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3 TOP TRENDY
V L&D
JAK NA BRAINSTORMING

ROZHOVOR S IVANOU
ČERMÁKOVOU

VE SPOLUPRÁCI S

EDITORIAL

AKTUÁLNÍ TRENDY
TÉMATEM ČÍSLA
Vážení čtenáři,
otevíráte další číslo e-časopisu Firemní vzdělávání, které jsme pro vás
s redakčním týmem připravili. Musím přiznat, že dvouměsíční
periodicita, kterou jsme na počátku zvolili, je poměrně náročná.
Sotva připravíme číslo k distribuci, už se rozbíhá nové kolo jednání
s potenciálními autory, výměna e-mailů s návrhy témat, požadavky
na zpracování a samozřejmě konečné schvalování.
Toto číslo opět přináší pel mel zajímavostí ze světa firemního vzdělávání.
Na rozhovor s Ivanou Čermákovou ze společnosti AHOLD navazuje
článek Františka Daleckého ze SEDUA, který představuje aktuální trendy
v Learning&Developmentu, které bychom měli rozhodně sledovat.
Vracíme se k rubrice z nultého čísla, kde jsme si vytknuli za cíl
představovat pojmy, které často užíváme nepřesně - tentokrát
jsme si posvítili na brainstorming.
E-časopis jsme nakonec oživili o další tipy na zajímavé aplikace pro váš
osobní rozvoj, recenzi a také pozvánky na dvě zajímavé akce.

Sdílení je základ rozvoje
Rozhovor s I. Čermákovou
s. 5

Blinkist a Tiny cards
s. 6

V příštím čísle se můžete těšit i na soutěž,
wellness pobyt však vystřídá odborná literatura.
Určitě nebudete zklamáni!

3 top trendy v L&D
pro rok 2017

Příjemné jarní dny přeje
Tomáš Langer
šéfredaktor

s. 3
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s. 8

Firemní plány vzdělávání
- postrach HR?
s. 11

Jak na brainstorming
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ROZHOVOR

SDÍLENÍ JE ZÁKLAD ROZVOJE
Jaký je současný stav firemního vzdělávání a kam směřuje postavení HR v oblasti rozvoje lidí?
Mění se metody vzdělávání a jakou roli sehrává online vzdělávání ve firemním prostředí?
Autorka: Olga Běhounková

Ivana Čermáková
je HR manažerka
ve společnosti Ahold.
Patří mezi zkušené
profesionálky
v rozvoji a vzdělávání
pracovníků a má více
než patnáct let
zkušeností
z mezinárodního
a multikulturního
prostředí.

Jak vnímáte současný vývoj
firemního vzdělávání?
Tato otázka je velmi široká. Každé
firemní prostředí je specifické a
klade jiné nároky na rozvoj
zaměstnanců, v každé firmě má tato
oblast i jinou prioritu a podle toho o
ni pečuje. Obecně bych popsala
vývoj firemního vzdělávání jako
velmi živý, snažící se pružně
reagovat na demografické či
ekonomické změny ve společnosti.
Naštěstí snad už minuly doby, kdy
bylo vzdělávání ve firmě za odměnu
nebo se za vzdělávání narychlo
utrácely poslední desetitisíce HR
rozpočtů bez ohledu na cíl. A to je
skvělá zpráva. Nedávno jsem si
uvědomila, že důležitými
„svatostánky“ či epicentry vědy

zvané andragogika či vzdělávání
dospělých jsou v ČR právě firmy. Na
jejich přístupu ke vzdělávání můžeme
vysledovat rozvoj či naopak útlum této
mladé vědy u nás.
Mění se postavení a role HR
oddělení v této oblasti?
Jsem optimista a věřím že ano.
Oddělení vzdělávání jsou plná
odborníků, jejichž role je teď více
konzultační. Také jsou průvodci ve
spleti nabídek mnoha vzdělávacích
firem, jsou sami trenéři, koučové,
výborní projektoví manažeři. My se
například snažíme měnit zažité
prohlášení, že za rozvoj zodpovídá HR.
Snažíme se vysvětlovat, že rozvoj je na
každém z nás. Už při plánování
obchodní strategie či při organizačních
změnách by nemělo HR chybět.

Musíme si totiž vždy odpovědět
na otázky jako: Máme na novou
technologii ty správné odborníky?
Nechybí nám nějaké zásadní
dovednosti pro dosažení našich
obchodních záměrů, když nám
většina technologií zastará
a seniorní kolegové odejdou na
odpočinek? Máme je kým nahradit?
V interních HR už také nesmíme
fungovat odděleně. Stále více se
vyplácí dívat se na lidské zdroje
komplexně. Naprosto zásadní je
z mé zkušenosti úzká spolupráce
tzv. resourcingu – do kterého
zařazuji i práci s talenty,
s oddělením náboru a vzdělávání.
Jedině pak nám nechybí takoví lidé,
které potřebujeme či budeme
potřebovat.
FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
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Kde vidíte největší aktuální změny
ve firemním vzdělávání z pohledu
poptávky a nabídky?
Změny vycházejí z vývoje na trhu
práce, z demografického vývoje, a tím
i z jiných potřeb „lidských zdrojů“,
o něž v HR pečujeme. Současný svět
je rychlý, netrpělivý, zaměřený na
dosahování cílů. Tento svět je také
virtuální, bez hranic států či
kontinentů. Je to svět miliardy
možností, které máme každý den.
Což je paradox oproti tomu, jak se
vlastně učíme, zrajeme a jak se
i měníme co do zkušeností a znalostí.
To chce totiž čas a trpělivost. Zkoušet
věci, které neumíme. Dostat šanci
udělat chybu a z ní se poučit. Ať se
učíte účetnictví či ovládat nový
software, je to jako učit se chodit.
Kolikrát jsme spadli, tolikrát nás
i přesto maminka pochválila a znovu
nás postavila, abychom to pak
nakonec sami uměli. A takhle to
opravdu funguje u všeho nového.
Poptávka vyžaduje principy jako
rychlost, maximální interaktivitu,
žádné teoretizování a hurá do praxe.
Vyžaduje také stále něco nového,
neotřelého, aby to bavilo a vyvolávalo
emoční zapojení. Také bohužel i
minimální investici času a energie
do vlastního rozvoje. Skoro bych to
nazvala „zmáčknout čudlík a budu to
umět“. V poptávce můžeme také
vysledovat větší odvahu cestovat za
vzděláváním a zkušenostmi. Nabídka
bohužel spíše dobíhá tyto trendy –
teď mluvím o agenturách vzdělávání.
Jejich schopnost přinášet novinky,
měnit portfolia svých produktů, být
odborníky, kteří jsou ne o jeden, ale
o pět kroků dále – to je můj ideální
svět. Ale i zde už se blýská na lepší
časy. Vzdělávací firmy nyní více sázejí
na „sdílecí“ konference či
propojování zkušeností.
Projevují se podle Vašeho názoru
tyto změny ve volbě metod
vzdělávání dospělých?
Samozřejmě ano. Metodou číslo
jedna je za mě sdílení zkušeností, a to
v jakékoli podobě - v rámci
firmy, mezinárodních poboček jedné
firmy, mezi firmami samotnými.
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“

Zjistili jsme například, že už
nechceme objevovat objevené a rádi
se potkáme s kolegy z jiných firem a
budeme sdílet to, co funguje či
nefunguje. Když jsem působila ve
společnosti Vodafone, založili jsme
tzv. Sdílecí platformu složenou ze
zástupců 20 jiných firem a čas od
času diskutovali to, co nás nejvíce
pálí. Vedla nás k tomu např. tíživá
situace v náboru či ne zcela funkční
talent management. Tato aktivita
byla velmi pozitivně vnímána, nic
nestála a ještě jste si odnesli
informace, které nikde koupit
nemůžete. Zajímavá je i další
iniciativa (opět na popud firmy,
tentokrát IBM), která se jmenuje
Together2Grow, kde si firmy
vyměňují mentory a mentees.
Dále – ale to už není snad ani novinka
– video tréninky, filmové ukázky
a řada dalších.

Za rozvoj nezodpovídá
HR. Rozvoj je na
každém z nás.

Což už je velmi těžké neustále
aktualizovat. Některé pozice a náplně
práce se upravují i podle charakteru
či zkušeností zaměstnance, který na
ní sedí, tzn. už tam máme opět
problém. A také platí, že když dva
dělají totéž, není to totéž.

Žijeme v online světě, stává se
digitální vzdělávání nedílnou
formou vzdělávání v organizacích?
Ze zkušeností, které dosud mám, tak
ano, i když si jsme všichni vědomi,
jakou má e-learning odvrácenou tvář.
Je zde potřeba velká míra motivace
účastníka, aby byl ochoten po mnoha
hodinách sezení u počítače stále ještě
objevovat e-vzdělávání. Proto bych
řekla, že nyní je to spíše „blended“
vzdělávání. Nikdy to nebude tak, že
se budeme vzdělávat pouze a jen
online. Vždy si k tomu musíme na
některé věci ještě pořád „sáhnout
a vyzkoušet je“. Přesto mám online
vzdělávání sama moc ráda – např.
při samostudiu poslouchám zajímavé
přednášky, např. na TED Talks.

Pro svou společnost vybíráte i
externí dodavatale vzdělávání.
Jak hodnotíte jejich kvalitu?
U externích dodavatelů klademe
důraz na to, aby lektoři byli stále
jednou nohou v businessu, aby za
sebou měli i zkušenost z velké
korporace, protože pak teprve jsou
schopni rozumět našim potřebám.
Jakmile je někdo moc dlouho na
straně konzultanta, mé doporučení
zní – změňte na čas úhel pohledu.
Možná i proto se firmy uchylují
k vlastním rozvojovým aktivitám,
protože nedostávají ze vzdělávacích
agentur to, co skutečně potřebují –
hloubku, mentorství, porozumění
specifikům firmy, širší pohled na trh
práce. Lámali jsme si třeba hlavu, jak
nám může někdo nabízet školení
novely zákoníku práce, která ještě
nebyla schválena a má několik
desítek dosud projednávaných
pozměňovacích návrhů. Pokud někdo
zná odpověď, ať mne kontaktuje.
Nerada bych ale házela všechny
agentury do jednoho pytle.
A jak jsem zmínila, karta se obrací.

Proč zaznívají kritické hlasy ke
kompetenčním modelům v
organizacích?
Kompeteční modely jsou často
složité, robustní. Musí být obecně
platné např. pro více zemí, tudíž
nereflektují lokální potřeby.
A když už se některá firma rozhodne
modely přesto využívat, proč ne – jen
k nim potom musí navázat všechny
HR procesy – např. nábor, vzdělávání,
performance management.

Kde Vy osobně hledáte inspiraci
pro svůj rozvoj?
Ráda poslouchám myšlenky
inspirativních, chytrých (ne nutně
vysoce vzdělaných) a zkušených lidí
z celého světa. Poslední dobou mám
tendenci se upínat k myšlenkám lidí,
které považuji za tzv. zralé – životem
zralé, kteří to, co se o životě naučili,
umí hezky zobecnit, popsat a předat
dál. To je moje inspirace.

APLIKACE PRO VÁS

APLIKACE PRO VÁS:
BLINKIST
Autor: Braňo Frk, learning designer, OPPUS, brano@oppus.co

Blinkist nabízí více než 1 500 nejprodávanějších knih
z oblasti seberozvoje, komunikace, řízení lidí, inovací
a řady dalších témat.
Ta jsou zpracována do krátkých shrnutí, která si
zvládnete přečíst nebo poslechnout za čtvrthodinku.
Pro každého, kdo chce nebo na sobě potřebuje
pracovat, ale trpí nedostatkem času, je to skvělá volba.
Free verze nenabízí mnoho, ale roční předplatné v ceně
několika tradičních knih vám přinese neomezený
přístup k neustále rostoucímu počtu titulů.
A krom jiného i komfort offline čtení.
https://www.blinkist.com/en
Naše hodnocení: ★★★☆☆

TINY CARDS

I přes existenci mnoha technologií si mnozí
profesionálové potřebují zapamatovat velké
množství údajů, číselných kódů,
názvů a podobně.
Aplikace Tiny cards od tvůrců populární aplikace
Duolingo užívá systém memo karet, které
pomáhají učit se nazpaměť jejich jednoduchým
procvičováním v mobilní aplikaci.
Tiny cards obsahuje hlavně memokarty pro
výuku jazyků, můžete si však tvořit i vlastní sady.
Využití aplikace jako doplňkového studijního
nástroje pro lepší zapamatování jistě najde
využití i ve firemním vzdělávání.
Nespornou výhodou je, že aplikace
je zcela zdarma.
https://tinycards.duolingo.com
Naše hodnocení: ★★★★☆

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
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3 TOP TRENDY V L&D
PRO ROK 2017
E-learning už není, co býval. Dávno se nechceme "proklikat" do konce, ale moderní kurzy
v sobě spojují řadu nástrojů. Nejen gamifikaci, audio a video, ale i sofistikované vzdělávací objekty.
Autor: František Dalecký, manažer rozvoje, Seduo.cz, frantisek.dalecky@lmc.eu

František Dalecký
pracuje v LMC jako
manažer rozvoje
Seduo.cz, dále
pomáhá firmám
s L&D a digitálním
vzděláváním a jako
lektor na Masarykově
univerzitě vede
hybridní předmět
Online vzdělávání.

Známý citát Johna Cottona Dany
říká, že ten, kdo se odvažuje učit
ostatní, nemůže nikdy přestat učit
sebe. HR manažeři odpovědní za
vzdělávání ve firmě to mají
podobně. Při rychlosti a rázu
změn, jakým odvětví vzdělávání
především pod vlivem technologií
prochází, to ani nejde jinak.
Nebo jde, ale hádám, že když čtete
tento článek, je rozvoj osobnosti vaší
prioritou. Dovolte mi v tomto článku
shrnout poznatky několika
zahraničních studií a reportů od
předních firem a lídrů ve firemním
vzdělávání a rozvoji. Věřím, že pro
vás bude inspirací a cenným zdrojem
poznatků z praxe. A takovým
znalostním espressem, které vás o
něco zrychlí a nakopne ve vaší práci
manažera vzdělávání a rozvoje.
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MĚNÍCÍ SE ROLE L&D
Většina uvedených reportů se
shoduje, že role manažerů
vzdělávání prochází rovněž
výraznou změnou. Z centrálních
plánovačů dlouhodobých
programů se stávají kurátory
obsahu, tvůrci učící se zkušenosti
a zážitku (learning experience),
facilitátory a tvůrci
firemní kultury.
Tradiční role
částečných
nákupčích
a obhajovatelů
smyslu vzdělávání
ve firmě
pochopitelně
zůstává,

zdá se však, že role samotná je
více multidisciplinární. V obrázku
níže, který jsem převzal z článku
The changing skill set of the
learning professional, uvádí Clave
Shepherd výčet rolí, který nejspíš
překvapí.

LEARNING&DEVELOPMENT

Odlišná soustava dovedností
umožňuje nové pojetí práce
a zvládání změn. Ty jsou podle
Shepherda znázorněny na obrázku
vpravo.
Co z toho vyplývá? Manažeři
odpovědní za vzdělávání by měli být
těmi nejvýraznějšími samouky
v organizaci. Jedině tak se můžou
stát inspirací ostatním
a důvěryhodným partnerem
pro business.
DIGITALIZACE
Digitální revoluce postupně zasahuje
všechna odvětví a jakkoli se
vzdělávání usilovně brání, nakonec
také podlehne. Firemní vzdělávání,
na rozdíl od toho školního, nemůže
obviňovat z neschopnosti změn
zkostnatělý systém a byrokracii.
Pokud totiž manažeři firemního
vzdělávání nezačnou rozvíjet své lidi
sami – oni to udělají po svém i bez
podpory. Že to možná nebude
vzdělávání pro potřeby firmy nebo
v potřebné kvalitě, to už je věc
druhá. V reportu společnosti
Degreed se uvádí zajímavý fakt – až
2/3 vzdělávacích aktivit zaměstnance
nejsou řízené L&D. Víte, co je
nejčastějším vzdělávacím zdrojem
zaměstnanců? Vyhledávání na
Googlu. Videa, online kurzy,
webináře, články, sociální sítě, to vše
do mixu také patří. MOOC kurzy a
videokurzy se pak již stávají běžnou
součástí nabídky i mnohých českých
firem. Např. Seduo.cz, které v LMC
provozujeme, už používá
téměř dvacítka středních a
velkých firem a učí se na něm
tisícovky českých zaměstnanců.
Excel, Word, osobní rozvoj
nebo třeba projektové řízení
tak už nemusí vyrábět interně
nebo si zvát lektory na
offline školení. Úspora času
a peněz je jistě hlavní
výhodou, z našich pozorování
však vyplývá, že spokojenost
zaměstnanců je rovněž větší
při možnosti flexibilního studia.

Zajímavým úkazem je, že
zaměstnanci odmítají offline
tréninky – raději budou pracovat,
než aby se vzdělávali. Můžeme tedy
očekávat, že digitalizace firemního
učení bude akcelerovat. A nebudou
to jen obsahové platformy jako
Pathgather nebo Degreed, ale i více
experimentální programy, jaké
nabízí např. Udacity.
L&D MARKETING
Jeden z klíčových poznatků, který
z pilotního fungování Seduo.cz ve
firmách máme, je to, že o úrovni
zapojení zaměstnanců výrazně
rozhoduje, jakou interní propagaci
portál obdrží. Je to pochopitelné.
Zaměstnanci mají dost své práce a
pokud ne, mohou se donekonečna
bavit Facebookem, YouTube, e-maily
nebo IM. A to je v zápasu o čas a
pozornost tvrdá konkurence.

Stejnému problému možná čelíte
s interním LMS, vlastními kurzy nebo
aplikacemi. Společnost Udemy ve
svém reportu doporučuje pracovat
s tématem vzdělávání jako jedním
z klíčových v interní komunikaci.
E-mailing, prostor na intranetu,
plakáty ve firmě, ale i osobní
doporučení hrají roli. Šikovný L&D
manažer míchá marketingový mix
na míru své firmě či business unit
tak, aby využil dostupné možnosti
nástrojů i rozpočtu. K tomu se nabízí
např. framework od Udemy, který
má 4 fáze: Atrakci, Akvizici, Retenci,
Referral. Ano, marketingově nejde
o nic nového, ale když se podíváte
na taktiky v obrázku níže, uvidíte,
jak to využít ve vaší doméně.
Takže, přemýšlíte-li, co do svého
vzdělávacího plánu pro rok 2017
zařadit, s online marketingem a
interní komunikací nešlápnete vedle.

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
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FIREMNÍ PLÁNY VZDĚLÁVÁNÍ
- POSTRACH HR?
Plán vzdělávání je jeden ze strategických dokumentů řízení lidských zdrojů v organizaci.
Právě v něm se odráží, jakým způsobem organizace rozvíjí zaměstnance a stará se o talenty.
Autor: Tibor Mičunek, HR konzultant, KS – program, spol. s.r.o., tibor.micunek@ksprogram.cz

Tibor Mičunek je
konzultantem HR.
Zabývá se
implementací
a poradenstvím
jednotlivých
personálních procesů
ve středních
a velkých
společnostech.
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Firemní plán vzdělávání již

Z toho vyplývá, že se jedná o rozsáhlý

Za předpokladu, že budou splněny

dávno není pouhým souhrnem

dokument, jehož tvorba ve střední

následující podmínky, nemusí být

všech vzdělávacích aktivit

a větší společnosti zabere mnoho

tvorba plánu vzdělávání náročná:

plynoucích z legislativy (např.

času. Musí však být jeho tvorba noční

školení BOZP), ale stal se

můrou personalistů? Jistě ne.

1) Organizace má definovány popisy

komplexním dokumentem,

Trendem poslední doby v HR je

pracovních míst, které obsahují

který kromě zákonných školení

samoobslužnost nebo chcete-li, větší

požadavky na normativní

obsahuje i požadavky plynoucí

míra zapojení pracovníků do HR

(legislativní) vzdělávací aktivity

z adaptačního plánu, kariérního

procesů. K tomuto účelu jsou hojně

spojené s výkonem funkce.

rozvoje zaměstnance,

využívány různé formy HR portálů,

2) Díky jasně definovaným

z hodnoticích pohovorů a také

které interakci mezi personálním

kvalifikačním požadavkům může

z požadavků samotných

oddělením a jednotlivými

řídit karierní postup talentovaných

zaměstnanců.

zaměstnanci v organizaci umožnují.

zaměstnanců.

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
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3) Organizace má vytvořeny typové
adaptační plány s požadavky na
vzdělávací aktivity spojené s novým
nástupem na dané pracovní místo.
4) Vedoucí pracovníci při hodnoticích
pohovorech definují vzdělávací
aktivity u svých podřízených.
5) Samotní zaměstnanci mají
možnost žádat personální oddělení
o rozvojové aktivity přes HR portál.
6) Všech pět uvedených zdrojů
požadavků je v jedné databázi a
všechny HR procesy jsou řešeny
jedním personálním systémem.
JAK TVOŘIT FIREMNÍ PLÁN
Pokud jsou uvedené podmínky
splněny, tvorba plánu může mít
následující průběh. V prosinci/lednu
vedoucí zaměstnanci provedou
hodnoticí pohovory, kdy navrhnou
vzdělávací aktivity pro rozvoj svých
podřízených. Pohovory také objasní,
zda daný zaměstnanec aspiruje na
vyšší pozici a bude zařazen mezi
talenty. U talentů jsou pak
prováděny vzdělávací aktivity tak,
aby v daném časovém období mohli
nastoupit na nové pracovní místo.
Veškeré hodnocení zaměstnance
probíhá v HR portálu, takže
personální oddělení má data
k dispozici online. Pomocí HR portálu
si během roku mohou i samotní
zaměstnanci žádat o vypsané
vzdělávací kurzy. Po ukončení
hodnoticích pohovorů může
personální oddělení přistoupit
k tvorbě plánu vzdělávání na další
období. Firemní plán vzdělávání se
skládá z jednotlivých individuálních
plánů vzdělávání každého
zaměstnance.
Individuální plán obsahuje všechna
normativní školení plynoucí z popisu
pracovního místa a u nových
zaměstnanců ještě navíc z typových
adaptačních plánů, které jsou
provázány s popisem pracovního
místa zaměstnance.

Dále jsou do individuálního plánu

Takto mohou personalisté upravovat

zahrnuty požadavky na vzdělávání,

firemní plán až do doby, než bude

které vznikly v rámci hodnocení,

schválen. Po schválení je uzamčen

a u talentů jsou doplněny kariérním

a v průběhu roku je možné sledovat

plánem. Do plánu vstupují také

jeho průběžné naplňování. Do něj

požadavky zaměstnanců.

však mohou vstupovat i taková
školení, která původně nebyla

NA JEDEN KLIK

plánována (např. nástupy nových

Vzhledem k tomu, že uvedená data

zaměstnanců nebo školení nových

mají personalisté v jediné databázi

produktů). V průběžném

a pracují s jedním systémem, tvorba

vyhodnocení mohou personalisté

individuálního plánu zaměstnance

sledovat všechny proškolené aktivity,

je doslova na „jeden klik". Personální

předpokládané náklady spojené

software při tvorbě individuálního

s těmito akcemi, skutečné náklady,

plánu porovná všechny požadavky

jestli dané školení bylo původně

na vzdělávací aktivity s již

plánované či nikoliv. Dále mohou

absolvovanými a navíc ověří, zda

monitorovat, kdy zaměstnanci

u některého školení nekončí jeho

školení absolvovali a kolik pokusů

platnost. Pokud ano, přiřadí jej do

k úspěšnému absolvování

individuálního plánu. Souhrn všech

potřebovali. Náklady jsou dále

individuálních plánů tvoří základ

rozčleněny na náklady plánované

firemního plánu vzdělávání. Díky

a neplánované. Personalisté mají

tomuto souhrnu personalista zjistí,

tedy okamžitou představu, kolik stály

jaké jsou předpokládané náklady

vzdělávací aktivity, které nebyly

na vzdělávací aktivity v organizaci.

původně plánovány.

Pokud jsou vyšší než rozpočet,

Při kvalitní volbě personálního

nemusí personalisté některé

softwaru a jeho správném užívání

z požadavků schválit. A to jak

už nebude tvorba firemních plánů

na úrovni individuálního plánu,

vzdělávání pro personalisty noční

tak i firemního.

můrou.

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
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TIP PRO VÁS

RECENZE: PRŮVODCE LIDSKÝM
MYŠLENÍM A CHOVÁNÍM
Nová kniha z pera renomovaného autora třicítky publikací Jiřího Plamínka
pojednává o vývoji lidské mysli a o kontingenčních příčinách myšlení a jednání.
Autorka: Olga Běhounková, lektorka, odborná asistentka, FF UK, olga.behounkova@ff.cuni.cz

Autor v úvodu píše: „Tato kniha
nemlží. Hledá a nachází odpovědi
na zásadní otázky.“ Zajímavým
způsobem v sobě kombinuje
stránku teoretickou, odbornou,
vědeckou i empirickou. Jejím
obsahem jsou nejen rady, jak
efektivněji přemýšlet a pracovat,
jak lépe porozumět svému
myšlení i světu kolem nás, ale
autor čtenáře vtahuje také
do problematiky s filozofickým
přesahem a úvahami o smyslu
života i budoucnosti.
Kniha je rozdělena do patnácti
kapitol, jejichž obsah hyperbolicky
propojuje různorodá témata od
vesmíru a života přes zákonitosti
našich vztahů a našeho vývoje až
k hledání odpovědi na otázku smyslu
života a existence světa vůbec. Autor
při psaní vycházel nejen ze svých
cenných zkušeností lektora,
konzultanta, manažera, mediátora,
facilitátora, ale i z role rodiče a otce
dvou dcer. A to proto, že rodiče
svým dětem po sobě často nechávají
více otázek než odpovědí a někdy
bohužel vytvářejí více problémů než
řešení. Ty odpovědi, na které zná
odpověď, vložil do knížky, a tam,
kde má stále „polojasno“,
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|

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

nabízí autor alespoň orientaci
v tématu. Ve výběru témat musel
autor důkladně vybírat a také
zjednodušovat. Ostatně dnešní rychlá
doba plná informací a neustálých
změn vede spíše k povrchnosti a
konvenčnosti. Těm se autor úspěšně
vyhýbá skrze snahu shromáždit
z oceánu informací to podstatné
a podat to jednoduše, ale
nezkresleně. Jednak jako jeden
z hlavních apelů pro vzdělávání
a rozvoj v současné moderní
společnosti a jednak také jako návod
pro dobrý život, který by měl být
nejen odpovědný, ale také spokojený.
Okrajovými pojmy v kontextu
potenciálu, ale neméně klíčovými,
jsou hned v první kapitole knihy tzv.
temná energie a antropický princip.
Oba souvisejí s povahou vesmíru
a bytí. Temná energie, nebo také
skrytá energie, je energie
rovnoměrně rozložená v prostoru,
zavedená jako teoretický koncept
pro vysvětlení současného
zrychlování rozpínání se vesmíru.
Má ovšem vlastnosti připomínající
potenciál. Představa potenciálu
umožňuje nalézt odpověď na otázku,
kterou si kladl i Albert Einstein: Proč
ve vesmíru do sebe vše tak skvěle
zapadá. Tento údiv vedl myslitele i
autora k tzv. antropickému principu.

Zjednodušeně se jedná o filosofický
pokus vysvětlení skutečnosti, že
vesmír má takové vlastnosti, že v něm
může vzniknout život. Na nich se
autor pokouší dokázat, že základním
stavem našeho bytí je neuspořádaná
energie, v níž se neustále střídá stav
uspořádání a následné degradace.
Mnohem důležitější než výklad
záhady vyladění vesmíru je podle
autora určitá orientace v tom, co naše
životy formuje. A přidává přání,
abychom si přes všechny svody
kybernetického i reálného světa
nezapomínali klást otázky,
pochybovat a myslet.

O ČEM SE MLUVÍ

JAK NA BRAINSTORMING
Brainstorming je jedním ze současných tzv. „buzzwords“, tedy slov, která jsou aktuálně velmi
populární. Často se používají, ale málokdo opravdu ví, co se za nimi skutečně skrývá.
Autorka: Miroslava Dvořáková, lektorka, odborná asistentka, PedF UK, mirka.dvorak@gmail.com

Kdo je „in“, dělá brainstorming.

Kdy a jak tedy využít brainstorming

Ale co to vlastně je? Ani odborníci

ve vzdělávání nebo firemní praxi?

v tom nejsou jednotní. Na čem se
shodnou je, že autorem této

1) Zvolte téma brainstormingu, tedy

metody je Alex Osborn a že je to

problém k řešení. Tento problém by

kreativní metoda, jejímž cílem je

měl být reálný, jeho řešení by mělo

generovat co nejvíce nápadů.

vyžadovat kreativní, neobvyklý,

Také v pěti základních pravidlech

nekonvenční přístup a smyslem setkání

brainstormingu je poměrně jasno.

by nemělo být shodnout se na nějakém

Především jde o uvolnění fantazie,

řešení, ale naopak vymyslet co nejvíce

neboť i ty nejpodivnější, nejšílenější

nápadů, námětů k řešení problému.

a nejméně realistické nápady mohou
být východiskem pro další nápady.

2) Zvolte moderátora. Ten by měl být

S tím souvisí zákaz kritiky

obeznámen s pravidly

a hodnocení nápadů svých nebo

a průběhem brainstormingu a za

ostatních a rovnost všech

každou cenu je dodržovat (zejména

6) Vyhodnoťte výsledky.

účastníků, kteří se vzájemně

pravidlo týkající se zákazu kritiky).

Vyhodnocení výsledků může
probíhat různými způsoby, a to týž

inspirují, tedy navazují na vyřčené
nápady a postupně je rozvíjejí. Cílem

3) Svolejte tým. Tým by měl být

den či některý z dnů následujících,

je kvantita spíše než kvalita, tedy

složen z 5–12 členů (pokud je jich méně,

samotnými účastníky skupiny

získání pokud možno co nejvíce

nápadů není tolik, pokud více, může se

či někým jiným, vždy ale s asistencí

nápadů, aniž by musely mít všechny

stát, že se nedostanou všichni ke slovu

moderátora a na základě zápisu

jasnou hodnotu. Do češtiny se výraz

či se překřikují). Čím je tým

pořízeného při brainstormingu.

brainstorming obvykle překládá jako

různorodější, tím lépe, nápadů je víc,

Při vyhodnocování se již kritika

„bouře mozků“, „bouře v mozku“,

jsou pestřejší, zajímavější a často i

nezakazuje, naopak je zde nezbytná

někdy „burza nápadů“, velmi málo

bláznivější.

pro to, abychom nalezli řešení
problému, které je reálné

však tak, jak to Osborn zamýšlel:
jako „útok mozku na problém“.

4) Vysvětlete týmu pravidla,

a realizovatelné. Z fáze kreativní

Brainstorming je totiž skutečně

seznamte je s problémem k řešení.

se tedy přesunujeme do fáze

metodou, která se využívá při řešení

To je zpravidla úloha moderátora.

racionální. Pozor, bez vyhodnocení
je brainstorming jen zajímavou

problémů, nikoliv obecně diskusní,
i když se tak v praxi často využívá.

5) Realizujte brainstorming. Zde má

kratochvílí, která sice může přispět

Není to jen chrlení podivných

opět klíčovou úlohu moderátor,

k rozvoji kreativity skupiny, ale

nápadů k tématu, není to metoda,

který povzbuzuje, příp. řídí průběh,

neplní jaksi svůj účel, jímž je nalezení

na jejímž konci má být shoda

v některých případech nápady

řešení problému.

účastníků, ani metoda,

zaznamenává (je ale vhodnější, pokud

prostřednictvím níž vybíráme

na to má zapisovatele) tak, aby na ně

Variant brainstormingu je celá řada –

z několika alternativ řešení. A není to

všichni viděli (například

například brainwriting, negativní

ani metoda, která má dát pocit, že se

na flip-chart) a dbá na dodržování

brainstorming, vizuální

mohli vyjádřit k problému, jehož

pravidel brainstormingu. Po vyčerpání

brainstorming, brainsketching

řešení je předem známé.

nápadů či účastníků metodu uzavírá.

apod. O nich zase někdy příště.
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