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HRVZORY.CZ SLAVÍ 10 LET
HRvzory.cz slaví deset let své existence na trhu! Idea zpřístupňovat personalistům přehledně
uspořádané a nejčastěji používané vzory a formuláře pro jejich běžnou personalistickou praxi se
tedy dožila první dekády. Mezi personalisty se rychle ujala myšlenka mít k dispozici jednoduchý
nástroj, který mohou kdykoliv využít pro svou práci, a po roce získají sadu aktualizací. Navíc
mohou telefonicky pokládat své personalistické otázky na hotline networku HRvzory.cz.
Za desetiletou historii se podařilo shromáždit přehled několika set vzorů. Vybrali jsme pro vás
110 vzorů a uspořádali do přehledné a editovatelné publikace. Bonusem je vždy aktuální legislativní
sekce a legislativní komentáře. V publikaci jsou vždy vzory v editovatelné podobě,
a nic tak nebrání jejich okamžitému použití či přizpůsobení dané personalistické situaci.

KONFERENCE OPĚT PŘEDSTAVÍ
NEOBVYKLÁ TÉMATA WORKSHOPŮ
Konference FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2020 opět nabídne řečníky z řady zajímavých firem, netradiční a užitečné workshopy, prostor pro diskusi s řečníky i kolegy z oboru. A nakonec vás čeká i překvapení – věříme, že se máte nač těšit!
Těší se na vás řečníci z firem jako Sazka, Metrostav,
Martinus, Motiv P, Komerční banka, Veracomp, Lidi
z baru či Lego. A na jaké workshopy se můžete přihlásit?
Karty a šablony pro design vzdělávání: Brano Frk
Relaxační techniky pro vegany i nevegany: Jan Gruber
Konečně interaktivní e-learning: Jan Složil

Jak vytvářet motivační atmosféru a opravdový
engagement: Vratislav a Martin Kalendovi
Jak neprokoučovat lidský potenciál: Marek Velas
Vizualizací k vyššímu zapojení a efektivitě: Bea Brosková
Více informací a přihlášky najdete na webu
www.firemnivzdelavani.eu/konference.
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PŘÍSTUP K FIREMNÍMU
VZDĚLÁVÁNÍ NENÍ OVLIVNĚN
GEOGRAFICKY ANI KULTURNĚ
Lego kostky zná nejspíše každý, mohou ale sloužit i ke vzdělávání dospělých? Jak vypadá firemní
vzdělávání ve firmě, kde je hra součastí její DNA? A jaké programy pro zaměstnance fungují?
Autorka: Olga Běhounková

Petr Řežábek je
ředitelem obchodního
kanálu LEGO®
Certified Stores,
REEMEA region
ve společnosti LEGO
Trading. Zkušenosti
získával také
na vedoucích pozicích
v marketingovém
i obchodním oddělení
v Mars Czech či Pivovarech Staropramen.

LEGO kostky jsou celosvětově

profese (lékaři, technici aj.),

Jsme globální organizace

známé a oblíbené, hrají si s nimi

a podpora vášně pro oblasti zájmu.

a vzdělávání má u nás nezastupitel-

hlavně děti. Jak konkrétně mohou

Proto nabízíme širokou paletu

nou roli, je součástí života všech

sloužit ve vzdělávání dospělých?

exkluzivních tematických oblastí,

zaměstnanců společnosti, mohu

LEGO kostka je nadčasová hračka,

z těch nejznámějších řad mohu

mluvit o učící se organizaci v praxi.

funguje pro děti, mládež, ale

jmenovat např. Star Wars, vozidla,

Firemní vzdělávání konkrétně

i dospělé. Například dospělí chtějí

architekturu nebo výzkum NASA.

realizujeme v několika kategoriích

skrze hru kompenzovat pracovní

Tyto produktové řady podporujeme

na různých úrovních organizační

stres, hledají v ní únik od reality

i z hlediska komunikace.

struktury či napříč celou firmou, a to

a někteří si tak i plní své sny. Dalšími,

podle strategie a z ní vycházejících

neméně častými důvody jsou snaha

Vzdělávání patří mezi klíčové

priorit. V nabídce jsou tréninky

udržet si jemnou motoriku a pozor-

hodnoty vaší společnosti. Jak se

měkkých dovedností sloužících

nost, což je důležité pro určité

u vás tato hodnota projevuje?

k osobnímu rozvoji pracovníků,

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
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dále tréninky specifických pracovních

Je to moderní, přínosné a efektivní

a peer learning, v rámci kterého

dovedností, povinná školení (hlavně IT

– funguje to na bázi dobrovolnosti

zaměstnanec dostane svého "brick

bezpečnost) a školení na ochranu

a potřebnosti či přínosnosti.

mate" (tj. buddyho), a 10 % jsou

know-how značky a jednotlivých

Navíc po dokončení kurzu

konkrétní kurzy poskytované interně

produktů.

či vzdělávací aktivity obdrží certifikát.

či externě.

Mezi obecnější témata těchto kurzů
Máte nějaké zajímavé projekty na

patří leadership (obsahově je pak

U tohoto se zastavím. Máte své

vzdělávání a rozvoj zaměstnanců?

zacílen podle pracovní pozice

interní trenéry či převažuje

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců

a individuálních potřeb

spolupráce s externími trenéry

probíhá na všech úrovních

zaměstnance). Další novinkou je

a vzdělávacími společnostmi?

společnosti LEGO. Máme globální,

LinkedIn ELEVATE, který umožňuje

LEGO má převážně interní nabídku

regionální i lokální oddělení

držet prémiové pozice klíčových

svých vzdělávacích aktivit, která je však

vzdělávání. Využívány jsou různé

článků, rozhovorů či tréninků

často připravována s externími

interní i externí formy a metody

v nabídce tak, aby byly přečteny nebo

trenéry. Je to efektivnější a má to větší

a často k tomu využíváme i LEGO®

sdíleny co nejvíce zaměstnanci.

dopad. V nabídce jsou globální funkční
tréninky, v rámci tzv. Lego Academy

kostky, například program Six Bricks.
Jedná se o praktický nástroj pro učení

Jak své lidi motivujete k učení a jak

s interními trenéry v oblastech sales,

dětí i dospělých. Prostřednictvím

funguje plánování vzdělávacích

marketing, finance, a probíhá to na

zábavy a krátké aktivity se sadami

potřeb?

principu train the trainers. Každý rok

kostek LEGO® DUPLO® v šesti

LEGO řeší procesy řízení výkonnosti

jsou vybrána klíčová témata, která jsou

jasných barvách si pracovníci mohou

a vzdělávání odděleně, má to

rolována napříč celou firmou.

procvičovat svou paměť, pohyb,

pozitivní dopad na rozvojové aktivity

Manažeři jsou proškoleni regionálně,

tvořivost aj. Aktivity šijeme na míru

v rámci firmy. Vychází se standardně

a následně pak sami školí lokální týmy.

a nastavujeme tak, aby odpovídaly

z KPI a kompetencí, na základě

Velkou změnu lze pozorovat v tom, že

a trénovaly požadované dovednosti,

kterých je zaměstnanec hodnocen,

dříve šla iniciativa zespoda

nejčastěji komunikaci, řešení

a vybírá se pro něj potřebné

od lokálních týmů, často inspirována

problémů a spolupráci. Obecně jsou

vzdělávání.

lokálními trendy či řečníky, aktuálně

kostky vhodné a často využívané pro

S rozvojem pomáhá HR Business

přichází iniciativa od vrcholového

školení leadershipu, projektového

partner a řídíme se pravidlem

vedení, na základě dlouhodobé

řízení a řadu dalších témat.

70-20-10. Tedy 70 % veškerého

rozvojové strategie a potřeb firmy.

vzdělávání probíhá on the job,

Přínosem tohoto jednotného přístupu

20 % tvoří koučování, mentoring

je pochopení a sladění napříč regiony,

Využíváte k tomu nějaké speciální
aplikace?
Ano, jdeme s trendy, chceme
zaujmout a udržet krok s inovacemi
a digitalizací. Online aplikace
využíváme intenzivně. Relativně nově
spolupracujeme s profesní sociální
sítí LinkedIn, konkrétně pracujeme
s aplikací LinkedIn Learning.
Zaměstnanci tak mají přístup
k odborným kurzům šitým na míru
naší společnosti, mohou se
procvičovat pomocí projektových
souborů, kurzů a kvízů kdykoliv,
kdekoliv a odkudkoliv, např. při
dlouhých pracovních cestách. A to na
svém počítači, tabletu nebo telefonu.
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efektivnější investice a vše je také

jde těžko a vedlo to

propracováno více do hloubky.

tak k opakované

Toto se týká hlavně funkčních oblastí.

frustraci i plýtvání

Spokojenost s rozvojem jednotlivých

prostředky. To už se

zaměstnanců je měřena nejen

dnes naštěstí neděje

vyhodnocením každého tréninku, ale

a firmy vnímají více

také prostřednictvím Employee PULS,

to, že je každý jiný

což je pravidelný průzkum

a hodí se na trochu

angažovanosti zaměstnanců

jinou práci.

společnosti.
A na závěr ještě
Během své bohaté kariéry jste

poslední otázka:

získal zkušenosti v oblasti

co nebo kdo vás

motivace, rozvoje a vedení týmů.

osobně nejvíce

Co je v této oblasti nového?

profesně inspiruje?

Vnímám posun v tom, co mladí

Rád pracuji s lidmi

lidé chtějí a preferují. Aktuálně mají

a mám radost, když

více zájem o pracovní flexibilitu (tj.

někomu pomohu

home office, úpravu klasické pracovní

nasměrovat jeho

doby), atraktivní pracovní prostředí

kariéru tak, aby byl

a firemní přístup ke vzdělávání.

v budoucnu

Obecně jdou rozvojové věci více

spokojený.

do šířky, podporováno je rozšiřování

V mém profesním

kompetencí, tzn. horizontální

životě mám několik

rozšiřování kvalifikace, což je pro

takových případů

mladé zaměstnance velkou motivací

– je to samozřejmě

oproti klasickému vertikálnímu

vždy především

kariérnímu řádu. Ačkoliv pracuji ve

zásluha konkrétních

velkém regionu čítajícím více než 100

jedinců, ale má

zemí světa, geograficky ani kulturně

správná zpětná

z hlediska businessu nevidím zásadní

vazba v ten správný

rozdíly v přístupu zaměstnanců

moment jim přispěla

k práci a firemnímu vzdělávání, tudíž

k dosažení těchto

trénink připravený např. v Dánsku

cílů.

(na centrále v Billundu) je relevantní

Za velmi důležitý

a efektivní kdekoliv ve světě.

považuji také přístup
organizace, ve které

Toto číslo je zaměřeno na trendy,

pracuji. Potřebuji cítit

které jsme očekávali, ale které se

podporu při hledání

minuly cílem. Vnímáte některé?

nových směrů

Uvedu například rozvíjení vlastních

a přístupů.

silných stránek a pochopení vlastních

Jednou z forem

manažerských slabin. Na začátku mé

takové podpory je

kariéry to bylo spíše naopak, každý

právě vhodně

trénink se zaměřoval jen na slabé

zvolená strategie

stránky a snažil se dotyčného změnit,

firemního vzdělávání,

což zejména u měkkých dovedností

a tu v LEGO máme.

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
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OTÁZKY & ODPOVĚDI

KTERÉ TRENDY VE FIREMNÍM
VZDĚLÁVÁNÍ JSOU ZBYTEČNÉ?
Otázka v tomto čísle jde paradoxně proti článkům na témata trendů, které často publikujeme.
Zeptali jsme se zajímavých osobností na to, jaké trendy ve firemním vzdělávání považují za
zbytečné, tedy které z trendů možná představovaly dobrý úmysl, který ovšem nevyšel...
Trendy ve firemním vzdělávání nepovažuji za zcela zbytečné – ať už se jedná o využití e/m learningů, AR/VR, LXP
platformy, gamifikaci, MOOCs nebo tvorbu video obsahu, každý z nich má v rozvojovém ekosystému svoji
přidanou hodnotu a význam. Jen je potřeba jich využívat na správných místech, pro správnou cílovou skupinu
a ve správný čas. Neexistuje totiž jeden lék na veškeré rozvojové potřeby a podle mě často hledáme v trendu tu
"zázračnou pilulku", která konečně vyřeší vše. Většina trendů tedy zažije určitý "hype" v prvních letech, pak se více
či méně etablují pro správné typy aktivit a začneme se poohlížet po něčem novém, více nablýskaném.
Kateřina Repatá, Learning & Development Manager, Deloitte
V poslední době pozorujeme trend přesunu firemního vzdělávání do online prostředí; bohužel ne vždy se jedná
o efektivní investici. Aby to fungovalo, musí odpovědnost za rozvoj zaměstnanců zůstat v rukách jejich přímých
nadřízených s funkční podporou personálního oddělení. Manažeři by měli svým podřízeným dávat kvalitní
zpětnou vazbu, pomoci jim stanovit rozvojové priority a průběžně vyhodnocovat jejich posun na základě výsledků
a změn v jejich přístupu. K tomu je nutné setkávat se s podřízeným face to face, a to nelze dělat pouze online.
Miroslav Spousta, Head of L&D, Alza.cz
Za zbytečné považuji "podřizování" se či následování jakéhokoliv trendu, který nenaplňuje konkrétní potřeby firmy
či zaměstnanců. Někde například gamifikace s ohledem na cíl, cílovou skupinu, kontext může sloužit skvěle, jinde
je zbytečná až nevhodná. Někde tzv. "one size fits all" dává smysl a jinde je naopak na místě rozvoj šitý "na míru".
Za zbytečné považuji investice do rozvoje znalostí či dovedností, které lidé nemají možnost co nejdříve aplikovat
a využít v praxi. Za často přeceňované považuji využívání externích poskytovatelů vzdělávání. V určitých situacích
je to nezbytné a přínosné (jak často se stává, že námi komunikovaná doporučení nejsou přijata, ale jakmile
přichází zvenku, jsou obratem akceptována). Nedostatečně využíváme potenciálu, který máme u vlastních kolegů
– jsem velkým příznivcem peer to peer learningu, mentoringu uvnitř organizace i interního koučování.
Michaela Kadeřábková, HR ředitelka, EULER HERMES
Z mého pohledu se ve firemním vzdělávání zcela nenaplnila očekávání od tzv. serious games a využívaní herních
prvků, nebo chcete-li gamifikace. Je zřejmé, že tyto postupy fungují, ale produkce a realizace je natolik náročná
časově i finančně, že se to v zásadě nevyplatí. Pokud se podíváme na globální žebříčky jako L&D Global
Sentiment Survey, je to trend již za svým zenitem a firemní vzdělávání se teď ubírá jinými směry.
Brano Frk, learning designer, Oppus
Stejně jako jiné obory se i firemní vzdělávání snaží o inovace a ty samozřejmě nemusí vyjít, nicméně vždy je tam
nějaký užitečný „learning“. Zde je seznam trendů, které podle mě zdaleka nenaplnily potenciál HR komunitou do
nich vkládaný: e-learning, kompetenční modely, koučink (ano, myslím to vážně), lean a nyní vesele frčící agile.
David Fojtík, partner, humancraft
Prvním trendem jsou plošně zaváděná masová školení na soft skills. V praxi vidím, že mnoho firem tuto možnost
pokládá za samospásnou metodu, která zvedne úroveň obchodních dovedností, vyjednávání a obecně dá vědět
zaměstnancům, že se o ně firma stará. Taková školení však většinou neřeší udržitelnost návyků a podpora
implementace do pracovního procesu chybí. Dalším trendem je vzdělávání v oblasti diverzity zaměstnanců, a to
formou popisu definicí genderu, věku, multikulturality, na jehož základě se pak s účastníky dělají různá cvičení, aby si
navzájem uvědomili, jak jsou rozmanití. Nápad to není špatný, ale tímto způsobem spíše podporujeme škatulkování
lidí na základě předem daných definic. Třetím trendem je online vzdělávání formou appek a online programů.
V případě, že se získanými vědomostmi či dovednostmi jedinec dál nepracuje, je tento způsob vzdělávání stejně lichý
jako jednorázové masové školení soft skills.
Valery Senichev, Co-founder of Jobs 2030 & Co-founder of Educamp.cz
Zpočátku jsem byl nad otázkou v rozpacích, a tak jsem začal přemýšlet o tom, k čemu jsou trendy dobré a jestli
mají nějaký základ, z něhož vyrůstají a který po mnoho let zůstává plus minus stejný. Vzal jsem si na pomoc
Platónův dialog Filébos. Když to zkrátím a přenesu do naší situace, tak nejde o to, aby vzdělávání bylo zábavné,
ale hravé. A hravá forma potřebuje umožnit porozumění principům. Jen potom si člověk bude umět vytvořit zadání
a nebude muset absolvovat nový kurz na novou situaci. Snad už dnes také není trendy instantní vzdělávání co
největšího počtu lidí populárními či osvědčenými tématy – "kusovkami", tedy katalogovými kurzy, jakými byly různé
asertivity, emoční inteligence, time či stress managementu. Na závěr popřu tak trochu sebe a nabídnu “hotovku”
– seznam toho, co považuji za chybné a zbytečné: vzdělávání jako komodita, instantní vzdělávání (hotovky
a kusovky), plošný přístup a konečně “aha” efekty bez porozumění principům.
František Hroník, psycholog, lektor a jednatel, Motiv P
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APLIKACE PRO VÁS

APLIKACE PRO VÁS:
STORYTAGGER
Autor: Brano Frk, learning designer, OPPUS, brano@oppus.co

Významným trendem ve vzdělávání je kolaborativní a sociální učení. Tyto formy vzdělávání bylo dosud velmi
těžké aplikovat v prostředí online vzdělávání, zejména z technických i metodických důvodů. Časy se ale změnily
a sociální sítě přinesly velké množství inspirace, především v odvaze sdílet, natáčet se či reagovat na jiné
příspěvky. To jsou prvky, které můžeme využít právě na podporu spolupráce, aktivního sdílení znalostí
a zkušeností. Proto jsme pro vás vybrali takové aplikace, které tento přístup usnadňují.
StoryTagger je aplikace určená všem, kteří natáčejí sami
sebe. Natočit sama sebe a nasdílet takto vzniklé video je
dnes velmi rychlé a efektivní. Zdaleka ne každý ale dokáže
natočit selfie-video tak, aby bylo srozumitelné, atraktivní
a nebylo jen předváděním sebe sama. StoryTagger proces
výrazně usnadní. S její pomocí si připravíte strukturu
vašeho sdělení a během natáčení vás bude aplikace
usměrňovat. StoryTagger dokáže videa exportovat či
editovat. Velkým minusem aplikace je neuvěřitelně vysoká
cena, naštěstí je k dispozici free zkušební verze, která může
posloužit pro vyzkoušení a také trénink natáčení selfie-videí.
https://www.storytagger.com
Naše hodnocení:

★★★☆☆

EDUFLOW
Na podporu spolupráce a aktivity učících se jedinců je
zaměřena aplikace Eduflow, která se také prezentuje
jako platforma pro kolaborativní a sociální učení.
Můžete v ní vytvářet online kurzy nebo využít celou řadu
nástrojů pro interaktivitu uživatelů. Aplikace podporuje
sdílení a skupinové hodnocení, ale také např. 360°
zpětnou vazbu. Učení není v tomto prostředí pasivním
vnímáním připraveného vzdělávacího obsahu, ale
naopak aktivním podílením se na celém procesu.
Velmi cenná je evaluace a reflexe, která podporuje
zaujetí a motivaci ke vzdělávání. Eduflow představuje
novou generaci learning experience platforem, které
reagují na potřeby současného vzdělávání. K dispozici je
navíc za přijatelnou cenu. Doporučujeme.
https://www.eduflow.com
Naše hodnocení:

★★★★★
FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
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TRENDY VE FIREMNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

NEXT GENERATION SKILLS
ZMĚNÍ ROLE MANAGEMENTU
Co jsou next generation skills a kde se vzaly? Jakou roli budou hrát hard a soft skills
a na jaké nové role by se měl připravit management?
Autor: Martin Kalenda, jednatel, senior konzultant, Image Lab s.r.o., mkalenda@imagelab.cz

Martin Kalenda
vystudoval medicínu
na UK, atestoval
ze všeobecného
lékařství a letecké
medicíny. Postupně
propojil svět medicíny,
neuropsychologie
a businessu a založil
Image Lab. Dnes je
především expertem
na strategie, strategické
inovace a rozvoj firem.
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O tom, jaké dovednosti budeme

pozic v oblasti rutinní práce, a to jak

Už od juniorního věku je potřeba

potřebovat do budoucna, se vede

manuální, tak i rutinně kognitivních

propojovat "pracovní mistrovství" se

intenzivní diskuse. I velcí

činností. Zde je jasný dopad roboti-

znalostí nových technologií, postupů,

průmysloví hráči, např. z oboru

zace, strojového učení a nových

obsluhy strojů, robotů i prosté

automotive, se zabývají tím, jaké

technologií. Naopak naprosto

schopnosti vzít do ruky správné

nové hard skills dovednosti jim

stabilně narůstá potřeba nerutinních

nářadí a "udělat to". Osobně

umožní nejen přežít, ale úspěšně

schopností. Ruce i hlava musí

vnímám, při sledování trhu práce

zvládnout transformaci automobi-

pracovat v součinnosti u manuálních

i použití zdravého selského rozumu,

lového průmyslu. Jen pro obor IT

aktivit tak, aby se mohla projevit tzv.

že zde se najde pracovní uplatnění

bylo vyjmenováno 10 nových

manuální zručnost. Použil bych výraz

i v době hluboké krize.

softwarových nástrojů a trendů,

"umět se k tomu postavit". Zde

Velkou příležitostí je zde již zmíněný

které budou muset experti znát.

považuji za velkou výzvu pro naše

IT "průmysl", kde, jak věřím, si talenty

Průzkumy pracovních pozic v USA

školství i společenský diskurs

dokáží otevřít cestu k novým

ukazují, že dochází k poklesu počtu

podporu učení tohoto typu práce.

znalostem a dovednostem už nyní.

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

TRENDY VE FIREMNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

KLÍČOVÁ ROLE SOFT SKILLS

Ukazuje se, že je nezbytné i do procesu

s managementem na podpoře jejich

Vnímám, že řada malých i velkých firem

rozvoje zapojit strategické analýzy

leadershipu. Protože jejich schopnost

pochopila, že bez vlastní péče o rozvoj

tržního prostředí – Porterovu analýzu,

šířit motivaci/demotivaci je pro

znalostí a dovedností v oboru nedokáží

PESTplus a další, které napovídají

budoucí úspěch zásadní. Protože

být pro potencionální talenty atraktivní.

o budoucím vývoji možná i více, než

dusno a demotivace se šíří téměř

A do toho se nám objevuje široké

bychom tušili. HR tým se v těchto

rychlostí světla. Proto je součástí (nejen

spektrum soft skills, které nabývají

případech musí stát odborným

budoucího) rozvoje podpora

na významu jak v kontextu výše

partnerem managementu právě

sebereflexe a diagnostika. A následně

uvedeného, tak v kontextu každodenní

v oblasti formování budoucích

rozvoj tří nových rolí managementu.

práce s lidmi, se zákazníkem i se sebou

strategií a vizí. Pokud tomu tak nebude,

samým. Lidský faktor jako takový právě

tak se pojem "Next Generation Skills"

v kontextu "Člověk – Technologie"

promění v novinářsky atraktivní

zásadním způsobem ovlivňuje budoucí

Chiméru s relativně krátkým

atmosféru: jedná se o kombinaci

úspěch. Jako příklad zde mohu uvést

poločasem rozpadu. A přitom bez

tréninků a workshopů tak, aby

vývoj v oblasti letectví i medicíny

budoucích znalostí nelze žádnou

rozvíjený tým v této oblasti aktivně

za poslední léta. Zatímco z pohledu

budoucí strategii úspěšně realizovat.

rozvíjel motivační atmosféru ve

nehod a chyb hrál v obou oborech

Ostatně, že některé firmy si tuto

firmě. Základním příznakem dobré

lidský faktor roli původce v 70 %, nyní

důležitost uvědomují, má pro nás, jako

motivační atmosféry je jednoduchý

je to 90 – 95 %. Proto má rozvoj

poradenskou firmu, zajímavý příznak.

příznak – lidé se těší do práce

kognitivních nerutinních schopností

Pro tyto strategické workshopy si zvou

zásadní vliv jak na eliminaci chybovosti,

ke spolupráci naše nejzkušenější

2. Vědomí dosažitelnosti: je to o práci

tak především na vytváření budoucího

experty s velkou mírou znalostí,

s cíli, o podpoře svých podřízených,

úspěchu. Od kreativity při hledání

dovedností a zkušeností z oboru,

o systematickém rozvoji, o práci

nových strategií přes vytváření

konzultanty, kteří mají širší přesah

s mapou potenciálu úspěchu, dále

motivace pro jejich uvedení do života

právě do oblasti tvorby strategií.

také o schopnosti změny

až po každodenní vyjasňování

NOVÉ ROLE MANAGEMENTU
1. Schopnost vytvářet motivační

(potažmo na svého manažera).

komunikovat, o správném

a komunikaci tak, aby se ve firmách

BUDOUCNOST UŽ JE NYNÍ

dlouhodobě udržovala pozitivní

O potřebě udržení pozitivní energie

managementu změn.

energie.

ve firmě jsem se už krátce zmínil.

vnímaného pocitu seberealizace:

Vytváření transformačních změn

možná je to pro někoho překvapující

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ

vyžaduje velké množství energie

fakt, ale i tato část role narůstá na

Jaké dovednosti tedy ve vaší organizaci

a změny v konečném důsledku udělají

významu. Zejména pro nově

rozvíjet? Naprosto klíčové se ukazuje

lidé. Z tohoto pohledu je již nyní

nastupující mladou generaci lidí ve

propojit rozvoj lidí se strategií firmy.

základním úkolem systematická práce

firmách často hraje smysl práce a

3. Vytváření vědomí smyslu práce a

pocit seberealizace zásadní roli.
Práce na této kapitole je dnes velmi
důležitá i pro udržení nejlepších lidí
ve firmě.
Téma Next Generation Skills je oblastí
HR rozvoje, které má velmi široký
přesah do všech oblastí života firmy.
Navštivte workshop Martina
a Vratislava Kalendových s názvem
"Jak vytvářet motivační atmosféru
a opravdový engagement" na konferenci
FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2020, více na
www.firemnivzdelavani.eu/konference.

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
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ROZVOJ LIDÍ VE FIRMĚ

FOTOTERAPIE A FOTOGRAFIE
V KOUČOVACÍM PROCESU
O facilitaci a koučování jsme psali několikrát, dokonce i o využití obrázkových karet.
Tentokrát se podíváme podrobněji na to, jak možnosti obrázků využít v koučování a facilitaci.
Autor: Radek Pernica, kouč, lektor, konzultant, lektor@radekpernica.cz

Radek Pernica
absolvoval
andragogiku
a personální řízení
na FF UK, řadu
koučovacích a jiných
kurzů. Dřívější
manažerskou praxi
v HR vyměnil
za lektorskou činnost
v oblasti manažerských a komunikačních dovedností
a personalistiky.
Uplatňuje
heutagogický
a koučující přístup,
je Points of You
Certified Trainer.
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Obraz byl dříve než psané slovo.

Přestože je verbální komunikace

skrytých tužeb, nutkání, pocitů, obav,

Od prvních jeskynních maleb

stále hlavní formou práce s klientem,

bolestí, které promítáme

máme vizuální zachycení reality

existují alternativy, které mohou

do fotografií. Cílem fototerapie je

hluboce zakořeněné jako cestu,

pomoci koučovanému hlouběji

pomocí pozorování fotografie

jak vnímáme a interpretujeme

pochopit souvislosti. Práce

či série fotografií (vědomě či

svět, jaké je v něm naše místo.

s fotografiemi v precizním procesu

náhodně vybraných klientem)

Díky objevu fotografie tento jev

pomáhá klientům lépe a přesněji

podporovat nové možné úhly

neuvěřitelně akceleroval a stává

vyjádřit sebe sama. Snímky nejsou

pohledu, vytvářet nové interpretace,

se jednou z dominantních cest

neutrální. Pokaždé, když přistoupíme

které mají významový vztah ke

komunikace. Dnes se dokonce

k fotografii, objevuje se zde určitá

klientově tématu, případně objevit

zdá, že je nejdůležitějším a

forma zainteresování, ať již

nové možnosti. Při fototerapii je

nejrychlejším. Hromadné užívání

na vědomé nebo nevědomé úrovni,

klíčové používat otevřené otázky

krátkých videí (YouTube, TikTok),

tak, jak se umisťujeme do vztahu

přesně zacílené na obsah, jakým

fotografií (Pinterest, Instagram)

k viděnému, v kontextu našich

způsobem klient vnímá fotografii

či svých názorů a postojů pomocí

zkušeností a vzpomínek. Dotýkáme

a jakým způsobem obraz prožívá,

memů to dokazuje.

se totiž nevědomých obsahů,

co mu evokuje.

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ LIDÍ VE FIRMĚ

1. Definujte téma, které chce klient
řešit nebo je součástí zadání např.
Moje práce, Můj vztah s…, Moje
postavení v týmu, Moje rodina,
Moje cíle na rok, Firemní hodnoty,
Aktuální proces změny atd.
2. Ve skupince rozložte karty, aby je
každý viděl (fotografií nahoru).
3. Nechte každého, ať vybere 3–5
fotografií, které jsou nejvíce
relevantní k jeho tématu.
4. Klient zkoumá karty do hloubky, ať
jednotlivě či jako sérii.
Povzbuzujte jej v hledání
souvislostí mezi kartami a
tématem.
5. Sdílení. Ve skupince vždy jeden
účastník představí krátce své
Klientův popis může pomoci snížit

pojmenoval jedním slovem. Tím

počáteční odmítání či zatajování

zapojíme krom pravé hemisféry

v celém procesu koučinku.

do procesu i analytičtější levou

Mnoho koučů a facilitátorů si oblíbilo

hemisféru.

různé formy tzv. koučovacích karet

Při náhodném výběru slova můžeme

(např. Dialoogle, Carpe Diem, Karty

dosáhnout velmi překvapivého

emočních stavů, Points of You nebo si

výsledku. Zvláště pak, pokud slovo

vytváří vlastní) a úspěšně je využívají

na první pohled neodpovídá či je

v individuálních či skupinových

v naprostém rozporu proti

sezeních. Jedná se o velmi bezpečnou

předchozím sdělením nebo

a hravou formu sebepoznání

významům. Dochází pak k jakémusi

a poznání ostatních. Kouč pomáhá

myšlenkovém bypassu, kdy vztah

více proniknout do samotného obrazu

mezi slovem, obrazem a tématem

a objevení klíčové zprávy, kterou

není zřejmý.

fotografie pro klienta má. K tomu

Nutkání hledat význam a vztah

používá otázky typu:

nepřímo nutí klienta promítat vlastní

fotoalbum (téma a důvod výběru).
Poté každý účastník komentuje
fotoalbum podle svých představ
(co na nich vidí, jaký je jeho úhel
pohledu, co se mu asociuje). Stačí
10 min. na jedno album. Následně
pokračuje se svým albem další
účastník a ostatní reflektují.
6. Pojmenování. Každý z účastníků si
vybere název svého alba (jedno
výstižné slovo) a následně sdílí
s ostatními ve skupince, co pro něj
toto slovo znamená a jak se
vztahuje k tématu.
7. Otázka. Každý účastník pak ke
svému albu a slovu dostane silnou
koučovací otázku od jiného člena

Zadívej se hlouběji, co vidíš? Barvy,

podvědomé obsahy. Kouč pak

stíny?

s těmito sděleními pracuje dále.

Kde byla fotografie pořízena? Kdo ji

Vyplácí se mi pracovat s klíčovým

pořídil a proč?

slovem, které klient vyřknul, a klást

Co na fotografii není vidět?

následně otázky zaměřené

Co se stalo chvilinku před

na hodnoty a identitu klienta.

pořízením fotografie? Co se stalo 5

Např. Proč je toto pro tebe důležité?

vteřin poté?

Co ti to přináší, když? Kým jsi, když?

Co se ti na ní líbí? Co ne? Jaké

Kým se stáváš, když? apod. Velmi

pocity, vzpomínky a myšlenky

účinná je technika kladení otázek

v tobě fotka vyvolává?

v módu Chunking up a down dle NLP

Kdybys umístil na fotografii sám

pyramidy.

sezení, týmový koučink, ale též i jako

Co je pro tebe nejdůležitější vzkaz

JEDEN PŘÍKLAD ZA VŠECHNY

closer nebo jako aktivita při tréninku

z této fotky?

A teď jedna technika, která je vhodná

sebe, kam a jak by to bylo?

Ještě zajímavější je, pokud požádáte

pro skupinovou práci. Nazývá se Moje

klienta, aby fotografii či sérií fotografií

fotoalbum a je pro 4–5 účastníků.

skupiny, na kterou odpoví. Tyto
otázky je dobré mít natištěné na
samostatných kartách a nechat
účastníka náhodně vybrat.
Některé sady karet obsahují jak
fotografie, slova, tak i otázky.
Metoda práce formou fototerapie
je pak příjemným, hlubokým
a přitom hravým nástrojem pro 1:1
doplněk školení jako icebreaker,
měkkých dovedností.
Tak ať vám padá dobrá karta!
FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

|

11

ZAJÍMAVOST

8 TIPŮ NA NETRADIČNÍ WORKSHOP
V ZAHRANIČÍ – BAREVNÁ MALAGA
Možná už máte dost stále stejných tuzemských firemních akcí, a tak se poohlížíte po něčem
exotičtějším. Na příkladu Malagy v Andalusii přinášíme tipy pro organizaci takového eventu.
Autor: Marek Velas, zakladatel, EduPunk, marekvelas@edufactory.cz

Marek Velas
je praktik v oblasti
rozvoje lidských
zdrojů a potenciálu
lidí. Na FF UK
studoval
andragogiku
a následně získal
mnohaletou praxi
v oblasti kariérového poradenství
a vedení týmů,
a to v soukromém
i veřejném sektoru.
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Zima v těchto dnech vrcholí, proto

1. JAKÉ POČASÍ ČEKAT A MŮŽEME

2. MŮŽU ČEKAT NĚJAKÉ KULTURNÍ

možná není špatné se

MÍT WORKSHOPY I VENKU?

PŘEKVAPENÍ?

na chvíli přenést do Malagy

Ano, počítejte s příjemnou dávkou

V našem příkladu jde o jižní Evropu,

ve slunné Andalusii, která nám

sluníčka a mořského vzduchu. Únor

takže rozdíly jsou zejména

poslouží jako modelový příklad.

lze srovnat s naším květnem, březen

v barevnosti prostředí. Veškeré

V následujícím článku jsme

s naším červnem. Přes noc teplota

dohody ohledně pronájmu a dalších

pro vás totiž vypíchli 8 tipů

neklesá pod 14 stupňů. V únoru je

vzdělávacích služeb vždy fungovaly.

užitečných pro pořádání

přes den 16–22 stupňů, v březnu

Zásadním rozdílem jsou však začátky

vzdělávacích akcí či skupinových

o dva více. Jinak by pomeranče

a otevírací hodiny všeho

workshopů, které jsme za několik

a avokáda na zahradách nepřežily.

– ve Španělsku se obecně nezačíná

let nasbírali.

Lze proto organizovat venkovní

před desátou hodinou dopolední,

Snad nám tuto provokaci čtenáři

aktivity na pláži a je skvělé

ale ani před desátou večerní

odpustí a nechají se inspirovat

pronajmout si apartmán s atriem,

nekončí. Tomuto faktoru je potřeba

k netradiční akci v zimním období

kde můžete uspořádat workshop.

akce přizpůsobit. Celé dopoledne

mimo české luhy a háje.

Nezapomeňte na opalovací krém!

budou Španělé oproti nám

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
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sympaticky pomalejší, což je vynikající

5. JAK JE TO S PROSTORY PRO

Konkrétní ceny naleznete na

základ pro workshopy zaměřené na

VZDĚLÁVACÍ AKCI ČI WORKSHOP?

srovnávači pojištění nebo využijte

stres a burn-out syndrom.

Prostory pro individuální práci jsou

pojištění Alpenverein. Pouliční

ve Španělsku téměř na každém rohu,

bezpečnost ve větších městech

3. CO JAZYKOVÁ VYBAVENOST

a to v podobě kaváren a různých

Španělska lze srovnat s jakýmkoli

NAŠICH ÚČASTNÍKŮ?

bister. Latinské národy více a častěji

evropským městem, pozor hlavně

Základní znalost angličtiny bohatě

než my žijí na ulici, všude je k dispozici

na drobné krádeže.

stačí. V hubech a kavárnách se

wifi, levná káva a milá obsluha.

obvykle hovoří anglicky, kdežto na ulici

Na pronájmy prostor pro skupiny je

7. JE MOŽNÉ ZAŘÍDIT SPECIÁLNÍ

či v místních lokacích počítejte s menší

zajímavým zdrojem informací např.

PROGRAM PRO TEAMBUILDING?

znalostí jazyka – místní se ale většinou

web www.spacebase.com.

Kupříkladu značnou částí Malagy

snaží pomoci. Mimo velká města

Obsazenost si však raději potvrďte

prochází pláže s kolonádou, kde lze

vládne španělština. Pokud budete

telefonicky.

volně sportovat, hrát si a fungovat

najímat španělského lektora, snažte

jako na teambuildingu. Jediný, kdo vás

se ho nejdříve více poznat alespoň

6. JAK JE TO S BEZPEČNOSTÍ

bude "rušit", jsou všudypřítomní

po Skype či Hangouts. Obvykle není

A LÉKAŘSKÝMI SLUŽBAMI?

papoušci a pouliční prodavači.

nutné platit zálohy za rezervace

Stejně jako u tuzemských team-

V případě večerního programu pro

lektorů, ale mohou být vyžadovány.

buildingových akcí je nutné, aby byli

skupinu je možné využít řady místních

všichni účastníci pojištěni. Péče je

dílen nebo třeba rukodělný pivovar.

4. PŘEKVAPÍ NÁS JÍDLO?

konkrétně ve Španělsku dostupná.

Ano, svojí kvalitou a rozmanitostí.

Doporučujeme si s sebou vzít pro

8. JAKÉ BUDOU NÁKLADY NA AKCI?

Latinské národy rády jedí pomalu,

jistotu cca 2 000 EUR na pokrytí okam-

Když srovnáme náklady za vzdělávání

jídlo je pro ně malý svátek. Vše je zde

žitých plateb, které vám následně

v českém horském hotelu na vrcholu

opět o cca dvě hodiny posunuto

proplatí pojišťovna v souladu s vaším

zimy, pak bude cena v Andalusii

včetně našich typických přestávek na

pojištěním. Nakonec tuto peněžní

přibližně odpovídající. Nákladem navíc

jídlo. Počítejte s obědem v čase cca od

jistotu nemusíte použít, ale je lépe být

jsou pochopitelně letenky, které jsou

13 do 16 hodin. Večeře začínají okolo

připraven. Pokud jde o firemní vzdělá-

v současné době velmi dostupné.

osmé večerní, určitě tak počítejte

vání, nezapomeňte celou skupinu

V Andalusii jsou mimo sezónu ceny

s posunem snídaně a začátků

pojistit jako pracovní a ideálně také

pronájmů, jídla a ubytování na úrovni

workshopů oproti našim zvyklostem.

připojistit na rizikové sporty.

pražských cen nebo nižší.

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
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DVĚ KNIHY O UMĚNÍ KOMUNIKACE
Knih o komunikaci je celá řada a stále vychází nové, které většinou obsahují přepisy toho, co
už bylo v těch starších. Někdy se tomu říká přehazování kostí z hrobu do hrobu. Ne tak ale dvě
knihy z nakladatelství Portál, které jsme vybrali k recenzi pro toto číslo Firemního vzdělávání.
Autorka: Mirka Dvořáková, lektorka, mirka.dvorak@gmail.com

První kniha od Amelie Funcke

prohlubující otázky, otázky směřující

k šermu a nabízí celkem 38 úskoků,

a Axela Rachowa má název Jakou

kupředu a otázky, které uhodí

které i po téměř dvou stoletích

otázku máte nejradši? Jednoduché

hřebíček na hlavičku. Každá

nepřestaly být aktuální. Například

a rafinované způsoby ptaní

kategorie obsahuje několik typů

úskok 8: "Drážděme odpůrce, až se

v seminářích, trénincích

otázek a metodický list, který

rozzlobí, neboť v hněvu je

a workshopech.

napomůže při jejich využívání

neschopen správného úsudku

Tito němečtí autoři se zamýšlejí nejen

v praxi.

a pozornosti, aby si uvědomil svůj

nad funkcemi a způsoby kladení

Kniha je doplněna ještě o kapitolu

prospěch. Do hněvu ho pak

otázek při vzdělávání a rozvoji lidí,

o kombinování otázek pro různé

uvedeme, jestliže mu nepokrytě

ale v této knize vytvořili něco jako

příležitosti a kapitolu o hrách.

křivdíme, zlomyslně ho špičkujeme

zásobník otázek pro různé fáze

Stejně jako jakákoliv jiná kniha

a vůbec si počínáme nestydatě

a příležitosti při vzdělávání.

překládaná do češtiny z jiného

drze." Nebo úskok poslední:

Neomezili se přitom na dělení otázek

jazyka, a tedy jiného kulturního

"Pozorujeme-li, že nás odpůrce

na otevřené a uzavřené či dobré

prostředí, i u této je potřeba

předčí a že svou pravdu neobhá-

a špatné, ale vytvořili typologii

promyslet a případně upravit

jíme, pak buďme osobní, urážliví,

obsahující šest základních kategorií

formulaci otázek, nicméně jde

hrubí." Pokud by vám to snad něco

podle šesti oblastí, při kterých lektoři

o knihu nejen zajímavou, ale pro

připomínalo, věřím, že podobnost

či trenéři tyto otázky využívají:

práci lektora (případně někoho, kdo

je čistě náhodná… kdo by dneska

otázky zpětné, které se vztahují

například vede porady apod.) velmi

četl Schopenhauera, že?

k minulosti, otázky zkoumající

užitečnou. Občas se bojíme ptát se,

či osvětlující situaci, v níž se lektor

nevíme, jak na to, neklademe

Obě knihy vydalo nakladatelství

a účastníci právě nachází, otázky

"správné" otázky na "správných"

Portál v roce 2019.

podněcující kreativní myšlení,

místech. Tato kniha je dobrou
"nápovědou" jak pro začínající, tak
zkušenější lektory.
Druhá německá kniha o komunikaci,
Umění dostat v každé debatě za
pravdu, je na první pohled trošku
těžší kalibr. A vlastně i na druhý
pohled, neboť druhý název zní
Eristická dialektika. Abych vás
dlouho nenapínala, jde o nauku
o neústupnosti, tedy knihu o umění
diskutovat tak, aby člověk jakýmkoliv
(dovoleným i nedovoleným)
způsobem vždy dostal za pravdu
a vyšel z diskuse jako vítěz. Německý
filozof Arthur Schopenhauer v tomto
dílku z roku 1831 přirovnává diskusi
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O ČEM SE MLUVÍ

AGILITA VE VZDĚLÁVÁNÍ
O agilním přístupu k řízení už toho bylo napsáno mnoho. Agilita už není výsadou jen v IT vývoji, ale je
trendem posledních let a dostává se do oblastí, kde byste ji možná nečekali – například ve finančním
sektoru, HR nebo třeba ve vzdělávání.
Autor: Lukáš Barda, offline agilní kouč, ajťák a lektor, lukas.barda@gmail.com

Agilní řízení je jednoduché, ale není

Do hry se samozřejmě dostává

Nejspíše ne – to si nedovolí nikdo.

snadné. Staví na principech, jakými

i finanční stránka věci – poslat člověka

Agilita oproti tomu přináší malé

jsou flexibilita (rychlost reakce

na vícedenní kurz je finančně náročné,

a průběžné přírůstky. Díky tomu

na změnu), maximalizace přidané

jeho práce zatím stojí a kupí se další

máme v ruce relativně brzy dílčí část

hodnoty (neděláme to, co nedává

úkoly. Často z toho je pak trade-off

řešení, kterou můžeme ukázat světu,

smysl), malé přírůstky a prototypování

situace, stojí mi to školení za to?

a začít zjišťovat, jak moc naplňuje

(děláme malé kroky a stále ověřujeme,

potřebu. Případné změny jsou tak

zda náš produkt plní účel), vizualizace

AGILITA V PRAXI

menší a levnější, protože nemusíme

a bezpečné prostředí, kde se lidé

Agilita má v praxi spoustu podob

upravovat tak velkou část již hotové

nebojí experimentovat a dělat chyby.

a pro každého z nás bude znamenat

práce a můžeme si dovolit vyhodit

Agilita je ideální do nestálého prostře-

něco trochu jiného. Obecně to je

něco, co ještě ani neexistuje.

dí, kde se velmi rychle mění zadání

cokoliv, co nám usnadňuje,

Dílčí přírůstky a průběžná zpětná

a potřeby klientů. A takovým

zefektivňuje a zpříjemňuje práci.

vazba na ně nám také dávají možnost

prostředím je i vzdělávání.

Pojďme si to ilustrovat na několika

neustálého zpřesňování toho, co by

Nové trendy přicházejí neustále, mění

konkrétních příkladech.

vlastně mělo být výsledkem.

se pracovní prostředí, očekávání

Klasický přístup je postupovat v těchto

Vymýšlet od stolu, co lidi v praxi pálí,

zaměstnanců i technologické

krocích: popsat potřeby, odsouhlasit si

nikdy moc nefungovalo. Nebojte se

možnosti.

design a vytvořit řešení. Tento cyklus

proto experimentovat a ptát se svých

Vliv na vzdělávání má i naše online

často zabere delší čas a výsledné

lidí, co potřebují. Rádi vám to řeknou.

prostředí, které mění naše návyky

řešení nemusí být to, co jsme

Vy tak můžete reagovat na vývoj

a očekávání v reálném životě.

na začátku očekávali, nebo to, co

– trendy i technologie.

Chceme mít kontrolu, sami si v klidu

aktuálně potřebujeme. Ve výsledku

Možností je nepřeberné množství –

vybrat a rozhodnout se, čemu se

jsme strávili měsíce práce na něčem,

třeba kombinace microlearningu,

budeme věnovat, a zároveň

co neřeší současnou potřebu. Když už

vzdělání v okamžiku potřeby

očekáváme péči a řešení ideálně

máme takové řešení hotové a nepotře-

a nezávislém na zařízení.

na míru, které nezabere moc času.

bujeme ho, co s ním? Vyhodit?

V praxi to může být krátký videokurz
pro určitou dovednost, kterou zrovna
člověk potřebuje získat. Bez toho,
že by šel na celodenní školení, kde
dostane "nalejvárnu" i toho, co vůbec
nepotřebuje. Nalejvárnu, kterou vy
musíte bohužel tak jako tak zaplatit.
Samozřejmostí jsou nástroje, které
jsou jednoduché na pochopení
a používání. Ty mají pomáhat,
ne komplikovat práci. Příkladem může
být třeba online nástroj Trello, který
kombinuje jednoduchost i vizualizaci.
Nejjednodušší vizualizací je kanban
board, který dává přehled o
rozpracovaných aktivitách.
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VZDĚLANÝ ÚČETNÍ JE SPÍŠE
SUPERVIZOREM A PORADCEM
Jaký je současný stav absolventů účetnictví, v čem jsou specifika účetní profese a jaké
změny v důsledku nástupu technologií můžeme očekávat v práci účetních?
Autor: Libor Vašek, předseda Komory certifikovaných účetních, vasek@komora-ucetnich.cz

Libor Vašek je
absolventem Fakulty
financí a účetnictví
VŠE v Praze, na níž
nadále působí
jako odb. asistent. Je
účetním expertem
certifikace účetní
profese a od roku
2013 předsedou
Komory certifikovaných účetních. Také
je členem kontrolního výboru Rady pro
veřejný dohled
nad auditem, členem
Legislativní rady
malých a středních
podniků při AMSP ČR.
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Kvalita vědomostí studentů, kteří

Digitalizace, která prostupuje celou

zované systémy na vyčítání,

mají ukončené středoškolské

naší společností, se odráží i v účetní

vytěžování, získávání informací

vzdělání, klesá. V minulosti se

profesi. Obavy účetních, které jsou

z faktur a jiných dokladů, které

studenti obchodních akademií,

s ní spojené, jsou do jisté míry

mohou při následné kontrole

kteří nastoupili do účetních

oprávněné. Důvodem, proč účetní

dokladů ušetřit až 40 % času.

kanceláří, dokázali během pár

dostatečně nevyužívají "smart"

Přes tato fakta si jen málokteří účetní

týdnů orientovat a plynule

řešení ve své praxi, je nejen strach

uvědomují, že některé pozice

vykonávat svou práci. Dnes je

o bezpečné uložení dat, ale též

skutečně zaniknou.

situace jiná. Znalosti klesají,

neznalost možností, které současné

schopnost soustředit se na

softwary umožňují. Pouze 50 %

ČEKÁ NÁS TRANSFORMOVANÁ

vykonávanou práci je nízká, stejně

účetních využívá softwarové

ÚČETNÍ BUDOUCNOST

jako jejich zájem. O dobré, kvalitní

nástroje, které nabízejí zjednodušení

V blízké budoucnosti již nebudou

a spolehlivé účetní je proto nouze.

pracovních úkonů. Mezi ty patří

účetní tak, jak je známe dnes.

Po absolvování školy však

např. cloud (využívá jej zhruba

Již dnes se účetní dostávají stále více

účetním vzdělávání nekončí.

třetina účetních) nebo automati-

do role supervizorů a poradců

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
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podnikatelů, musí tak být silní nejen
v metodice a v rozhodování, ale také
v oblasti IT. Účetní, kteří se odmítají
vzdělávat a přijímat IT novinky do své
práce, budou v budoucnosti velmi
znevýhodněni, tj. budou stíhat méně
práce, a tím i vydělávat méně než
jejich sofistikovanější kolegové.
Ve výzkumu (2018), který si nechala
mezi svými členy vypracovat Komora
certifikovaných účetních, na otázku
"Jaký je váš vlastní postoj
k informačním technologiím
v účetnictví?" odpovědělo 58 %
respondentů, že jsou pro ně nové
technologie lákavým pracovním
nástrojem. To podporuje vývoj, o který
se Komora snaží. Pouze ve 2 %
dotázaní přiznali, že nové technologie

Zvyšování kvalifikace také vede k vyšší

PŘÍNOSEM VZDĚLÁVÁNÍ JE

nemají rádi.

atraktivitě, a tím i k vyššímu ocenění

I SOCIÁLNĚ PSYCHOLOGICKÝ EFEKT

ze strany klienta. Správní účetní jsou

Účetní práce je poměrně izolovaná,

ÚČETNÍ, KTEŘÍ SE VZDĚLÁVAJÍ,

ti, kteří s klientem komunikují, nikoliv

vyžaduje velkou dávku soustředění

BUDOU MÍT VÍCE KLIENTŮ

ti, kteří vezmou doklady a "nějak to

a klidu. Navštěvování kurzů umožňuje

Klient, který hledá účetní, raději

udělají". To souvisí s tím, že vědí,

i sociální kontakt, který pozitivně

zaměstná tu, u které je vidět, že své

co dělají, sami se tak posouvají,

působí na osobnost účetních.

práci rozumí, a u níž bude velká

dokážou zhodnotit situaci a nabídnout

Setkávání se na vzdělávacích akcích

pravděpodobnost, že jí bude rozumět

nová řešení. Aktivní účetní vzbuzují

vede ke sdílení zkušeností, nacházení

i v příštích letech. U těch, kteří jsou

u klientů větší důvěru tím, že dávají

nových řešení, a tím i k předcházení

přístupní inovacím a novým trendům,

jasně najevo, že se o svou práci

zbytečným chybám. Významným

které jsou v jejich oboru aktuální, je

zajímají a vědí, co se v oboru děje.

přínosem vzdělávání je také značná

více pravděpodobné, že pro ně bude

Spolupráce s takovými účetními je

úspora času na hledání chybějících

éra digitalizace méně časově náročná

pro podnikatele výhodná, přidanou

aktuálních informací.

a více finančně zajímavější. Význam

hodnotou jsou nejen ty statutární

soustavného vzdělávání účetních je

povinnosti, ale "srozumitelné" reporty,

Laxní postoj některých účetních

tak pro klienty dobrou značkou, že je

možnost sledovat výsledky, grafy

ke vzdělávání je tak destruktivní

práce účetní skutečně efektivní.

v aplikacích apod.

hlavně pro ně samotné. Vědomí,
že vše, co umí a ovládají, funguje
a že veškeré novinky jsou "cestou
do pekel", je tak kontraproduktivní.
Vše se neustále vyvíjí, doba jde
kupředu, a pokud účetní neudrží krok,
řemeslo "zestárne" a jejich práce se
stane nepotřebnou. Účetní, kteří na
své další vzdělávání rezignují, udělají
v budoucnu ve své práci zřejmě
mnoho chyb, protože o nich
jednoduše nebudou vědět. Stálé
vzdělávání je tak nepostradatelnou
složkou každé dobré účetní.
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SLEDUJEME ZA VÁS

PŘEHLED KONFERENCÍ, AKCÍ
A VELETRHŮ NA 1. POLOLETÍ 2020
Vzdělávání a práce ve 3. věku
18. 3. 2020 | Praha | konference.agemanagement.cz
Cílem konference je poskytnout odborníkům pracujícím ve vzdělávání seniorů informace o aktuálních trendech. Sledována budou i témata age managementu a podpora komplexního přístupu k řešení demografických změn na pracovišti.
Neurověda ve vzdělávání VII.
2. 4. 2020 | Praha | www.neurovedavevzdelavani.cz
Cílem je propojit každodenní vzdělávání s nejnovějšími poznatky z oblasti neurovědy a psychologie. Pedagogům,
trenérům i rodičům nabízíme možnost pochopení složitých procesů, které ovlivňují (nejen) dětské chování a vzdělávání.
EVOLVE! Masterclass 2020 – HR marketing
21. 4. 2020 | Praha | www.evolvemasterclass.com
22. 4. 2020 | Brno | www.evolvemasterclass.com
Přijďte na praktický workshop zaměřený na marketingové nástroje pro personalisty s expertem na HR marketing,
Oliverem Jakubíkem. Naučíte se využívat moderní nástroje, díky kterým vytvoříte základní vizuály a upravíte fotky a videa.
Týmové koučování – Workshop s Davidem Clutterbuckem
23. 4. 2020 | Praha | www.emcc-czech.cz
Již potřetí máme příležitost se v Praze setkat se spoluzakladatelem EMCC Davidem Clutterbuckem.
David představí svůj výzkum toho, jak mohou koučové pomoci týmům pochopit složitost jejich systémů, což zlepší
jejich práci a rozvoj. Nabídne praktické nástroje pro práci s různými typy týmů. Tlumočeno do českého jazyka.
Age Management Salon 2020
29. 4. 2020 | Bratislava | www.intenziva.sk
Na 18. ročníku Salonu získáte informace, jak připravit zaměstnance na změny a podporovat jejich
konkurenceschopnost v souvislosti s demografickými změnami. Akce je určena profesionálům, kteří se
zabývají řízením a rozvojem lidí a mají zájem dovědět se, jak funguje age management ve světě a u nás.
Purchase Management Forum
12. 5. 2020 | Praha | www.purchaseforum.cz
Konference o nákupu pro manažery nákupu. V době digitalizace se vracíme ke klasické komunikaci. Jak motivovat
tým? Jak prosadit nákupní oddělení v rámci firmy? Jak vyjednávat s dodavateli?
Moderní trendy HR 2020
26.–27. 5. 2020 | Praha | www.performia.cz/konference
Hlavními hvězdami konference budou úspěšní vedoucí z praxe malých a středně velkých českých firem. Šéfové firem,
manažeři a personalisté se mohou těšit na témata motivace stávajících lidí, automatizace v HR, práce s lidským
potenciálem, úspěšný onboarding a nábor jako takový. Nebude chybět ani novinka v podobě teambuilding festivalu.
Konference LEADERSHIP Praha
28. 5. 2020 | Praha | www.leadership-praha.cz
Jak vytvářet prostředí, ve kterém jsou lidé spokojení a zároveň dosahují výjimečných výsledků? Pozvali jsme sedm
řečníků z odlišných prostředí. Zadání pro řečníky je jediné: sdílet co nejvíce případových studií, tzv. "leadershit"
průšvihů s ponaučením a praktických tipů.
Lead and Learn
4. 6. 2020 | Praha | www.leadandlearn.cz
Inspirativní konference pro lídry, kteří chtějí patřit k těm nejlepším. Přednášky s úspěšnými lidmi z byznysu, kteří
budou sdílet své zkušenosti s vedením lidí.
Konference FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2020
10. 6. 2020 | Brno | www.firemnivzdelavani.eu
17. 6. 2020 | Praha | www.firemnivzdelavani.eu
Již třetí 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 2020: Active Learning in Digital Era: How Digital Tools
promote a Conscious, Open-minded, Creative and Social-Oriented Thinking
22.–23. 6. 2020 | Praha | www.disconference.eu
Konference se bude zabývat aktuálními trendy v oblasti online vzdělávání. Vystoupí na ní přední odborníci z Evropy.
Konference nabídne i řadu interaktivních workshopů. Součástí konference bude i soutěž o nejlepší online kurz.
FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
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Také děláte nejčastější chybu při
přípravě firemní akce?

Pro vaši profesní kariéru je

Je jedna chyba, které se
dopouští mnoho organizátorů
firemních akcí. Chyba, která
obvykle stojí dost peněz
a kterou zároveň přichází
i o část účastníků. Tím se i sníží
efekt celé akce, jejíž příprava
vás stála nemalé úsilí.
Chyba, kterou si mnozí ani neuvědomují. Někdy jsou
v tom i víceméně nevinně, protože čekají na pokyny
od nadřízených. Už víte, o jakou chybu se jedná?

odborné znalosti a kom-

Testujeme: Motivační mapy odhalí
vaše silné a slabé motivátory
Zatímco osobnostní testy nám
říkají, jak se v určité situaci
chováme, a hodnotí neměnné
faktory naší povahy, motivační
testy hovoří spíše o tom, proč
tak jednáme v závislosti
na aktuálních podmínkách,
které se v čase mění. Právě to
a ještě více umožňují
vyhodnotit tzv. Motivační mapy – u nás nová metoda,
kterou jsem dostala příležitost vyzkoušet pod vedením
certifikované koučky Pavly Pavlíkové z INNERGY.

Jak digitální svět ovlivňuje naši
emoční inteligenci?
Hrozí, že nás v práci kompletně
nahradí stroje? Jaké je
propojení techniky, obrazovek
a sociálních sítí s naším světem
emocí a jak ovlivňuje naše
chování? Je pro nás digitální
svět přítěží nebo ulehčením?
A na jaké změny bude potřeba
se připravit?

Tyto a další články najdete na
www.hrnews.cz
20

|

KNIŽNÍ TIPY
GRADY

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

více než kdy dříve důležitá
vaše osobnost. Samotné
petence vás v práci
nezachrání, pokud nebudete působit sympaticky
a přesvědčivě. Klíčovou roli
přitom hraje řeč vašeho
těla, neboť svým postojem,
mimikou a gesty
komunikujete neustále
– a většinou nevědomky.
Nic nestíháte, jste příliš
zaneprázdnění, neustále
v jednom kole?
Všímavost neboli
mindfulness je technika
cvičení pro vaši mysl, která
vám pomůže všechno
dokončovat v klidu
a s předstihem, být
úspěšnější a sebevědomější.
Proměňte svůj hektický
a stresující život na klidný
a spokojený!
Co rozhoduje o vítězích
mezi nejlepšími?
Jak se nevzdávat, i když se
zrovna nedaří? Jakými
technikami nejvíce
ovlivníme svůj výkon?
Naučte se využívat své
vnitřní dvojče, svého
kritika. Uznávaný kouč
a sportovní psycholog se
dělí o své zkušenosti
a doplňuje je příběhy
světových i českých vítězů.

Více informací a objednávky na
www.grada.cz

