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Zdarma

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SE STÁVÁ
VYDAVATELSTVÍM

ROČENKA NAMÍSTO
TIŠTĚNÉHO ČASOPISU
Loňský první ročník
tištěné ročenky vyšel 
v nákladu 1 000 kusů, 
z něhož již 800 našlo
své čtenáře. Proto
jsme neváhali a připra-
vili druhý ročník. Opět
je nabitý tím nejlepším 
z e-časopisu loňského
ročníku: rozhovory,
pojmy a aplikace
doplňuje řada článků 

vat kvalitu naší práce. O které publikace a autory se jedná,
budeme zveřejňovat postupně. Věříme, že se máte nač těšit!

NN POJIŠŤOVNA, DECATHLON, DELOITTE, ZSSK A ŘADA
DALŠÍCH PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ NA LETOŠNÍ KONFERENCI
Pátý ročník konference pro personalisty se zodpovědností
za rozvoj a vzdělávání pracovníků se letos uskuteční v Praze
15. 6. 2022. Těšit se opět můžete na zajímavá témata, řečníky
a praktické aplikační workshopy. Samozřejmě také na
neformální atmosféru, setkání a diskuse s kolegy z oboru.
A konečně i na několik překvapení a novinek! :)
Podrobnosti a přihlášky na firemnivzdelavani.eu/konference.

LEARN & TECH 2022 NA PODZIM V PRAZE
Již tradiční podzimní showcase technologií ve firemním vzdě-
lávání LEARN & TECH 2022 se uskuteční v Praze 15. 9. 2022.
Pandemie koronaviru způsobila jednoznačný příklon k online
technologiím, které navíc za poslední dva roky zaznamenaly
pronikavé zlepšení a rozšíření možností do dříve netušených
oblastí. Proto i letos představíme řadu inovativních firem 
v oblasti e-kurzů, tvorby vzdělávacích videí, simulací či AR/VR.
Rezervujte si místo na learnandtech.eu.
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Pokud jste se titulku zalekli, nemějte obavy. O svůj bezplatný e-časopis nepřijdete! Vloni jsme na tomto místě
představili tištěnou ročenku, její druhý ročník právě vychází. A k ročence letos přidáme další novinku...

(tl)

a speciální příloha. Tou je letos překlad textů platformy
Fuse k trendům ve firemním vzdělávání. A nejen k těmto
trendům se vyjádřil i odborník na slovo vzatý, Brano Frk.

PUBLIKACE PRO L&D PROFESIONÁLY
Odborných publikací k tématu firemního vzdělávání je 
na trhu jako sněhu na Sahaře. Rozhodli jsme se proto tuto
mezeru na trhu zaplnit a začít vydávat knihy, které pomohu
nám všem v L&D získávat informace, nápady, a tím zvyšo-

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


Autorka:  Olga Běhounková

V rámci Tvé prezentace na konfe-
renci FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2021
jsi metaforicky nazval "peřejemi"
současný pracovní trh, který
během pandemie nezamrzl.
Jak jsi to myslel?
Už od prvních týdnů pandemie bylo
dění na pracovním trhu poměrně
bouřlivé. Nejprve došlo k dočasné-
mu prudkému snížení počtu obsazo-
vaných míst – až o 60 % – a někde se
začalo i propouštět, samozřejmě
zejména v odvětvích, která byla
nejsilněji zasažena prvním tvrdým
lockdownem a výrazným omezením 

Jak vypadal trh práce v průběhu pandemie koronaviru a jak situace ovlivňovala HR a

vzdělávání? Může být vzdělávání receptem na řešení zásadních firemních problémů? 

A jaké trendy firemního vzdělávání vnímá z pozice analytika trhu práce v poslední době?
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Tomáš Ervín
Dombrovský je analytik
pracovního trhu
společnosti LMC s.r.o. 
Skrze výzkumy a další
zdroje dat mapuje
hlavní jevy a trendy 
v propojených světech
vzdělávání a práce.
Závěry a doporučení,
které mohou pomoci
zlepšit prostředí pro
spolupráci, pravidelně
přednáší lidem z HR 
a vedení organizací.

provozů. Během následujících
měsíců byla plná desetina zaměst-
nanců okolnostmi donucena najít si
jiné uplatnění, často i mimo svou
původní profesi, což se odráželo už
během května a června 2020 v re-
kordních počtech zaslaných CV přes
Jobs.cz a Prace.cz: dohromady šlo
měsíčně o více než 700 tisíc zpraco-
vaných reakcí na pozice, o 55 % více
než ve stejných měsících před
pandemií.
Ovšem už na podzim 2020 se situace
v náboru i co do ne/dobrovolných
změn práce výrazně stabilizovala 

a na jaře 2021 přišel velký obrat. 
Od května loňského roku v každém
měsíci počty obsazovaných míst
převyšují náborovou potřebu z obdo-
bí před pandemií, aktuálně je
poptávka firem vyšší o plnou čtvrtinu
než před nástupem covidu. A na
druhé straně: nezaměstnanost 
po počátečním covidovém nárůstu
opět klesá, znovu jsme na nejnižších
hodnotách v celé EU. A současně
kvůli přetrvávající nejistotě výrazně
zeslábla ochota lidí k dobrovolným
změnám práce. Kandidátů na volné
pozice je při výrazném hladu po po- 

R O Z H O V O R

VZDĚLÁVÁNÍ JAKO KLÍČOVÉ TÉMA
BĚHEM PANDEMIE



vzdělávání pro nic za nic, že se díky
němu posunou k zajímavější náplni
práce, s lepšími podmínkami atd. 
To je obdobné téma jako v případě
práce jako takové: i trhem vzdělávání
hýbou klíčová témata důvěry,
flexibility a autonomie, vtažení do
dění a spolu/rozhodování – a tím 
i angažovanosti a mnohem lepších
výsledků. I zde platí totéž, co 
v jisté nadsázce říkám ohledně
způsobu vedení lidí: chcete-li
angažované zaměstnance, musíte jim
nejprve začít věřit a dát jim prostor se
angažovat. Pak vás obvykle velmi
příjemně překvapí. I když ve firmách,
které dosud jely striktně v režimu
zákazů/příkazů, to může být nejprve
bolestivé, ale i zde se to v delším
horizontu vyplatí. A navíc – a to bych
rád silně podtrhnul – vše výše
uvedené se netýká jen stávajících
zaměstnanců. Velkým nastupujícím
trendem je prakticky nutnost začít
investovat i do vzdělávání, doplňování
či zvyšování kvalifikace dostupných
zájemců o práci. A nezůstávat přitom
jen u teorie, ale dávat i možnost stáží
a první praxe pro lidi, kteří přicházejí
z jiných oborů a profesí. A to se týká
všech bez ohledu na věk. Vzdělávání 
a zaškolování již vzhledem k rychle
stárnoucí české populaci nemůže být
směřováno pouze k mladým do 40
let, jejichž podíl na pracovním trhu už
teď rychle klesá a v dalších 10–15
letech tento jev ještě zesílí.

silách najednou opět extrémní
nedostatek. Hodně zjednodušeně lze
říci, že lidé firmám scházejí nejvíce 
v historii samostatné ČR.
A obdobné výkyvy takříkajíc ode zdi 
ke zdi jsme za poslední dva roky zažili
skoro ve všem, co se pracovního trhu
týče: v motivaci a spokojenosti
zaměstnanců, v možnostech práce na
dálku a flexibility obecně, v posunech
náplně práce u výrazné části lidí…
Všechno to má ale jedno společné
pojítko: potřebu neustálé adaptace
jak na úrovni jednotlivých lidí, tak i na
úrovni týmů a celých organizací.

Co vnímáš jako klíčové téma
posledního roku? 
Jak jsem již zmiňoval na počátku roz-
hovoru, extrémně silným a důležitým
pojítkem všech jevů a trendů v pos-
ledních letech je potřeba neustálé
adaptace lidí i firem na rychle se
měnící okolnosti. S tím je hluboce
propojena potřeba průběžného vzdě-
lávání na míru aktuálním potřebám, 
a to nejen ve vztahu k současné roli
zaměstnance nebo k aktuálním
požadavkům firmy na dané pozici, ale
i co do možných posunů lidí na pozice
s výrazně vyšší hodnotou výsledků.
Jde o neustálý vývoj a nutnost
posunů, a v této turbulentní době se
navíc výrazně zrychluje.

Jaké trendy vnímáš v oblasti
firemního vzdělávání?
Jednou samostatnou velkou kapitolou
je výrazné etablování online vzdělává-
ní, což vidíme i na enormním zájmu 
o studium video a audio kurzů na
Seduo.cz. Tento prudký vzestup 
a dnes již prakticky srovnatelná váha
online a prezenčního vzdělávání se
udály jednoznačně i kvůli pandemii,
bez ní by to proběhlo pozvolněji.
Ovšem dochází tu i k hlubším
změnám. Lidé mají čím dál tím častěji
a silněji potřebu mít vše ve vlastních
rukách, nebo být alespoň zapojení do
rozhodování o tom, co, proč, kdy a jak
studují. A také chtějí vidět, že to není 

Jak by se očekávaná změna dala
popsat z hlediska různých cílových
skupin pracovníků na trhu práce?
Rozdělil bych to do tří skupin.
Nejprve – a to navzdory současnému
zdánlivému extrémnímu nedostatku
posil – na trhu máme až půl milionu
lidí, kteří by ještě mohli a do značné
míry i chtějí pracovat, ovšem narážejí
na nejrůznější bariéry. Například na
nemožnost dojíždět za prací do lokality
se silnější poptávkou; případně s ohle-
dem na péči o malé děti nebo jiné
blízké příbuzné část lidí jednoznačně
nezvládne pracovat na plný úvazek – 
a možností práce na částečný úvazek
je stále na trhu extrémní nedostatek. 
A samozřejmě je tu i s přihlédnutím ke
dvěma výše uvedeným ještě ta největší
bariéra – požadovaná kvalifikace. S tím
už se dá díky vzdělávání mnohé
udělat. V samotném náboru je pak
nutné ještě o něco snížit laťku, otevřít
se i lidem, kteří nesplňují všechny
požadované nároky, a dát jim prostě
možnost se to za pochodu doučit.
Vřele doporučuji nemít v pracovním
inzerátu přehled 20 klíčových
požadavků na pozici (supermana), ale
zredukovat požadavky jen na ty
skutečně základní, naprosto nezbytné
pro nástup. Ovšem s přípisem, co
všechno a v jakém horizontu se u vás
zájemce o práci může naučit a kam se
díky tomu bude moci posunout.
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Druhou, asi největší skupinou lidí,
jsou ti, kteří pro trh v daném místě již
vhodnou kvalifikaci mají. Drží si
relativně slušnou práci a do určité
míry by si v případě potřeby změny
mohli i vybírat, na jakou nabídku
kývnou. U nich je to pak o případných
bolestech a nových motivech pro
změny. Třetí, relativně novou rostoucí
skupinou, jsou na trhu ti extrémně žá-
daní, kteří vědí, že si z nabídek mohou
sami vybírat. Většinou jde o profese 
s náročnou kvalifikací a velkou mírou
specializace, např. celý segment
digitálních pozic, IT vývoje, výzkumu,
datové analytiky. Ale nejde jen o ně –
týká se to i většiny inženýrských spe-
cializací, části náročných a seniorních
pozic ve finančním sektoru, obchodu
či marketingu. Pro tyto tzv. "gold
collars" jsou silným impulsem ke změ-
ně práce zejm. růstové možnosti:
posun k zajímavější náplni práce nebo
roli, projektu s větším dopadem, práci
s novými technologiemi a nástroji,
práci se zajímavějšími lidmi ve firmě 
s vyspělejší firemní kulturou. Navíc
jde o práci lépe ohodnocenou, v níž
častěji pocítí uznání za to, co přináší.

Kde vidíš největší mezery, tedy 
i potenciál pro firmy?
Asi nejvíce to nyní drhne v přístupu 
k lidem, kteří nemají pro dnes
obsazované pozice ideální kvalifikaci,
neřkuli doplněnou o 3–5 let relevantní
praxe. Což je leckdy až hořce
úsměvné, hlavně v profesích, které
poměrně hekticky nově vznikají a na
trhu se teprve usazují. Nezřídka se
stává, že požadavek na 5 či 7 let praxe
je i u pozic, které ve firmách máme
teprve v posledních 2–3 letech.
Ve vzdělávání lidí, kteří přicházejí 
z jiných (často příbuzných) oborů 
a profesí, aktuálně vidím asi největší
potenciál pro další rozvoj v Česku
působících firem. A znovu opakuji, 
že je potřeba odbourat předsudky 
a stereotypy a nabízet takové mož-
nosti posunu a rozvoje všem bez
ohledu na věk, pohlaví aj. kritéria.

R O Z H O V O R  |  I N F O G R A F I K A
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Pokud to zůstane
stále jen výsadou
zejména pro mladší
do 40 či 45 let, řítíme
se do průšvihu.
Demografie je
neúprosná.

Podle Tebe se
člověk může naučit
cokoliv, kdykoliv...
Ano, před 5 lety jsme
při uzavírání dolu 
v Paskově chtěli uká-
zat, že i horníci se
mohou naučit pro-
gramovat. Měli jsme
sedm vážných zájem-
ců, většinou mezi 35
až 50 lety, a i přes
velkou náročnost
(online samostudium
při práci, přijímačky
na VŠ, intenzivní
4měsíční kurz a stá-
že) projekt během
jednoho roku dokon-
čili tři a dodnes se
programováním
úspěšně živí. Možné
je cokoliv, když tomu
nebrání právní pře-
kážky a předsudky 
v hlavách lidí. A vzdě-
lávání je klíčem.

Jak a kdy se nejlépe
učíš Ty?
Čtením, typicky z on-
line zdrojů a dost
běžně po nocích. Ale
nejvíce jsem se v
posledních deseti
letech jednoznačně
naučil při samotné
práci. Ta je totiž
mimořádně pestrá,
živá – a náročná. V ní
se opravdu
posouvám a zároveň
mě těší, k čemu vede
a jaký má dopad.

https://www.firemnivzdelavani.eu/_files/ugd/4ca6e5_719a4e82d7cf4ac5818a31bbce880275.pdf


Základními dovednostmi (anglicky

basic skills) jsou schopnost číst, psát 

a mluvit v rodném jazyce a používat

čísla a matematiku v každodenním

životě. Dále se jedná o dovednosti

potřebné k používání základních

technologií, jako jsou telefony,

notebooky, tablety nebo počítač, tedy

aktivity nezbytné k provádění řady

každodenních činností. Můžeme tedy

konstatovat, že se jedná o čtení, psaní

a řečové, numerické a digitální

dovednosti, které používáme každý

den a bez nichž není možný efektivní

rozvoj v oblasti profesních či odbor-

ných dovedností. Základní dovednosti

jsou většinou děleny na čtenářskou,

matematickou a digitální gramotnost.

KLÍČOVÉ I PRO FIRMY
Dostatečná úroveň základních doved-

ností, jako jsou používání jazyka,

matematiky a digitální dovednosti, je

naprosto zásadní jak v osobním, tak

pracovním životě. Lidé s nižší úrovní

základních dovedností mohou mít

problém přizpůsobit se novým

způsobům práce a obtížně se zapojují

do dalšího profesního vzdělávání. 

Ze strany odborníků na vzdělávání je

vyvíjen tlak na zaměstnavatele, aby si

více uvědomovali potřebnost rozvoje

základních dovedností a více investo-

vali do rozvoje nízkokvalifikovaných

zaměstnanců. Rozvoj hospodářství je

dynamický, rychle se mění především

v oblasti digitálního růstu a automati-

zace. Pracovníci se stále více potřebují

přizpůsobit, aby přijali nové informace

a způsoby práce, ale mnoha lidem

Autor :  Jan Brůha,  národní  koordinátor pro Evropskou agendu učení  dospělých při  EK,  NPI ,  jan.bruha@npi .cz

Co jsou základní dovednosti a jakou roli hrají v osobním i pracovním životě nás všech? 

A proč by měly být aktuální i pro firemní vzdělavatele?

BASIC SKILLS

chybí právě základní dovednosti 

k tomu, aby drželi krok se změnami

pracovního trhu. Tradiční koncept "za-

městnání na celý život" se vytrácí a vý-

sledkem je stále rostoucí potřeba lidí

zvyšovat nebo měnit kvalifikaci během

celého pracovního života v reakci na

ekonomické a technologické změny.

MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ
V České republice chybí ucelená data 

a informace nebo jakýkoliv výzkum 

na toto téma. Například v Anglii má

více než čtvrtina dospělých v produktiv-

ním věku nízké jazykové či numerické

dovednosti. Těchto devět milionů lidí

zápasí s každodenními úkoly doma 

i v práci. Mohou mít například problém

odhadnout, kolik benzinu v benzinové

nádrži zbývá nebo nemusí být schopni

plně porozumět instrukcím na lahvičce

aspirinu. Lidé s nízkými základními

dovednostmi tvoří velmi různorodou

skupinu. Více než 5 milionů dospělých

s nízkou úrovní angličtiny a matemati-

ky pracuje a přibližně každý desátý

vysokoškolský student v Anglii má

podprůměrné početní nebo jazykové

dovednosti. 

UNESCO, OECD nebo Evropská

komise na základě mnoha studií 

a analýz varují, že každý pátý dospělý

Evropan má nedostatečnou úroveň

základních dovedností a většina

těchto osob je zaměstnána.

Zajímavým faktem je, že se nejedná

primárně o problematiku migrantů,

ale že převážná většina dospělých 

s nízkou úrovní těchto dovedností se

narodila a vyrostla v zemi, v níž žije, 

a jazyk, v němž probíhá v této zemi

výuka, je jejich mateřským jazykem.

Programy zaměřené na zlepšování

dovedností vykazují vysokou míru

úspěšnosti a jsou z hlediska nákladů

velmi efektivní.

Návratnost investované částky 

v průběhu života jednotlivce se

pohybuje řádově v desetinásobcích 

a možná i ve stonásobcích.

O  Č E M  S E  ( N E ) M L U V Í
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Vysvětlit něco rychle a srozumitelně je snem každého
lektora a tvůrce obsahu. Aplikace Explain Everything se
určitě bude líbit těm, kteří při vysvětlování rádi malují,
používají různá schémata či náčrty. V aplikaci to vše
můžete velmi intuitivně vytvářet online, třeba i namluvit
komentář a výsledek exportovat jako video. Pokud užíváte
tablet, práce s touto aplikací bude ještě zábavnější 
a efektivnější. Vaší kreativitě skutečně nic nebrání, můžete
však využít i velké množství šablon. Videa lze použít přímo
v kurzech, nahrát je do LMS nebo sdílet se studenty
formou odkazů. K dispozici je i bezplatná verze.

https://explaineverything.com

Naše hodnocení: ★★★★★

Jitter je webová aplikace, ve které můžete snadno vytvářet tzv.
motion design. Motion design je animace digitálního obsahu,
jako jsou např. text, grafika nebo video. Tedy všechno, co
může zatraktivnit váš kurz: video, prezentace nebo třeba
příspěvky pro sociální média. Jitter nabízí velké množství
šablon, které si snadno upravíte přesně podle svých potřeb.
Pokud zvládnete něco vytvořit v PowerPointu, zvládnete i Jitter.
Své výstupy pak můžete exportovat jako videa nebo v
populárním formátu gif. Bezplatná verze určitě potěší
možnostmi i funkcionalitami.

https://jitter.video

Naše hodnocení: ★★★★★

A P L I K A C E  P R O  V Á S
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Autor :  Brano Frk,  learning designer ,  OPPUS,  brano@oppus.co

APLIKACE PRO VÁS:
JITTER
Pokud pracujete s aplikacemi pro tvorbu vzdělávacího obsahu, určitě víte, že na trhu je mnoho sofistikovaného
a profesionálního softwaru. Pravdou je také to, že naučit se s nimi pracovat už tak snadné není. Proto jsme se
podívali na aplikace, které nevyžadují instalaci, snadno se ovládají a jsou k dispozici zdarma. Garantujeme ale,
že vaše výstupy budou vypadat profesionálně a posunou váš vzdělávací obsah na vyšší úroveň. Připomínáme,
že dobře vypadající vzdělávací obsah je zároveň pro studující atraktivnější.

EXPLAIN
EVERYTHING

https://jitter.video/
https://explaineverything.com/
https://explaineverything.com/
https://jitter.video/


Autor :  Zdeněk Santler ,  vzdělávací  společnost Santia ,  spol .  s  r .  o . ,  santler@santia .cz

Historie distančního vzdělávání 
a blended learningu (b-learningu) je
v porovnání s příběhy, kdy chrabrý
hrdina nad propastí zázračně
objeví řešení, které mu změní
život, výrazně méně zajímavá.
Na přelomu tisíciletí s masivním

nástupem moderních technologií,

dostupností počítačů, mobilních

telefonů a internetu došlo k očekáva-

nému rozšíření e-learningů a jejich

propojení s prezenčním vzděláváním

bylo již dílem mnoha osvícených

"vzdělávačů". Je velmi zajímavé, že 

Blended learning už dávno není pojmem, o kterém jsme mohli číst v zahraničních časopi-

sech. Tento článek je o důvodech, proč jej brzy bude mít každá firma, a o předpokladech 

jeho úspěšné implementace.
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BLENDED LEARNING –
FRAJEŘINKA NEBO NUTNOST?

ani dnes mnoho firem digitální vzdě-

lávání (natož b-learning) zavedeno

nemá a přitom je to stejně přirozená

věc jako zmiňované prezenční kurzy 

a internet. Pojďme se na b-learning

podívat v kontextu moderního vzdě-

lávání. B-learning totiž dávno není

"frajeřinkou" a svatým grálem HR, ale

nutností, kterou již máte nebo mít

budete. Postupně vám představím

základní důvody, proč tomu tak je.

NOVÁ GENERACE
Pokud patříte mezi "šťastlivce" s nu-

Zdeněk Santler 
je ředitelem 
a majitelem Santia,
spol. s r. o. Více než
20 let pracuje 
na exekutivních
pozicích v HR 
a financích.
Kromě moderního
vzdělávání ho baví
lodě, motorky 
a hlavně tři synové 
v pubertě.

lovou fluktuací, ještě pár let vydržíte

bez b-learningu. My ostatní se musí-

me přizpůsobit novým kolegům, kteří

mají ještě mokrý inkoust na výučním

listu, maturitním vysvědčení nebo

diplomu. Tak jako tito lidé pravdě-

podobně neodpověděli na náboro-

vou inzerci v tištěných novinách, tak

nebudou připraveni ani na vzdělává-

ní v podobě dvoutýdenního zaškolo-

vacího procesu v učebně s jedním

lektorem a osm hodin pozorně po-

slouchat a dělat si poznámky. Věřte,

že už to ani neumí. Jsou zvyklí na



čtete na etapy, potřebujete záložku,
pokud knihy půjčujete, je dobré si to
evidovat. Prostě bez funkčního LMS 
b-learning existovat nemůže. Na trhu
dnes existuje velké množství řešení.

             Obsah
             Knihovna bez knížek také ne-
dává smysl. Není to jen o širokém
výběru e-learningů. Jistě nemůžeme
čekat, že za 50 Kč na osobu dostane-
me víc než text, panáčka, který hýbá
rukou, a tlačítko "další". Naštěstí už
vznikají krásné e-learningy i na "soft"
témata. Ale vzdělávacím obsahem
jsou i prezenční kurzy, webináře,
videa a další metody, které můžete
díky systému kombinovat a vytvářet
vzdělávací cesty.

             Procesy
             Bez procesů to nejde. Bylo by
to totéž jako říct dětem ve škole:
"Máme 9 let, toto se musíte naučit a
vyberte si." Jak by vypadal výsledek
bez řádu, návazností, cesty, ověřování
a hodnocení? No a stejné procesy
potřebuje i firemní b-learning.

             Odpovědnost
             Zde je silná vazba na firemní
kulturu a bude se lišit jedno odvětví
od druhého. Očekávat od party
horníků, že školení bezpečnosti 
vesele a dobrovolně absolvují po práci 
v počítačové učebně, je zřejmě mimo
realitu. Vhodnější bude školení 
od zkušeného kolegy první den přímo 
v terénu, které můžeme oživit vtipným
videem, jež jim pravidelně pošleme 
na mobil. A kdo navíc esemeskou
odpoví na kontrolní otázku, dostane
se do slosování o soudek piva.
Naopak myslím, že není nutné, aby
stejné školení absolvovali bankovní
úředníci jinou než e-learningovou
formou. B-learning totiž obecně
přenáší větší díl odpovědnosti 
na zaměstnance.

I N S P I R A C E
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okamžitou dostupnost informací, sami
si vybírají, zda si pustí video, přečtou
výpisky nebo si vymění zkušenosti na
sociální síti. Nepodceňujme je, nejsou
horší či lepší než předchozí generace,
ale určitě jsou lehce odlišní. B-learning
je cesta, jak z nich dostat to nejlepší. 

STARŠÍ GENERACE
My všichni nemileniálové do ní patří-
me, ať se nám to líbí nebo ne. Pamatu-
jeme si klasiku, pamatujeme si tříden-
ní školení na Vysočině s doprovodným
programem, pamatujeme si dobu bez
mobilů či home office, prostě si toho
dost pamatujeme. Jedno máme spo-
lečné: umíme se měnit, umíme se učit,
umíme pracovat s novými technolo-
giemi. Pokud vám někdo tvrdí opak,
zeptejte se, zda má Facebook, zda si
někdy koupil něco přes internet, zda
nikdy nepoužil počítač nebo neviděl
video na Youtube. Uslyšíte-li více než
jednou ne, máte potenciální problém.
Všichni ostatní jsou vhodní adepti na
b-learning. Důvodem je jistá míra
odpovědnosti, která u většiny lidí
stoupá s věkem a zkušenostmi. Máme
přece společný cíl, aby zaměstnanec
znal, co firma potřebuje, a uměl to
používat. Je přece jedno, zda se naučí
používat nový stroj z manuálu, video
návodu, e-learningu, VR brýlí nebo
půjde na živé zaškolení. Jestli chce, ať
využije dvě nebo tři nabízené metody.

Vaše role je nabídnout a ověřit nebo
otestovat výslednou dovednost.

KONKURENCE
To je vždy silný hnací motor. Pracov-
níci, kteří přichází z konkurenčního
prostředí, si často přináší očekávání 
a zkušenosti. Asi by koukali, kdyby
poté, co jste je oslnili v přijímacím
řízení, narazili na zastaralý a nefunkční
vzdělávací systém. Mnoho našich
zákazníků má moderní vzdělávání 
a b-learning jako konkurenční výhodu
v boji o nejlepší uchazeče a potvrzují,
že to bývá i jedno z rozhodujících
kritérií, proč si uchazeč vybral je.

COVID
Nenalhávejme si, jak je covid super 
a co vše ve firmách změnil k lepšímu.
Osobně bych si tuto zkušenost odpus-
til. Ale shodneme se, že v oblasti
vnitrofiremní komunikace a vzdělává-
ní mnohé procesy urychlil. Pokud jsou
malým měřítkem implementace LMS 
a množství objednaných e-learningů,
tak to musím 100% potvrdit.

ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY
FUNKČNÍHO B-LEARNINGU

             Systém
             Jednu knihu můžete mít doma 
i bez knihovny. Ještě možná deset, i
když to začíná blbě vypadat. Pokud ji



AKO MÔŽEME UČIŤ MENEJ?

ktoré sú povinné zo zákona a ktoré

potrebujeme dokladovať, všetky

ostatné časti vzdelávania môžu ostať

v rukách samotných ľudí. To je

dokonca vyššia úroveň personalizá-

cie. Vzdelávači nemajú možnosť

venovať sa každému zamestnancovi

osobne, ale každý človek má

možnosť a tendenciu venovať sa sám

sebe. Pri tomto prístupe vznikajú

obavy z toho, že sa zamestnanci

sami od seba vzdelávať nebudú, ale

sú firmy, ktoré to vyskúšali a táto

obava sa u nich nepotvrdila.

Pre výkon práce totiž potrebujeme

mať určité zručnosti a vedomosti,

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

Postupne sa jednou z najpotrebnejších vlastností zamestnancov stáva schopnosť učiť sa 

a prispôsobovať sa neustále meniacemu svetu. Ako však docieliť, aby mohli ľudia popritom 

aj pracovať?

Situácia, ktorú často vídame 

vo firmách je, že zamestnanci majú

mnoho povinného učenia a ešte viac

nepovinných možností vzdelávania

sa. Ale popri pracovných

povinnostiach im na väčšinu z toho

nezostáva čas. Takže sa často učia vo

svojom "voľnom čase", čo nepridáva

k radostnému pocitu z učenia sa.

Pre účely tohto článku však

predpokladajme, že sa zamestnanci

vzdelávajú v pracovnom čase (ako by

to malo po správnosti byť). Ako to

majú všetko stihnúť? Je niekoľko

miest, kde vieme čas vzdelávania

optimalizovať.

Elena Urbanová sa
venuje tvorbe 
e-learningových kurzov
z metodického, ale aj 
z technického hľadiska.
Okrem tejto činnosti sa
snaží vniesť do
digitálneho vzdelávania
trocha ľudskosti a jed-
noduchosti. Zároveň
spolu s Matúšom
Kothajom tvorí podcast
e-learning žije!

I N S P I R A C E
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PERSONALIZUJME VZDELÁVANIE
Je lákavé vytvoriť jeden kurz pre

všetkých zamestnancov. A aby každý

dostal to, čo potrebuje, tak obsahuje

úplne všetko. Výsledkom ale je, že

každý jeden zamestnanec strávi čas

učením sa (alebo minimálne prekli-

kávaním) vecí, ktoré nie sú pre neho

relevantné. Kým nemáme v rámci

vzdelávania umelú inteligenciu, ktorá

by dokonale napasovala vzdelávanie

pre každého, pomôže personalizácia

pre skupiny zamestnancov. 

UČIVO V RUKÁCH ZAMESTNANCOV
Odhliadnuc od školení a kurzov,
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alternatívne cesty: na začiatok
stačí vedieť tú "správnu" a ak
niekto v priebehu používania
príde na iný spôsob, tak je to v
poriadku; nemusí vedieť všetko
vopred; je to mätúce a zbytočne
to zaberá čas. 

       systém nás upozorní a nepustí 
       ďalej,

POMÔŽME SI AUTOMATIZÁCIOU
Ak systémy robia prácu, ktorú kedysi
museli robiť ľudia, napr. zistiť, či je
klient politicky exponovaná osoba
(PEO), čo zahŕňa asi 15 rôznych typov
vykonávania verejných funkcií a prí-
buzenských vzťahov – neučme ich
detaily. Ak sa systém vie pozrieť do
registra a vyhodnotiť, že klient je PEO,
tak stačí naučiť ľudí, prečo je dôležité
to zisťovať, kde túto informáciu nájdu
a čo to znamená pre ich prácu. Tieto
systémy vznikli preto, aby nám prácu
uľahčili. Tak to využime a nerobme
zbytočne dvojitú robotu.

Toto je niekoľko konkrétnych vecí,
ktoré vieme spraviť na to, aby sme
ušetrili trocha drahocenného času
našim zamestnancom. Nielenže
stihnú učenie aj prácu, ale zároveň
budú vďační, že si ich čas vážime.
A ako bonus: učenie sa stane ich
prirodzenou súčasťou a nie
obávaným strašiakom.

takže ak nám niečo chýba, rýchlo sa to
naučíme. No a keď zamestnanci
pracujú dobre, čo viac by sme ich
chceli učiť? Skôr ich motivujme, aby
chceli pracovať lepšie – ak sa to ešte
dá. Vzdelávanie je nástroj, nie cieľ. 
V krajnom prípade, ak výkony
zamestnanca nedosahujú požadované
výsledky, potom je to príležitosť pre
manažéra, aby s ním prekonzultoval
možnosti rozvoja. Hoci to by sa malo
diať na pravidelnej báze, aj keď sú
výsledky v poriadku.

VYUŽIME SÚČASNÉ TECHNOLÓGIE
Dnes sa ľahko dostaneme k informá-
ciám vďaka internetu a ľahko sa vieme
dostať aj k firemným informáciám 
z intranetu. Preto, ak bude zamestna-
nec potrebovať použiť špecifickú
aplikáciu raz za rok, dajme mu návod
a nenúťme ho učiť sa v danej aplikácii
pracovať bez pomoci. Je to strata času.
Bez pravidelného používania aj tak
väčšinu zabudne a po roku si to bude
musieť zopakovať. To je vo výsledku to
isté, ako keby od začiatku používal
návod. Takýto spôsob neformálneho
vzdelávania a posun od kontroly
vzdelávania k väčšej autonómii reflek-
tujú aj zmeny vo vzdelávacích
platformách. Novšie LXP (Learning
Experience Platforms) nahrádzajú
tradičné LMS (Learning Management
Systems). Ich cieľom je generovať
množstvo hodnotného obsahu aj
samotnými zamestnancami. Nie na to,
aby sa všetci naučili čo najviac, ale

vymenovávanie polí, ktoré treba
vyplniť, lebo sú v danej aplikácii
vypísané,
informáciu o tom, ktoré polia sú
povinné a aj že červená
hviezdička označuje povinné
polia, lebo to bude každému jasné
a keby vznikla nejaká pochybnosť,
systém nás bez nich nepustí ďalej,
parametre správne zadaných
údajov (napr. že telefónne číslo
má mať tvar +420 9XX XXX XXX),
lebo pravdepodobne je tam
pomôcka, ktorá hovorí to isté, a
keď to nebude správne vyplnené,

preto, aby tam každý našiel to, čo
práve potrebuje.

SPOĽAHNIME SA NA UX DIZAJN
Vynechajme z učenia všetko, čo
spravia systémy za nás. Ak niekoho
učíme, ako do aplikácie zadať údaje,
vynechajme:



Firmy i jednotlivci si musí osvojit kompetenci, která již dnes ovlivňuje to, jak budou konkuren-

ceschopní později. Schopnost, opakující se vzorec chování, znovu a znovu se učit něčemu

novému a transformovat se bude určující pro udržitelnost firem ve všech odvětvích.

KOMPETENCE #1: KDO USPĚJE 
A KDO UPADNE V ZAPOMNĚNÍ?

"Abyste drželi krok se světem ro-
ku 2050, budete muset nejen vy-
mýšlet nové nápady a produkty,
ale především znovu a znovu
objevovat sami sebe."

Yuval Noah Harari
 

Často se se šéfy firem bavím o tom,
co jsou kompetence, ve kterých by
se měli zdokonalit. Když říkám oni,
myslím samotné lídry firem i jejich
manažery. S odpovědí neváhám.
Myslím si, že je to kompetence #1,
kterou bych nazval umění a věda
učení se. Velmi zjednodušeně – být

Davidovy bohaté
zkušenosti od
výkonných funkcí 
v nadnárodních
korporacích až 
po start-upy,
vlastní podnikání 
a projekty 
ve vzdělávání jsou
ukázkovým
profilem tzv.
Infopreneura 
a Modern Midlife
Mentora.
A tak si David sám
dnes říká.

I N S P I R A C E
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schopen si vybrat, co se mám učit,
kdy na to najít čas a také to, jak se
učit efektivně. Když vysvětlím šéfům
podstatu navyšování této kompeten-
ce, pokračuji. Na seznamu mám
ještě schopnost rozpoznávat kogni-
tivní předsudky. Myslím, že každý
manažer by měl být tak trochu
psycholog. Dále uvádím schopnosti
plánovat, prioritizovat a určovat si
cíle (osobní a týmové). Neméně
důležitá je i schopnost efektivně
komunikovat. Mluvím o psychologic-
kém bezpečí, zpětné vazbě, naslou-
chání, ale třeba i vedení efektivních

meetingů – to je často pole neorané.
Každý manažer by se podle mne měl
stát tak trochu empatickým koučem
a facilitátorem.
V neposlední řadě musím zmínit
schopnost řídit si svou energii. Sem
spadá spousta věcí, ale především
schopnost řídit si pomocí návyků 
a technik své emoční stavy, ale
i každodenní standardy. Jde o takové
věci, jako jsou dostatek pohybu,
spánku a odpočinku, kvalitní strava 
a množství tekutin. A když všechno
vysvětlím, vrátím se na začátek ke
schopnosti umět se efektivně učit. 

Autor :  David Vrba,  spoluzakladatel  Modern Midl i fe  Mentors a Digiski l ls .cz ,  david@davidvrba.com
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Vím, co chci
Možností, čemu věnovat čas, je mno-
ho. Nenechejte se ošálit. Učte se to, co
potřebujete pro vaše budoucí výzvy.
Mějte jasně vytyčeno, v čem chcete
vynikat. Mimochodem, čím unikátnější
niche to bude, tím lépe.
 
Včera bylo pozdě
Věřím v sílu tzv. "compound learningu –
jinými slovy nejlepší čas začít se učit
byl před 20 lety. Druhý nejlepší čas je
teď. Po 10 letech aktivního učení vní-
mám, jak vše víc a víc zapadá do sebe.
 
Ne všechno učení je zdravé
Tak jako nejsou fast food a junk food
zdravá pro naše tělo, tak ani některé
informace nejsou zdravé pro naši
mysl. Vyberte si skvělé zdroje, ověře-
né učitele. A také nečtěte, co už znáte.
 
Učení je návyk
Zablokujte si čas pro učení v kalendá-
ři. Pravidelnost pomáhá s tvorbou
návyků. Dedikujte svému rozvoji 
i budget. Dobré zdroje něco stojí. Roz-
voj je především naše odpovědnost.
 
Není čtení jako čtení
Čtení je skvělý způsob učení. Nicméně
je třeba naučit se číst a k tomu stačí
pár klíčových pravidel. Třeba to, že číst
od obálky k obálce je často nesmysl.
Stačí 30 klíčových stran nebo i You-
Tube. Číst rychle neznamená vždy číst
efektivně, klíčové věci čtěte pomalu.
 
Zapisuji a zapisuji
Zapomínání je frustrující. Naučte se
dělat si poznámky a ty si sem tam
projděte. Tím velmi zvýšíte množství
informací, které si uchováte.

"Zatímco zboží a služby jsou často
demonetizovány, znalosti v kon-
textu jsou stále cennější. Znalosti
jsou nové peníze."

Michal Simmons

Vše ostatní, třeba schopnost řídit si
energii, je funkcí toho, jak efektivně se
naučíme učit. Tuto kompetenci se jen
okrajově učíme na školách a co vím,
jen velmi málo se navyšuje ve firmách.
Jednotlivci a firmy, kteří se budou učit
efektivněji než jejich okolí, budou
vyhrávat. Jako u každého učení vše
začíná v hlavě, naším "mindsetem". 
Je u vás ve firmě vnímáno učení jako
součást práce, nebo je to stále jen
něco, co přichází, až když třeba zbude
čas o víkendu? Učíte se vy sami pět
hodin týdně? To je čas, který vypočítal
Michal Simmons jako minimum pro
to, abychom zůstali na pracovním trhu
relevantní. Učení už dávno není hra na
jednu branku, kdy HR firmy vymyslelo
programy od stolu, do nichž nahnalo
lidi. Jsem přesvědčen, že hlavním
úkolem firem je tvorba prostředí,
které učení umožňuje. Učení samotné
vnímám jako vzorec chování. A když
už se bavíme o chování, jsme v centru
tématu firemní kultury – ta je totiž 
o tom, jak se lidé (převážně) chovají.
Jak to vypadá u vás? Rozloučíte se s
lidmi, kteří se nevzdělávají, tedy zpo-
malují firmu? Posouváte do manažer-
ských pozic pouze ty, kteří pracují na
svém rozvoji? Jde vaše vedení
příkladem v seberozvoji?

Očekává se od manažerů, že učí
ostatní? Jedním ze základních pravidel
tohoto oboru je, že něčemu novému
se nejefektivněji naučím, předpokládá-
li se, že to budu předávat ostatním. 

"Nikdo se o předmětu nenaučí tolik
jako ten, kdo je nucen ho učit."

Peter Drucker
 
Jste tedy jako firma na cestě k učící se
organizaci, která se učí rychleji než
konkurence? Nemá-li v tom vaše
vedení jasno, je možné utéct. Co však
můžete určitě udělat, je jít příkladem.
Pro mě, tedy infopreneura, který se
učením živí, jde o kompetenci klíčo-
vou. Rád se podělím o premisy 
a návyky, které jsem si osvojil.

Mám mindset učitele
Viz citát Petera Druckera – ke všemu,
co se učím, co si čtu, přistupuji tak,
jako kdybych to měl zítra učit někoho
jiného. Na prvním setkání s kamarády
se hned pochlubím, co jsem četl, a
pokud je zájem, jdu do větší hloubky.
 
5 hodin
Pro někoho 5 hodin týdně, pro jiného
pravidlo 20 % procent. Snažte se k té-
to časové investici do učení přiblížit.
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Autorka:  Olga Běhounková,  odborná asistentka FF UK,  olga.behounkova@ff .cuni .cz

Na sklonku roku 2021 proběhl rozhovor s Martinem Kopeckým z FF UK, který hovořil o vztazích

mezi vzděláváním občanů a politikou v aktuálních proměnách společnosti. Pojďme na chvíli

opustit svět firemního vzdělávání a podívat se na širší problematiku vzdělávání dospělých.

PODCAST O OBČANSKÉM
VZDĚLÁVÁNÍ

Probíhají diskuse o celoživotním vzdělávání jako základu
uvažování a jednání, společnost se transformuje z informační
ve znalostní, firmy uplatňují principy učící se organizace.
Všechny tyto změny nejsou reflektovány stejně. Zaměřeny
jsou hlavně na práci a avizovaný tlak na výkon. Od lidí se
očekává, že budou zodpovědní za svůj život a práci. Je to ale
zploštění perspektivy, zapomíná se na neekonomické faktory
– neexistuje všelék v podobě učení, o který se různé politiky
snaží. Vzdělávání a učení nemohou změnit vše, nutná je také
dobrá ekonomická, sociální, kulturní a ekologická politika.
Lidé se učí a vytváří mikrosvět či širší svět, ve kterém žijí.

Jaký je vztah mezi andragogikou a sociálními nerovnost-
mi v ČR?
V rámci zemí OECD na tom ČR není dobře. Evidence existuje,
není však tak košatá jako oblast vzdělávání dětí a mládeže.
Nerovnosti se mají tendenci propojovat a potvrzovat. Záleží
na tom, jaké máme dosažené vzdělání, profesi, jakou máme
samostatnost v práci, zda je či není rutinní, podnětná, jaký
máme životní styl, jak trávíme volný čas. Dospělí lidé tak mají
různý přístup ke vzdělávání, např. k jakým médiím mají
přístup, jaký obsah volí, co si z toho odnáší. Sociální
nerovnosti se potkávají s kulturními. Ve vzdělávání dospělých
je klíčová zkušenost, nejen osvojit si obsahy, ale hlavně
dozvídat se a zakoušet smysl, být vnitřně v souladu s ním.

Jaké aktuální otázky dnes andragogika zkoumá?
Mezi dlouhodobé otázky patří trendy stárnutí společnosti,
deindustrializace (proměna světa práce, rostoucí role ICT),
sociální a politické otázky – jak žít dohromady, rozumět si.
Současná epidemiologická situace jen potvrzuje, že nežijeme
izolovaně, ale ve skupinách, v globalizovaném světě, v němž
nelze na ostatní zapomenout. Žijeme v konkrétních
podmínkách a ostatní lidé ovlivňují to, jak se ve světě
orientujeme, jakou odpovědnost za svůj život přijímáme 
a jaké vazby vnímáme.

Podcast najdete na platformě Spotify zde.

Jaké vzdělávání potřebují občané ve společenských
změnách? 
Vztah mezi vzděláváním dospělých a politikou je složitý.
Občanská angažovat a sociální změny byly a jsou pro
vzdělávání v dospělosti podhoubím. Toto vzdělávání
vzniklo jako svého druhu politická záležitost v návaznosti
na vzdělávací změny a emancipační procesy tak, aby lidé
mohli více ovlivňovat vlastní životy i prostředí, ve kterém
žijí (různé etnické skupiny, lidé z periferií apod.). Vývoj
moderní společnosti může být ohraničen procesy jako
Velká francouzská revoluce, národní obrození, moderní
kapitalismus až po současná masmédia.
Martin Kopecký je spoluatorem a spolueditorem nedávno
vydané knihy Nová vědecká éra: Od byrokratické komerce
ke kreativitě ve veřejném zájmu. Pozornost je zde
věnována nesnázím humanitní vědecké obce a nové vlně
zájmu o tuto oblast i daň, kterou znamenala. Vzdělávání
dospělých dlouhodobě patří spíše k periferním oblastem.
21. století však přináší nutnost více spolupracovat, tlak 
na pracovní výkon a také to, že lidé nechtějí žít rutinně 
s jednou získanou kvalifikací. Naše životy se však stávají
náročnějšími, příležitostí je tzv. detradicionalizace (v oblasti
rodiny i práce), věci neplynou rutinně, to vše přináší VUCA
svět, ve kterém žijeme.

https://open.spotify.com/episode/6JbhcrXrPGzhE6AaL0y2wB?si=HxD6D8lQQ3md14p81Jraiw


Business Brunch: Emoce a emoční inteligence
22. 3. 2022 | online | www.businessbrunch.cz
Každý z nás prožívá emoce téměř neustále. I přesto nás někdy dokáží zaskočit a odzbrojit. Proto si povíme
nejen o tom, jak své emoce zvládat, ale také o tom, jak se v nich sami lépe vyznat a naučit se je rozeznávat.
Jak emocím lépe porozumět? A jak se dá s různými emocemi v komunikaci pracovat? Témata přiblíží
František Hroník.

FENOMÉN 2022: Flexibilita a její DNA
24. 3. 2022 | Zlín | www.fenomen40.cz
Konference pro 400 manažerů a specialistů napříč firmou pomáhá odhalit prvky úspěchu, výjimečnosti 
a konkurenceschopnosti firem. Zajímavé přednášky i praktické ukázky zazní na čtyřech stagích (Business, 
HR, Digi, Industry). Chybět nebude Smart zóna.

Equal Pay Day 2022
8.–10. 4. 2022 | Praha | www.equalpayday.cz
Největší konference o ženách představuje osobnosti jako ženské vzory, věnuje se tématu rovného odměňo-
vání a většího zapojení žen do rozhodovacích procesů. Téma Změny v budoucnosti osloví HR, CSR i top
manažerky a manažery.

H(R)umanizace digitalizace 
5. 5. 2022 | Praha | www.vox.cz
Na konferenci společnosti 1. VOX vás čekají témata jako Svět 4.0 – jak IT rychle mění svět práce, digitalizace
HR procesů – současná situace a budoucí trendy, IT versus HR – jak se domluvit?

HR Summit 2022
10. 5. 2022 | Praha | www.hrsummit.cz
5. ročník provede důležitostí HR trendů současnost. Mimo jiné se v něm budeme věnovat řízení změn,
managementu nástupnictví, hybridním online/offline kancelářím, firemní komunikaci, diverzitě, etickému
leadershipu a atraktivním tématům.

Age Management SALON
18. 5. 2022 | Bratislava | www.intenziva.sk
19. ročník salonu se zabývá problematikou age managementu, jeho aplikováním do praxe, inspirativními
projekty – jak měřit a řídit pracovní schopnost zaměstnanců či stárnutí zaměstnanců na pracovišti (profesní
seniorita). Letos se dozvíme i o mezinárodních zkušenostech v oblasti age managementu.

Moderní trendy HR 2022: Konec klasického HR v Česku, budoucnost je v PPM!
18.–19. 5. 2022 | Praha | www.performia.cz/konference
Co se pod zkratkou PPM v názvu skrývá a jak tento moderní koncept zavést do firmy? Na to odpoví Švéd
Mårten Runow, mezinárodně uznávaný odborník na budování týmů, výběr a hodnocení zaměstnanců. 

Business Brunch: Change management
25. 5. 2022 | online | www.businessbrunch.cz
Proč měnit něco, co funguje? I když něco nyní funguje, neznamená to, že to takhle bude fungovat věčně.
Změna ale někdy není úplně snadná a nenastane sama od sebe. Na akci se dozvíte nejen jak změnu
naplánovat, ale také jak ji správně komunikovat, a tím i co nejvíce usnadnit její přijetí.

Konference FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2022
15. 6. 2022| Praha | www.firemnivzdelavani.eu/konference
Pátý ročník konference pro personalisty, HR ředitele, L&D manažery firem a podniků. Příspěvky odborníků na
firemní vzdělávání, příklady dobré i špatné praxe ve firemním vzdělávání, praktické aplikační workshopy,
řada kolegů z praxe, skvělá nálada a tentokrát i překvapení!

DisCo 2022: Empowering Digital and Entrepreneurial Competences through E-learning
20.–21. 6. 2022 | Praha | www.disconference.eu
Mezinárodní konference zaměřená na využívání technologií ve vzdělávání. Součástí akce budou i workshopy
zaměřené na užívání virtuální reality ve vzdělávání, mikrocertifikáty a soutěž o nejlepší online kurz.

S L E D U J E M E  Z A  V Á S
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Autorka: Monika Nevolová, lektorka, koučka, autorka knih, monika.nevolova@gmail.com

O improvizaci jsme již psali nejednou, přesto se k ní rádi vracíme článkem zkušené autorky, která

představuje improvizaci jako metodu rozvoje a vzdělávání uplatnitelnou v každém prostředí.

IMPROVIZACE – PARTNER
PRO SPOLUPRÁCI V TÝMU

Svět se neustále mění, jistoty mizí a
jednání podle stanovených pravidel
a plánů přestává stačit. Žijeme ve
VUCA světě, který je proměnlivý, plný
nejistot a složitostí. Přestává v něm
platit, že existuje jediné správné
řešení. Je stále potřebnější flexibilita,
schopnost se rychle učit novým
věcem, pokora a otevřenost vůči
změnám. Mezi nejdůležitější
kompetence patří komplexní řešení
úkolů, kritické myšlení, kreativita,
emoční inteligence a spolupráce.
Jednou z cest, jak změnit zaběhnuté
postoje či pracovní návyky, je trénink

Monika Nevolová,
koučka, trenérka
komunikace,
improvizačních
dovedností,
osobního rozvoje 
a storytellingu, žena,
která se vášnivě
věnuje divadlu 
a realizuje firemní
workshopy, tréninky
a eventy založené
na praxi, interakti-
vitě a efektivní
kombinaci nástrojů
byznysu a umění.

I N S P I R A C E

a změna myšlení prostřednictvím
aplikované improvizace. 
Improvizace. Činnost, která vzbuzuje
na jedné straně vzrušení z nového 
a na druhé straně obavy.
Improvizovat v překladu znamená
"reagovat bez přípravy." S tím je
chybně spojena obava z rizika
nekvalitního zbrklého výkonu.
Improvizace ale není jen o rychlé 
a pohotové reakci, má širší záběr.
Omezená schopnost improvizovat
plyne z našich vlastních osobních
pastí a bloků, nejčastěji jimi jsou
stereotypy, strach, autocenzura, 

osobní filtry i lidské ego. Jsme to tedy
především my sami, kdo si v jednání
s druhými škodíme a situace
komplikujeme.

HRAJ S NIMI, NE PROTI NIM
Základním principem aplikované
improvizace je odpověď na otázku:
"Co by udělalo mému kolegovi
radost, jak by si tuto situaci více
užil?" V dnešní době, kdy dominuje
zaměření na sebe sama a vlastní
ego, pomáhá improvizace pochopit
základní principy spolupráce v týmu
a uvědomění, že ve firmě máme

mailto:monika.nevolova@gmail.com
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společný strategický cíl a každý hráč
zde má své místo. Jedná se o schop-
nost vidět příležitost v tom, co říkají 
a dělají jiní a současně zvýšit všíma-
vost. Tvořit společně, umožnit kole-
gům přicházet s nápady, podporovat
angažovanost a skutečnou participaci.

PŘÍTOMNOST
Většina improvizačních technik a cvi-
čení vychází z principu "reagování 
v přítomnosti." Pozornost a soustředě-
ní patří mezi diskutovaná témata,
protože jsme často rozptylováni či
zahlceni množstvím informací 
a impulzů. Často pak jednáme stereo-
typně nebo jsme ovlivněni strachem,
co přinese budoucnost. Naučit se
reagovat "tady a teď" přináší do komu-
nikace větší napojení se na druhého 
a prohlubuje schopnost naslouchat.
Ve firmě to oceníte zejména při vyjed-
návání, vytváření dohod a v argumen-
tačních situacích.

VEZMI CHYBU DO HRY
Formální vzdělávání nás učí, že chyba
je nepřítel, a tak máme strach z neús-
pěchu a jsme napjatí. Přitom v uvolně-
ném stavu a vědomé přítomnosti
(flow) jsme schopni dosahovat lepších
výsledků. Chyby a selhání jsou 

přirozenou součástí našich životů.
Podstatné je, jak na ně zareagujeme.
Chyba nemá být strašákem a stopkou,
ale nástrojem učení. Improvizace učí
zůstat i navzdory chybě šťastný a vytě-
žit chybu ve svůj prospěch.

ANO A
Zlatým pravidlem improvizace je prin-
cip přijetí "ANO A", souhlas s realitou 
a přispění a navázání na to, co se děje
tady a teď. Pozor, tento princip není 
o odsouhlasení všeho, co vám druzí
říkají, je o respektu a nehodnocení
druhé strany. ANO A princip využijete
všude, kde se vám na mysl a do úst
jako reakce na něčí názor vnucuje
slůvko "ALE". Dá vám to prostor
objevit, co zatím nevidíte, a nezavrho-
vat hned nápady druhých jen proto, 
že jste je nevymysleli vy.

ZMĚNA JE ŽIVOT
Když nastane změna, větší či menší,
přichází obvykle panika, kritika,
neochota reagovat a stagnace.
Improvizace může jednotlivci i týmu
pomoci natrénovat připravenost 
na nepřipravené, tedy i na změnu. 
V náročných, stresových a rychle se
měnících situacích ve firmách je
schopnost flexibility užitečnější než

Jak probíhá trénink ve firmách 
a jaké dovednosti rozvíjí?
Improvizace do osobního i pracov-
ního života vnáší hravost, uvolněnou
atmosféru i akčnost. Nelze ji naučit
přednášením. Trénink probíhá 
v bezpečném prostředí, které hlídá
lektor i účastník. Prostřednictvím her
lze zkoumat své limity, hledat
způsoby, jak nahradit neužitečný
stereotyp efektivnější reakcí. Hry jsou
voleny dle cíle, kterého má být
dosaženo. Lze se naučit podporovat,
nehodnotit, udržet se v přítomnosti,
aby každý účastník mohl lépe 
a pohotověji reagovat. Zároveň
přirozeně rozvíjet schopnost pozitiv-
ního přijetí změn, spolupráci, empatii
i kreativní myšlení.

lpění na vlastní představě o vývoji
situace. Není to o tom přestat
plánovat, zahodit vize, plány nebo
nesledovat své záměry. Je to o tom
umět s větším nadhledem a pohoto-
vostí čelit náhlým změnám, odchylkám
od plánu a o umění dělat rychleji nová
rozhodnutí, jednoduše abyste se
nenechali změnou totálně zmrazit.
Schopnost improvizace může
pracovníky v organizaci naučit lépe
překonávat neužitečné stereotypy.
Improvizace může dodat ten správný
"šťouch", někomu i sebedůvěru a vůli
překonat strach z neznámého, ztratit
ostych, být aktivní.
Pomáhá uvědomit si, že situace není
trapná do chvíle, dokud si to o ní
nemyslíme sami. Jedná se o způsob
komunikace, který bychom měli 
do života začlenit všichni. Ideálně by
se měla vyučovat už na základní škole,
protože rozvíjí hodnoty, které dnes 
v naší společnosti chybí – odvahu,
sebedůvěru, partnerství a spolupráci,
zvědavost a respekt k názorům
druhých.
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Kovotvar v.d., realita může být zcela

jiná: "Není bohužel ničím neobvyk-

lým potkat se v praxi s lidmi, kteří

číst a psát vůbec neumí. Tím pádem

ani nezvládnou přečíst denní plán

práce či nedokáží spočítat výrobky,

které vyrobili za hodinu. V praxi pak

často suplujeme jejich učitele ze

základních škol."

JAK JSME NA TOM V ČESKU?
V oblasti základních dovedností není

mnoho zdrojů týkajících se dospělé

populace. Pro dospělou populaci 

ve věku 16–65 let je realizován výz-

kum PIAAC (poslední data jsou 

z roku 2012, perioda je 10 let), který

se zaměřuje na čtenářskou a nume-

rickou gramotnost a schopnost

řešení problémů v technologicky

náročném prostředí. ČR ve srovnání

zúčastněných zemí OECD příliš nevy-

bočuje, dosáhla průměrného výsled-

ku ve čtenářské gramotnosti a v ře-

šení problémů a mírně nadprůměr-

ného výsledku v numerické

gramotnosti.

Podle Petry Holečkové z realizačního

týmu PIAAC to ale konkrétně zname-

ná, že 12 % dospělé populace si

poradí pouze s jednoduchými texty 

a jednoduchými matematickými

vztahy. "Rozvinutou schopnost

analyzovat komplexnější text nebo

pracovat s matematickými informa-

cemi má přibližně polovina dospělé

populace," vypočítává.

Základní dovednosti, tedy zjednodu-

šeně čtení, psaní a řečové, nume-

rické a digitální dovednosti, jsou

uplatnitelné v průběhu celého života

v osobním společenském i pracov-

ním prostředí a na jejich ovládání

závisí rozvoj jedince od školy až po

dospělost a stáří. "Jsou základním

kamenem konkurenceschopnosti

jednotlivců, firem i celé společnosti,"

zdůrazňuje Jarmila Modrá, HR

konzultantka a dříve expertka

Národního vzdělávacího fondu, která

se účastnila mezinárodního projektu

Profi-Train zaměřeného právě na

základní dovednosti.

Jednotlivé země Evropy dnes navíc

čelí obrovskému technologickému

rozvoji, digitalizaci a robotizaci, ale

také stárnutí populace či potřebě

řešit výzvy spojené se změnou

klimatu a dopadem lidského půso-

bení na životní prostředí, potřebují

proto také aktivní, angažované 

a vzdělané občany.

Základní dovednosti tedy souvisí se

schopností adaptovat se na neustále

se měnící prostředí, rozumět světu

kolem sebe a dokázat v něm kvalitně

žít. V našich zemích se po dlouhá

léta spoléháme na povinnou školní

docházku, kterou máme zavedenu

už od dob Rakousko-Uherska a také

díky ní máme dnes jeden z nejnižších

podílů nízkokvalifikované populace 

v Evropě. Jak ale potvrzuje Marcela

Tokošová, ředitelka společnosti

Autor: Tomáš Langer, lektor, trenér a konzultant, tomas@tomaslanger.cz

O tom, co jsou to basic skills, se dočtete na straně 6 tohoto čísla Firemního vzdělávání. Jde

však o téma aktuální i pro firmy nebo jen o akademickou debatu?

BASIC SKILLS JSOU KLÍČOVÉ 
I PRO FIRMY

Jarmila Modrá,
HR konzultantka,
členka týmu pro-
jektu Profi-Train

Petra
Holečková,
realizační tým
PIAAC, NPI ČR

Marcela
Tokošová,
výkonná ředitelka
a předsedkyně
představenstva,
Kovotvar v.d.

Ivo Žižka, 
ředitel pro
personalistiku 
a vnější vztahy,
TŘINECKÉ
ŽELEZÁRNY, a.s.

Martina Ťažká,
odborný
zaměstnanec
personalistiky,
Železárny
Podbrezová a.s.

Katarína
Michalcová,
psycholožka,
Železárny
Podbrezová a.s.

https://piaac.cz/
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základních dovedností. Pokud nerea-
guje stát, jak jsou na tom firmy? Podle
Iva Žižky, personálního ředitele
Třineckých železáren, se transformací
výroby spojené s novými technologie-
mi mění požadavky nejen na znalosti 
a dovednosti zaměstnanců, ale také
na jejich přípravu. "Firma potřebuje
připravené zaměstnance pro 'obsluhu'
nových technologií, aby byla konku-
renceschopná."
Firmám tak vzniká i jiný problém.
Podle Martiny Ťažké a Kataríny
Michalcové z Železáren Podbrezová se
kvůli nižším základním dovednostem
na trhu práce ocitají lidé, u nichž se
nedá předpokládat, že si rychle osvojí
potřebné kompetence na pracovišti.
"Bez pomoci se tak stávají těžko
zaměstnatelnými," doplňují.
Někdo by si mohl říct, že pro řadu pro-
fesí stačí jen pár zdravých rukou a je
to. Marcela Tokošová varuje, že to
není pravda: "Pokud pracovník neumí
přečíst a pochopit, co má dělat, tak nic
dělat nemůže, pokud nedokáže zadat
data do systému, je to velký problém.
Pak musí nastoupit jiný kolega –
zprostředkovatel – a práce se zdržuje,
prodražuje a zvyšuje se chybovost."

EXISTUJE ŘEŠENÍ?
Oslovení odborníci se shodují 
na několika možnostech řešení,

především je nutné získat klíčové part-
nery. Podle Jarmily Modré se jedná jak
o pracovníky HR ve firmách, sdružení
zaměstnavatelů, odbory, vzdělávací
instituce, jejich asociace a sítě, MPSV 
a Úřad práce ČR, tak i realizátory
politik na místních i dalších úrovních.
Petra Holečková doporučuje resortní
spolupráci mezi MŠMT, MPSV a MMR 
a změnu pohledu na vzdělávání.
"Důraz na základní dovednosti a celo-
životní učení by se měl více promít-
nout už do kurikul škol. Více bych
podpořila instituce, které se už nyní
tomuto tématu věnují, jako jsou NPI,
knihovny a Člověk v tísni. U jednotivců
vnímám jako klíčový jejich aktivní pří-
stup, ochotu zjistit, v čem se potřebují
rozvíjet, co nám chybí, kdo s tím může
pomoci, a zaměřit se na to," dodává.
Ale abychom se ve všem nespoléhali
jen na stát, existuje i řada jiných cest.
Martina Ťažká a Katarína Michalcová
uvádějí jako příležitost zapojení lidí 
s nízkými základními dovednostmi 
do duálního vzdělávání, absolvování
praxe či stáže, dále organizaci prak-
tických workshopů pro zaměstnance 
i uchazeče o zaměstnání a kvalitní
adaptační proces.
Ivo Žižka pak jako klíčové vnímá 
e-learningové vzdělávání či fungující
firemní platformy ke sdílení vědomostí
a poznatků. "Dovednosti by měly být
rozvíjeny již na školách, aby firmy jako
koncoví zaměstnavatelé mohly 
v rámci svých systémů vzdělávání
rozvíjet jen vědomosti potřebné pro
výkon profesí," dodává. "Pokud mají
využívat těchto platforem, musí se to
napřed naučit, a to s poradenskou
podporou," uzavírá Jarmila Modrá.

K tématu basic skills byl v minulosti
realizován inspirativní projekt 
s názvem Profi-Train zaměřený na
vzdělávání trenérů základních
pracovních dovedností, podrobnosti
najdete na webu www.profi-train.de.

Podobně jsme na tom i v dalších
šetřeních. Účast na dalším vzdělávání
je podle VŠPS v ČR pod průměrem EU
(v roce 2020 5,5 % populace 25–64 let,
průměr EU 9,2 %) a výsledky šetření
Vzdělávání dospělých v ČR z r. 2016
jsou přímo alarmující: "68 % respon-
dentů jako důvod nezapojení do dal-
šího vzdělávání uvedlo, že to nepotře-
bují, a to napříč vzdělanostními
skupinami," varuje Jarmila Modrá.

STÁT NEREAGUJE, CO MOHOU
UDĚLAT FIRMY?
Proč tedy tématu základních doved-
ností není u nás dosud věnována
dostatečná pozornost? Podle Petry
Holečkové klademe v ČR velký důraz
na specializované a odborné vzdělá-
vání a uplatnitelnost na aktuálním
trhu práce, nikoli na celoživotní učení.
"Hodně řešíme tady a teď, nikoli
budoucnost," dodává. 
Základními dovednostmi dospělé
populace se podle Jarmily Modré 
v ČR nikdo systematicky nezabývá.
"Stát ve strategických dokumentech
zdůrazňuje potřebu celoživotního
vzdělávání jen v obecné rovině, avšak
soustavná podpora systému dalšího
vzdělávání chybí," uvádí expertka.
Evropská komise na základě studií 
a analýz varuje, že každý pátý dospělý
Evropan má nedostatečnou úroveň 

http://www.profi-train.de/
https://www.czso.cz/csu/vykazy/vyberove_setreni_pracovnich_sil
https://www.czso.cz/csu/czso/vzdelavani-dospelych-v-ceske-republice-2016
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Kniha je učebnicí základů
koučování pro manažery 
a vedoucí pracovníky – tedy
pro ty, kdo netouží koučo-
vat na profesionální úrovni, 
ale chtějí se naučit používat
koučovací techniky, nástro-
je a dovednosti, jež by jim
pomohly při každodenním
vedení lidí. Text je doplněn
mnoha ukázkami z koučo-
vacích rozhovorů a praktic-
kými tipy.

KNIŽNÍ TIPY
PORTÁLU

Kniha čtenáře vyvádí ven ze
začarovaného kruhu negativ-
ních až katastrofických
myšlenek a učí ho postupně
měnit jeho myšlenková
schémata. Je založena na
kognitivně-behaviorální
terapii a prostřednictvím
nejrůznějších cvičení a pří-
kladů z praxe pomáhá
opustit depresivní 
a úzkostné myšlenky, zbavit
se jejich neustálého omílání.

Kniha ukazuje, že každá
změna vychází z nás a že je
možné se posunout na vyš-
ší úroveň, kde najdeme
odstup a ztracený klid.
Nabízí způsob, jak najít
východisko ze situací, které
nás zasáhnou a jež nemůže-
me sami ovlivnit, a popisuje
různé vhodné postupy: oži-
vení emoční inteligence, při-
jetí odpovědnosti za sebe,
schopnost rozeznat vhodný
okamžik, cvičení v odolnosti.

hovoří Jan Smrž, Talent & Development konzultant
společnosti Albert Česká republika, s.r.o.
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Jak se změnilo vzdělávání 
v pandemii? Jaké technologické
trendy v rozvoji zaměstnanců
přinese budoucnost? Proč je
důležitá znalost trhu a indivi-
duální přístup k jednotlivým
cílovým skupinám? Nejen o tom

Situace kolem covidu přímo
vybízela naučit se něco nového

Tyto a další články najdete na
www.hrnews.cz

Bohužel, v řadě společností je
HR vnímáno stále jako prodlou-
žená ruka managementu, která
primárně zastává zájmy vedení
firmy a se kterou je lepší jako
zaměstnanec spíše nepřicházet
do kontaktu. Pro HR specialistu
je přitom velmi důležitá zpětná
vazba ze strany zaměstnanců,

V uplynulém roce musela řada
firem projít restrukturalizací
pracovních postupů či celé
struktury společnosti. Mnoho
firem tak aktuálně řeší uvedení
nového systému hodnocení 
a odměňování zaměstnanců,
máme pro vás tři základní tipy.

Jak efektivně a bezbolestně uvést
nový systém hodnocení
zaměstnanců

Více informací a objednávky na
www.portal.cz

bez níž nemůže změny efektivně uvést.

Jak vytvořit prostředí, ve kterém 
se zaměstnanci nebojí mluvit 
s HR oddělením

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

