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C O  S E  D Ě J E

PŘIHLAŠOVÁNÍ
SPUŠTĚNO
Ptáte se nač? Přece na akce Firemního vzdělávání v ro-
ce 2023, a to rovnou na dvě z nich. 23. 3. 2023 se usku-
teční technologický showcase LEARN & TECH poprvé 
v Bratislavě. A přihlásit se můžete i na tradiční konfe-
renci – Praha ji bude hostit 14. 6. 2023.

LEARN & TECH jistě netřeba představovat. Jedná se o uni-
kátní přehlídku tvůrců moderních e-learningů, vzdělávacích
webů a výukových videí, aplikací, videotréninků či umělých
realit, kteří na akci představí své produkty pro vzdělávání
ve firmách, podnicích či úřadech.
Podrobný program a registrační formulář naleznete zde.
Šestý ročník konference FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2023 se
opět ponese v duchu osobností světa L&D a HR, předávání
zajímavých zkušeností, ale i praktických workshopů a ne-
formálního networkingu a samozřejmě i něčeho navíc...
Zajistěte si lepší cenu do 31. 12. 2022 v tomto odkazu.

NAŠE PRVNÍ
KNIHA JE TU!
Na jaře jsme vás informovali, že se Firemní vzdělávání
stane vydavatelem knih. Naše prvotina sice nabrala
zpoždění, ale o to více doufáme, že se nám ji podařilo
připravit tak, abyste byli maximálně spokojeni.
Tématem první publikace jsou lektorské kompetence.

(red)

Na více než stovce stran zkušená autorka a lektorka kurzů
Mirka Dvořáková popisuje nejen to, jak prezenční kurz
připravit, vést a vyhodnotit jeho účinnost, ale přidala i řadu
tipů, nápadů a odkazů (vč. QR kódů) na další skvělé zdroje.
K tomu přimíchala i celou sérii vlastních fuck-upů, tedy
situací, ke kterým by díky této knize už nikdy nemělo dojít.
A to vše neobvyklým pohledem vzdělávání jako divadelního
představení. Kniha je k dispozici na našem webu, neváhejte
a objednejte si ji třeba jako opožděný vánoční dárek pro
svůj seberozvoj nebo do knihovny pro své interní lektory.
Věříme, že bude stát za to!

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


Autor :  Tomáš Langer

Etnetera je jednou ze známých
softwarových společností. To ale
není vše, čím se firma zabývá...
Etnetera Core je na trhu od roku
1997 a zabývá se vývojem softwaru
na míru, jde především o webové
aplikace, e-commerce řešení či o
využití umělé inteligence. Kromě
vývoje usnadňujeme cestu k digitali-
zaci zajištěním provozu našich
řešení. Jsme součástí Etnetera
Group, což je skupina celkem pěti
firem, které se zabývají mj. mobilním
vývojem, kreativní marketingovou

Jak vypadá vzdělávání v technologické firmě, která razí heslo "Vše stojí na lidech"? Uspějí
klasická "katalogová školení" nebo spíše rozvoj na míru? A je ve specifické IT oblasti možný 
i mezifiremní mentoring?
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Lucie Tesař absolvovala
andragogiku na FF UK. 
Zabývá se strategickým
rozvojem firem, klima-
tickou krizí a udržitel-
ným podnikáním.
Nyní působí v IT firmě
Etnetera Core v HR, kde
se aktivně věnuje péči 
o rozvoj zaměstnanců
jako garant mezifirem-
ního vzdělávání.

komunikací, datovou a webovou
analytikou a marketingovou
automatizací. Letos jsme vytvořili
zcela novou divizi pro rozvoj umělé
inteligence.

Vše stojí na lidech. Alespoň to je
součástí Vašeho brandu. Jak si to
můžeme představit?
O naše lidi se skutečně staráme.
Často přemýšlíme, jak ještě víc
podpořit jejich "štěstí v práci", tedy
spokojenost a soulad mezi pracov-
ním a osobním životem. Patříme

mezi tzv. svobodné firmy, jsme
transparentní a féroví k zákazníkům 
i sami k sobě. Máme otevřenou
kulturu – zevnitř i zvenku. 
Každý může přijít s otázkou, a když
nenajdeme smysluplnou odpověď,
změníme se. Naši zaměstnanci
oceňují otevřenost a neformálnost, 
o kterou se všichni snažíme.
Přestože jsme už docela velká firma,
zachováváme si všudypřítomný
humor a nadsázku, které nám
pomáhají řešit i složitější výzvy.

R O Z H O V O R

HUMOR A NADSÁZKA POMÁHAJÍ
ŘEŠIT I SLOŽITĚJŠÍ VÝZVY



zavolal do telefonní budky, vedle

které auto stálo. Všechny týmy úlohu

dokázaly vyřešit. Nebo vloni týmy

programovaly roboty, ti pak nakreslili

obrazy (generative art), které jsme

poté vydražili na podporu dobré věci. 

Nezabíjíme nápady, které baví jak

realizátory, tak ty, kterým jsou určeny.

Velkým úspěchem je mezifiremní
mentoring. Jak funguje?
Díky mezifiremnímu mentoringovému

programu T2Grow, kde působím jako

garant, umožňujeme zvyšování

kvalifikace kolegů. Na začátku společ-

ně s teamleadery vybereme kolegy 

do pozice mentora či menteeho.

Následně probíhá složitější proces

párování, kdy hledáme vhodný pro-

tějšek. Mentoringové dvojice v T2G se 

Rozvíjíte tedy i zaměstnance
jednotlivě? Jak lze uplatnit tento
přístup i ve větších firmách?
Nemáme klasické katalogy školení.

Důležitá je pro nás osobní iniciativa –

rozvíjíme aktivity, které tuto osobní

iniciativu podporují, ať už to je sdílení

mezi kolegy ve firmě, interní nebo

externí mentoring. Důležité je odhalit

to, jak by pro daného zaměstnance

mohla rozvojová cesta vypadat. V tom

nám pomáhá team leader na pravidel-

ných setkáních se zaměstnancem, kdy

se hodnotí spolupráce a budoucí

rozvoj. Snažíme se podporovat i velmi

netradiční rozvojové nápady – to, co

může vypadat jako hra, může mít

skvělý rozvojový potenciál.

Jednou ročně se třeba koná team-

building programátorů. Sami se

rozhodli, že by rádi strávili společný

čas s nějakými technologickými

novinkami, tak tomu přizpůsobujeme

program. Většinou se jedná o hraní 

s technologiemi, tzv. kódohraní. 

V jednom ročníku se týmy složené

výhradně z programátorů snažily

zjistit, kam se ztratilo auto, kterým

jeden kolega odjel. Týmy znaly

počáteční polohu vozu a pak měli

přístup k živě vysílaným datům řídicí

jednotky (rychlost, akcelerace,

sešlápnutý pedál brzdy apod.). 

Vítězným týmem se stal ten, který

párují pouze tam, kde věříme v obou-

stranně přínosnou spolupráci, proto

tento proces párování trvá i několik

týdnů nebo měsíců. Po párování

probíhá devítiměsíční spolupráce, kde

si s mentorem nebo menteem 

z odlišných firemních kultur naši

zaměstnanci sdílí zkušenosti, znalosti 

a různorodé pohledy. Ty jsou oživeny

řadou inspirativních workshopů 

a networkingových příležitostí. Jako

garant také podporuji zúčastněné

kolegy v průběhu programu a předá-

vám veškeré potřebné informace. 

I já sama se v programu vzdělávám

workshopy a vzájemným sdílením

mezi garanty.

Vzděláváte se také v technologiích,
které jsou ve Vaší firmě klíčové?
Ano, téměř 7 let u nás běží tzv. Tech-

Lunch, který založil jeden náš kolega, 

team leader z vývojové části firmy.

Pravidelně tu otevírá zajímavá

vývojářská a technologická témata 

a zve k nim i relevantní hosty. A kromě

toho je to velmi příjemný páteční oběd

v našem HUBu spojený s poslechem

prezentace.

Nejde jen o další variaci na klasické
firemní "snídaně"?
Vlastně ano, TechLunch vznikl i pro
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účely tzv. demo přednášky. Kolegové

se mohou trochu bát vystoupení na

konferenci, a tak jsme chtěli, aby si

podobné vystoupení vyzkoušeli před

30–50 lidmi, kteří jsou však "naši",

dokáží dát feedback a jsou shovívaví.

Je něco, co tak úplně nevyšlo? 
Určitě máme i fuck-upy, chyby u nás 

v Etneteře ale vnímáme jako poučnou

zkušenost. Proto alespoň jeden

příklad za všechny: obecně víme, 

že se nevyplácí učit se technologii 

do šuplíku. Potřebujete ji ověřit v reál-

ném světě, potřebujete zákazníky,

kteří vám dají feedback. Před lety nás

hodně bavil Internet of Things (IoT),

probíhal interní vzdělávací program,

nakonec též proběhla IoT challenge.

Nepodařilo se nám ale přenést nadše-

ní ze světa IoT do reálných projektů.

Jak vzdělávací aktivity v Etneteře
financujete?
Rozpočet vzdělávání "na hlavu"

nemáme, je totiž relativně volný 

podle individuální potřeby každého

zaměstnance. Jakékoliv investice 

do vzdělávání ovšem musí být

zdůvodnitelné s přesahem. Není

problém poslat kolegu na zahraniční

konferenci, ale je nepsaným

pravidlem, že potom sdílí nabyté

informace s kolegy.

Jaké by mělo být podle Vás firemní
vzdělávání, aby opravdu
fungovalo?
Chuť vzdělávat se je přirozeným

procesem, pokud firma má vytvořené

vhodné pracovní prostředí a jde

příkladem, zaměstnanci se pak chtějí

vzdělávat sami. Základ je otevřená

firemní kultura, dostatečná podpora 

a přirozená motivace. Velkou roli 

také hraje možnost své dovednosti 

z absolvovaného vzdělávání 
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co nejdříve uplatnit 

prakticky ve firmě.

A na závěr tradiční
otázka. Kdo nebo co
je pro Vás profesně
největší inspirací?
Je to u mne vnitřní

pohon, který se chce

posouvat stále

kupředu a překoná-

vat překážky, pokud

nějakou složitou

zdolám, je to pro mě

velká inspirace pustit

se zase do něčeho

dalšího. Ale také lidé

v blízkém i vzdále-

ném okolí jsou pro

mě jedna bezedná

chodící inspirace. 

A také má rodina.

Často je to i hudba,

nebo příroda, kdy má

člověk možnost 

v této hektické době

si jen tak o něčem

přemýšlet.

Ve volném čase se

ráda rozvíjím. 

V poslední době mne

zaujala kniha

Mojmíra Svobody

Psychodiagnostika

dospělých, dále kniha

Frederica Lalouxe

Budoucnost

organizací a konečně

Emoční inteligence

autorů Travise

Bradberryho a Jeana

Greavese. Na pod-

castové scéně pak

Nelidské zdroje 

a z časopisů čtu

pravidelně Firemní

vzdělávání. :)



V klasickém školství se za klíčové kom-
petence považují kompetence k učení
a k řešení problémů, kompetence ko-
munikační, sociální a personální, ale 
i kompetence občanské a pracovní. 
Ve vzdělávání dospělých hrají klíčovou
roli motivace, flexibilita a kreativita při
zvládání úkolů, odolnost vůči stresu
a také schopnost komunikace, sebe-
řízení a kritického myšlení. Tyto 
kompetence hrají zásadní roli na naší
cestě za seberozvojem, úspěchem 
ve spolupráci a konstruktivně řeše-
nými problémy.

JAK POSTUPOVAT PŘI ROZVOJI
KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ?
Rozvoj měkkých dovedností se dá
ilustrovat na přirozeném růstu stromu
a jeho součástí: kořenů, kmene a ko-
runy. Stejně jako strom roste od koře-
nů, i měkké dovednosti by se měly
rozvíjet od kořenů čili od tzv. sociálně-
emocionálních kompetencí. Mezi tyto,
podle mě klíčové kompetence, patří
například sebepojetí, seberegulace,
sebemotivace, zvládání stresu, emoční
inteligence, empatie a umění rozpoz-
nat silné stránky ostatních, různé
vztahové dovednosti, kreativita,
agilita, asertivita a zodpovědnost. 
Tím bychom měli ve vzdělávání
klíčových kompetencí začít.
Pak přichází na řadu různé obecné
profesní a osobnostní kompetence,
například schopnost naslouchání,
umění komunikace, argumentace,
vyjednávání anebo řešení konfliktů 
i organizace času. Pokud má člověk
zvládnuty tyto základní stavební
kameny měkkých dovedností, může se

Autor :  Radek Havelka,  ředitel  ICT Pro,  radek.havelka@ictpro.cz

O tom, co jsou a nejsou klíčové kompetence a jak se mění v čase, bylo napsáno mnohé. Pojďme se
na příkladu ontogeneze stromu podívat na to, co klíčové kompetence znamenají pro firmy, jak by
s nimi měly zacházet a proč by je měly rozvíjet.

KLÍČOVÉ KOMPETENCE JINAK

na pomyslném kompetenčním stromě
posunout výše od spodní části kmene
ke koruně. Pak je teprve prostor rozví-
jet konkrétní pracovní kompetence
jako třeba manažerské a obchodní
dovednosti, dovednosti prezentační,
ale i řadu tvrdých dovedností jako
například projektové a finanční řízení,
řízení změn, štíhlé výroby či
personalistiky.

PROČ JE JEJICH ROZVOJ KLÍČOVÝ?
Cílem vzdělávání v oblasti měkkých 
dovedností je prohlubování
kompetencí v oblasti chování, čili
tzv. interpersonálních dovedností,
které jsou součástí sociální i odborné 
způsobilosti člověka. Smyslem 
tohoto osobnostního či profesního 
rozvoje je vlastní prožitek, emocio-
nální zkušenost, která pak u vzdě-
lávaných formuje hodnoty a podně-
cuje sebereflexi a empatii – tím 
u nich vyvolává potřebu změny 
postojů, názorů i chování.
Firmy u svých za-
městnanců
stále více oce-
ňují schopnost
týmové spolu-
práce, adapta-
ce na změny 
a řešení pro-
blémů. Týmo-
vá spolupráce 
je nedílnou 
součástí na-
šich každo-
denních životů 
a její význam 
se neustále 

zvyšuje. Zaměstnavatelé ve svých
dynamických a často multikulturních
týmech potřebují aktivní pracovníky,
kteří se nebojí prosadit svůj názor,
nemají strach ze změn, jsou schopni 
a ochotni pracovat v týmu a ovládají
komunikační schopnosti.
To vše jsou klíčové měkké kompeten-
ce, které jsou odrazovým můstkem
pro rozvoj dalších profesních kompe-
tencí. Proto je zapotřebí je ve firmách
průběžně naplňovat a kultivovat.

O  Č E M  S E  ( N E ) M L U V Í
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Díky této aplikaci dokážete i bez speciálních doved-
ností vytvořit video s AI avatarem, a to doslova
během pár minut. Voiceover vytvoříte pouhým
vložením textů, které systém převede do hlasového
výstupu (i do češtiny). Můžete také nahrát voiceover
vlastní, což je výhoda oproti Synthesii, kterou před-
stavujeme níže. Jako základ videí můžete využít i své
prezentace nebo PDF soubory. Samozřejmostí jsou
předpřipravené šablony nebo integrovaná tvorba
titulků, které vám při tvorbě videí výrazně pomohou.
Velkým plusem Elai je 14denní trial verze, v rámci
které si můžete aplikaci podrobně vyzkoušet.

https://elai.io

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:
ELAI
Tvorba digitálního vzdělávacího obsahu je časově i finančně nejnáročnější aktivitou v L&D. Animovaným videím
jsme se již věnovali, dnes se proto podíváme na videa, kde nám umělá inteligence pomůže vytvořit videa typu
"mluvicí hlavy". Pro dobrý výsledek obvykle potřebujete kromě lektorů či herců také studio, techniku a moře
času, tedy nemalou investici. AI videa tyto nesnáze řeší efektivně, byť stále ještě trochu nedokonale. Obě
recenzované aplikace jsou si podobné, proto jsme se zaměřili především na rozdíly mezi nimi.

SYNTHESIA
Oproti Elai má aplikace Synthesia výhodu ve vyšším
počtu avatarů (více než 65). Naopak její nevýhodou je,
že nenabízí trial verzi, můžete si však aplikaci vyzkou-
šet alespoň na webu. Subjektivně se také zdá, že
realističnost výstupů je o něco lepší než Elai. Avataři
vypadají přirozeněji a celkový dojem je přesvědčivější.
Základní licence je každopádně u obou prakticky
stejná, Elai ale nabízí pro vaše videa více času. 
Jen málokdy se najdou tak vyrovnané konkurenční
aplikace. Navíc obě aplikace prakticky každý měsíc
přidávají další vylepšení.
Doporučujeme vyzkoušet obě aplikace a vybrat si,
která vám vyhovuje nejvíce.

https://www.synthesia.io

Naše hodnocení: ★★★★★

https://www.synthesia.io/
https://elai.io/
https://elai.io/
https://www.synthesia.io/


Autorka:  Kateřina Švidrnochová,  lektorka,  Digiski l ls ,  katerina.svidrnochova@digiski l ls .cz

Investice do vzdělávání zaměstnanců
v oblasti nových technologií posouvá
firmu k větší efektivnosti a také spo-
kojenosti týmů. Komunikace proudí,
systémy fungují, dokumenty se sdílí.
Když k tomu přidáme proškolené
kolegy, na které se mohou ostatní
obrátit ve chvílích, kdy neví, kam
kliknout, jsme na úspěšné cestě 
k tomu stát se moderní firmou, které
neujíždí vlak. Tyto proškolené kolegy
nazýváme digitálními ambasadory.
Jedná se o zaměstnance, kteří si
prošli digi vzděláváním, mají chuť se
dále rozvíjet a své znalosti šířit napříč

Poslední roky dokazují, že digitální gramotnost pracovníků ve firmách není jen vítaným
bonusem, ale nezbytností. Firmám umožňuje nejen obstát, ale především se dále rozvíjet.
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KDO JSOU DIGITÁLNÍ AMBASA-
DOŘI A PROČ JE MÍT VE FIRMĚ?

firmou. Digitální ambasadoři pomá-
hají ostatním zaměstnancům nenu-
ceně a přirozeně pokračovat v dalším
vzdělávání. Klíč k úspěchu a udržitel-
nosti totiž leží v neustálém vzdělává-
ní v nových trendech, které jde ze-
vnitř v duchu učicí se organizace.

CO DIGITÁLNÍ AMBASADOŘI DĚLAJÍ
Trénovaní a firmou podporovaní digi-
tální ambasadoři mají v určité oblasti
vyšší know-how než ostatní, absolvo-
vali nějakou vzdělávací akademii, mají
chuť pomáhat ostatním, rádi se o své
znalosti dělí. Tito kolegové ochotně

Kateřina Švidrnocho-
vá je konzultantka 
a lektorka digitálních
dovedností a také
designérka vzděláva-
cích procesů.
Pomáhá týmům
nastavovat strategie
interní i externí
komunikace, efektiv-
ně využívat nové
technologie a zjed-
nodušovat si práci 
i život díky digi
nástrojům.

ukazují na poradách, v kuchyňce či
ve výtahu tipy a triky pro jednodušší
práci, které mají na sobě ozkoušené. 
Nemusí se vůbec jednat o experty,
ale spíše nadšence, kteří rádi zkouší
nové postupy, digitální nástroje nebo
"sosají" znalosti z knih a článků.
Velice důležití jsou firemní ambasa-
doři v situaci, kdy firma přechází na
nový software, aktualizuje technolo-
gické vybavení a nástroje, nastavuje
nové procesy.
Pokud má firma více poboček, je
ideální mít takového zaměstnance 
na každé z nich.

mailto:katerina.svidrnochova@digiskills.cz


a tím poznat digi nadšence. Také se
ptejte vedoucích týmů i samotných
zaměstnanců. Každou poradu začněte
otázkou "Čím jste si v poslední době
zjednodušili život?" a velmi rychle od-
halíte ty, kteří mají správný digitální
"mindset" (nastavení mysli na zjedno-
dušování pomocí technologií). 

JAK S DIGITÁLNÍMI AMBASADORY
PRACOVAT, ABY PLNILI SVOU ROLI
Alespoň jednou měsíčně pro ně
pořádejte offline/online moderované
setkání, kde si mohou sdílet zkuše-
nosti z předávání znalostí či nových
trendů, které je zaujaly. Dejte jim
prostor účastnit se v pracovní době
dalšího vzdělávání, které si sami vybe-
rou. Zajistěte jim konzultace s externí-
mi profíky. Nechte je vytrénovat na té-
mata, jako jsou nastavení mysli, moti-

I N S P I R A C E
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CO FIREMNÍ AMBASADOR DĚLÁ
NAVÍC, KDYŽ NA TO MÁ PROSTOR
Takový ambasador odpovídá na
zprávy v chatu, e-mailu nebo zvedne
telefon, když se na něj obrátí kolega 
s prosbou o pomoc. Podílí se na
správě interní wikipedie či týmového
chatu s návody, tipy a diskuzí kolem
zlepšováků. Také píše do firemního
zpravodaje, točí videa pro kolegy, sdílí
vychytávky v interních firemních ka-
nálech. Aktivně se zapojuje do inter-
ních sdílecích workshopů, tzv. skill-
sharings setkání.

JAKÝ JE ROZDÍL MEZI DIGITÁLNÍM
AMBASADOREM A FIREMNÍM
AJŤÁKEM ČI ŠÉFEM
Hlavní náplní práce digitálního amba-
sadora není vzdělávání, může to být
kolega z obchodního oddělení, šéf
skladu nebo vládkyně backoffice. Žije
a pobývá mezi zaměstnanci, sdílí 
s nimi kanceláře, pohybuje se v ku-
chyňce a díky tomu zná každodenní
práci a problémy svých kolegů.
Novinky aplikuje ve své pracovní
rutině, a tak dokáže poradit na míru
poptávce. Kolegové se ho/jí nebojí
zeptat, protože je jeden/jedna z nich.

JAK NAJÍT DIGITÁLNÍ AMBASADORY
Pokud je chcete objevit i ve své firmě,
pozorně se dívejte kolem sebe, na-
slouchejte, zajímejte se. Nejrychlejší
způsob je zjistit úroveň digitálních
dovedností u všech zaměstnanců

vace pro učení, techniky a nástroje
pro předávání znalostí. V těchto lidech
dříme učitelský duch, využijte toho.
Upravte jim pracovní náplň tak, aby
měli prostor pro sebevzdělávání 
a šíření svých znalostí. Vyvarujte se
toho, aby se toto "ambasadorství"
stalo něčím nad rámec pracovní doby
a zaměstnanec se místo radosti 
ze sdílení přepracoval a uhnal.
Oceňte je, přihoďte firemní benefity,
naplánujte odměny, chvalte je nahlas.
Požádejte své PR či HR oddělení, aby 
s ambasadorem udělali rozhovor 
a šiřte jej v interních komunikačních
kanálech.
Digitální ambasadoři jsou parťáci HR
oddělení, L&D a ajťáků, proto je pro-
pojte a dejte jim prostor vymýšlet 
a inovovat, jak udržitelné vzdělávání
ve firmě nastavit.
Digitální ambasadoři jsou vzácné
klenoty vašeho týmu, které je potřeba
hýčkat. Perfektně znají vaše prostředí,
dokáží se naladit na kolegy a dokáží
identifikovat místa pro zlepšení.
Využijte externí lektory a vzdělávací
agentury k tomu, aby vám pomohli
ambasadory identifikovat a proškolit 
v tom, jak své znalosti předávat dále.
Čas od času je využijte pro koučování
a konzultace, ta správná udržitelnost
však tkví uvnitř vaší firmy. 



JE MOŽNÉ SPOJIT ODCHODY
ZAMĚSTNANCŮ A VZDĚLÁVÁNÍ?

S těmito otázkami může outplace-
ment pomoci. Odcházející pracovník
se naučí vytvořit svůj životopis tak,
aby byl přehledný, strukturovaný 
a obsahoval všechny potřebné
informace. Nanečisto si také může
vyzkoušet přijímací pohovor.
Tím ale nabídka pomoci skončit
nemusí. Jinou možností je nabídnout
kolegovi nejrůznější kurzy, a to buď 
konkrétní (např. jazykové, soft-skills
či odborné), anebo mu firma nabídne
třeba vzdělávací voucher. Adresát jej
pak může využít na kurz podle své
osobní volby.

Autorka: Zuzana Vlachovská, L&D specialist, Reactgirls, zuzka.v@reactgirls.com

Jaké má místo vzdělávání při odchodu zaměstnance z firmy a proč se do něj vyplatí investovat?
Nejde jen o nástroj CSR či marketingu? A existují příklady praxe vzdělávání při propouštění?

Situace, kdy je nutné snížit počet
zaměstnanců, nebývá příjemná pro
ně, ani pro firmu. Celý tzv. offboard-
ing, tedy proces od oznámení skon-
čení pracovního poměru (a nezáleží
na tom, kdo ukončení navrhuje) až
po fyzické opuštění firmy, však lze
zvládnout k oboustranné spokoje-
nosti. Jednou z cest je pomoc
formou outplacementu. Jeho účelem
je zejména minimalizace "traumatu"
z propouštění a minimalizace
dopadů na značku zaměstnavatele.
Součástí outplacementu, resp. off-
boadingu, mohou být i vzdělávací 

Zuzana Vlachovská
studuje andragogiku 
a personální řízení 
na FF UK. Působí jako
Learning & Develop-
ment Specialist 
ve vzdělávací komunitě
Reactgirls a koordinuje
podporu autorům 
v rámci Propousteni.cz.
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aktivity. Obvykle je však vzdělávání
zaměřeno na hledání práce a zvýšení
potenciálu pro úspěch na trhu práce.

JAK VZDĚLÁVAT PŘI ODCHODU?
MOŽNOSTÍ JE NĚKOLIK
Zaprvé jde o vzdělávání zaměřené na
hledání nové práce. Velké množství
odcházejících zaměstnanců, kteří ve
firmě strávili dlouhou dobu a hledat
práci nepotřebovali, může mít z hle-
dání nové pracovní pozice obavy. Jak
a kde hledat volná pracovní místa?
Jak vytvořit potřebné dokumenty 
a zapůsobit na pracovním pohovoru?

mailto:zuzka.v@reactgirls.com
http://reactgirls.com/
http://propousteni.cz/
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Kdy a proč jste si začali hledat
novou práci?
Jak byste ohodnotili kulturu naší
firmy?
Byl vám poskytnut dostatek
prostředků na výkon vaší práce?
Na stupnici od 1 do 10 uveďte, jak
intenzivní byla vaše pracovní zátěž
v průměrném dni?
Bránila často vnitřní politika firmy
vaší schopnosti efektivně vykoná-
vat vaši práci?
Byla odpovědnost dobře
rozdělena mezi vaše
spolupracovníky?

Chyběly vám v naší firmě
možnosti rozvoje a vzdělávání?
Jaká kompetence, znalost,
dovednost s vámi z firmy odchází?
Chcete při vzdělávání podporu od
firmy ?
Jaký by měl být příspěvek?
Jaký typ spolupráce od nás
potřebujete?

JAK MŮŽE VÝSTUPNÍ POHOVOR
VYPADAT
Otázky výstupního pohovoru během
offboardingu mohou vypadat takto:

Na závěr ještě přidávám několik
otázek zaměřených na vzdělávání 
a rozvoj při výstupním rozhovoru:

Podrobnosti o offboardingu naleznete
na webu www.offboarding.cz.

Propouštěným kolegům je možné
pomoci i s jejich rekvalifikací, pokud se
pro ni rozhodnou. Využít se dají jak
rekvalifikační kurzy prostřednictvím
úřadu práce, tak i nabídka vzděláva-
cích společností.
Vzdělávání může být pro odcházející-
ho zaměstnance sice velmi přínosné,
jak ale můžeme s jistotou vědět, že
zaměření vzdělávání volíme správně?
Metoda development center je běžně
využívaná k hodnocení a hledání
možností rozvoje zaměstnanců, své
místo ale našla i v outplacementu.
Díky výstupům z development center
je možné pomoci zaměstnanci vybrat
směr, který pro něj z hlediska
budování kariéry dává největší smysl.

VZDĚLÁVÁNÍ JAKO NÁSTROJ PRO
UDRŽENÍ ZNAČKY
Aktivity outplacementu samozřejmě
něco stojí. V současnosti na něj proto
mnoho firem pohlíží jako na zbytnou
investici do zaměstnance, který jejich
firmu "stejně opouští".
Nezapomínejme však, ze náš bývalý
kolega se stává ambasadorem firmy. 
Citlivý a profesionální přístup k pro-
pouštění bude mít pozitivní vliv jak na
důvěru stávajících zaměstnanců, tak 
i na obraz vaší firmy směrem k poten-
ciálním talentům. Někteří zaměstnanci
se k vám navíc mohou časem vrátit.

EXIT INTERVIEW JAKO NÁSTROJ
PRO ZJIŠTĚNÍ POTŘEB
Výstupní rozhovory (exit interviews) bě-
hem offboardingu poskytují důležitá
vodítka o pracovní kultuře, procesech,
etice a morálce ve firmě. Tím, že
umožňujeme odcházejícím kolegům
diskutovat o jejich pocitech, názorech
a především o důvodech jejich odcho-
du, můžeme my v HR tato zcela
zásadní a často opomíjená data
sledovat, určovat trendy a pochopitel-
ně na ně reagovat.
Výstupní rozhovor můžete využít také
k monitoringu znalostí odcházejících
zaměstnanců (pozor, s člověkem
nezřídka odcházejí klíčové znalosti)
nebo jako nástroj pro zjištění
konkrétní potřeby pro vzdělávání
propouštěných zaměstnanců.

http://www.offboarding.cz/


Nadesignovat školení, ve kterém jde především o znalosti, tak, aby bylo interaktivní, bývá
oříšek. Pokud nechcete, aby byli účastníci přehlceni informacemi, je nutné připravit výuku
tak, aby byli co nejvíce zapojeni a zvolit takové formy a metody, aby je školení bavilo.

ABY ŠKOLENÍ NEBYLO JEN
PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ

Vždy, když na tréninku trenérů

řeknu, že by se lektor na školení

neměl předřít, začnou se účastníci

divit a někdy i smát. "Předřít" by se

měli především účastníci, protože

pokud se mají něco opravdu naučit,

je potřeba, aby byli zapojeni do pro-

cesu učení daleko více než jen jako

pasivní příjemci informací. Při škole-

ní soft skills je zapojení poměrně

jednoduché, ale jak vytvořit inter-

aktivní a skutečně aktivní školení, 

při kterém jde především o znalosti 

a vědomosti?

I N S P I R A C E
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Takové téma často řešíme na

tréninku trenérů uvnitř firem,

protože velké množství interních

lektorů školí právě oblast hard skills.

Pojďme se podívat, jaké máme 

v tomto případě možnosti a jak

nadesignovat i hard skills školení tak,

aby bylo co nejvíce interaktivní.

Pokud se účastníci mají "předřít"

během školení, musí se lektor

"předřít" při jeho přípravě. 

Na samotném začátku jakéhokoliv

školení bychom měli účastníky,

kromě samotného představení 

obsahu a sebe, nalákat na přínos,

který budou z absolvování školení

mít. Co může takovým přínosem být?

Rychlejší orientace v nějakém

programu, a tím třeba bezchybné

vyřizování čehokoliv, snadnější 

a profesionálnější vyřízení

požadavků klientů, reklamací atp.

Pokud si jako lektoři dáte práci 

s vymyšlením přínosu, bude celé

školení dávat účastníkům daleko

větší smysl a budou více motivovaní 

k vzájemné spolupráci. A o to by

nám mělo jít, nemyslíte?

Autorka: Petra Šimková, lektorka a trenérka, mySKILL.cz, petra.simkova@myskill.cz

Petra Šimková vede
tréninkové semináře
pro firmy od roku 2002,
a to zejména v oblasti
manažerských,
prezentačních a lektor-
ských dovedností, roz-
voje osobnosti a osobní
efektivity. Od roku 2012
se věnuje se skupinové-
mu a individuálnímu
koučování. Publikuje
články v oblasti osobní-
ho rozvoje, vydává 
e-knihy a MP3. Provozu-
je rozvojový podcast 
ZA VŠÍM HLEDEJ SEBE.

mailto:petra.simkova@myskill.cz
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zábavné a zároveň anonymní, můžete
využít i testy v MS/Google Forms,
které vám vyhodnotí úspěšnost,
pokud ji potřebujete znát. Můžete
také připravit opakovací hru, která
nejen prověří, co nového se účastníci
naučili, ale také doplní informační
deficity. Her existuje nespočet a pár
jednoduchých si můžete vytvořit 
i sami. Podívejte se třeba na záznam
webináře EPALE pro lektory "Opako-
vací hry při školení" zde.

SHRNUTÍ
Opakování je matka moudrosti a shr-
nování pomůže při zapamatování
tématu. Shrnujte po jakékoliv aktivitě,
po uceleném tématu, na konci bloku,
před přestávkou a samozřejmě na
samotném konci školení.

ZÁVĚR
Při přípravě závěru výuky vždy
přemýšlejte nad tím, s jakou emocí
chcete, aby účastníci odcházeli. Závěr
nikdy neuspěchejte. Kromě toho, že
poděkujete účastníkům za aktivitu,
energii, oceníte jejich snahu, můžete
také použít nějakou aktivitu, při níž si
sami řeknou, na čem zapracují, aby se
posunuli dále. Vytvoří si tak veřejný
závazek a s větší pravděpodobností se
tak stane závazek skutečností.

DÉLKA VÝUKOVÝCH BLOKŮ
Jednotlivé výukové bloky by měly být
dlouhé maximálně 60 až 90 minut 
v závislosti na použitých metodách.
Během jednoho bloku nakombinujte
dvě až tři metody, třeba některou 
z výše uvedených. Po dvaceti minu-
tách pasivního přijímaní informací to-
tiž klesá pozornost, tak myslete na to,
abyste včas změnili aktivitu či metodu.
Pokud budete věnovat dostatečný čas
přípravě různých aktivit, věřte, že
školení bude vaše účastníky více bavit,
mnohem více se naučí a budou se 
na vaši výuku rádi vracet.

WARM-UP A ICEBREAKER
Do samotného úvodu vždy zařazuji
tzv. warm-up, zkrátka něco na
"zahřátí" a pomyslné rozcvičení, a tím 
i prolomení ledů a atmosféry. 
Mělo by rozhodně souviset s tématem
a uvést ho. Naladíte tím účastníky na
dané téma, ale hlavně jim ukážete, že
takto aktivní bude i zbytek školení. 
Co může účastníky "zahřát"? Aktivita,
při které zjistíte, co o dané problema-
tice vědí (sepisování na flipchart, psaní
na post-it, anketa, kvíz atp.), s čím se
ve své praxi setkali, jakou mají s téma-
tem zkušenost. Důležité je, aby účast-
níci pracovali ideálně bez lektora.
Debrief, vyhodnocení dat získaných 
ze zahřívačky, je jeho součástí.

ZÍSKÁVÁNÍ ZNALOSTÍ
V dalších částech školení budete
pravděpodobně zvyšovat znalosti
účastníků. Znalosti nemusíte předávat
jen výkladem, ale řadu informací si
účastníci mohou nastudovat sami 
z materiálů, brožury, návodu apod.
Pro tyto účely je tedy nutné připravit
studijní materiál. Tato fáze výuky mů-
že např. probíhat tak, že si jednotlivé
skupinky účastníků nastudují určitou
část probíraného tématu, zpracují ji
do podoby výkladu a pak prezentují.
Podle okolností a rozsahu je možné
takto zpracovat celé téma nebo i jen

jeho část. Zbytek pak může lektor
doplnit výkladem. V každém případě
ale platí, že se účastníci budou přímo
podílet na realizaci výuky, budou
zabavení a aktivní. Při použití takové
výuky je efektivita mnohem vyšší než
při pasivním náslechu výkladu.

UČENÍ SE NOVÝM DOVEDNOSTEM
Myslete také na použití znalostí a je-
jich využití v praxi. Dovednost využití
znalostí by měla být nedílnou součástí
školení. Můžete vytvořit případové
studie, modelovat situace, ve kterých
nově nabyté znalosti účastníci použijí,
nebo vytvořit hru, která bude
simulovat proces, postup.
Naučit se používat znalosti v praxi, 
a získávat tak nové dovednosti, je
zcela nezbytné. Dovednosti je ale
potřeba ještě trénovat, podobně jako
svaly. Trénink dělá mistra, a proto
byste měli zařadit nácvik s vyhodnoce-
ním (debriefem), pokud to téma,
podmínky a prostředí dovolí.

OVĚŘOVÁNÍ NAUČENÉHO
Je dobré seznámit účastníky s tím, jak
bude probíhat ověřování výsledků
školení. Školíte-li hard skills, můžete
využít různé kvízy a testy. K takovým
způsobům je nejlepší využít moderní
technologie. Stačí obyčejný mobilní
telefon. Kvízy v Mentimeteru jsou

https://www.youtube.com/watch?v=iEEU3QzYpJU
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Tato kniha, jak uvádí sama autorka, je

úvodem do lektorských kompetencí. 

Pokud jste lektorem nebo se vzdělává-

ním dospělých zabýváte nebo se

budete zabývat, je tato kniha tou

pravou "biblí". Takto ucelený materiál

pro lektory zde již delší čas chyběl,

proto věřím, že kniha se stane stálou

součástí lektorského života a nejed-

noho lektorského kufříku.

Text je psaný originálně – připodobně-

ním k divadelnímu představení (tzv.

dramaturgický přístup), což vyjadřuje

více než přesně situaci vzdělávání.

Autorka předává informace strukturo-

vaně a uceleně. V knize najdeme

postupy, metody, nástroje, inspiraci 

i příběhy z praxe od přípravy lektorské

aktivity až po její ukončení a evaluaci.

Čtivě, názorně a, jak je autorčinou

přirozeností, lidsky a vtipně. Nic zde

nechybí, nic nepřebývá. 

PRAXI DOPLŇUJÍ STŘÍPKY TEORIE
Ačkoliv jde o praktickou příručku,

zájemce zde najde i trochu teorie.

Teoretická východiska jsou však

zasazena do vizuálních praktických

ukázek – například příprava handoutů,

infografiky, sketchnote, doplňovaček,

skládaček, spojovaček, křížovek,

možností prezentování skupin 

a mnohem více. Jsou zde uvedeny 

i příklady ze života lektora, které jsou

mnohdy vtipné, když je čteme, ale

zároveň si dokážeme živě představit

lektorovy nelehké chvíle "na jevišti",

včetně ponaučení do dalších

divadelních inscenací. Autorka také

inspirativně poukazuje na nejdůleži-

tější momenty v jednotlivých fázích

divadelního představení, které se

lektor obecně nikde nedočte, ale poučí

se často až ze své prožité "fuck-up

story", které s námi autorka sdílí. 

A tím si může leckterý lektor ušetřit

mnohdy perné chvilky. Děkujeme!

NEZAPOMÍNEJME NA SEBE
Kniha věnuje prostor i velmi důležité-

mu aspektu, na který leckdy zapomíná-

me – psychohygieně lektora. Nezapo-

mínejme, že my, lektoři, potřebujeme

být multifunkční, řadu situací ustát 

a ještě doručit potřebné znalosti 

a dovednosti. To může být na jednoho

lektora až dost, proto je nutné myslet

také na sebe. Nejenom abychom to vše

zvládli, ale také abychom mohli být pro

účastníky vždy na 100 % připraveni.

Čtenář v knize najde také pravidla hry

pro tandemovou výuku včetně

kritických míst a důležitých psycholo-

gických momentů v percepci vnímání

tohoto "představení ve dvou" divá-

kem… protože on vidí i to co my ne.

PODPORA PRO VŠECHNY LEKTORY
Každý lektor se v mnoha příbězích 

z praxe jistě najde. A nejen to. Věřím,

že každý lektor se nad uvedenými

příběhy pousměje a otevřou se mu 

v hlavě jeho vlastní příběhy, na které

nikdy nezapomene. Kniha v nás tedy

probouzí i tolik důležitou a stále ještě

opomíjenou lektorskou sebereflexi.

Kniha "Lektorské minimum" je tedy

pro nás vzdělavatele uceleným

materiálem, který může posloužit

tomu, aby naše vzdělávání bylo vždy

kvalitní, profesionální a srozumitelné.

Kniha slouží jako příručka, není nutné

si ji jednou přečíst a odložit, ale lze se

k ní kdykoliv vracet, třeba když chcete

oživit svou výuku něčím jiným nebo

jen zjistit, proč něco nefunguje, jak jste

očekávali. Publikace je pro nás také

inspirací a možná i ujištěním, že my

všichni vlastně procházíme podobný-

mi situacemi. Kniha je podporou

lektorské a vzdělavatelské komunity 

a této podpory není v praxi mnoho.

Věřím, že poslouží ke zvyšování kvality

lektorské práce nás všech.

Dvořáková, Miroslava. Lektorské
minimum. Praktická příručka 
pro lektory prezenční výuky. 
Praha: Firemní vzdělávání, 2023.

Objednávejte na našem webu
firemnivzdelavani.eu/knihy.

Autorka:  Jana Puhalová,  lektorka a trenérka,  janapuhalova@gmail .com

Že jste o této knize ještě neslyšeli? Není divu! V týmu Firemního vzdělávání ji už skoro rok držíme
pod pokličkou a intenzivně na ní pracujeme. A výsledek je, jak doufáme, skvělý. Již zanedlouho si
zbrusu novou praktickou příručku pro lektory prezenční výuky budete moci přečíst i vy.

LEKTORSKÉ MINIMUM
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David Vrba je popularizátorem odpovědného leadershipu a koučem,
stratégem firemní kultury a mentorem týmů. Více než 20 let strávil 
v různých exekutivních funkcích v rámci EMEA regionu, např. jako CEO
3M Česko. A své zkušenosti a názory si nenechává pro sebe, ale pravi-
delně týden co týden vždy v pondělí k ranní kávě publikuje svůj pon-
dělní tip pod názvem Vědomé pondělí. Proč "vědomé"?
"Náš život je o dennodenních rozhodnutích. Ta jsou buď vědomá nebo
instinktivní a/nebo podvědomá. Vědomá jsou ta, která jsou postavena na
našich vědomostech. Proto se musíme učit od těch nejmoudřejších, být
otevřeni tomu nejnovějšímu. Jsou to taky rozhodnutí, kdy se zastavím 
a zajistím, že za mne rozhodne moudřejší “já”. Někdy se sám sebe ptám,
jestli teď rozhodl David puberťák nebo ten druhý, moudřejší David," uvádí
Vrba a dodává: "Projevujete vědomě zranitelnost? Jste vědomě přívětiví?
Umíte se vědomě uklidnit? Děláte vědomá rozhodnutí ohledně vašich
životních standardů (sport, jídlo, vztahy …)?"
Každé téma je doplněno o odkazy na další zdroje, třeba články a videa.
Ačkoliv je Vědomé pondělí určeno primárně manažerům firem,
myslím, že by nemělo uniknout pozornosti ani L&D manažerům či
specialistům, resp. všem, které zajímá firemní život a nalézání cest, 
jak by mohl fungovat ještě lépe.

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

Davida Vrbu není třeba představovat, koneckonců jsme letos publikovali jeho článek zdůraz-
ňující nezbytost znovu a znovu se učit něčemu novému a transformovat se. A k tomu i on sám
přispívá dvěma projekty – Vědomé pondělí a Mám otázku, které bychom vám rádi představili.

VĚDOMÉ PONDĚLÍ

MÁM OTÁZKU
Pod tímto názvem se skrývá druhý projekt Davida

Vrby, kterým se snaží v krátkých, pravidelně publiko-

vaných videích tak trochu zastavit čas a přimět nás

zamyslet se nad určitými otázkami. Některé jsou

profesní, jiné soukromé – většina se však prolíná

všemi oblastmi života člověka.

"Jako kouč vím, že síla otázky je neuvěřitelná. Kvalitní

otázka vybudí kvalitní diskuzi. Jako facilitátor vím, že

otázka může odblokovat zaseklou situaci. Otázky sbí-

rám. Na otázky si sám odpovídám. Mám je prostě moc

rád," zdůrazňuje Vrba a uzavírá: "Většina lidí, kteří mě

inspirují, to mají stejně. Je to Tim Ferriss, Tony Robbins,

nebo Marshall Goldsmith. Co třeba tyhle: Co mohu udě-

lat dnes proto, abych byl lepší manžel? Co mohu udělat

dnes proto, abych byl lepší šéf?"

https://newsletter.davidvrba.cz/subscribe

Naše hodnocení: ★★★★★

https://newsletter.davidvrba.cz/subscribe
https://newsletter.davidvrba.cz/subscribe
https://newsletter.davidvrba.cz/subscribe
http://www.epale.cz/
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Autor: Václav Formánek, jednatel společnosti Educasoft Solutions s.r.o., vaclav.formanek@educasoft.cz

Školení ve firmách by mělo zaměstnance připravovat na reálné pracovní situace. Často se ale
setkáváme s tím, že požadavky na školení jsou od pracovní reality dosti odtržené. Tak, že je to až
k smíchu. Nebo je to naopak k pláči? To už si po zhlédnutí následujících vtipů zodpovíte sami.

3 VTIPY O VZDĚLÁVÁNÍ, KTERÉ
NEJSOU K SMÍCHU 

I N S P I R A C E

ČÍM VÍCE BODŮ V TESTU, TÍM LEPŠÍ ŘIDIČ?
Plný počet bodů z teoretického testu ještě 
z nikoho dobrého řidiče neudělal. Podobně ani 
u firemního vzdělávání není dobrý výsledek
testu dokladem toho, že daný zaměstnanec 
v praxi obstojí. 

Školení i ověření znalostí proto tvořme tak, aby
si zaměstnanec reálnými situacemi procházel −
zatím nanečisto a v bezpečném prostředí jako 
v autoškole na trenažéru nebo při cvičných
jízdách. 

Inu, těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Musí to být
ale pořádné cvičiště. A to test s otázkami na
výběr správné odpovědi rozhodně není.Obrázek: Ellis Rosen a Pete Cunningham. Upraveno autorem článku.

Hlavně už přestaň
machrovat, žes dal test 

na plnej počet bodů!

Václav Formánek se
vzdělávání věnuje již 
11 let. Jako jednatel 
a learning designer
společnosti Educasoft
Solutions se podílel 
na tvorbě více než 
70 e-kurzů. Rád pracuje
na projektech s vý-
znamným pozitivním
dopadem na společnost
nebo na obchodní
výsledky klienta.

Foto: Jiří Vörös
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ZAJISTÍ LEPŠÍ ZNALOST HISTORIE

KLUBU VÍCE GÓLŮ?

Lionel Messi, jeden z nejlepších

fotbalistů historie, přestoupil 

v létě do francouzského klubu

Paris Saint-Germain (PSG).

Majitele PSG by jen těžko napadlo

uvítat Messiho čtyřhodinovým

vstupním školením a následným

závěrečným testem...

Proč tedy takto naše superhvězdy

ve firmách vítáme my? Co myslíte,

nejsou lepší způsoby?

KDYŽ POSTAVA Z E-KURZU OŽIJE

Představte si, že jste prodavačka

(jako paní napravo) a přijde za

vámi zákazník, který vám položí

takovouto otázku.

Je to těžko představitelné, že? 

Přitom v e-learningových školeních 

a testech se s takovými formulace-

mi, které jsou zcela odtržené 

od reálného života, setkáváme

docela často.

I postavy v e-learningu mohou 

(a rozhodně by měly) mluvit jako

normální lidé. 

Vyberte všechna tvrzení,
která neplatí o prémiové

produktové řadě…

Konečně využiju to, 
co jsem se naučila 
v e-learningovém

školení!

Můj první den
v klubu… To by mě

zajímalo, jaký
program jste si pro

mě připravili...

Čtyřhodinové školení
o historii klubu

zakončené testem 
se třiceti otázkami.

Nemořme zaměstnance testy 
a raději s nimi důležité situace
trénujme.

Chovejme se při onboardingu k no-
vým kolegům tak, jako by to byly
fotbalové superhvězdy a netýrejme
je školením, které nepotřebují.

Mluvme v kurzech 
a testech jako lidé.

Pojďme se zkusit
vyvarovat neduhů, 

ze kterých si tyto vtipy
dělají legraci.
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Autorka: Olga Běhounková, odborná asistentka FF UK, olga.behounkova@ff.cuni.cz

Vzdělávání je základ a schopnost učit se je klíčem k budoucnosti. Slyšeli jste už o učebních
stylech? Jde o mnohokrát vyvrácený mýtus, který výzkumy nepotvrdily. Kde tedy hledat
důvody, proč nám to při učení někdy jde a jindy nejde?

UČTE SE AKTIVNĚ Z VLASTNÍCH
ZKUŠENOSTÍ

Učební styly, o nichž se často učíme

jako o danosti, jsou mýtem. Tedy

mýtem v pojetí, že "takoví lidé jsou",

a proto se to či ono lépe učí.

Neexistují žádné důkazy o tom, že by

proces vzdělávání měl vyhovovat

různým stylům učení, ani že by

urychloval naši schopnost (na)učit

se. Proces učení je totiž ovlivňován

mnoha faktory. Mezi nejvýše

umístěné položky patří naše

jazykové dovednosti a schopnost

porozumět textu. Spadá sem také

naše paměť a způsob, jak o svých 

schopnostech mluvíme. I to má vliv

na to, jak se učíme a jakých při tom

dosahujeme výstupů. Například jak

silně se snažíme, jak moc riskujeme

nebo zda dokážeme vytrvat, když

narazíme na překážky.

V kontextu firemního vzdělávání je

rozhodujícím faktorem atraktivita

tématu, jeho využitelnost ve firemní

praxi, správně nastavené vzdělávací

cíle a podle nich zvolené formy 

a metody a "last, but not least", 

naše ochota učit se. Ideální způsob

předání informací, tedy získávání, 

rozšiřování či prohlubování našich

vědomostí, dovedností a návyků,

definuje obsah učení. Obsah učení

tedy ovlivňuje to, proč, co a jak

efektivně se učíme. Nedopusťme,

aby pracovníci byli pasivními konzu-

menty obsahu, vždy by měli být 

i jeho tvůrci.

OBSAH UČENÍ
Velký vliv na proces učení u pracov-

níků má jejich motivace, očekávání,

naladění na vzdělávací aktivitu,

lektora či vzdělávací platformu.

Olga Běhounková
působí jako odbor-
ná asistentka na
Katedře andrago-
giky a personálního
řízení FF UK, je člen-
kou redakční rady
Firemního vzdělává-
ní. V oblasti rozvoje 
a vzdělávání se
pohybuje již 20 let.
Pracovala ve spo-
lečnostech ALBERT,
QED GROUP a jako
odborná manažerka
v projektech ESF.



Co děláte v pracovních dnech, kdy

se vám daří či zažíváte tzv. flow?

Jaká činnost pro vás představuje

základní kámen úspěchu?

Hovoříte alespoň jednou týdně s

někým chytřejším, kdo vás rozvíjí?

Je učení se dobrovolnou součástí

vašeho života či jde o povinnost?

Velkou chybou, kterou při učení dělá-

me, bývá, že se při něm zaměřujeme

hlavně na sebe a učíme se individuál-

ně. Pokud se učíte něco nového, pro-

berte to s někým, kdo už má v daném

tématu zkušenosti. Nepodceňujte so-

ciální učení a pečujte o své kontakty

ve firmě i mimo ni, komunikujte 

s kolegy, manažery, stakeholdery aj. 

Komunikujte a vzdělávejte se uvnitř

firmy. Najděte si jednou týdně čas 

a popovídejte si s někým, kdo vás

inspiruje či předčí alespoň v jedné

oblasti vašeho života. Pokud jste 

ve fázi kariérního růstu, měli byste si

povídat s někým, kdo je profesně před

vámi. Pokud chcete spíše zapracovat

na vaší fyzické kondici, prostě se

rozhodněte a konejte. Využít můžete

buď „chytré“ aplikace či opět najít

někoho, kdo do toho půjde s vámi.

Vyhněte se obvyklé výmluvě "Nemám

na to čas" a nepodceňujte ani duševní

hygienu. 

F I R E M N Í  V Z D Ě L Á V Á N Í    |    1 9

I N S P I R A C E

Očekávají, že to bude mít dopad na je-

jich práci, na jejich rozvoj. Z hlediska

vědomostí si chtějí zapamatovat 

a pochopit předaná fakta, znalosti či

informace, jejich vzájemné souvislosti

mezi nimi. Tvorbu a získávání nových

dovedností spojují s vykonáváním

dané činnosti na základě získaných

vědomostí a přenesením získaných

vědomostí do praxe. Ve firmách je

nutné se soustředit zejména na

dovednost učit se (learning skills).

Slovy kolegy Brana Frka na showcase

LEARN & TECH 2022 se jedná o potře-

bu zvyšovat "kognitivní fitness" pra-

covníků, aby byli v dobré kondici 

a schopni učit se.

JAK NA POZITIVNÍ NÁVYKY
Odhadem téměř polovinu našeho

chování v dospělosti tvoří návyky, tedy

činnosti, které děláte automaticky bez

přemýšlení a nevyžadují vaši soustře-

děnost.

Chcete-li být úspěšní, ať už si pod tím

představíte cokoliv, zaměřte se na bu-

dování pozitivních návyků.

Tyto malé akce, které často děláte,

významně ovlivňují to, jak se vám 

v životě bude dařit či naopak. Pomoc

by vám mohly odpovědi na následující

otázky:

Urbanová, Elena. 6 vzdělávacích
mýtů, Firemní vzdělávání, říjen

2021, s. 12–13.

Podcast e-learning žije!, díl Mýty
vo vzdelávaní z 18. 11. 2020 zde.

AKTIVNĚ SE UČTE ZE ZKUŠENOSTÍ
Proces učení není neměnný. Mění se 

v průběhu našeho života podle inten-

zity vzdělávací potřeby a v závislosti 

na naší motivaci a záměru. Klíčové je

se aktivně učit z vlastních zkušeností 

a být tím, kdo je za své učení odpověd-

ný. Jak říká známý aforismus: "Ať si

myslíte, že něco dokážete, nebo si

myslíte, že to nedokážete, máte

pravdu." Mistrovství dosáhnete cestou

neustálého hledání a snažení. Vaše

schopnosti se neustále vyvíjí, pracujte

na nich. Užívejte aktivní studijní meto-

dy, např. trénink vybavování (neustále

se snažte dostávat informace ze své

hlavy a testujete, kolik si toho dokáže-

te vybavit) a prokládané učení (záměr-

ně střídejte dvě nebo více dovedností

naráz, déle si vše zapamatujete než 

při učení se jednoho tématu naráz). 

Některé rozdíly v učení mají význam,

jiné ne. Podstatný rozdíl je v tom, jak

sami sebe a své schopnosti a doved-

nosti vnímáme. Úspěšní manažeři ho-

voří o překonávání překážek, které je

posunulo. Buďte to vy, kdo má odpo-

vědnost. Jedna obchodnická moudrost

říká: "Z lovecké chaty si jelena nevy-

střelíš." Totéž platí pro učení. Musíte

jednat, najít, co hledáte. Mistrovství je

výsledkem stálého hledání a snažení.

Zdroj:
Brown, Peter C., Henry L. Roediger 

a Mark A. McDaniel. Nauč se to! Jak
se s pomocí vědy efektivněji učit 
a více si pamatovat. Brno: Jan Melvil

Publishing, 2017.

Zdroje k mýtům ve vzdělávání:

https://www.e-learnmedia.sk/podcast/
https://www.e-learnmedia.sk/podcast/epizoda/myty-vo-vzdelavani-1


NOVINKY 
Z HRNEWS.CZ

Zkusili jste již někdy pře-
svědčit přesvědčeného? 
V dnešním polarizovaném
světě se zdá být nemožné
zastávat opačné názory 
a nepohádat se. S kolegy,
přáteli, s příbuznými...
Autor naštěstí předkládá
komunikační nástroje, díky
nimž budeme novým
poznatkům otevřeni nejen
my sami, ale naučíme to 
i své názorové oponenty.

KNIŽNÍ TIPY
MELVILU

Nejspíše nejvtipnější kniha o ří-
zení času, kterou jste kdy četli.
Oliver Burkeman 14 let přispí-
val do The Guardianu sloupky 
o osobním rozvoji, zkoušel na
sobě různé metody, aby dospěl 
k jedinému: je to past! Ve svém
omezeném čase života prostě
nemáme šanci stihnout vše 
a vnitřní přijetí této pravdy
přináší zaslouženou úlevu.
Na život máme průměrně 4000
týdnů, tak si je užijme s radostí!

Digitální technologie se vyví-
její překotným tempem a je
čím dál těžší poznat, který
trend je "hype" – bublina
odsouzená k prasknutí, a co
skutečný "game-changer".
Na odpovědích záleží naše
osobní budoucnost i pro-
sperita společnosti. Pokud
váháte, zda investovat do
kryptoměn či zda AI ohrozí
váš obor, prohlédněte dřív
marketingové proklamace.

týmová spolupráce, a jak se říká, tah na bránu. Podle
Daniela Štrobla není možné při decentralizaci týmu
přicházet s inovacemi a být invenční.
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Rozhovor s Danielem Štroblem,
psychologem, psychotera-
peutem a koučem nejen k té-
matu zavádění práce z domova.
Home office s sebou však kro-
mě řady výhod přináší i některé
nevýhody. Vytrácí se například 

Vzdálené týmy nemohou přinést
inovace ani kreativitu

Tyto a další články najdete na
www.hrnews.cz

Znáte pocit, kdy něco hledáte 
a pak zjistíte, že to máte celou
dobu přímo před očima? Víte,
kolik jste za poslední roky utra-
tili za rozvoj a vzdělávání pra-
covníků? Každá firma má ve
svých zaměstnancích ukrytý
neuvěřitelný poklad. Bohužel 

Zájem o 360°/180° zpětnou
vazbu nepolevuje, ba naopak.
Trendem, který pozorujeme, je
její hojné využití nejen pro ma-
nažery, ale i pro talenty či pro
specialisty. Efektivní využití
zpětné vazby totiž napomůže

360°/180° zpětná vazba jako
zrcadlo vedoucí k rozvoji

Více informací a objednávky na
www.melvil.cz

ale firmy stále nevědí, co jejich zaměstnanci skutečně vědí.
Pokud chcete váš poklad najít a začít využívat, zaveďte
interní mentoring.

Poklad je uvnitř

nejen rozvoji zaměstnanců, ale i budování otevřenější
firemní kultury a zlepšení vztahů na pracovišti, což přispívá
k dosahování strategických cílů organizace.

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

