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C O  S E  D Ě J E

POPRVÉ
V BRATISLAVĚ
Již 23. 3. 2023 se v moderním bratislavském HubHubu
Twin City uskuteční první slovenský LEARN & TECH
nabitý technologiemi ve firemním vzdělávání. Úvodní
příspěvek se zaměří na trendy, 10 partnerů představí
své digitální nástroje a akci uzavře panelová diskuse.

Celou akci otevře příspěvek Brana Frka, learning
designera a experta na technologie ve vzdělávání. 
Mezi partnery, kteří vystoupí a jejichž řešení si budete moci
sami vyzkoušet, jsou společnosti a projekty elearnmedia,
Digiskills, LearnerOn, Seduo, Scormium, Clashing,
Xlearning, humancraft, Red Button EDU či MotivP. 
V panelové diskusi kromě Brana Frka vystoupí Marek
Csóka ze společnosti Orange a Ivana Jurčišinová z EY.
Akce se uskuteční prezenčně i online.
Podrobnosti a registrace na webu www.learnandtech.eu.

VYCHÁZÍ
ROČENKA 2022
Rok 2023 byl Evropskou komisí zvolen rokem doved-
ností ("skills"), a zaměří se tak na klíčová témata, která
jsme již v našem časopise řešili. Především jde o "re-
skilling" a "upskilling. A právě tato témata jsou i pod-
titulem tištěné ročenky Firemní vzdělávání 2022.

(red)

Kromě všech rozhovorů, klí-
čových pojmů a aplikací naj-
dete na 80 stranách dalších
14 článků a také speciální pří-
lohu "Designování komplex-
ních dovedností s využitím
evidence-informed přístupu"
autorů Mirjam Neelen a
Paula A. Kirschnera. Více na
firemnivzdelavani.eu/obchod.

(red)

http://firemnivzdelavani.eu/learnandtech
http://firemnivzdelavani.eu/obchod
http://www.learnandtech.eu/
http://firemnivzdelavani.eu/obchod


Autor :  Tomáš Langer

Františku, jak jste dostal od kli-
nické psychologie k tomu, že jste
považován za jednoho z největších
expertů na rozvoj lidských zdrojů? 
Možná by bylo zajímavé mluvit 
o tom, jak jsem se dostal ke klinické
psychologii od inseminátora přes
vazače břemen pod jeřábem. Ale to
by bylo na dlouho. Tedy v klinické
psychologii ještě za totality byl pro-
pracovaný model profesní přípravy.
Atestace a postgraduální vzdělávání.
Atestace byly pro každého stejné,
několikaletá postgraduální příprava
probíhala podle různých 

Františka Hroníka zná snad každý, kdo se pohybuje v oblasti lidských zdrojů a vzdělávání. Jak
se vůbec ke své práci dostal? Jak vnímá vývoj oboru firemního vzdělávání za dobu svého
působení v něm? Jaké chyby my v L&D děláme nejčastěji a jakou roli hrají manažeři?
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František Hroník je
původem klinický psy-
cholog, který do roku
2000 působil v klinické
praxi. Ovšem od roku
1996, kdy založil firmu
agentura Motiv P, seděl
na dvou židličkách. Poté
se rozhodl pro organi-
zační praxi. Svůj psycho-
logický základ ve své
praxi uplatňuje dosud.
Je také autorem mnoha
konferenčních příspěv-
ků, článků a knih.

psychoterapeutických směrů. Já jsem
absolvoval tříletý výcvik v kognitivně
behaviorální terapii, tento evidence-
based přístup je velmi blízký přístu-
pu v HR a managementu. Hlavním
cílem psychoterapeuta bylo, aby
jeho klient byl připraven lépe zvládat
úkoly života, aby byl autorem, nikoli
obětí. Vlastní přechod z ambulance
do HR byl tak trochu náhodný a zá-
roveň plynulý. Majitelé rostoucí
technologické společnosti, krom
jiného otcovi známí, založili i nestátní
zdravotnické zařízení, kde potřebo-

vali atestovaného psychologa. A také
mě pověřovali psychodiagnostikou či
výběrovými řízeními. Pak už nešlo se-
dět na dvou židličkách, zvláště když
přibývali firemní klienti. Cítím se být
reprezentantem řady kariér: země-
dělství, průmyslu, zdravotnictví,
vzdělávání.

Co Vás na tomto oboru baví?
Když tak přemýšlím, tak mě bavilo
všechno, co jsem dělal. Teď jsou to
hlavně rozmanitost, dynamika a ino-
vativnost. Mohu stále studovat, sle-

R O Z H O V O R

ŠTVE MĚ REDUKCE VZDĚLÁVÁNÍ
NA KOMODITU



dobu. Jak vnímáte vývoj tohoto
oboru v posledních letech?
Posuny vnímám v pojetí povinností 
a odpovědnosti. Dá se říci, že dnes 
už nevystačíme s lidmi, kteří si dobře
plní své povinnosti, ale berou si
odpovědnost. To zní přitažlivě, ale je 
s tím spojeno mnoho úsilí, protože se
stále lze potkávat s lidmi, kteří říkají:
"S tím na mě nechoď, řekni, co mám
udělat, a já to udělám." Vím, že se
nám nikdy nepodaří mít 100 % lidí,
kteří si berou odpovědnost, ale pro
to, abychom byli flexibilní a inovativní,
jiné cesty není. Je to o snižování těžiš-
tě rozhodování a posilování samo-
statnosti, aby se co nejvíce problémy
řešily v místě vzniku.
Stejně je to s týmovým učením. Řada
lidí namítne, že máme teambuildingy
apod. Stále žijeme v iluzi individuální-
ho vědění. Na workshopech nebo
trénincích dávám tři otázky. Jedna 
z nich je: Proč to na ledu klouže, když
pevná skupenství obvykle nejsou
kluzká? Většinou dostávám popisné
odpovědi, co se děje. Ovšem jako
skupina už bychom přesné odpovědi
dali dohromady. A ještě kdybychom 
si mohli vzít na pomoc Wikipedii.
Tímto chci ilustrovat týmové učení,
kterému je na školách věnováno málo
pozornosti. V organizacích máme
pojetí jejího řízení odvíjeno od indivi-
duality (job description). Málo pracuje-
me s flexibilitou rolí. Neznamená to

dovat vývoj nejen v HR a managemen-
tu, propojovat, odlišovat podstatné od
nepodstatného, objevovat si principy.
Je toho hodně. Teď žiji tematikou
servant leadershipu, vzpomínám si, že
už dávno před ním filosof Martin
Buber napsal, že Já povstává skrze 
Ty, a další filosof Emmanuel Lévinas
mluvil o tom, že jsme odpovědní za
odpovědnost druhých. Přeloženo 
do managementu je to, že manažer
nepřebírá odpovědnost za druhé, ale
jeho odpovědnost spočívá v tom, že
druzí si berou odpovědnost. To byla
jen malá letmá ukázka propojování.

A je naopak něco, co Vás na vzdělá-
vání ve firmách štve?
Především je to redukce vzdělávání na
komoditu. Vím, že to povětšinou není
dílem HR manažerů či manažerů
vzdělávání. Vzdělávání jako komodita
však znehodnocuje vzdělávání.
Otázku, co mě štve, přesunu raději do
polohy, co mi schází. Schází mi větší
rozlišování cílů a prostředků.
Poměrně často se potkávám se
zadáním, že chceme development
centrum. Když se doptávám, jak na to
přišli, tak se dovídám, že trochu chtějí
rozhýbat tým. Pro mě je to přemýšlení
v náznacích. Dále mi schází větší za-
měření se na principy namísto návo-
dů, které jako sláma čouhají z bot.
Ideálem je mi, když jsou lidé vybaveni
principy a návody si sami umí vytvořit
pro tu kterou situaci. A hlavně mi
schází kritické myšlení. Jako ilustraci
uvedu příklad. Stále narážím na
tradovanou představu levé hemisféry
jako té logické a pravé hemisféry jako
té kreativní. Taky jsem se to učil na
vysoké škole. Ovšem už nejméně 
20 let díky zobrazovacím metodám
víme, že to tak není. Stejně chybná je 
i představa trojího mozku. Schází mi
tedy mnohdy sladění s realitou sou-
časného poznání a schopnost opustit
překonané nebo líbivé.

Trendy ve vzdělávání a rozvoji lidí
sledujete už poměrně dlouhou

popírání individuality. Naopak. 
A ještě mám třetí podnět, který je
provázaný s předchozími. V průběhu
posledních desetiletí se mění pojetí
leadershipu. Už není jen o přesvědčo-
vání, ale i o získávání. Stále více akcen-
tuje osu vize–hodnoty. Dnes se hodně
mluví o servant a remote leadershipu.
To je ovšem na celou disertaci, tak se
raději utnu.

S jakou nejčastější chybou při vzdě-
lávání ve firmách se v rámci své
praxe setkáváte?
Na studiu MBA, kde přednáším mno-
ho let, rozděluji chyby na systémové,
implementační a realizační.
Za systémovou chybu považuji ostré
oddělování interního a externího 
vzdělávání, které je poplatné tradiční-
mu pojetí dodavatelsko-odběratel-
ských vztahů. 
Nebo vzdělávání jako komodita.
Příkladem implementační chyby je
nezapojení nadřízeného do rozvojo-
vého programu a nevytvoření plánu,
co dál, jak zabezpečit transfer.
Realizačních chyb může být hodně.
Třeba ve skladbě tréninkové skupiny,
správném načasování. Za podstatné
považuji však systémové a implemen-
tační chyby, které nejdou omezit
sebelepším výkonem na místě. Stojí 
za to si na HR udělat vlastní seznam,
co u nás mohou být systémové 
a implementační chyby. 

4    |    F I R E M N Í  V Z D Ě L Á V Á N Í

R O Z H O V O R



Jakým způsobem lze efektivně
ověřit získané znalosti a doved-
nosti po vzdělávací akci? 
Problém s měřením efektivity vzdělání
je velká míra zpoždění, se kterým se
projevuje. Stejně jako opatření cen-
trální banky vůči inflaci. Měříme
většinou bezprostřední reakci. Když
někdo absolvuje vysokou školu, mů-
žeme měřit míru uplatnění, například
nakolik jsou nad nějakými mediány
apod. Jenže to je velmi redukcionis-
tické. Velmi těžko měříme, jak ovlivnili
své okolí. Relevantní by bylo měření 
s ročním či víceletým odstupem, kde
by panel expertů očistil měřitelné
výsledky od externalit. To je ovšem
neproveditelné, byť metodologicky
správné. Kromě měření spokojenosti,
ať již bezprostřední nebo s několika-
denním odstupem, doporučuji se
orientovat na aplikace, jejichž zadání
je součástí rozvojového programu. 

Pokud vím, věnujete se výrazně 
i manažerské psychologii. Jaké
chyby manažeři ve vzdělávání
svých zaměstnanců dělají?
"Tak jsem tady a jsem zvědavý, co se
mnou uděláte," je věta, kterou jsem 
v různých podobách slyšel i v ambu-
lanci. U manažerů (teď nemyslím ma-
nažery vzdělávání) je to leckdy podob-
né. V tomto neuvažují systémově, ale
lineárně: trénink – změna na praco-
višti po návratu. Nepodporují trans-
fer. U manažerů vzdělávání také vní-
mám přemýšlení v limitech a lineární
myšlení. Potkávám se s představou
oddělení interního a externího vzdělá-
vání, namísto jeho prolínání.
Někdy před 20 lety na přednášce
studia MBA jeden z přítomných
manažerů velké finanční skupiny
nesouhlasil s tezí, že zvládání emocí
svých a druhých lidí bude základní
manažerskou dovedností. Razil tezi,
že emoce do businessu nepatří.
Dokonce se přitom rozčiloval.
Odpovídal jsem něco ve smyslu, 
že nejvíce energie a peněz je právě 
v emocích. Nepochodil jsem.

R O Z H O V O R  |  I N F O G R A F I K A
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Lze vůbec zaměst-
nance ke vzdělá-
vání motivovat?
Ano. Jen si před-
stavte, že by kouč,
trenér nějakého
špičkového sportov-
ního týmu, jednotliv-
ce, řekl, že buď moti-
vaci má, nebo ji ne-
má, že s tím nic ne-
nadělá, že koně lze
dovést k potoku, ale
už nejde jej donutit,
aby se napil. To by
výsledky s největší
pravděpodobností
neodpovídaly
možnostem. Jak jsem
se už vyjádřil, dnes je
to více o získávání.
Představivostní
kapitál je termín
nobelisty Garryho
Beckera, který jej
propojil s budoucím
užitkem. Mluvím 
o tom proto, že bez
přiblížení budoucího
užitku nelze druhé
získat pro cokoliv.

Kdo nebo co je pro
Vás profesně
největší inspirací? 
Provokace je jeden
ze zajímavých postu-
pů v rozvoji, tak se mi
chce odpovědět: "Od
Mojžíše přes Sokrata,
však to znáte."
Opravdu to tak mám.
Ale když mám uvést
něco vážného, pak
výzkumy Lisy F.
Barrett o emocích,
které bourají zažité
představy. Pojetí mo-
rálních emocí dle
Bernarda Williamse
či pojetí psychologa
Jonathana Haidta.



Umělá inteligence se ve vzdělávání
používá již delší dobu, ale teprve
nedávno se díky projektům, jako je
GPT-3, resp. ChatGPT, dostala do
povědomí široké veřejnosti. Moderní
platformy LXP například využívají
nástroje umělé inteligence pro
tagování (označování) vzdělávacího
obsahu nebo vytváření seznamů
doporučeného obsahu. Umělá
inteligence se užívá také k vytváření
vzdělávacího obsahu, jako jsou videa,
převod textu na hlas, tvorba ilustrací
atd. Potenciál umělé inteligence je
však mnohem větší a pravděpodobně
nedokážeme spolehlivě předpovědět,
kam její rozvoj povede.

JAK VYUŽÍT AI VE VZDĚLÁVÁNÍ?
Ve vzdělávání se bude pravděpodob-
ně jednat o různé nástroje, jako jsou
virtuální osobní asistenti nebo plně
automatizované výukové systémy.
Tam ještě nejsme, ale nové a inovativ-
ní aplikace, které využívají GPT-3 nebo
jiné AI systémy, se objevují prakticky
denně. Avizované brzké uvedení ještě
mnohem výkonnější verze GPT-4
možná způsobí, že to, jak dnes uvažu-
jeme o AI, nám bude za pár měsíců
připadat jako velmi limitované.
Ostatně na obrázku si přečtěte, co si
AI myslí o AI ve firemním vzdělávání.
Co se týče možného dopadu na bu-
doucnost L&D, reálně je zde již dnes
možné využít AI pro tvorbu vzděláva-
cího obsahu. A to dokonce na takové
úrovni, že AI pro vás připraví komplet-
ní vzdělávací intervenci od nastavení
cílů, struktury, přes generování obsa-

Autor :  Brano Frk,  learning designer ,  OPPUS,  brano@oppus.co

Nedávné pokroky v oblasti umělé inteligence (AI) znamenají i potenciál pro vzdělávání, existuje však
řada otázek a nejistot týkajících se AI ve vzdělávání: Co všechno dokáže? Kde ji nejlépe využít? Jaké
jsou její limity? A zejména: Co z toho vyplývá pro tvůrce vzdělávání a další role ve vzdělávání?

UMĚLÁ INTELIGENCE (AI)

hu (texty, videa, testy) a také vyhod-
notí výsledky. Jediné, co potřebuje, je
digitální obsah, který může zpracovat.
Výsledek tedy do značné míry záleží na
tom, jaká je kvalita obsahu, který má AI
k dispozici. Zároveň je to také limitem,
systém sám nic nevymyslí, ale remixuje
obsah, který musí být vytvořen a kurá-
torsky zpracován člověkem s odborný-
mi znalostmi o tématu a ve vzdělávání.
Umělá inteligence tedy sice může od-
stranit některé rutinní a časově nároč-
né činnosti, ale stále vyžaduje talento-
vané lidi, kteří budou vytvářet a kuráto-
rovat obsah, kontrolovat výstupy,
vytvářet smysluplné postupy a propo-
jovat to vše do vzdělávání.

AI JAKO VÝZVA PRO L&D
V L&D tak můžeme více času a energie
věnovat potřebám cílových skupin a
hledáním možností, jak vzdělávání
dělat lépe, tedy úkoly, na které často
nezůstává moc času.

Abychom mohli využít potenciál
umělé inteligence v oblasti L&D,
musíme mít data a informace v digi-
talizované podobě. To je možná jedna
z největších výzev pro L&D, aby trans-
formovaly své procesy a vytvářely
výstupy, se kterými může AI pracovat.
Velkou výzvou pro L&D také je, aby
změnilo své myšlení, zejména v pří-
stupu k učení a vzdělávání, kde bude
hrát stále větší roli to, jak dokážeme
komunikovat s technologiemi, daty, 
a také to, jak dokážeme zprostředko-
vat explicitně lidské zkušenosti a zážit-
ky v technologickém prostředí. 
Je velmi snadné podlehnout dojmu, že
umělá inteligence udělá většinu práce
za nás, ale čelíme zde velkým výzvám,
jak posunout vzdělávání na zcela jinou
úroveň. Nejlepší výsledky jsou vždy
výstupem správného partnerství
člověka a technologie, ať už se jedná 
o jakoukoli technologii, včetně umělé
inteligence.

O  Č E M  S E  ( N E ) M L U V Í
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Momentálně nejpopulárnější aplikace, která je uni-
verzální a nabízí ukázku toho, co je dnes možné s AI.
ChatGPT je chatbot postavený na systému GPT-3. Tento
systém umělé inteligence byl trénován na textech
dostupných na internetu, což kromě značného rozsahu
témat přináší občas i bizarní či nepravdivé odpovědi.
Nicméně ChatGPT je dobrou aplikací pro první kontakt 
s AI a zároveň demonstruje možné výhody a nevýhody
AI. Aplikace je v tuto chvíli zdarma, je potřeba se jen
registrovat. Komunikace je možná i v češtině. Jakmile 
ji vyzkoušíte, zjistíte, že pokládat správné otázky AI (tzv.
prompt) je novou dovedností, která se bude brzo hodit. 

https://chat.openai.com Naše hodnocení: ★★★★★

A P L I K A C E  P R O  V Á S
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APLIKACE PRO VÁS:
CHATGPT
Aplikace, které využívají umělou inteligenci, jsme už na stránkách Firemního vzdělávání recenzovali několikrát,
naposledy v minulém čísle. Zdá se, že v současnosti zažíváme boom aplikací, které jsou přímo postaveny 
na enginech AI. Prakticky denně se objevují nové aplikace a zdá se, že se velmi rychle stanou součástí našich
pracovních i osobních aktivit. Vybrali jsme pro vás dvě aplikace, které jsou nejpřístupnější a (zatím) zdarma 
– nic tak nebrání tomu, abyste si je vyzkoušeli.

EXPLAINPAPER
Jak už sám název napovídá, aplikace Explainpaper
nám umožní rychle a efektivně zpracovávat a vysvětlo-
vat textový materiál. Zároveň je příkladem, jak AI
pracuje. Poskytnete jí materiál (text), AI textu dokáže
porozumět a následně zodpovědět otázky k tématu.
V praxi to znamená, že do aplikace nahrajete text 
v pdf, označíte část, kterou potřebujete vysvětlit nebo
přijít na to, jaká je hlavní myšlenka, případně jak
postupovat v určitých situacích, a aplikace vám
poskytne relevantní odpověď.
Aplikace odpovídá jako svědomitý student – pečlivě,
ale trochu obecně a vágně, přesto je výsledek velmi
dobrý. Představte si, že tak můžeme zpracovat texty
pro naše kurzy nebo se rovnou učit díky interaktivní-
mu dialogu. Aplikace komunikuje i v češtině, stačí se
jen registrovat. Zkuste, budete příjemně překvapeni.

https://explainpaper.com Naše hodnocení: ★★★★★

https://chat.openai.com/
https://explainpaper.com/
https://chat.openai.com/
https://explainpaper.com/


Autorka:  Iva Lízalová,  manažerka rozvoje a vzdělávání ,  CERPEK,  Masarykova univerzita ,  l izalova@cerpek.muni .cz

Adaptace zaměstnanců je jedním 
ze zásadních HR procesů, který
významným způsobem ovlivňuje
personální stabilitu firmy. 
Adaptace je klíčová pro motivaci
nového zaměstnance a v jeho
rozhodnutí, zda na dané pozici setrvá
nebo nikoli. Hraje důležitou roli 
v plnění pracovních činností a proce-
sů. Její zásadní podíl spatřujeme 
v dlouhodobém dosahování cílů
zaměstnance a firmy jako celku.
Pozitivní dopad úspěšně nastaveného
adaptačního procesu nového
zaměstnance je tedy zcela nesporný.

Přemýšlíte nad tím, jak navrhnout adaptační proces ve firmě? Nebo je vaším cílem zefektivnit
již zavedenou adaptaci zaměstnanců? Podívejme se na to, co stojí za úspěšně nastaveným
procesem adaptace a může ovlivnit jeho výslednou efektivitu.
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JAK NAVRHNOUT ÚSPĚŠNÝ
PROCES ADAPTACE VE FIRMĚ

Zcela záměrně zdůrazňuji "úspěšně"
nastavený proces. Nepochybuji 
o tom, že většina firem považuje
adaptační proces za samozřejmost 
a určitý standard. Ale i přesto, že se 
v oblasti adaptace zaměstnanců
posouváme mílovými kroky kupředu,
koncipování samotného procesu
bývá často podceňováno. Možná se
často až křečovitě držíme
personálně-administrativní stránky
věci. Úspěšně navržený proces
adaptace zdaleka není jen o plánech,
systémech a nástrojích. Měl by
obsahovat vždy něco navíc.

Iva Lízalová má bohaté
zkušenosti se vzdělává-
ním dospělých, které
získala během manažer-
ské a lektorské práce 
ve farmacii. Nyní působí
jako manažerka rozvoje
a vzdělávání v Centru
rozvoje kompetencí na
Masarykově univerzitě,
kde se věnuje rozvoji
zaměstnanců v oblasti
kompetencí k vedení lidí
a osobnostních kompe-
tencí. Při své práci si
vždy zakládá na indivi-
duálním přístupu a kon-
taktu se zaměstnanci.

Podívejme se nyní, co může mít 
na nastavení úspěšného procesu
adaptace ve firmě zásadní vliv.

DEJTE ADAPTACI SMYSL
Klíčovou roli při navrhování procesu
adaptace zaměstnanců hraje smysl,
a to v jakémkoliv směru. Mluvíme 
tak o smysluplné adaptaci. I když jste
při navrhování procesu adaptace 
ve firmě teprve na začátku nebo
uvažujete nad revizí zavedeného
adaptačního programu, myslete
komplexně v kontextu celé firmy.
Zásadní je si na začátku položit 

mailto:lizalova@cerpek.muni.cz


pracovníky i řadovými zaměstnanci
pozic, pro které adaptační program
připravujete. Zkušené kolegy zapojte
ihned od začátku do přípravy
adaptačního procesu. Zejména ve fázi
koncepce vzdělávacích aktivit, které
jsou součástí adaptačního programu,
je nutné dokonale znát popis pracov-
ního místa a edukační potřeby z něho
plynoucí. Doporučuji zapojit také
vzorek nových zaměstnanců, kteří jsou
ve firmě zaměstnáni do jednoho roku.
Pomohou vám identifikovat potřeby
přímo z pohledu nováčka a zároveň
odladit případné nedostatky.

SPECIFICKÉ PROSTŘEDÍ SI VYŽADUJE
SPECIFICKOU ADAPTACI 
Analýza vzdělávacích potřeb za pomo-
ci kolegů odhalí i specifické potřeby,
které je nutné při adaptaci zohlednit.
Může se jednat např. o délku adaptač-
ního procesu, místo realizace nebo její
formy. Standardní délka adaptace
kopíruje délku zkušební doby, ale
pokud se jedná o vyšší pracovní
pozice nebo prostředí se specifickými
požadavky na odbornost, může se
jednat až o roční adaptační program.
Za efektivní považuji zřízení školicích
center. S tímto modelem mám pozitiv-
ní zkušenost zejména při sjednocení
procesů a činností celé firmy. Výrazná
efektivita zaškolení nováčka prostřed-
nictvím školícího týmu tkví zejména 
v prvních dnech adaptace. Nováček je
rychle zaškolen v základních proce-
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otázky: Proč to celé vlastně děláte? Co
je cílem adaptačního procesu? Co od
adaptace nováčka firma očekává? Kdo
je v celé adaptaci nejvíce důležitý? Tím
vás chci navést k zamyšlení se nad
podstatou celé adaptace. Adaptace je
primárně o člověku, o novém
zaměstnanci. Vše, co pro něj v rámci
adaptace realizujete, cokoliv mu
nabídnete, s čímkoliv mu pomůžete,
děláte pro něj. Můžete mít nastaveny
sebedokonalejší adaptační plány 
a využívat nejmodernější nástroje
adaptace, ale pokud zapomenete 
na samotného nováčka, oprostíte se
lidsky od procesu, pak adaptace ztrácí
smysl. S tím je spojen i následný
dlouhodobý přínos pro firmu. 
Pokud budete znát, jaký je právě ten
váš smysl adaptace, vyvarujete se
nastavení procesu "adaptace pro
adaptaci" a naplníte potřeby nového
zaměstnance i firmy.

SVOU FIRMU MUSÍTE ZNÁT
K nastavení úspěšné adaptace je
nutná velmi dobrá znalost firmy a je-
jích potřeb. Těžko se nastavuje pro-
pracovaný proces adaptace prostřed-
nictvím zaměstnance – personalisty,
který svou firmu nezná. Znalost cílů,
vizí, strategií firmy a s tím i související
potřeby firmy i nového zaměstnance
jsou při navrhování procesu nezbytné.
Stejně tak i požadavky na výkon pra-
covní pozice a její náplň. Stěžejní je
propojení s vedením firmy, vedoucími

sech a činnostech, na své pracoviště
tak přichází vybaven potřebnými zna-
lostmi a dovednostmi. Tímto krokem
podporujete jeho jistotu a zmírníte
jeho obavy z prvních dnů v práci.

ADAPTACE S PŘIDANOU
HODNOTOU
Pokud jsou vaše ambice větší a cílem
je mít nejen kvalitní proces adaptace,
ale chcete být atraktivní a výjimečnou
firmou, dejte něco navíc. Co tím mám
na mysli? To, že se nováčkovi věnujete
na úrovni personalistů je v pořádku,
ale je to nedostačující. Zapojte vedení
firmy i vedoucí pracovníky a dejte
nováčkovi najevo, že se o něj zaměst-
navatel zajímá a nováček je pro něho
důležitý. Nabídněte možnost seznámit
se osobně s nejvyšším vedením firmy, 
ať už na "welcome day", na společné
snídani či obědě. Do adaptačního
procesu zařaďte také pravidelné
setkání či telefonát s vyšším nadříze-
ným. Nezapomeňte v adaptačním
procesu ani na roli přímého nadříze-
ného, který je za adaptaci odpovědný.
Výraznou pomocí a benefitem je 
i neformální podpora kolegy z týmu
tzv. "buddyho". Pozitivní zkušenost
mám také s propojováním nových
zaměstnanců nastupujících na stejnou
pozici. Jejich diverzita zkušeností 
a délky praxe vede ke vzájemné
podpoře, a pomáhá jim tak adaptaci
lépe zvládnout. Přidanou hodnotou
těchto aktivit je budování loajality,
spolupráce a pozitivních pracovních
vztahů. Ať už s adaptací ve firmě
začínáte nebo hledáte cesty k jejímu
zlepšení, přijměte uvedené body jako
inspiraci vedoucí k úspěšnému cíli. 

Tento text je první ze série článků 
na téma procesu adaptace zaměst-
nanců. V příštím čísle se zaměříme 
na zavádění procesu adaptace 
do firmy a detailněji na to, koho 
a jak zapojit, abyste byli úspěšní. 



BUDOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍCH
KOMUNIT

znakem komunit je zaměření 
na specifické téma a problematiku.
To ocení převážně firmy, které
využívají technologie, systémy nebo
know-how, které jiná firma, případně
žádný externí lektor nemají. Díky
tomu může zkušenější zaměstnanec
přebrat pozici lektora a předat své
znalosti méně zkušeným kolegům.
Zaměstnanci si za podpory zaměst-
navatele a díky soustavnému učení
mohou vypěstovat návyk pravidel-
ného sebevzdělávání a osobního
rozvoje, a přinášet tak do firem nové
nápady a technologie.

Autorka: Tereza Vaňková, software engineer v Deepnote, founder a CEO v ReactGirls, terka@reactgirls.com

Co jsou to vzdělávací komunity a jak fungují? Proč o nich přemýšlet nejen v IT a dalších
dynamicky se rozvíjejících oborech? Představujeme několik kroků, které vám mohou pomoci.

S pojmem "vzdělávací komunita" se
v současnosti setkáváme převážně 
v IT odvětví. Tento obor je totiž
extrémně dynamický a rychle se
rozvíjí. A pokud chce IT pracovník
udržet krok s agilním prostředím,
musí se nejnovější technologie učit
pravidelně. Co je tedy komunita?
Jedná se o skupinu lidí, které sdružují
stejné zájmy, hodnoty, zkušenosti
nebo například geografická lokalita.
Co je pro vzdělávací komunity klíčo-
vé? Mají své místo i v jiných odvět-
vích? A kde při budování komunit 
u vzdělávání dospělých začít?

Tereza Vaňková je soft-
ware inženýrka ve
společnosti Deepnote,
kde se zaměřuje 
na vývoj softwaru
sloužícího pro datovou
analýzu a data science.
Je zakladatelkou 
a ředitelkou komunity
ReactGirls, která se
věnuje vzdělávání žen 
v technologii React 
a rekvalifikaci žen do IT.

I N S P I R A C E
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CO JSOU VZDĚLÁVACÍ KOMUNITY
Pro vzdělávací komunity je typické,
že pro lektory je důležitější chuť své
dosavadní znalosti nezištně předá-
vat než počet roků praktických
zkušeností. Mnoho lidí se chybně
domnívá, že nejsou dostatečně
kvalifikovaní k tomu, aby danou
problematiku předávali dále.
Výhodou tohoto přístupu však je, že
sám přednášející se během výuky
může hodně naučit. Vítanou součástí
lekcí jsou totiž debaty, kde může
každý účastník přinést svůj pohled
nebo otázku. Dalším typickým

mailto:terka@reactgirls.com
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na jeden gender a reagovat na nevy-
rovnané obsazení některých pozic,
případně může být otevřená a cílit na
kohokoli, koho zaujme její obsah. 
Třetím bodem je určení si, kde bude
komunita působit a jak komunikovat.
Může jít například o lekce na konkrét-
ním místě či městě nebo ve firmě. 
Ale také může jít o online vzdělávání
bez omezení se jak prostorem, tak
jazykem. V takovém případě je
vhodné využít nástroje na komunikaci,
jako jsou Slack, Discord, Facebook,
případně jinou vhodnou webovou
stránku. Čtvrtým bodem je specifiko-
vat, jak bude komunita oslovovat
nové členy a lektory. 
Na hledání školitelů se nabízí využít
platformy, jako je LinkedIn, případně
vyhledat další obdobné komunity,
spolky a společnosti. Pro získávání
členů je vhodná většina sociálních sítí.
Výhodou je, že z původně pasivní
pozice posluchače se člen komunity
může velmi brzy sám stát lektorem.
Posledními kroky při budování komu-
nit je stanovení četnosti setkávání 
a sbírání hodnotného feedbacku.

Tradiční vzdělávání není ve všech od-
větvích nastaveno vhodně, nedokáže
tak držet krok s rozvojem technologií. 
Pro úspěšnost firmy je nezbytné
zaměstnance ve vzdělávání podporo-
vat. Stejně tak je pro zaměstnance,
kteří chtějí být žádaní na trhu práce,
nutné, aby pravidelně aktualizovali
své vědomosti. Komunitní vzdělávání
je vhodnou alternativou pro získávání
znalostí z dynamických odvětví.

Klíčovým prvkem vzdělávání s využitím
komunit je nadšení, dobrovolnost 
a vnitřní motivace všech členů. Vyjma
primárního edukativního účelu mo-
hou komunity sloužit také jako marke-
ting firem, pomáhat při budování
brandu, networku nebo sloužit jako
dobrovolnická činnost v rámci CSR.
Velmi často také navazují na celo-
společenské problémy, jako jsou
nedostatek pracovníků na některých
pozicích či genderová nevyrovnanost.

UPLATNÍ SE NEJEN V IT
Účelem komunit, které fungují jako
neziskové společnosti, nezávisle na
konkrétní firmě, případně finančně 
i nehmotně podporovány více firma-
mi, je navazovat na vzdělávání tam,
kde tradiční vzdělávání zaostává.
To je momentálně pro IT odvětví 
v našem prostředí typické. Nicméně
takových příkladů bychom v různých
odvětvích našli nespočet. A všude tam
mají vzdělávací komunity své místo. 
Již dnes bychom mohli tento způsob
vzdělávání a rozvoje najít třeba v mar-
ketingu, human resources, designu,
ekonomii, investování, existují ale také
komunity zaměřené na zakládání
vlastní firmy či její vedení.

JAK NA ZALOŽENÍ KOMUNITY
Samotné založení komunity není
komplikované, nicméně vedení a chod

může být, obzvlášť v začátcích, časově
náročný. Na začátku je důležité si
definovat, na jaké odvětví, případně
na jakou konkrétní problematiku, se
chceme zaměřit. V těchto situacích se
dobře zamyslete nad tím, jakou zna-
lost byste sami chtěli získat, s jakými
problémy se potkáváte a neumíte je
sami vyřešit. Případně pokud máte
znalost, ke které se těžko dohledávají
studijní materiály, a vnímáte, že by by-
lo vhodné ji předat dál – ať už svým
kolegům či jiným lidem z odvětví.
Příkladem může být zaměření na kon-
krétní programovací jazyk, software,
nebo obecněji na odvětví marketingu
na sociální sítích, produktový design
nebo jiné téma. Po definování tématu
následuje určení cílové skupiny, na
kterou se komunita bude zaměřovat.
Pokud se jedná o komunitu v rámci
firmy, je cílová skupina jasně daná.
Nicméně také se může zaměřovat 



Pomaly každý deň prichádza na trh nový softvér, platforma alebo technológia. To, čo platilo
včera, je dnes už celkom inak. Ako sa dá v takomto svete vzdelávať ľudí?

AKO VZDELÁVAŤ, KEĎ SA
NOVINKY STÁLE SYPÚ

Neustály prílev noviniek nevyhnutne
znamená potrebu stále sa učiť nové
veci. Mení sa práca zamestnancov,
na čo by malo vzdelávanie reflekto-
vať. Ale menia sa aj nástroje, pomo-
cou ktorých môžeme ľudí vzdelávať.

KULTÚRA VZDELÁVANIA
Kultúra vzdelávania je najlepší
spôsob na to, ako zmeny nielen
vydržať, ale aj prijať. V takomto
prostredí ľudia počítajú s tým, že sa
budú kontinuálne učiť nové veci.
To ich pripraví na ten okamih, keď sa
stretnú s novou výzvou. A rovno 
k nej budú pristupovať ako k príleži-
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tosti a nie nenávidenej povinnosti.
Avšak nestačí len to, aby zamest-
nanci boli ochotní vzdelávať sa. Aby
to všetko mohlo fungovať, potrebu-
jú adekvátnu podporu od zamest-
návateľa. To znamená, že musia 
mať zdroje na vzdelávanie a časový
priestor. 
Často sa totiž stáva, že firma dekla-
ruje vzdelávanie ako prioritu a
nakúpi kurzy, platformy a tréningy
každej chuti. Ale zamestnanci sú
nútení študovať vo svojom
súkromnom čase, lebo ich "hlavná
práca" zaberá všetok ich pracovný
čas. Mali by sme sa posunúť k tomu,

že vzdelávanie bude súčasťou práce.
Aby nebolo iba doplnkom alebo
benefitom. A to nielen na papieri, 
ale aj v realite.

PSYCHOLOGICKÉ BEZPEČIE
Psychologické bezpečie úzko súvisí 
s úspešnou kultúrou vzdelávania. 
Je veľmi ťažké skúšať nové veci, ak
majú ľudia pocit, že nemôžu robiť
chyby, alebo sa nemôžu ozvať bez
negatívnych následkov. V takomto
prostredí je ťažké inovovať, zmeniť
svoj postoj a v podstate aj sa vzdelá-
vať. Ľudia majú totiž tendenciu učiť
sa len tie veci, ktoré veľmi nevyboču-

Autorka: Elena Urbanová, Senior Experience Designer, e-learnmedia, urbanova@e-learnmedia.sk 

Elena Urbanová sa
venuje tvorbe 
e-learningových kurzov
z metodického, ale aj 
z technického hľadiska.
Okrem toho sa snaží
vniesť do digitálneho
vzdelávania trocha
ľudskosti a jednodu-
chosti. Zároveň spolu 
s kolegom Matúšom
Kothajom tvorí podcast
e-learning žije!
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budeme sa musieť kontinuálne
vzdelávať,
máme menej času – nie
objektívne, ale v porovnaní s tým,
čo všetko by sme mohli robiť. 

Môže to znieť tak, že: "Radšej nič
nemeňme, aby sme nestrácali čas!"
Ale nie je to tak. 
Ak vieme hneď na začiatku povedať,
že sa žiaden dôležitý ukazovateľ
nezlepší, tak potom táto novinka nie
je pre nás. A zajtra sa môžeme
zamyslieť nad ďalšou vychytávkou,
ktorá sa určite objaví. Možno práve 
to bude tá "naša".

ZHRNUTIE
To, že zmeny (technologické alebo
spoločenské) prichádzajú stále
rýchlejšie, znamená dve veci:

1.

2.

Preto je dobré budovať prostredie,
ktoré vzdelávanie podporuje – teda
kultúru vzdelávania so zázemím
psychologického bezpečia. 
A tiež je potrebné zvážiť, koľko času
budeme venovať jednotlivým vzdelá-
vacím aktivitám a ktoré novinky 
na podporu vzdelávania implemen-
tujeme.

jú z aktuálnej situácie firmy. A ak sa aj
niečo nové naučia, boja sa s tým niečo
urobiť. V prostredí, kde vládne psycho-
logické bezpečie, ľudia skúšajú nové
veci, neboja sa ozvať alebo priznať
svoju chybu. Neboja sa, pretože ich
nikto nepenalizuje za nedokonalosť. 
Princíp psychologického bezpečia znie
jednoducho, ale dá sa vybudovať len
systematickou prácou. Je to totiž 
o vzájomnej dôvere.

PRIMERANOSŤ VZDELÁVANIA
Primeranosť vzdelávania je oveľa
dôležitejšia, ako zábavnosť alebo
interaktivita. Obzvlášť, ak nechceme
plytvať časom zamestnancov.
Znamená to, že náročnosť vzdelávania
by mala závisieť aj od "trvanlivosti"
obsahu vzdelávania. Kedysi sme trávili
mesiace výrobou e-learningu, ktorý
sme mohli používať roky. Zopár ta-
kýchto nemenných tém stále existuje
a pri nich sa oplatí venovať viac času
samotnej tvorbe kurzu. Ale pre mnohé
témy je to strata času. Nemá zmysel
tri mesiace vyrábať e-learning, ktorý
budeme používať tiež len tri mesiace.
Teda nie vždy treba použiť kurz, ktorý
je interaktívny, gamifikovaný alebo
nabitý videami.
To na čom netreba šetriť čas, je
prípravná fáza. V nej sa zameriavame
na zmysluplnosť vzdelávania 

a navrhujeme adekvátny spôsob pre-
vedenia. Aby sme v prípade počítania
návratnosti neboli v strate.

NAOZAJ TO POTREBUJEM?
Toto by mala byť naša každodenná
mantra. Aj my vzdelávači sme často
ovplyvnení trendami a chceli by sme
vyskúšať novú zázračnú metódu.
Zamestnanci okamžite získajú nové
zručnosti, ktoré firmu posunú
dopredu míľovými krokmi. Kto by to
nechcel? A práve preto je dobré sa 
pri každej takejto novinke zastaviť.
Keďže čas je limitovaný zdroj, musíme
si vyberať, ktorým zmenám/novinkám
dáme šancu.
Ak nový prístup 
k vzdelávaniu 
nijako nevylepší 
dopad vzdelá-
vania, tak potom 
je strata času 
meniť, čo máme 
teraz. Vzdelávači 
sa pri tom možno 
niečo naučia, 
ale zamestnanci si 
musia zvykať 
na novú vec.
To je tiež mentál-
na kapacita, 
ktorú mohli 
využiť inak. 
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Energetická krize, celkové ochlazení
ekonomiky, válka na Ukrajině a připra-
vovaná novela zákoníku práce jsou
faktory, které budou mít v letošním
roce největší dopad na pracovní život
Čechů. Do recese však vstupujeme se
zdravým trhem práce. Z dat LMC 
v Q4-2022 vyplývá, že míra neza-
městnanosti v ČR byla 3,5 %, naopak
míra zaměstnanosti byla vysoká – 
75,9 % (ČSÚ, k 30. 9. 2022, ve skupině
15–64letých). Firmy budou nyní sice
nuceny v některých oblastech začít
šetřit, většina si však nebude moci
dovolit škrty v oblasti investic "do lidí",
protože kvalifikovaných zaměstnanců 
i potenciálních kandidátů je stále
výrazný nedostatek.
Poslední podzimní vlna průzkumu
LMC JobsIndex, který se věnuje spoko-
jenosti a motivaci lidí v práci, ukázala
meziroční nárůst nespokojených lidí
prakticky ve všech skupinách zaměst-
nanců. Prokázal se ústup od covidové
vděčnosti za stabilní a bezpečné
zaměstnání. Pracovní podmínky se
podle většiny zaměstnanců zhoršily,
zlepšily se pouze možnosti osobního
rozvoje. Zaměstnavatelé by proto měli
zpozornět a znovu se zaměřit na péči
a rozvoj svých lidí.

MOŽNOSTI OSOBNÍHO ROZVOJE 
PŘI PRÁCI
Problematika osobního rozvoje lidí je
velké téma, které pomohlo dobře
zvládat jednotlivé pandemické vlny 
a přispělo k rozvoji online nástrojů pro

Autoři :  Tomáš Ervín Dombrovský,  datový analyt ik ,  LMC,  tomas.ervin.dombrovsky@lmc.eu,  Olga Běhounková,
odborná asistentka,  FF UK,  olga.behounkova@ff .cuni .cz

Nadcházející rok 2023 bude poměrně náročný a plný nejistot. Firmy už lehce zpomalily v náboru,
ve vzdělávání a rozvoji zpomalení zatím nečekají.

FIRMY NA VZDĚLÁVÁNÍ ŠETŘIT
NECHTĚJÍ

firemní vzdělávání. Vzdělávání se stalo
opravdu důležitým tématem. Byly
pozorovatelné výkyvy v dostupnosti
možnosti vzdělávání při práci. Během
pandemie rostly podíly těch, kteří na
něco dosáhli, protože se i firmy musely
adaptovat na nové nástroje např. práci
na dálku, komunikaci na dálku či jiný
systém řízení. V jarní vlně průzkumu 
56 % zaměstnanců tvrdilo, že nějakou
možnost rozvoje při práci mají, nyní je
to 48 % a většina toho i využívá. Otázka
je proč – tedy jejich motivace.
Zaměstnanci se vzdělávat chtějí. Z prů-
zkumu vyplynulo, že 44 % lidí se vzdě-
lává při práci rádo, 27 % to považuje 
za nutnost, aby mohli dělat svoji práci
dobře, 18 % jen když musí, 11 % o další
vzdělávání v jakékoliv podobě vůbec
nemá zájem. Pozitivním trendem je
ochota a motivace učit se. Polovina
zaměstnanců to považuje za důležité,
primárně s ohledem na možnosti
dalšího uplatnění, nejen tady a teď 
ve firmě (vztaženo k výkonu současné

pozice, nebo dohánění toho, co mám
v popisu práce), ale i z dlouhodobé
perspektivy.

POTŘEBY FIREM VE VZDĚLÁVÁNÍ
Data z průzkumu mezi zaměstnavateli
přinesla také příznivá čísla: 9 z 10 fi-
rem aktuálně nabízí i nepovinné nad-
stavbové vzdělávání, nejen povinná
školení. Oproti motivaci na straně
zaměstnanců se však důvody liší.
Firmy primárně potřebují zajistit
provozní bezpečí, typicky se jedná 
o větší potřebu u větších firem 
či u regulovaných firem (např. 
provoz, certifikace spojená se vzdělá-
váním). Přibližně polovina lidí zapo-
jených do tohoto průzkumu dále tvrdí,
že vzdělávání se týká kompetencí 
v rozhodování s cílem umět lépe řídit
firmu, svůj tým, agendu nebo sám
sebe. Až s odstupem se jedná 
o růstové motivy, např. o kariérní 
růst či objevování nových možností 
v práci.

mailto:Tomas.Ervin.Dombrovsky@lmc.eu
mailto:olga.behounkova@ff.cuni.cz
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(u firem do 50 zam. je to 70 %), jejich 

podíl za poslední tři roky vzrostl.

Nejčastěji jsou kurzy zaměřeny 

na tvrdé odborné dovednosti, 

na 2. místě jsou softskills (28 %), dále 

jazyky (17 %). Objevuje se nová malá

skupina týkající se wellbeingu 

a psychohygieny (prevence syndromu

vyhoření, zvládání stresu, time-

management), která dle deklarací

zúčastněných respondentů tvoří 

6 % – investují do ní především velké

organizace. Téměř 3/4 aktivit tvoří

kurzy skupinové (plošné nebo

týmové).

 

FREKVENCE JEDNOTLIVÝCH FOREM
VZDĚLÁVÁNÍ
Více než polovina kurzů je externích.

Podíl prezenčních kurzů proti roku

2019 výrazně klesl, online vzdělávání

nyní tvoří téměř polovinu všech

vzdělávacích aktivit, ve většině firem

tak hraje stále větší roli. Projektové

učení/stáže nebo koučování patří mezi

málo časté vzdělávací formy a jejich

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ROSTE
V současné době se více než 2/5 firem

zaměřují na vzdělávání svých

zaměstnanců více než před 3 lety.

Pouze cca 1/10 firem se touto oblastí

zabývá méně. Klíčová je ochota firem

investovat do vzdělávání. Pozitivní

zprávou je, že české firmy jako celek

nehodlají omezovat náklady na rozvoj

svých zaměstnanců. 

Firemní vzdělávání se z nepovinného

benefitu stále více stává podmínkou

úspěchu firmy a čeští zaměstnavatelé

si toho jsou vědomi. Přes 60 % z nich

považuje rozvoj zaměstnanců 

za nedílnou součást dobrého

fungování firmy. Zároveň do vzdělá-

vání a rozvoje plánují další investice.

Celkem 43 % firem chce výdaje na něj

zvýšit, 53 % je hodlá nechat na stáva-

jící úrovni a jen 4 % plánují výdaje

snižovat.

Firemní vzdělávací matrix tvoří mix

povinných a nepovinných aktivit.

Povinné kurzy tvoří téměř 80 %

vzdělávacích aktivit větších firem

podíl nadále klesá. Naopak roste

význam online vzdělávání. Jeho hlavní

výhodou je flexibilita z hlediska času,

místa a tempa studujících a možnost

studovat ihned, bez čekání, s možností

se ke studiu opakovaně vracet.

Naopak největší nevýhodou je

nemožnost s lektorem osobně řešit

konkrétní případy a tendence

nevěnovat se vzdělávání s plnou

koncentrací. Méně častým důvodem

byla v porovnání s rokem 2019 snaha

ušetřit.

To vše je jen malý výběr z nabité

Datové snídaně LMC od Tomáše

Ervína Dombrovského, datového

analytika společnosti LMC.

Celou datovou snídani "Lidé aktivněji

hledají novou práci či přivýdělek, sílí

především finanční důvody" si můžete

poslechnout na webu

https://magazin.lmc.eu/datova-

snidane-lide-aktivneji-hledaji-novou-

praci-ci-privydelek-sili-predevsim-

financni-duvody.

https://www.franklincovey.cz/vyuzijte-vedecke-poznatky-o-uceni/
https://magazin.lmc.eu/datova-snidane-lide-aktivneji-hledaji-novou-praci-ci-privydelek-sili-predevsim-financni-duvody


7 000 účastníků
(bez online).  
U inspirativních
setkání nebo
menších konfe-
rencí se potká
najednou až 
50 lidí. U menších
školení je to ob-
vykle klasický
počet 12 účast-
níků na školení. 
"Prakticky každý
den v centru pro-
bíhají online ško-
lení kolegů z pro-
dejen. Ta jsou ale
běžnému návštěv-
níkovi centra skry-
tá, protože se ode-
hrávají ve studiích,"
dodává Ondřej
Kouba, Digital
Learning Projects
Supervisor. 

VARIABILITA 
A TECHNOLOGIE 
Centrum má čtyři
modifikovatelné
místnosti pro
prezenční školení
a tři studia.
Součástí centra
jsou dvě propoji-
telné místnosti,
které dávají pro-
stor školením či
menším konferen-
cím a při propo-
jení jsou dimen-

1 6  |    F I R E M N Í  V Z D Ě L Á V Á N Í

R E P O R T Á Ž

Autor: Tomáš Langer, šéfredaktor, Firemní vzdělávání, tomas@tomaslanger.cz

Novinkou letošního ročníku Firemního vzdělávání je zařazení nepravidelné rubriky s názvem
Reportáž. Jejím cílem je přiblížit zajímavá místa firemního vzdělávání, do nichž se každý jen
tak nedostane. První reportáž nás zavedla do Tréninkového centra O2 v Praze. 

TRÉNINKOVÉ CENTRUM O2

Tréninkové centrum společnosti O2
je velmi mladé, v březnu 2023 oslaví
rok své existence. První diskuse o je-
ho vytvoření proběhly v květnu 2021,
v srpnu se začal ladit projekt a za půl
roku uvítalo první účastníky.  

COVID POMOHL ROZVOJI  
Pandemie koronaviru způsobila, jako
v mnoha firmách, nucený přesun
školení ze školicích místností do on-
line prostředí. Když covid skončil,
ukázalo se, že školení konzultantů
prodejen lektory online rovnou na
jejich pracovišti dává smysl a má své
benefity – i jiné než jen finanční
úsporu. Má také výrazný dopad 
na fluktuaci a spokojenost nově
nastupujících během onboardingu. 
To byl jasný impulz pro vybudování
nového centra, a to přímo v centrále
společnosti. První ohlasy jsou skvělé:
"Samotné prostory jsou zcela jiné než
zbytek budovy. Jsou plné květin, jsou
zde atypické koberce, designová světla
a nábytek. Vše dohromady vytváří
dojem příjemného prostoru, ve kterém
chcete trávit čas nejen na školení, ale 
i v co-workingové zóně, " uvádí L&D
manažerka Veronika Housková.  
"V rámci L&D máme 3 learning part-
nery, kteří se starají hlavně o spoluprá-
ci s externími dodavateli a případně
pomáhají organizovat školení. Interní
lektory, např. pro soft skills vůbec ne-
máme," doplňuje Veronika Housková.
Přímo v tréninkovém centru probí-
hají v průměru každý den tři školení
pro zaměstnance centrály. Jen za
první rok jeho existence se v trénin-
kovém centru proškolilo zhruba
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vhodná pro workshopy, sdílení či
networking. "Záměrem bylo vytvoření
prostředí pro kreativní práci, kde se
úplně odstřihnete od zbytku světa. Vý-
borně se zde dělají design sprinty. Brzy
ráno máme v tréninkovém centru kurzy
jógy a pozdě odpoledne se můžete reali-
zovat v rámci rukodělných kurzů – třeba
si ručně vážeme knihy," vypočítává Ve-

na jednoduchost ovládání pro lektora.
Jednoduše řečeno, stačí zapojit jeden
kabel do počítače a můžete vysílat.
V místnosti je kamera namířená na lek-
tora, osvětlení, televize pro sdílení pre-
zentace a druhá televize, na které lektor
vidí účastníky, aby s nimi mohl interago-
vat a sledovat jejich aktivitu. To vše ovlá-
dá pomocí tabletu a svého standardního
notebooku," doplňuje Ondřej Kouba. 
 
PROFI ŠKOLENÍ SE DÁ ZAČÍT 
I S JEDNÍM IPHONEM 
Od prvního záměru a úvah o vybudo-
vání centra do jeho dokončení uplynul
pouhý rok a celková investice je již 
z poloviny navrácena. Přesunutím
tréninkového centra z jiné budovy do
prostor centrály operátor uspořil za
původní prostory a zároveň spoří
nemalé částky za cestovní náklady
konzultantů. Ti se dříve sjížděli z celé
republiky a školili se v Praze dvakrát
do měsíce po dobu dvou týdnů. "Měli
jsme od začátku velkou podporu vedení
firmy i našeho HR ředitele. Bez toho by
to nešlo," uzavírá Housková.
Vybudování vlastního online studia ale
nemusí být nedostupné ani pro menší
firmy nebo i jednotlivce. V O2
prozradili, že první vysílání probíhala 
z iPhonu, následně přidali tablet a pře-
stěhovali z druhé místnosti další
televizi. Díky úspěchu později koupili 
i zelené plátno. Až po rozhodnutí, že
online trénink není dočasné řešení, ale
pro prodejny trvalé, začali investovat
větší částky. Pro tato vysílání se inves-
tice pohybují v řádu desítek tisíc. V pří-
padě profi zeleného studia se v O2
dostali na částku okolo 400 tisíc korun. 
"Tréninkové centrum brzy oslaví první
narozeniny. Mám radost, že jsme se roz-
hodli jej vybudovat a věnovali jeho pří-
pravě tolik času. Každý den se nám to
vrací v podobě spokojených lektorů 
i účastníků našich školení. Stručně
řečeno, stále nám dělá obrovskou
radost,” říká Veronika Housková.

zovány až pro 50 osob. Pravidelně se
zde konají produktová školení,
leadership, manažerské dovednosti,
prezentační či projektová školení. 
Zajímavostí je i jedna místnost
"kavárenského typu", ve které
najdete jak barové stolky s vysokými
židlemi, tak malé stolečky, křesílka,
balanční židle a taburety. Místnost je 

ronika Housková.  
Jedno z vysílacích
studií je pro profi
natáčení vybaveno
zelenou klíčovací
látkou, filmový-
mi kamerami, svět-
ly, mikrofony a dal-
ší technikou.
Samotné natáčení
nezajišťuje externí
firma, ale kolegové
z O2 Learning.
A co se ve studiu
obvykle děje?
"Streamujeme Tech-
nologické úterky, ve
kterých kolegové
vysvětlují a učí kole-
gy z jiných divizí, jak
to v technologickém
světě funguje. Dále
streamujeme konfe-
rence pro jednotlivé
jednotky a často
toto studio využívá-
me pro natáčení
krátkých vzděláva-
cích videí. Hrdí jsme
i na možnost podí-
let se na tvorbě
externě publikova-
ného podcastu
'Cybercast', který si
můžete poslechnout
i na Spotify," uvádí
Ondřej Kouba.
"Velký důraz jsme
kladli jak na kvalitu
pro účastníky, tak 
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Jak si poradit s neodbytnými myšlen-
kami? Tato praktická příručka je
rozdělena do 8 kapitol. 
Autor kombinuje výklad s praktickými
cvičeními a na konci každé kapitoly
nabízí shrnutí toho nejdůležitějšího a
motivaci k tomu, co dál. Přináší možná
řešení toho, jak poznat své myšlenko-
vé pasti, jak najít cestu ven ze zača-
rovaného kruhu negativních, někdy 
až katastrofických myšlenek. Kniha je
založena na kognitivně-behaviorální
terapii (KBT), obsahuje mnoho
příkladů z praxe a cvičení, která může
čtenář provádět sám nebo pod vede-
ním terapeuta. Je postavena na dlou-
holetém psychologickém výzkumu,
který prokázal, že změna způsobu
myšlení vede k emočnímu zdraví 
a celkové duševní pohodě. (s. 13)
V úvodu autor představuje, jak při
čtení pracovat a čím se řídit. K úspěš-
nému zhojení vlastních emočních
zranění je dle Clarka zapotřebí změnit
způsob myšlení, zaujmout realističtější
postoj k problémům a přestat se
zabývat tím, co nelze změnit. (s. 11)
Následují dvě klíčové, teoreticky
pojaté kapitoly, ve kterých se dozvíte,
jak poznat své myšlenkové pasti a jak
zvládnout paradox kontroly.
Podstatou opakovaných negativních
myšlenek (repetitive negative thoughts,
RNT), zvláštního typu duševní tísně,
bývá naše přesvědčení, že neumíme
přijmout nejistotu, potřebujeme věci
vědět jistě či mít kontrolu téměř nad
vším. Problém je, že se soustředíme 

na ohrožení a výrazně podceňujeme
vlastní schopnost řešit skutečné pro-
blémy. Naše mysl je uvězněna v pasti
negativního pohledu na sebe samé, na
své životní okolnosti a na budoucnost.
RNT je pasivní, neovladatelná a ab-
straktní forma myšlení. (s. 30–31) 
Autor upozorňuje na paradox mentální
kontroly: čím více se snažíme, tím mé-
ně pravděpodobně uspějeme. V rámci
cvičení si můžete vyzkoušet, že opako-
vané negativní myšlení nejlépe ovlád-
nete, když se vzdáte kontroly a naučíte
lépe snášet nechtěné myšlenky. (s. 46) 
Ve 3. a 4. kapitole je představena stra-
tegie pro překonání dvou nejběžněj-
ších forem negativního myšlení, a to
našich obav a ruminace (neodbytných,
bezvýsledných úvah). Obavy bereme
stejně přirozeně jako naše dýchání.
Přehnané, nadměrné obavy jsou však
rysem úzkosti. Skrze cvičení rozpozná-
te rozdíl mezi realistickou, přínosnou
obavou a iracionálním, maladaptivním
typem obavy. Doporučovanou strategií
pro řešení problémů je "dekatastrofi-
zace" a expozice obavám. Jde o rozpoz-
nání, posouzení a korekci katastrofické
předpovědi a její nahrazení více realis-
tickým očekáváním. (s. 76)
Ruminace je běžnou formou repetitiv-
ního negativního myšlení. Existují dva
typy, jeden se soustředí na příčiny 
a následky; druhý směřuje k otázkám,
proč v minulosti došlo k negativní
události a nesplnění cíle.
S ruminací je těžké přestat. Autor radí
změnit naše myšlení z PROČ na JAK 

a vytvořit si akční plán místo toho,
abychom marně hledali odpovědi.
V kapitolách 5 až 8 jsou řešeny oblasti,
které v jiných publikacích nebývají.
Postupně jsou představeny negativní
emoce, jako jsou lítost, zahanbení,
potupa a zášť. Cílem je v sobě rozklí-
čovat, zda jsou tyto úporné, tíživé
stavy příčinou vaší tísně, a posoudit,
zda v nich hrají roli vaše RNT.

V knize najdete mnoho příběhů
"klientů" a také řadu praktických
cvičení. Ta si rozhodně vyzkoušejte 
– ale buďte k sobě upřímní! Zaměřte
se na podstatné a podle pokynů se
snažte aktivně vystoupit ze svých
myšlenkových pastí.

Clark, David A. Vystupte z myšlen-
kových pastí. Praha: Portál, 2022.

Autorka:  Olga Běhounková,  odborná asistentka,  FF UK,  olga.behounkova@ff .cuni .cz

Inspirujte se praktickými radami a nejrůznějšími cvičeními v knize Davida A. Clarka, Ph.D.,
význačného kognitivně-behaviorálního psychologa, který napsal mnoho knih o depresi,
úzkostech a obsedantně-kompulzivní poruše, a postupně změňte svá myšlenková schémata.

VYSTUPTE Z MYŠLENKOVÝCH
PASTÍ
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Business Brunch: Zpětná vazba
21. 3. 2023 | online | www.businessbrunch.cz
Zakladatel kybernetiky Norbert Wiener kdysi prohlásil: "Jak mám vědět, co jsem řekl, dokud jsem neslyšel odpověď?"
Tato myšlenka je podstatou zpětné vazby, která představuje nejdůležitější součást aktivní komunikace.

Inspirofest – 3 typy talentových programů
22. 3. 2023 | Praha | www.humancraft.cz/inspirofesty
Společně s našimi klienty Vám představíme konkrétní ukázku na míru vytvořených talentových a nástupnických
programů se zaměřením na rozvoj základních lídrovských dovedností, interních projektů nebo inspiraci a motivaci.

Týmová inteligence: Jak vytvářet harmonické a excelentní týmy
22. 3. 2023 | Praha | www.qedgroup.cz
Zveme Vás na výjimečné setkání odborníků napříč obory. Dozvíte se, jak týmovou inteligenci využívají pro vysoce
výkonné a spolupracující týmy elitní sportovci, školy, agilní týmy, speciální jednotky nebo kosmonauti.

LEARN & TECH 2023 Bratislava | Showcase technologií ve firemním vzdělávání
23. 3. 2023 | Bratislava & online |  www.learnandtech.eu
Poprvé v Bratislavě! Unikátní showcase tvůrců moderních e-learningů, vzdělávacích webů a výukových videí, aplikací,
videotréninků a dalších technologií ve vzdělávání. Určeno pro L&D manažery/specialisty či HR ředitele.

Konference FENOMÉN
23. 3. 2023 | Zlín & online | www.konferencefenomen.cz
Nejnabitější byznysová konference na Moravě o transformaci tradičního byznysu na byznys digitálního věku. Na čtyřech
stagích (Business, HR, Industry, Digi) vystoupí třicítka osobností.

Neurověda ve vzdělávání VIII. 
30. 3. 2023 | Praha | www.neurovedavevzdelavani.cz
Cílem konference je propojit každodenní vzdělávání s nejnovějšími poznatky z oblasti neurovědy a psychologie. Letos
se představí osobnosti jako V. Beneš, B. Kartous, L. Janáčková a další. 

Equal Pay Day 2023
31. 3.–2. 4. 2023 | Praha | www.equalpayday.cz 
Největší konference o ženách v ČR představuje ženské vzory a dává jim prostor "Být vidět a slyšet". 14. ročník se
věnuje tématu equal pay, D&I, udržitelnosti a rovného zapojení žen do rozhodovacích procesů. 

Bez bolesti není růstu | Konference FranklinCovey a LSC
20. 4. 2023 | Praha | www.bezbolestinenirustu.cz
Konference o nadčasových principech leadershipu a zákonitostech udržitelného růstu lidí, firem a celých společností.
Jaká je role lídrů, proč je důležitá vize a společné hodnoty či adaptabilita a jaké jsou neekonomické aspekty růstu?

Konference Jarní restart mysli
26. 4. 2023 | Praha | www.scomp.cz
Konference věnovaná stresu a psychohygieně v dnešním zrychleném životě. Vyslechnete si přednášky herečky 
M. Steinmasslové a lektorů P. Krohe, B. Hrdinové a H. Čipery Janské.

HR Summit 2023
16. 5. 2023 | Praha | www.hrsummit.cz
6. ročník provede letošními HR trendy. Budeme se věnovat aktuálním pracovněprávním tématům, flexibilitě 
a diverzitě a trendům v řízení pracovního výkonu, odměňování a personifikovaným zaměstnaneckým výhodám.

Konference HR Know How 2023 – HR a byznys nové doby
18. 5. 2023 | Praha | hrforum.cz/akce/18-kvetna-konference-hr-know-how
Konference nabídne praktické ukázky toho, co by HR spolu s lídry měli dělat, aby uspěli v nové době jako např.
personalizace, agilní leadership, flexibilita, digitalizace, diverzita a udržitelnost.

Business Brunch: Identita a integrita
23. 5. 2023 | online | www.businessbrunch.cz
Před sto lety bylo jednodušší být tím, kým jsme. V dnešním světě se musíme o identitu mnohem více snažit, není
samozřejmá. Identitu mají dnes navíc nejen lidé, ale i organizace, přičemž všichni potřebujeme nějak držet pohromadě.

X4B – Experience for Business
24. 5. 2023 | Praha | www.x4b.cz
4. ročník konference pro UX/CX/product manažery, inovátory a vlastníky firem. Na přednáškách vám experti předají
konkrétní strategie, data, tipy z praxe a zkušenosti, jaký dopad na byznys design může mít.

Inspirofest – Leadership
13. 6. 2023 | Praha | www.humancraft.cz/inspirofesty
Lídři formují organizace, my formujeme lídry. Hravě, inovativně, s měřitelným dopadem. Na Inspirofestu Vám
představíme praktické zkušenosti našich klientů. Nebude chybět prostor pro otázky a networking.

Konference FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2023
14. 6. 2023 | Praha | www.firemnivzdelavani.eu
6. ročník konference pro personalisty, HR ředitele, L&D manažery. Příspěvky odborníků na firemní vzdělávání, příklady
dobré i špatné praxe, praktické aplikační workshopy, sdílení s kolegy z praxe a skvělá nálada.
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NOVINKY 
Z HRNEWS.CZ

Abychom se vyhnuli mani-
pulaci, musíme poznat, co si
druhý myslí, co zamýšlí a co
ho motivuje. Analýzu prová-
díme s využitím své emoční
inteligence, díky znalosti
přesvědčovacích technik a
typických profilů manipulá-
torů, dešifrováním řeči těla.
Na příkladech různých
situací autor poskytuje
nástroje k tomu, jak analy-
zovat druhé a vyhnout se
manipulaci z jejich strany.

KNIŽNÍ TIPY
PORTÁLU

Lidé si stěžují na pomalý
výtah. Výtah se může nechat
opravit nebo instalovat nový.
Existuje však elegantnější
řešení: umístit vedle výtahu
zrcadlo, aby do něj lidé mohli
při čekání koukat.
Otázka tedy zní: Řešíme vždy
ten správný problém?
Abychom to zjistili, musíme
vystoupit z daného rámce,
čili problém přerámovat.

Potřebujete se pořád 
o všem ujišťovat a zpochyb-
ňujete svá předchozí roz-
hodnutí? Pořád vše
analyzujete a rozvíjíte
hypotetické scénáře?
Možná jste uvízli v ujišťo-
vací pasti. Jak z toho ven?
Průvodce vychází z technik
kognitivně-behaviorální
terapie a nabízí prověřené
tipy a techniky. Podpořte
svou sebejistotu!

Čtěte rozhovor s Liborem Pyskatým, Learning & Develop-
ment Managerem z McDonald's.
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Společnost McDonald's není
třeba představovat. Jak ale ve
společnosti, která má v Čechách
a na Slovensku 10 500 zaměst-
nanců, probíhá zaškolování 
a rozvoj? A jak onboardingu
napomáhá virtuální realita?

Cílem moderních technologií není
odstranit lidský faktor

Tyto a další články najdete na
www.hrnews.cz

Skupina Assessment Systems
Group oslavila v loňském roce
20 let od svého založení. Jak se
za tu dobu změnil přístup k ve-
dení lidí, jak firmy hledají nové
lídry, co má lídr umět, aby doká-
zal lidi efektivně vést a dávat jim
dobrou zpětnou vazbu? O tom 

Philip Morris International už
není jen klasická tabáková spo-
lečnost. Prochází největší trans-
formací od dob svého vzniku,
která je založená na nejmoder-
nějších technologiích a čerpá 
z vědeckých poznatků. Jak peču- 

Vytváření rovného prostředí a rov-
ných podmínek je pro nás stěžejní

Více informací a objednávky na
www.portal.cz

hovořil Michal Kankrlík z Ivitery se zakladatelem
Assessment Systems Group Rostislavem Benákem.

Covid lídrům přestal odpouštět
chyby a to je dobře

jí o své zaměstnance, jak přistupují k diverzitě a inkluzi?
Nejen o tom je rozhovor s Kateřinou Bičákovou ze dceřiné
společnosti Philip Morris ČR a.s.

http://www.hrnews.cz/
https://www.motivp.com/
http://www.portal.cz/

