199 Kč

Kotníkové boty,
F&F, 749 Kč

Košile,
Esprit, 1299 Kč

Sukně,
Mango, 1299 Kč
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