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Taky vám to tak uteklo? Je to možná až neuvěřitelné, ale e-časopis Firemní vzdělávání vychází již rok! S nultým číslem 

z loňského prosince je toto číslo sedmé v pořadí. A sedmička prý přináší štěstí, tak doufáme, že jej všichni budeme mít 

celý nadcházející rok více než vrchovatě. 

Dovolte nám na konci roku 2017 poděkovat vám, našim čtenářům, za přízeň, spoustu pozitivních reakcí na články, 

rozhovory s osobnostmi či recenze knih a aplikací. Věříme, že pětičlenný tým, který pro vás e-časopis spolu s dalšími autory 

bez nároku na odměnu vytváří, přinesl řadu tipů a nápadů, informací a myšlenek a podnítil vás také k některým změnám. 
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VYCHÁZÍME UŽ ROK, 
OHODNOŤTE NÁS A VYHRAJTE!
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Odborným partnerem našeho časopisu se na konci roku 2017 stal portál EduCity.cz. Ten vznikl v roce 2003 jako alternativa 

k tištěným katalogům kurzů a školení jednotlivých vzdělávacích společností. Cílem bylo a je sjednotit nabídku profesního 

vzdělávání v České republice. Počet kurzů a programů, které EduCity nabízí, je cca 50 000, a to od 3 000 dodavatelů z Česka 

i Slovenska. Zásadní funkcionalitou EduCity je napojení na interní firemní systémy pro správu osobního rozvoje.

EDUCITY JE NOVÝM PARTNEREM 

E-ČASOPISU

Myslíme si, že vaše přízeň zasluhuje odměnu. Proto jsme pro každého z vás, kdo odpoví 
na naši krátkou anketu, připravili několik dárků - jak jinak, když jsou ty Vánoce... :) 
Pro prvních 10 nejrychlejších máme dárkový poukaz na měření tělesných funkcí 
přístrojem INBODY s komplexní analýzou a osobní konzultací s odborníkem na pohyb 
a zdravou výživu. A úplně pro každého máme dárkový poukaz opravňující k 25% slevě 
na služby Studia krásy LAPÉ v Praze - Žižkově, kam si můžete přijít zacvičit, hýčkat se 
na kosmetice, pedikúře, manikúře, nebo si nechat profesionálně upravit svůj účes. 
Neváhejte proto, klikněte na tento text, odpovězte na naše otázky a dejte nám zpětnou 
vazbu - díky vám se můžeme neustále zlepšovat! 

Systém Moje EduCity vznikl v roce 2004 a je funkčním doplňkem firemních ERP 

systémů, který propojuje databázi EduCity a rozvojové plány zaměstnanců 

firem. EduCity propojuje svou databázi také s online médii - odbornými weby 

HR News a Management News, které přinášejí novinky z oblasti personalistiky 

a managementu. V roce 2014 se do rodiny projektů připojily také videoportály 

HR tv a Management tv, jejichž podtitulem je: "Sledujte příběhy úspěšných lidí a 

firem." A na co se mohou naši čtenáři těšit? Pro začátek prozradíme, že vás čeká 

sdílení klíčových článků z portálu HR News týkajících se firemního vzdělávání, jak 

můžete vidět už na konci tohoto čísla. A připravujeme i řadu soutěží a odměn. 

Postupně vás o nich budeme informovat.
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https://tomaslanger.typeform.com/to/wvTzDn
http://www.tomaslanger.cz/casopis
http://www.skoleni-kurzy-educity.cz/
http://studiolape.cz/
https://tomaslanger.typeform.com/to/wvTzDn
http://www.skoleni-kurzy-educity.cz/
https://tomaslanger.typeform.com/to/wvTzDn


Autor :  Tomáš  Langer

Jak se podle Vašeho 
názoru změnilo firemní 
vzdělávání v posledních letech? 
Podstatnou změnou je pro mě to, že 
se manažeři týmů naučili přemýšlet 
o potřebách svých lidí a velmi dobře 
dokáží formulovat své objednávky 
na trénink a rozvoj, a to i v oblasti 
softskills. Dříve bylo složité šéfovi 
vysvětlovat, že to, co chce, není tím, 
co lidé skutečně potřebují. Bylo 
nutné, aby manažeři začali věřit 
odbornosti mého týmu a našim 
zkušenostem s rozvojem lidí. 
Další výraznou změnou je i to, že se
za námi lidé z firmy zastaví, nejen 
když chtějí nějaký trénink, školení, 
ale chodí na individuální konzultace, 

Seznam.cz patří mezi přední IT společnosti v ČR. Je rozdíl vzdělávat "ajťáky" a další skupiny 
zaměstnanců? Lze vůbec měřit efektivitu vzdělávání? A jaká témata kurzů v Seznamu vedou?
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David Koláček je 
v Seznamu devátým 
rokem. Do této firmy 
přestoupil z O2 
na pozici trenér 
senior. Po dvou
letech trénování 
dostal příležitost 
vést tým interního 
vzdělávání a dnes 
o svém týmu hovoří 
jako o vzdělávací 
agentuře uvnitř 
Seznamu. 

říkají si o koučink, mentoring. Řeší 
s námi problémové situace 
v týmu při práci. Dávno je pryč 
doba, kdy se "prostě lidem občas 
dalo nějaké školení". Ve spolupráci 
s vedením se zamýšlíme nad 
strategií služeb a produktů, 
definujeme si, jaké know-how 
bude pro lidi potřeba dodat, aby 
mohli na strategických úkolech
kvalitně pracovat. Některé dříve 
celodenní tréninky se nám daří 
zkracovat na půldny, samozřejmě 
tím nesmí trpět předávaný 
obsah. Klíčová je osobnost 
trenéra, na ty naše jsem upřímně 
pyšný. Řídit a vést jednodenní tým,
který se sejde ráno, jeho členové 

mají tendenci odbíhat od tématu, 
rádi by na chodbě vyřešili alespoň 
"tenhle fakt důležitej hovor", 
jsou upřímní a kritičtí, a celý trénink 
pak i dotáhnout k finálnímu 
shrnutí a nastavení cílů na období
po tréninku, to je náročné řemeslo. 
Podstatnou část práce věnujeme 
odbornostním školením nezbytným 
pro rozvoj našich služeb, pro tyto 
účely využíváme e-kurzy. Ty si 
vytváříme výhradně interně 
a převažují v nich videospoty, 
záznamy odbornostních školení, 
sdílení případů úspěšných projektů, 
ale i omylů, které dobře slouží pro 
poučení. Kurzy jsou k dispozici všem, 
sázíme na jejich individuální výběr. 

ROZHOVOR

VZDĚLÁVÁNÍ JAKO NUTNOST 

I BENEFIT
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Jak měříte efektivitu vzdělávání? 
Dosud jsem se setkal jak s názorem, 
že to nejde, tak i s názory, že to lze 
měřit na desetiny hodnoty, ale jen 
díky sofistikovanému systému. Podle 
mě je dobré dělat menší, jednodušší 
věci bez zbytečné časové náročnosti 
a s jasným přínosem. A hlavně 
se spíše věnovat lidem než trávit čas 
nad složitým systémem, z něhož 
vypadne jen nějaké číslo. Základ je 
také v tom, jak se ptáme. Takže 
ne: "Pomohlo?", ale účastníků i jejich 
manažerů se ptáme : "Jak pomohlo?". 
Sleduji, že na naši otázku si manažeři 
rychle zvykli, po tréninku už nám 
sami často hlásí své hodnocení.
A také si výkonů lidí po tréninku 
začali více všímat a rozvíjet je. 

Považujete firemní vzdělávání za 
benefit? 
Vzdělávání je, zejména v našem 
oboru, nutností a je skvělé, když ho 
lidé považují za benefit. A myslím, že 
se nám to daří. Do firmy nastupují 
nadšení lidé s chutí pracovat a 
rozvíjet se. Když jim dáváme 
příležitost rozvíjet se přímo ve firmě, 
využívají toho a firmy si o to víc váží. 

Jak vzděláváte ty, jejichž práce 
vyžaduje unikátní know-how? 
Zjednodušeně řečeno najdeme 
v Seznamu profíka třeba na 
programovací jazyk, chybějící detaily 

ROZHOVOR

Čím dál tím víc se na trénincích 
objevují celé týmy i se šéfy. Můžeme 
tak obsah přizpůsobit skupině tím, 
že spojíme témata z různých oblastí. 
Tím se dostáváme do detailů, často 
odkrýváme i nezodpovězené otázky, 
obavy, problémy. Dobře se tím i čistí 
vzduch v týmech. Se zadavateli si 
upřesňujeme cíle, chceme dopředu 
vědět, s čím musí lidé odcházet a jak 
to odpovídá strategii a cílům 
oddělení. Navíc manažeři ví, že 
pokud se svými lidmi nebudou 
pracovat dál, je velká 
pravděpodobnost, že se vrátí do 
stereotypu a nové znalosti ztratí. 

Seznam je především IT 
společnost. Je náročné vzdělávat 
"ajťáky" oproti jiným skupinám? 
Pozor, několikrát jsem od nich slyšel, 
že nemají toto označení rádi. :) 
Vzdělávat v Seznamu je náročné,
protože naši lidé jsou nároční. 
A nejenom ti "od klávesnic". Jakmile 
bychom jim nedodávali prakticky 
uchopitelná témata pro jejich práci, 
pak by přestali mít o naše služby 
zájem. Za své působení v Seznamu 
mohu konstatovat, že už pro "ajťáky"
nejsme jen neznámé oddělení, které 
dělá "nějaká" školení. Naopak jsme 
spíše kolegy, kterým se ozvou, když
se potřebují připravit na přednášku 
před veřejností, když chtějí vědět, co 
mohou zlepšit, aby vystupovali 
profesionálně a uměli přesvědčit. 
Nově realizujeme specializované 
prezentační kluby, kde se naši 
odborníci společně připravují na 
vystupování před publikem. 

Lze vyčíslit, kolik % vynakládáte 
na vzdělávání svých 
zaměstnanců? 
V Seznamu máme nepsanou zásadu, 
že dodáme vzdělávání těm, kteří ho 
potřebují ke své práci. Náklady na 
vzdělávání se pohybují kolem 4 % 
mzdových nákladů, což je podle 
odborníků správné chování zdravé 
firmy. Naše snaha je, abychom co 
nejvíc využívali interní vzdělávání. 

si doplní a s našimi trenéry postaví 
vzdělávací program. Celou 
akci natočíme a záznam vložíme 
sestříhaný do e-learningu. Díky tomu 
mohou studovat všichni, kteří to 
potřebují, nebo je téma "jen" zajímá. 
E-learning je pro nás vůbec jasná volba. 
Naším cílem je vytvořit v něm místo, 
kam si naši lidé zajdou pro jakékoliv 
informace o produktech, postupech 
a pravidlech. Do tohoto projektu se 
postupně zapojují jak garanti, kteří 
mají za jednotlivé produkty 
zodpovědnost, tak i naši lidé, kteří 
si zde vyhledávají informace, 
díky nimž jsou stále v obraze. 

Která témata kurzů patří 
u zaměstnanců k nejoblíbenějším? 
Z tréninků rozhodně vyjednávání, 
prezentační dovednosti, typologie 
a týmová dynamika, asertivita, nově 
pak témata jako práce se stresem. 
E-kurzům vládnou IT technologie, 
programovací jazyky, databáze 
či práce s Excelem pro pokročilé. 

Máte nějaké osobní přání v oblasti 
vzdělávání? 
Přál bych si, aby se otázka: "Co potřebují 
naši lidé ke svému rozvoji?" stala 
přirozenou součástí každého meetingu 
nebo porady. A aby se mi tyto výstupy 
rychle dostaly do rukou a začalo se 
s přípravou vzdělávacích aktivit. Myslím, 
že v Seznamu jsme na dobré cestě. 



OAK

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

APLIKACE PRO VÁS: 
MEDIUM

Medium je blogovací platforma, v níž naleznete 

skutečně kvalitní články a blogy k různorodým 

tématům. Většina obsahu je sice v angličtině, ale 

existuje již čilá česká a slovenská komunita 

autorů. Medium je možné číst na webu, ale  

k dispozici máte i zdařilou aplikaci pro mobilní 

telefony, která vám umožní číst si pohodlně třeba 

při cestování. Aplikace nabízí možnost sledovat 

témata, která vás zajímají, ale obsah můžete 

publikovat i vy. Díky platformě máte na jednom 

místě soustředěn kvalitní obsah. Pokud chcete 

být v obraze a vědět, co se děje v jednotlivých 

oborech na světě, je Medium skvělá volba. 

https://medium.com 

Naše hodnocení: ★★★★★ 

Meditační appka pro mobilní telefony je poněkud jiná než 

většina podobných aplikací. Ve Firemním vzdělávání jsme  

už psali například o aplikaci Headspace, ovšem dnes 

představovaná aplikace je zcela zdarma a místo obvyklých 

meditačních technik se zaměřuje především na dýchání. Zdařilé 

grafické ztvárnění vás provede technikami dýchání, které 

mohou být nápomocné při relaxaci nebo naopak při potřebě 

naučit se soustředit. K dispozici máte také jednoduché 

meditační techniky. Při tradičním stresu na konci roku může být 

chvilka s touto aplikací mimořádně příjemná. Rozhodně 

doporučujeme použít aplikaci na zklidnění při vzdělávání nebo 

naopak pro zvýšení pozornosti. 

S aplikací můžete pracovat i v rámci

skupinové meditace. 

https://www.oakmeditation.com 

Naše hodnocení: ★★★★★ 
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https://medium.com/
https://www.oakmeditation.com/
http://www.tomaslanger.cz/casopis


Autoři :  Jiř í  Bréda  a  Antonín  Vacek ,   lektoři  Mise  HERo ,   j i r i .breda@misehero .cz ,  antonin .vacek@misehero .cz

Po předchozích článcích již víme 
řadu informací a tipů, jak 
gamifikace funguje či z kterých 
prvků se skládá. Pojďme si proto 
konečně říci, jak gaMifikovat 
konkrétní školení, které se 
uskutečnilo ve společnosti 
Tchibo v České republice. 
ProgrAm, na němž si prvky 
gamifikace představíme, byl 
dvoudenní a proběhl pro cílovou 
skupinu Shop managerů a jejich 
zástupců. Celkem se jednalo 
o 104 účastníků. 

Jaká je evoluční podstata hraní si a jak funguje motivace ke vzdělávání využitelná ke gamifikaci 
už víme. Jak tyto poznatky aplikovat v praxi si ukážeme na konkrétním příkladu Tchiba.

6    |    F I R EMN Í  V Z D Ě L Á V ÁN Í

GAMIFIKACE  V  PRAXI

GAMIFIKACE VZDĚLÁVÁNÍ 
- PŘÍPADOVÁ STUDIE TCHIBO

PŘÍPRAVA ŠKOLENÍ 
Na počÁtku bylo zadání: "Chceme, 
aby to nebylo klasické školení. Ale 
aby to bylo pro manaŽery velmi 
reálné, jako kdyby byli ve svém 
obchodě." Cílem tedy bylo, aby 
manažeři dokázali pracovat 
s manažerskými nástroji, ale hlavně 
aby zjistili, jaký má jejich používání
či nepoužívání dopad na jejich práci. 
V Tchibu proběhla analýza jak 
vzdělávacích potřeb, tak herních 
předpokladů účastníků. 
Ze získaných informací se následně 
stavěla kostra kurzu. 

Klíčovým prvkem, který stál za 
úspěchem celého programu, bylo 
aktivní zapojení personální 
ředitelky, pěti regionálních 
manažerů, tří trenérů a dvou 
business partnerek. S nimi proběhlo 
několik cElodenních setkání nad 
vymýšlením konkrétních úkolů, 
hádanek a rébusů použitých 
v programu. Vedlejším přínosem 
nesmírně zapáleného přístupu 
k rozvoji jejich lidí bylo to, že na 
konci programu spolutvůrci 
programu říkali, že to pro ně byl 
dosud nejlepší teambuilding. 

Tímto číslem se s námi oba 
autoři textů na téma 
gamifikace loučí. A jak jinak 
než gamifikací tohoto článku 
- odhalíte šifru v textu i vy?



STANOVENÍ SPECIFIK JE KLÍČEM 
Nalezli jsme dvě specifika, která 
určila linku programu: 
1) V prodejnách jsou v drtivé většině 
manažerky ženy. Příběh programu 
byl designován této skupině na 
míru, a nechal se proto inspirovat 
filmem Pretty woman. Všechny 
účastnice přijely na rozvojový 
program, který měl primárně za cíl, 
aby z něj odjížděly ještě krásnější, 
sebevědomější a vzdělanější, než 
když přijely. Milý čtenáři, pokud bys
byl/a ženou, zaujal by tě takový 
záměr? :) A o to tu jde. Zaujmout, 
nadchnout, pobavit a vzdělat. 
Kdybychom připravovali 
gamifikovaný program pro skupinu 
montérů, tak s tímto konceptem jistě 
účastníky nenadchneme. 
2) V Tchibu nemají manažerky 
potřebu mezi sebou přehnaně 
soutěžit. Tchibo je rodina a v rodině 
spolu soutěžíme, pouze když je to 
součást škádlení. V našem případě 
to znamenalo, že v celém programu 
nebyla jediná aktivita, kdy by 
jednotlivec nebo týmy musely být 
lepší než někdo jiný. Nesoutěžily 
spolu. Bodejť. Přesto byly oba dny 
Plné náročných manažerských 
cvičení týkajících se plánování, 
rozhodování, delegování či dávání 
zpětnÉ vazby. 

GAMIFIKACE  V  PRAXI
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TAJEMNÁ TRUHLA 
Ze zvládání manažerských
dovedností, které se účastníci měli 
naučit, se staly klíČe k odemykání 
dalších úrovní příběhu - skrytých 
odměn a překvapení. Vše probíhalo 
formou chytře propojených úkolů, 
výzev a tajemství, jejichž splnění 
mělo vliv na čas, kdy se otevře 
tajuplná truhla. A v té truhle bylo 
něco... Žádný z účastníků nevěděl co, 
ale všichni věděli, že to chtějí :) 
Tajuplná truhla je právě jeden z 
mnoha gamifikačních prvků, který 
přesně pasoval na účastníky školení. 
Dalšími prvky, které byly použity 
v logickém nebo Intuitivním sledu, 
byly silný příběh, který zajímal právě 
cílOvou skupinu manažerů, 
objevování Tajemství, 
prozkoumávání neznámého, sbírání 
speciálních kamenů. Dále jsme 
zapojili týmové souboje s "bossem" 
(obtížný úkol, který účastníci mohou 
zvládnout pouze v případě, že se 
spojí), odemykání obsahu, osobní 
upgrade (zkrášlování a získávání 
manažerských nástrojů použitelných 
v denní praxi manažerek, 
obdarovávání ostatních a také 
získávání dárků. Všechny účastníky 
to nesmírnĚ bavilo. Navíc díky tomu, 
že účastníci byli zapojeni do pro ně 
Lákavého příběhu, který je udržoval 

O to tu jde. 

Zaujmout, 

nadchnout, 

pobavit a vzdělat.
“

v logičnosti aktivit, napětí a vzrušení, 
tak všechno zvládali hravě, jakoby se 
ani nic neučili. 

A JAKÝ BYL SMYSL PROGRAMU? 
Z dlOuhodobého hlediska tento 
program Tchibu přinesl:

Nadšení ze školení a zájem 
účastníků o další rozvoj. 
Právě díky zábavnosti, vtažení 
do děje, smysluplnosti programu 
a praktičnosti nástrojů 
se již účastníci těší na další rozvoj.
Složité manažerské nástroje 
předané uchopitelnou formou, 
které účastníci používají. Díky 
tomu, že si účastníci mohli 
vyzkoušet jednotlivé manažerské
nástroje v herní realitě, je nejen 
pochopili, ale naučili se 
je používat s jistotou. Bezpečné  
herní prostředí nám dovoluje  
dělat chyby a učit se z nich.
Reálný dopad na práci 
manažerů a markantní posun 
v jejich kompetencích. Manažeři 
zjistili, že přidaná hodnota je 
v práci s lidmi. Věnují se rozvoji 
zaměstnanců, dávají a přijímají 
zpětnou vazbu, plánují 
krátkodobě i dlouhodobě, 
procesní věci umí delegovat. 
Šíření značky samotnými 
zaměstnanci, kteří se zmiňují 
svému okolí o kvalitním 
a přínosném rozvojovém 
programu poskytovaném jejich 
zaměstnavatelem. Jedná se tak  
o šíření firemního brandu.

Jak jinak skončit článek  
o gamifikačních prvcích než tím, že si 
jeden můžete vyzkoušet sami. Pokud 
vás totiž zajímá, co bylo ukryto  
v tajemné truhle, hledejte 
NeSroVnaLostI v textu. :) 

http://www.cousera.org/
http://www.cousera.org/
http://www.cousera.org/


Autor :  Ondřej  Koudela ,  Idea  provider ,  PrPom ,  ondrej .koudela@prpom .cz

Většina zaměstnanců bere školení první pomoci za nutné zlo. A není se čemu divit.  
V mnoha firmách probíhá formou přednášky, kterou máte chuť leda prospat. Co s tím?

VZDĚLÁVÁNÍ S PŘÍCHUTÍ KRVE

Představte si, že si chcete 
udělat řidičský průkaz. Přihlásili 
byste se do autoškoly, ale 
instruktor by vám předvedl jen 
přednášku z powerpointu. 
Abyste si něco "osahali", půjčil 
by vám do ruky odmontovaný 
volant. Po pár hodinách by 
prohlásil, že už umíte řídit, 
vydal by vám všechna potvrzení 
a pustil by vás do provozu. Stále 
čekáte, kde se objeví ty hodiny 
praxe za volantem? Smůla. 
Žádná praxe nepřijde. 
Takhle by to asi nefungovalo, že? 

A přesně tímto způsobem se dnes 

ve většině firem učí první pomoc.  

Stejně jako jsou důležité jízdy 

v autoškole, je i praxe při kurzech 

první pomoci jediným způsobem, 

jak se ji naučit. Kurzy první pomoci 

bez zážitkových prvků 

a modelových situací patří 

do 80. let minulého století. Od té 

doby se změnily nejen postupy 

první pomoci, ale také výukové 

metody. Velký zvrat ve výuce první 

pomoci přišel v době, kdy 

se zjistilo, že použití prvků 

zážitkové pedagogiky je tím 

ideálním způsobem, jak učit to 

nejdůležitější: práci se stresem. 

Z ideálního zážitkového kurzu 

může těžit několik stran: 

Ondřej Koudela 
vystudoval 
záchranářství 
na VOŠ a sociologii 
na FSV UK. 
Své dva koníčky,
zdravovědu 
a zážitkovou 
pedagogiku, spojil 
dohromady 
a v roce 2012 
založil PrPom.

NETRADIČNÍ  VZDĚLÁVÁNÍ
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HR manager překvapí 

zaměstnance školením, které 

má smysl a dopad. Svému 

zaměstnavateli odevzdá příval 

nadšených zpětných vazeb 

od účastníků. 

Zaměstnanci se konečně 

smysluplně a efektivně naučí 

první pomoc. Mnozí poprvé 

v životě. A bude je to dokonce 

bavit.  

Potenciální zranění, kteří 

uvítají kvalitní poskytnutí první 

pomoci. Nikdo z nás nemůže 

vědět, kdy dobře poskytnutou 

první pomoc sami oceníme 

na sobě či svých blízkých. 



Většina lidí se bojí poskytnout 
první pomoc kvůli stresu a obavám 
ze špatného postupu. Proto 
v kurzu přicházejí na řadu také 
modelové situace. Dopravní 
nehoda s hořícím autem, kolize 
chodce a vysokozdvižného vozíku, 
úraz elektrickým proudem, rvačka, 
otrava výpary, výbuch plynové 
lahve a mnoho dalších možností. 
Pro účastníky je potřeba vytvořit 
co nejreálnější situace, ve kterých 
čelí stresu, střeží vlastní bezpečí 
a pomáhají raněným. Stres a jeho 
následné zpracování při zpětných 
vazbách je jedinou možností, jak se 
naučit správné postupy a zajistit, 
že při opravdové dopravní nehodě 
bude účastník vědět, co dělat. 

ZÁŽITKEM PROTI NUDNÝM 
KURZŮM 
Zážitkové kurzy již pronikají 
do firem, které jsou zodpovědné 
a zakládají si na kvalitním 
vzdělávání. Je ale stále otázkou, 
kdy se zážitkem začneme učit 
i to, co je ve firmě klíčové, 
přesto zaměstnanci často 
neoblíbené: první pomoc, požární 
ochranu a BOZP. Pokud se tato 
témata neučí zážitkem, tratíme 
na tom všichni. 

NETRADIČNÍ  VZDĚLÁVÁNÍ
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STOJÍ TEN KURZ ZA TO? 
Asi vás napadá, že přechodem na 
současné (tzn. zážitkové) metody 
výuky první pomoci dojde k navýšení 
nákladů. Omyl. Nesmíme zapomínat, 
že když se učí první pomoc zážitkem, 
je to zároveň velmi účinný a efektivní 
teambuilding. Firma tedy v jedné 
akci stihne zároveň: 
● intenzivní teambuilding, 
● odměnu pro své zaměstnance, 
● nácvik komunikace ve stresových 
situacích, 
● školení první pomoci. 
Účastník takového kurzu například 
zastaví masivní krvácení své 
sekretářce, spolu se svým kolegou 
použije při resuscitaci AED 
a nakonec bude svým šéfem vytažen 
z havarovaného vozidla chvíli před 
tím, než začne hořet. To vše 
v bezpečném a přátelském 
prostředí. Třešničkou na dortu je 
vykázání kurzu jako CSR aktivity. 
A jak to, že je to CSR?  Většina 
subjektů, které školí první pomoc 
zážitkem, jsou neziskové organizace 
nebo social bussines organizace. 
Jejich podporou (třeba zakázkou) 
můžete podpořit společensky 
prospěšné podnikání. Zážitková 
školení první pomoci učí 
zaměstnance obecnou dovednost 
pomáhat lidem v nouzi i mimo 
zaměstnání. Když váš zaměstnanec 
po školení zachrání život někde na
ulici, bude se to také počítat jako 
společenský dopad vaší firmy. 

JAK TO VLASTNĚ PROBÍHÁ? 
Dobrý zážitkový kurz první pomoci se 
přizpůsobí potřebám firmy - např. 
modelové situace se připravují na 
míru pracovnímu prostředí. Zároveň 
ale vždy obsahuje nezbytné základy. 
Během první části kurzu se školí 
základy první pomoci: jak se chovat 
u dopravní nehody, jak zajistit své 
bezpečí, jak přistoupit k člověku 
v bezvědomí, jak správně poskytnout
masáž srdce, jak zastavit krvácení. 
Účastníci si vše musí vyzkoušet 
prakticky - pomocí metody "drill to 
skill" si zarývají pod kůži potřebné 
dovednosti, většinou velmi aktivně, 
prakticky, "hands-on" postupy. 

účastníci mají následně větší 
zájem o e-kurzy (či možnost se 
k nim zpětně vrátit),
účastníci jsou více spokojeni 
s následným prezenčním 
kurzem – díky znalostem, které 
mají z e-kurzu před "živým" 
setkáním, získávají větší prostor 
k procvičování dovedností 
a řešení konkrétních situací
a neztrácejí tak drahý čas 
výkladem teorie,
po takovém dvoudenním kurzu 
pak účastníci odchází s větší 
mírou znalostí i dovedností.  



Autorka :  Lucie  Sýkorová ,  HR  General ist ,  Bosal  ČR ,  s  r .o . ,   luciesykorova .22@seznam .cz  

Bosal ČR je nadnárodní výrobní 
společnost, která se zaměřuje na 
výrobu výfukových systémů 
a katalyzátorů do osobních 
automobilů. Bosal své působení 
na českém trhu zahájil 
v roce 1993 budováním distribuční 
sítě a obchodních kontaktů. Od té 
doby se zařadil do sítě výrobních 
a vývojových závodů skupiny 
Bosal, které jsou rozšířeny po 
celém světě a představují jednoho 
z předních dodavatelů 
automobilových součástí 
do prvovýroby i na trh 
náhradních dílů. 

Plánujete firemní vzdělávání ve své firmě? Postupujete systematicky nebo nahodile podle 
aktuální situace? Podívejte se, jak vypadá plánování vzdělávání v belgickém Bosalu.
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PŘÍPADOVÁ  STUDIE

PLÁNOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
VE FIRMĚ BOSAL

PŘÍPRAVA PLÁNU 

Plánem vzdělávání na následující 

rok se začínáme zabývat 

v posledním čtvrtletí roku. 

Na počátku jsou vytvořeny seznamy 

zaměstnanců pro jednotlivá 

oddělení a ty jsou zaslány 

manažerům jednotlivých oddělení, 

ke stanovení toho, co jeho 

zaměstnanci potřebují. Na tento 

e-mail navazuje schůzka, na níž jsou 

sladěny požadavky manažera 

s nabídkou HR oddělení. Během 

této schůzky se plánuje vzdělávání 

jak pro vyšší a střední management, 

tak i pro výrobní pracovníky. 

Tento plán je samozřejmě podle 

aktuálních potřeb možné upravovat 

i v průběhu roku. Každý rok pak 

bývá kladen důraz na určité téma 

vzdělávání, které by mělo 

proběhnout napříč pozicemi i napříč 

závodem – v letošním roce to byl 

kurz Excelu, který proběhl 

v několika dnech i v několika 

kategoriích. Jediná školení, která 

nejsou zohledněna v plánu 

vzdělávání, jsou školení zákonná. 

Ta jsou zajištěna pouze v rámci 

rozpočtu. 

Návrh rozpočtu, ve kterém jsou jak 

přímé, tak i ostatní náklady, vytváří 

Lucie Sýkorová 
je studentkou 
oboru 
andragogika a 
personální řízení 
na FF UK. 
Současně 
vykonává pozici 
HR Generalist 
v mezinárodní 
společnosti Bosal 
ČR spol. s r.o., 
v níž má na 
starosti 
vzdělávání. 
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lokální HR v České republice. Jeho 

finální podobu schvaluje centrála 

firmy v Belgii. Na základě tohoto 

rozpočtu pak může HR určit, která 

školení z plánu bude možné 

skutečně realizovat. 

PROSES SCHVALOVÁNÍ 
Každá vzdělávací akce musí být 

schválena nadřízeným 

zaměstnance. Pokud není součástí 

plánu vzdělávání, musí manažer 

přinést podepsaný vyplněný 

formulář, v němž je specifikace

školení, které považuje pro 

zaměstnance za vhodné, a také 

identifikační údaje o zaměstnanci. 

HR na základě toho zapíše školení 

do plánu vzdělávání a pokusí se 

najít vzdělávací akci, která by 

odpovídala popisu. Pokud jsou na 

realizaci školení dostupné finance, 

pošle HR návrh školení, termínu, 

organizace, která by měla školení 

realizovat, a další informace 

manažerovi ke schválení. Pokud 

takto připravenou vzdělávací akci 

manažer schválí, HR školení 

zrealizuje. 

TEMATICKÉ ZAMĚŘENÍ 
Školení, která se v Bosalu realizují, 

lze zařadit do několika skupin: 

zákonné požadavky, deficit 

v kvalifikaci, rozvojová školení 

a jazykové vzdělávání. Poslední 

kategorií je vzdělávání vyžadované 

zákazníky, a tedy vzdělávání 

nezbytné pro úspěšné splnění 

požadavků auditů a k získání 

Klíčovým rozhodnutím na počátku 

realizace plánu vzdělávání je to, zda 

bude školení probíhat externě, 

nebo jestli je firma schopna zajistit 

je vlastními silami. Nepřekvapí, že 

interní vzdělávání je preferováno. 

Důvodem není jen cena, ale i to, že 

se lidé učí přímo v prostředí firmy 

na strojích, které běžně využívají.

Při výběru externího dodavatele se 

pak řeší nejen cena a předchozí 

hodnocení dodavatele, ale 

i možnost upravit školení  podle 

aktuálních potřeb účastníků. 

EVALUACE VZDĚLÁVÁNÍ 
Po ukončení vzdělávací akce HR 

rozešle účastníkům hodnoticí 

formulář a výsledné souhrnné 

hodnocení následně zapíše do 

plánu vzdělávání. Toto hodnocení 

slouží při dalším plánování školení 

a při rozhodování, jak a kým bude 

realizováno. Při tomto hodnocení 

se účastník vyjadřuje k průběhu 

vzdělávací akce, kvalitě lektora, 

užívaným pomůckám i celkové 

realizaci vzdělávací akce. Další 

formulář HR rozesílá tři měsíce 

po ukočení školení. V něm se 

absolventů dotazuje na přínos pro 

ně samotné. Současně  je zaslán 

formulář i přímému nadřízenému, 

který hodnotí přínos pro 

zaměstnance ze svého pohledu. 

potřebné certifikace. Mezi školení 

potřebná pro výkon práce patří 

především školení, která mohou 

zaměstnancům pomoci s prací 

v IT systémech a programech, 

které musejí používat při své práci. 

Jedná se o interní systémy, školení 

Excelu či docházkový systém. 

Jazykové vzdělávání je 

v mezinárodní společnosti téměř 

nutností, a to především díky 

značnému množství zahraničních 

zaměstnanců. 

REALIZACE PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ 
Oproti jiným firmám nejsou 

vzdělávací potřeby obvyklým 

výstupem pravidelného ročního 

hodnocení - to totiž ve firmě 

probíhá až v červnu, což koliduje 

s termínem tvorby plánu 

vzdělávání. Potřeba vzdělávací 

akce se přesto může během 

tohoto hodnocení objevit. 



Autorka :  Miroslava  Dvořáková ,  lektorka ,  mirka .dvorak@gmail .com  

Většina z vás už pravděpodobně 
někdy zažila stav tak plné 
zaujatosti nějakým problémem, 
úkolem nebo činností, že jste 
nejen úplně přestali vnímat čas, 
ale do značné míry 
i uspokojovat své základní 
fyzické potřeby jako je jídlo, 
pití či spánek. 
Těmto subjektivním prožitkům 

plné zaujatosti životem, tedy 

prožitkům flow (česky plynutí 

či proudění), se již od 70. let 20. 

století věnuje především americký 

psycholog maďarského původu 

Mihaly Csikszentmihalyi (vyslovuje 

se jako Miháj Číksentmiháji). 

Lidé zažívají flow ve svém 

pracovním i osobním životě 

(nemohu nevzpomenout jednoho 

z mých kolegů, který podle svých 

slov tento stav plně prožívá při 

občasném vázání si motýlka 

- tento úkol ho prý vždy zaujme 

natolik, že nad ním v absolutním 

soustředění stráví několik desítek 

minut) a jeho prožívání 

dlouhodobě umožňuje zlepšit 

kvalitu našeho života, protože nás 

podporuje v tom, abychom co 

nejvíce využívali svůj potenciál.

Tím, jak prožívání flow podporovat 

v pracovním životě, se zabývá 

kniha poprvé vydaná v letošním 

roce nakladatelstvím Portál 

s názvem Flow a práce (v originále 

jako Good business, vydaná již 

v roce 2003). Profesor 

Csikszentmihalyi v ní vychází 

Dostali jste se někdy do situace, kdy jste zapomněli na vše kolem a věnovali jste se 
nějaké činnosti? Bez ohledu na hlad, žízeň, únavu nebo čas? Pokud ano, zřejmě jste 
byli ve stavu, kterému se odborně říká flow.

primárně ze zkušeností lídrů 

velkých korporací, kteří se snaží 

vytvářet takové pracovní prostředí, 

v němž může každý zaměstnanec 

na jakékoliv úrovni dané 

organizace plně realizovat svůj 

potenciál. 

Kniha není přesným a konkrétním 

návodem pro manažery na to, jak 

"způsobit", aby pracovníci jejich 

organizace prožívali při své práci 

co nejčastěji stavy flow, aby je 

práce bavila a aby v ní byli 

spokojení. Csikszentmihalyi v ní 

ale podává informace, které 

mohou být při správné aplikaci 

v tomto směru velmi užitečné 

- například jak odstraňovat bariéry 

flow, jak uzpůsobit prostředí 

organizace tak, aby flow 

podporovalo a nebo vůbec 

umožňovalo - tím, že všichni 

pracovníci na všech úrovních 

budou znát smysl, cíl a poslání 

organizace, že jim bude jasné,

proč které činnosti vykonávají 

a k čemu jsou potřebné, že budou 

dostávat zpětnou vazbu na svůj 

výkon, že jejich úkoly budou 

sladěny s jejich dovednostmi, že 

budou mít kontrolu nad svou prací 

a jejím rytmem. Vše je ilustrováno 

řadou příkladů z praxe mnoha 

organizací, které, i když již téměř 

patnáct let staré, jsou v mnohém 

stále aktuální. 

Pro firemní lektory může být kniha 

užitečná jako velmi zajímavý 

pohled na možný směr rozvoje  

manažerů organizace, zároveň 

v ní ale najdou i mnoho podnětů 

pro možnou změnu vzdělávání 

v organizaci (například myšlenku, 

že bychom se při vzdělávání 

a rozvoji měli zaměřovat spíše 

na posilování silných stránek 

pracovníků než těch nejslabších, 

jak se často ve firemní praxi děje). 

A v každém případě může být 

obeznámení se s konceptem flow 

velmi užitečné pro rozvoj 

samotných lektorů a věřím, 

že například i pro prevenci 

syndromu vyhoření. 

Pokud totiž prožívání stavu flow 

způsobuje, že nás to, co děláme, 

baví a přispívá k naší 

spokojenosti, nutně se to odrazí 

i na tom, jak působíme na druhé, 

jak se k nim chováme a jak 

s nimi jednáme. A to je pro práci 

lektora jedna z klíčových věcí. 

FLOW A PRÁCE

RECENZE
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Autorka :  Miroslava  Dvořáková ,  lektorka ,  mirka .dvorak@gmail .com  

Ke slovům, která v posledních letech "zdomácněla" a jsou hojně využívána v praxi 
firemního vzdělávání, patří bezesporu i mentoring (či mentorink, mentorování).

CO JE TO MENTORING

O  ČEM  SE  MLUVÍ
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Mentoring je proces založený na 
zpravidla dlouhodobém vztahu 
a dobrovolné podpoře jedné
osoby, mentorovaného (zvaný 
mentee, protégé [protežé], 
svěřenec, učeň), druhou osobou, 
mentorem.  
Můžeme jej chápat jako proces,  
v němž mentor a jeho svěřenec 
pracují společně, aby objevili 
a rozvinuli svěřencovy skryté 
schopnosti a podnítili jej  
k získávání potřebných znalostí 
a dovedností. Svěřenec se za pomoci 
mentora učí novému rychleji nebo 
dříve, nebo něco, co se dříve neučil. 
Jejich vztah je založen na 
dobrovolnosti obou stran, důvěře, 
respektu a toleranci. 
Mentor je zkušený, často starší rádce 
a průvodce, který na základě svých 
zkušeností podporuje svého 
svěřence, motivuje jej, učí, radí, 
prosazuje a chrání. Mentor není 
formální autoritou, není učitelem  
v pravém slova smyslu, odpovědnost 
za učení je na jeho svěřenci (to je 
podobné jako u koučování). 
V současné době se zřejmě i díky 
tomuto mentoring spojuje  
s koučováním, a dokonce 
v zahraniční i české literatuře jsou 
oba přístupy k rozvoji spojovány 
v tzv. facilitativní mentoring. Ten 
často využívá koučovacích modelů 
(např. GROW), z mentora se pak 
stává spíše kouč, který klade 
svěřenci otázky a nechává jej nalézat 
odpovědi. Jistě to může být pro 
rozvoj svěřence velmi efektivní, 
nejedná se však již o mentoring. 
Rozdíly mezi koučováním 
a mentoringem v jejich "čisté formě" 
jsou patrné především v rolích 
a úkolech mentora a kouče 
a v průběhu tohoto procesu: 

Průběh procesu je velmi individuální a závisí do značné míry na formě vztahu 

mezi mentorem a svěřencem. Dobře využitelný je tento třístupňový model: 

Dobře připravený mentoring podporuje sdílení znalostí mezi generacemi, 

pomáhá rychle a efektivně přenášet firemní kulturu na nově nastupující 

pracovníky, podporuje změnu role manažerů z přikazujících a kontrolujících 

na podporující a zlepšuje komunikaci a vztahy mezi kolegy i výměnu 

informací v organizaci. Je tedy velmi efektivní zejména při nástupu nových 

pracovníků nebo při změně pozice pracovníků – například při povyšování 

na manažerské pozice.

odborník na koučování 

jako proces

"učí lidi rybařit" 

jeho vztah s klientem 

(koučovaným) je obvykle 

předem časově vymezen 

placený (profesionál) 

udržuje s klientem 

partnerský vztah, vztah 

rovnosti 

neradí klientovi 

ZKOUMÁNÍ 
vytváří se vztah mezi mentorem a svěřencem, mentor podporuje 

a radí, naslouchá, ptá se,  pomáhá svěřenci klást otázky 

NOVÉ POROZUMĚNÍ 
zásadní změna ve vztahu, kdy  svěřenec  dochází k novému 

porozumění, mentor naslouchá, stanovuje priority, zvažuje výhody 

a nevýhody, dává informace a rady, sdílí své zkušenosti 

PLÁNOVÁNÍ JEDNÁNÍ 
plánování jednání následuje po tom, co svěřenec najde své vlastní 

řešení, mentor podněcuje nové a kreativní způsoby myšlení, 

pomáhá v rozhodování a řešení problémů, schvaluje plán jednání, 

monitoruje pokroky a hodnotí výsledky 

odborník na obsah 

"dává lidem ryby" 

jeho vztah s klientem 

(mentorovaným) není 

předem časově vymezen 

neplacený (dobrovolník) 

jeho vztah se svěřencem

je asymetrický 

radí svěřenci 

KOUČ MENTOR



Autoři :  Brano  Frk  a  Olga  Běhounková

Už tradičně se HR komunita z Česka i Slovenska potkává 
na konferenci připravované týmem společnosti MotivP. 
Leitmotivem konference je zaměřenost na rozvoj lidí 
a organizací, které se samy vzdělávají. Koncept 
konference je postaven na inspiraci a poučení, které si 
účastník musí zpracovat sám a dále je sám rozvíjet. 
Tématem letošní konference byly krásné chyby. Zdá se dnes
zažíváme jakousi rehabilitaci chyb, které konečně začínáme 
chápat jako přirozenou a nevyhnutelnou součást 
pracovního i osobního života i jako motiv pro další rozvoj - 
aby chyba byla víc obohacením než ztrátou. Na konferenci 
byl pochopitelně kladen důraz i na chyby v organizacích, 
leadershipu či komunikaci. Za zajímavý organizační prvek 
konference lze považovat situaci, kdy nebyl pevně stanoven 
program a účastníci byli ve střehu, aby jim něco neuniklo. 
Dopolední blok prvního dne byl věnován tomu, jak 
s chybami zacházejí velké společnosti jako Slovenská 
sporitelňa, a.s. (Andrea Borguľová), Tatra Trucks a.s. (Radek 
Strouhal), Kofola, a.s. (Hana Caltová) a Hartman-Rico, a.s. 
(Marek Třeška a Andrea Kožuchová). Blok kontrastně doplnil 
autor motivační literatury Ivo Toman velmi otevřenou 
výpovědí o vlastních chybách. 
Odpolední blok vyplnily oblíbené workshopy, posuďte sami: 
Hana Caltová (Kofola): Práce s chybou v týmu - Úspěšné 
týmy se učí z chyb, Jáchym Šimek (Klášter Želiv): Odlehčení, 
František Hroník (MotivP): Tvorba případových studií, 
Jana Karmasinová a Ondřej Pečený (MotivP): Chyby, které 
zachraňují životy, Hana Novotná (ČEZ): Chyba jako 
příležitost, Alexandra Čmáriková Slobodníková (MotivP): 
Proč zase? O umění neopakovat stejné chyby a další. 
Náročný první den ukončil společenský večer na motivy 
kasina, kde si účastníci konference doslova užili mnoho 
vlastních chyb při simulovaném hazardu. 
Druhý den nabídl obrovskou paletu lidských chyb, ale 
s krásnými konci: životní příběh sportovce Petra Koukala, 
podnikatelské chyby v rodinném podnikání (Libor Musil, 
Liko-s, a.s.), chyby ve výrobě (Alena Kozáková, IVECO). 
Celou akci uzavřel psychiatr Martin Hollý vystoupením, 
v němž propojil problémy psychiky, morálky a smrti 
ve znepokojivý, ale ne beznadějný obraz lidské existence. 
V tomto kontextu se běžné chyby jevily jako malicherné. 
Pokud jste udělali chybu a na konferenci nebyli, můžete 
to napravit: kromě workshopů jsou vystoupení 
k dispozici jako videozáznam na stránkách motivp.com. 

Také jste letos ani nepostřehli podzim a zima už klepala na dveře? Nestačili jste navštívit 
všechny zajímavé konference, které podzim přinesl? Z řady akcí, kterých jsme se s kolegy 
zúčastnili, vybíráme alespoň dvě, jejichž myšlenky by neměly zapadnout...

KRÁSNÉ CHYBY V BRNĚ

SLEDUJEME  ZA  VÁS
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KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ 
V PRAZE

SLEDUJEME  ZA  VÁS
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V termínu 10. – 11. listopadu 2017 se pod záštitou 
MŠMT konala mezinárodní konference Kariérové 
poradenství v měnícím se světě. Na organizaci se 
podílely Centrum Euroguidance v ČR, DZS a Katedra 
andragogiky a personálního řízení FF UK. Celá akce
se zaměřila na význam kariérového poradenství 
a podporu kariérového rozvoje jednotlivce 
v kontextu změn společnosti. Hlavním cílem bylo 
rozvíjet odborné zázemí kariérového poradenství, 
podpořit jeho profesionalizaci a zároveň jeho 
otevřenost, různorodost a vznik jeho nových forem. 
V rámci plenární přednášky a symposií vystoupili 
například Ingela Bergmo Prvulovic ze Švédska, Marie 
Eduarda Duarte z Portugalska, Tristram Hooley z Velké 
Británie, Jean-Jacques Ruppert z Lucemburska či Ronald 
Sultana z Malty, z českých zástupců Martin Kopecký 
či Iva Kirovová. Zabývali se problematikou různorodého 
vnímání kariéry v měnícím se světě práce, perspektivou 
a praxí v oblasti kariéry v 21. století, přehodnocením 
kariérového poradenství v období krize 
či profesionalizací a vzděláváním kariérových poradců. 
V dalších částech byla konference rozdělena do čtyř 
dopoledních a odpoledních paralelních sekcí podle 
klíčových témat. K zajímavým myšlenkám k úvaze patřila 
dánská inspirace tzv. výzkumných kruhů v kariérovém 
poradenství včetně knižní podoby Praktického průvodce 
kariérového poradce pro 21. století (tato 
a další knihy k dispozici na http://ekskurzy.cz/nase- 
publikace), dále vzdělávací program Towards Successful 
Seniority TM, unikátní skupinová metoda profesní 
seniority licencovaná Finským institutem pracovního 
zdraví (FIOH), kterou v ČR nabízí společnost Age 
Management z.s. a jejímž posláním je napomáhat 
rozvoji age managementu v České republice, dále 
představení sítě Cedefopu pro celoživotní poradenství 
a kariérového vzdělávání CareersNet (bližší informace 
jsou k dispozici na adrese 
http://www.cedefop.europa.eu/mt/events-and- 
projects/networks/careersnet/publications) 
a v neposlední řadě také kariérní portál Masarykovy 
univerzity JobCheckIN, který cíleně propojuje studenty 
a čerstvé absolventy MU se zaměstnavateli za účelem 
zprostředkování zaměstnání (pro detaily klikněte 
na web https://www.jobcheckin.muni.cz).
Další informace o konferenci, prezentace klíčových 
řečníků i fotografie jsou k dispozici na adrese 
www.konferencekp.cz. 



Jak snížit současnou vyšší 
fluktuaci zaměstnanců bez 
zvyšování mezd, což 
k dlouhodobému udržení 
lidí stejně nevede? Zjistíte, 
proč lidé odcházejí, kdy 
a jak fungují peníze, jaký 
způsob vedení a jaké 
prostředí zaměstnance 
udrží i proč tolik záleží 
na předávání informací 
zaměstnancům. 

KNIŽNÍ TIPY 

GRADY

KNIŽNÍ  TIPY  |  HR  NEWS
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Spočívá tajemství úspěchu 

v manažerském i osobním 

životě ve schopnostech, 

inteligenci, nebo je za tím 

něco jiného? Jak může 

každý posílit oblasti, které 

jsou pro dlouhodobou 

úspěšnost nejdůležitější? 

Odpovědi najdete v této 

ojedinělé knize, kterou 

napsali uznávaný manažer, 

zkušený kouč a poradce. 

Měl by dobrý manažer 

zacházet se všemi 

podřízenými kolegy stejně? 

Je pro firmu dobré, když 

mezi sebou zaměstnanci 

soutěží? Většina začínajících 

i zkušenějších manažerů 

odpoví intuitivně ano. 

Nepotěšíme vás, není to 

pravda! Jde o typické slepé 

uličky řízení, na které by se 

měla pověsit cedulka: 

Tudy cesta nevede! 

Více informací a objednávky na 
www.grada.cz

Soft skills neboli měkké 

dovednosti, mezi které 

patří komunikace, 

vytváření vztahů,

leadership nebo 

strategické uvažování, 

jsou velmi důležité pro 

výkon práce a spolupráci 

s kolegy. Měření těchto 

NOVINKY 

Z HRNEWS.CZ
6+6 způsobů měření soft skills 
pro náboráře 

Německý poskytovatel služeb internetové telefonie 

Sipgate se sídlem v Düsseldorfu zaměstnává 120 lidí. 

Nemá přitom oddělení HR v klasické podobě. Veškeré 

personální záležitosti sice 

Firma, v níž zaměstnance přijímají 
i propouštějí kolegové 

dovedností u kandidátů na pracovní pozice však není 

jednoduché. Nelze spoléhat na to, co si přečtete 

v životopisech, co o sobě uchazeči řeknou 

na pohovorech ani na to, co uvádějí bývalí kolegové 

kandidátů. Jak tedy měkké dovednosti posuzovat lépe? 

koordinují dvě pracovnice, 

ale jejich vliv na to, koho 

firma přijme či propustí, 

je prakticky nulový. Jak 

tedy konkrétně probíhá 

rozhodování 

o personálních otázkách? 

Tyto a další články najdete na 
www.hrnews.cz 

http://www.grada.cz/
http://www.hrnews.cz/

