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Nám ne! :) Upřímně řečeno, zřejmě málokomu. Jak jsem zjistil letmým 

průzkumem, těch, kteří by klasické editorialy četli a těšili se na ně, je skutečně jen 

minimum. A proto jsme se rozhodli editorial v tradiční podobě zrušit 

a nahradit jej stránkou dalších článků. Tedy spíše mikročlánků. Budou tři 

a představíme vám v nich ve zkratce vždy nějaké aktuální téma, trend či novinku 

ze světa firemního vzdělávání. Zkrátka více prostoru pro to, co čtenáře zajímá. 

Doufáme, že budete spokojeni - ostatně nám to klidně napište na redakční e-mail 

casopis@firemnivzdelavani.eu. Koneckonců jste to jen a pouze vy, naši čtenáři, 

na kterých skutečně záleží. Díky, že už vás je více než 600!
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Chatbot nebo také chatovací robot je jednoduchý program, který díky umělé inteligenci 

dokáže komunikovat s uživateli například ve Facebook Messengeru a simuluje tak lidskou 

konverzaci. V současnosti se chatboti používají hojně v marketingu a HR, ale také 

ve vzdělávání. Chatboti ve vzdělávání mohou zvládnout množství rutinních úkolů 

od interakce (testy, kvízy, dotazníky), notifikace (připomínky, zasílání zpráv), distribuce 

(zasílání vzdělávacích a propagačních materiálů) až po podporu a motivaci, kde chatbot 

může plnit roli studijního "buddyho". Chcete si vyzkoušet konverzaci s chatbotem? Zkuste 

Epalebota, který podporuje českou verzi Elektronické platformy pro vzdělávání dospělých 

v Evropě EPALE. Že nevíte, co to EPALE je? Zkuste se zeptat chatbota a uvidíte, co vám 

odpoví. Ale buďte na něj hodní, je mladý a teprve se učí. :) Epalebota najdete na fan page 

www.facebook.com/epalebot nebo přímo na m.me/epalebot. 

CHATBOTI MEZI NÁMI

No jasně, už to dospělo i k nám, a nejen proto, abyste si mohli 

vyzkoušet Epalebota! Zkrátka, kdo není na sociálních sítích, jako 

by nebyl. Věříme, že nás podpoříte i na Facebooku a stanete se 

našimi fandy. Zde jsou tedy tři důvody, proč to udělat: 

1) jsme dvouměsíčník, takže nemůžeme být vždy aktuální 

a Facebook nám umožní informovat vás o tom, co se právě děje, 

2) můžete s námi lépe komunikovat, kritizovat i chválit, sdílet, 

3) no a konečně, udělá nám to radost a motivuje do další práce. :)

JSME NA FACEBOOKU!

http://www.tomaslanger.cz/casopis


Autor :  Tomáš  Langer

Jak se podle Vašeho názoru  
v posledních letech změnilo 
firemní vzdělávání? 
Myslím, že většina firem v současné 
době hodně přemýšlí nebo již 
implementuje zásadnější změny 
v oblasti vzdělávání. V dnešní době 
je stále komplikovanější najít 
a udržet si kvalitního zaměstnance 
a ani zajímavé platové podmínky 
nemusí stačit, proto se rozvoj 
zaměstnanců stává prioritou mnoha 
HR oddělení. Navíc vlivem 
digitalizace a robotizace můžeme 
očekávat změny pozic (některé 
zaniknou a jiné naopak zaniknou). 
Zaměstnanci se budou muset 
přizpůsobovat a neustále si zvyšovat 
kvalifikaci, společnosti budou zase 
muset investovat do jejich rozvoje.   

Jak přistupuje O2 ke vzdělávání svých zaměstnanců? Které změny přinesla digitalizace 

a individualizace vzdělávání? A jak to souvisí s generacemi Y a Z?
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Klára Marečková 
vystudovala 
pedagogickou 
fakultu, ale hned 
po škole přešla 
do byznysového 
sektoru, kde začínala 
na pozici lektora, 
trenéra a postupně 
se vypracovala až na 
pozici šéfa vzdělávání 
v O2 Czech Republic. 

Jak se změnilo vzdělávání u vás 
ve firmě? 
Z mého pohledu zásadně. Před 
necelými třemi lety jsme vymysleli 
novou strategii, kterou jsme postavili
na třech pilířích: 
#DIGITALIZACE 
Využíváme technologie a online svět, 
abychom vzdělávání zjednodušili. Ve 
všech kurzech a trénincích se 
snažíme používat e-booky, 
audioknihy a video návody. 
Vytváříme je buď sami, nebo 
kupujeme to nejlepší na trhu. 

#INDIVIDUALIZACE 
Chápeme, že plošným školením 
odzvonilo a že každý má jiné potřeby 
a cíle. Necháváme lidi vybrat, v čem 
se chtějí rozvíjet. 

Zaměstnance podporujeme, ale 
odpovědnost za vlastní rozvoj 
musí nést  sám. Vzdělávání 
vnímáme jako investici do sebe. 

#INSPIRACE 
Nechceme vodit nikoho za ruku, 
ale inspirovat. Hledáme ty nejlepší 
kurzy a vzdělávací tipy na trhu. 
Zprostředkováváme diskuzní 
setkání s inspirativními 
osobnostmi a podporujeme sdílení 
mezi zaměstnanci.  

ROZHOVOR

ZÁSADNÍ ZMĚNY VZDĚLÁVÁNÍ 
PŘINESLY EFEKT

Sledujeme trendy, 

jsme otevřeni 
inovacím, 

používáme selský 

rozum 

“
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Jak na tyto nové požadavky reagují 
lektoři? 
Role lektora se mění. Hledáme 
trenéry (kouče, mentory…), kteří 
dokáží naše zaměstnance inspirovat, 
provázet tématem, nechat účastníky 
pracovat aktivněji, zkoušet si 
konkrétní situace, které mohou mezi 
sebou sdílet. I pro zaměstnance je to 
nová situace, začínají si uvědomovat, 
že jsou odpovědní za svůj rozvoj. 
Lidé si váží svého času a odmítají 
trávit hodiny na kurzech, které jim 
nic nedávají. Poskytujeme jim k tomu 
vhodné prostředí a podmínky.

Souvisí to s nastupující generací Y 
a Z na trh práce? 
Rozhodně souvisí. Výzkumy potvrzují 
mezigenerační rozdíly, takže je pro 
nás zajímavější a důležitější se 
problematice generací věnovat. Cílem 
je připravit vzdělávání tak, 
aby se v nich dokázali potkávat 
zaměstnanci napříč generacemi 
a naučili se brát si ze sebe to nejlepší. 
Zároveň nám dnes technologie či 
sociální sítě umožňují hledat kreativní 
řešení při tvorbě takových programů. 
Chce to jen chuť, motivaci a 
otevřenost k novým věcem. 

Jak na tyto skutečnosti Vaše 
společnost reaguje? 
Zhruba před 3 lety jsme se začali 
zabývat myšlenkou změny 
vzdělávacích principů. Vznikl tak 
projekt, který přinesl revoluční 
změnu v našem dosavadním 
frontlinovém vzdělávání. Protože 
jedním z našich nejdůležitějších úkolů 
je připravovat nastupující 
zaměstnance na jejich pozice, 
rozhodli jsme se vyzkoušet změny 
ve vstupním tréninku na značkových 
prodejnách. Celkově 30 % obsahu 
stávajícího tréninku jsme připravili 
do on-line podoby. Zhruba 50 % 
obsahu jsme přesunuli do praxe pod 
vedením zkušeného mentora. Tím 
vznikl prostor pro větší interakci 
nováčka již v prvních dnech tréninku. 
Trenér je dnes v roli facilitátora, 
funguje spíše jako průvodce 
jednotlivých sdílených úkolů, 
které nováčci aktivně zpracovávají 
v menších skupinkách. 

Soustředíme se tak více než v 
minulosti na individualizaci, kdy 
v jednu chvíli je skupina rozdělena 
na více stanovišť a plní aktivity dle
zadání (samostudium, praktická 
práce s našimi službami – telefony, 
tablety, O2 TV, modelové situace 
s trenérem, práce se systémem). 
Touto metodou se nám podařilo 
navýšit počet modelových situací 
v tréninku o více než 300 %. Na 
obrázku vidíte například trenažér, 
který umožnuje trenérovi sehrát 
modelové situace s nováčkem 
a následně je hned vyhodnotit. 
Nováček se jednoduše připravuje 
na praxi v bezpečném prostředí 
a odnáší si na prodejnu vlastní 
zkušenosti včetně mnoha 
zpětných vazeb. 

Máte již nějaké konkrétní 
výsledky této aktivity? 
Po několika měsících již můžeme 
říct, že jsme díky novým prostorům 
a novému konceptu školení 
efektivnější. Digitální formy výuky, 
jako jsou samostudia zpracovaná 
do videí a e-booků nebo 
gamifikované úkoly zadané přes QR 
kódy, nám šetří čas a umožňují 
trenérům pracovat individuálněji. 
Dokážeme tak proškolit větší 
množství nováčků za kratší čas 
a udržet kvalitu školení.  
Zásluhou celého týmu se nám 
podařilo v květnu získat 1. místo 
v soutěži HREA – EXCELLENCE 
AWARD® za projekt s názvem 
Onboarding nejen pro mileniály. 
Díky všem kolegům za skvělou práci! 

ROZHOVOR

Z čeho jste při tak zásadních 
změnách vycházeli? 
Především z naší zkušenosti a 
důkladných analýz. Není to dávno,
co jsme se zaměřovali na monstrózní 
programy pro různé cílové skupiny. 
Vytvářeli jsme rozvojové programy, 
akademie a školení komplexních 
témat trvající několik dnů i týdnů. 
Účast na nich byla zpravidla povinná. 
Připravovaly se bez ohledu na 
potřeby a motivaci zaměstnanců. 
Připravoval je expert v oblasti 
vzdělávání s někým z byznysu, tak 
aby reflektovaly firemní strategii. 
Při hodnocení jsme zjistili, že i přes 
povinnou účast se reálně dostavilo 
50 % zaměstnanců. Z toho většina 
nevnímala téma jako klíčové pro 
vlastní posun. A tak jsme vytvořili 
principy, které nyní aplikujeme: 
Rozvojové programy již nejsou 
povinné 
Kdo nechce trávit čas na školeních, 
nebo kdo prostě ví, že se sám dokáže 
vzdělávat efektivněji, může se zařídit 
podle svého nejlepšího vědomí a 
svědomí. 
Rozvojové programy jsou otevřené 
Přestože vždy uvádíme cílovou 
skupinu, nebráníme kolegům, kteří 
projeví o nějaký modul zájem, aby se 
přihlásili. 
Některé vzdělávací programy jsou 
spolufinancovány zaměstnanci 
(jedná se primárně o programy pro 
management nebo jazykové kurzy) 
Bylo to pro nás svým způsobem 
netradiční rozhodnutí, které se ale 
vyplatilo. Do programu se hlásí 
skutečně motivovaní zaměstnanci, 
a tím se zvyšuje kvalita celého kurzu. 
Hledáme i jiné vzdělávací formy než 
tradiční face to face tréninky nebo 
workshopy 
Do vzdělávání přidáváme různé 
online formy. 
Snažíme se o blended learning 
vzdělávací programy, které jsou 
kratší v čase, ale přitom jsou 
kontinuální 
Například místo dvoudenního 
workshopu Základy manažerského 
vzdělávání dáváme zaměstnanců 
vybrat z kratších ½ denních modulů, 
které prokládáme online studiem 
a mentoringem.  



BOOST HQ

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

APLIKACE PRO VÁS: 
GOOGLE KEEP

Google Keep Aplikace od společnosti Google jsou 

známé a využívané hlavně díky jejich jednoduchosti, 

funkčnosti a podstatným faktorem je, že jsou 

zdarma. Google Keep je skvělý nástroj pro záznam 

vašich poznámek (i těch hlasových), nápadů, fotek 

a linků. Veškerý obsah je možné jednoduše sdílet 

a Google Keep se tak stává i zajímavým nástrojem 

sdílení obsahu v rámci pracovních skupin. Poznámky 

můžete označit tagy nebo barevnými štítky, což vám 

umožní orientaci a usnadní vyhledávání. Aplikace je 

k dispozici pro mobilní platformy i web a je možné ji 

propojit a synchronizovat s dalšími Google službami. 

http://keep.google.com 

Naše hodnocení: ★★★★☆  

Aplikace Boost přináší zdařilé řešení pro sdílení linků, 

zdrojů, souborů či dokumentů pro pracovní skupiny nebo 

celé organizace. Namísto posílání nepřehledných e-mailů 

s odkazy a přílohami můžete s kolegy jednoduše sdílet 

digitální obsah z jakéhokoliv zařízení. Všechny příspěvky 

lze hodnotit a diskutovat o nich. Aplikace dokáže 

automaticky organizovat jednotlivé příspěvky podle 

obsahu a usnadnit tak její používání. Analytika aplikace 

navíc poskytuje detailní a cenné informace o znalostních 

procesech ve vaší firmě. Výhodou je propojení 

s cloudovými službami, což z Boost dělá aplikaci 

využitelnou jako online firemní knowledge base. 

https://boosthq.com 

Naše hodnocení: ★★★★☆  
E
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Autor :  Jana  Brabcová ,  prezidentka  AIVD  ČR ,  prezident@aivd .cz

Jedna obchodnice si nedávno 
postěžovala, jak se za dobu její 
praxe proměnilo obchodování 
ve vzdělávání dospělých. 
A mně došlo, jak tahle změna 
ovlivňuje výslednou kvalitu 
dodaného kurzu i celkovou 
spokojenost s podnikovým 
kurzem. 
"Dřív jsem nejprve mluvila 
s klientem o zadání, pak i několik 
dnů zpracovávala nabídku, 
osobně ji šla představit, oni se 
doptali, co nebylo jasné, a mohli 
jsme diskutovat o podmínkách 
i o ceně," děla obchodnice 
a pokračovala: "Dnes mi přistane 
v mailu poptávka (v kopii na 
dalších pět vzdělávaček) s názvem 
kurzu, v lepším případě s anotací 
či body programu a počtem osob, 

Skutečná kvalita dodávaného kurzu začíná u samotného zákazníka. Ne každý totiž ví, co chce, 

a vzdělávání volí jako univerzální lék na firemní problém. Jak tedy správně vzdělávání zadat?
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s požadavkem na zaslání ceny 
obratem. Kdybych se
nedoptávala aspoň telefonicky 
na další podrobnosti 
a souvislosti, soutěžím cenou 
o něco, co patrně nikdo vlastně 
nechce. Když mám "blbé 
dotazy", jaký problém má kurz 
řešit a co lidi mají finálně umět, 
slyším "jéjej, o tom jsme takhle 
nepřemýšleli". 

ZÁKAZNÍK JE PRO KVALITNÍ 
KURZ ZÁKLADEM 
Úspěch závisí i na dalších 
faktorech na straně zákazníka. 
Provedení kurzu je totiž služba  
a u té se její kvalita pozná až 
při/po realizaci. Vzdělávání 
je specifické tím, že vyžaduje 
vysokou míru součinnosti 

KVALITA  VZDĚLÁVÁNÍ

KVALITNÍ KURZ ZAČÍNÁ 

NA STRANĚ ZÁKAZNÍKA 

Jana Brabcová 
je prezidentkou 
největšího 
profesního sdružení 
vzdělavatelů 
dospělých AIVD ČR, 
ale i jednatelkou 
vzdělávací 
společnosti Grafia. 
Dlouhodobě se 
věnuje kvalitě 
vzdělávání.

školitele a školeného. Zatímco 
instalatér tak maximálně vyžaduje, 
abych byla při výměně baterie 
doma a zavřela vodu, lektor trvá 
na tom, abych zlepšovala sama 
sebe, a to bez mé ochoty 
a motivace prostě nejde. Zájem 
a postoj zadavatele (HR, vedoucí) 
a účastníků se může výrazně lišit, 
což se na realizaci odrazí. Jestliže 
se člověk nedozví, proč byl na 
školení poslán a v čem konkrétně 
se má zlepšit, dojde k názoru, že 
je to zbytečnost zdržující v práci - 
a za tu je přece hodnocen, ne? 
Sebelepší lektor vstupující 
do kurzu, do kterého účastníci 
nechtěli, má nejen ztíženou práci, 
ale bude mít patrně odlišný 
výsledek než u dobře 
motivovaných frekventantů. 



Ano, kvalita poptávky i příprava na 
straně zákazníka výrazně ovlivňují 
kvalitu nabídky a realizovaného 
kurzu. Ještě na počátku tisíciletí jsme 
kladli důraz na osobní schůzku 
i prezentaci nabídky, kde se leccos 
ústně upřesnilo. Není čas, 
zvládneme to po mailu! Písemné 
formulace ale mohou být zavádějící, 
když si pod daným termínem každá 
strana představí něco jiného. Co si 
tak představíte pod požadavkem 
"chceme kurz projektového řízení 
pro vedoucí pracovníky divize"? 

CO HRAJE PŘI VÝBĚRU SKUTEČNĚ 
ROLI? 
Tlak na cenu jako "spravedlivé" 
kritérium není dán jen evropskými 
fondy, ale také tím, že porovnat 
nabídky ve více kritériích je opravdu 
velmi náročné. Už proto, že musíme 
porovnávat porovnatelné, a tedy 
v poptávce popsat přesně všechno, 
co chceme a na co klademe důraz. 
Od dodavatelů vyžadujeme co 
nejméně textu - a nejraději jen 
tabulku s cenami a slevami za cokoli, 
nebo ještě líp aukci! Kdo opravdu 
přečte přiložená skripta či 
prezentační slidy? Neovlivňuje nás 
spíše kvalita grafického zpracování?  

KVALITA  VZDĚLÁVÁNÍ
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Dobře textově zpracovaná nabídka 
vyžaduje nejen srozumitelně píšícího 
obchodníka, ale také čtenářsky 
gramotného (to není podceňování!) 
a zdatného příjemce nabídky, který 
nabídku opravdu přečte - nejen 
prolistuje. Oblíbeným kritériem 
bývají také videoukázky z kurzů 
či reference a doporučení. Má ale 
doporučující firma stejné vzdělávací 
potřeby a cíle? A nejde v ukázkách 
o sestřih několika nejlepších chvilek 
daného lektora? Kdo ale najde čas 
na sledování ukázkových hodin 
dvaceti lektorů o hodinové délce? 
Svět chce být klamán... Už v roce 
2002 dostal Kahnemann Nobelovu 
cenu za prokázání rozdílu v užitku 
z rozhodování na základě rychlého 
soudu a pomalejšího racionálního 
uvažování. Jeho knihy vyšly 
i v češtině, nicméně i ty odrazují 
množstvím textu a stran, jakkoli jsou 
psány populární formou. 

JAK Z TOHO VEN? 
Velmi oceňuji, když si klient najde 
čas na formulování a konzultaci 
problému před zasláním poptávky, 
ušetří to spoustu času 
a nedorozumění. Ono se totiž běžně 
stává, že popis problému  

"Češi nám špatně komunikují 
s německými zákazníky" se 
vůbec nezakládá na školení 
komunikace, natožpak 
komunikace interkulturní, 
ale třeba na řešení nastavení 
procesů. Toho ale docílíte jen 
v dialogu, kde obě strany mají 
zájem na výsledku. Může se totiž 
ukázat, že Češi raději píšou 
maily, protože potřebují 
prokázat, kdy, s kým a o čem 
přesně komunikovali, protože 
jinak německá strana zapře, 
že komunikace vůbec proběhla. 
Nebo se naopak dozvíte, že 
přestože firma oficiálně 
deklaruje jako komunikační jazyk 
angličtinu, v praxi je vyžadována 
němčina a české straně by se 
spíš hodily základy německého 
jazyka než trénink s rodilým 
Angličanem. Pokud ale zadavatel 
nenajde čas (a důvěru) 
na rozhovor, bude patrně 
poptávka formulována jako "kurz 
profesionální komunikace se 
zahraničním zákazníkem". Čas 
investovaný do rozmyšlení 
poptávky a hodnoticích kritérií 
se rozhodně vyplatí. Stejně jako 
předchozí analýza vzdělávacích 
potřeb, formulace reálných cílů 
a motivace účastníků školení. 
Odměnou vám budou lépe 
porovnatelné nabídky, ze 
kterých se nebudete bát zvolit tu 
nejlépe vyhovující, byť za vyšší 
cenu. Budete totiž vědět, v čem 
je rozdíl, za který platíte. 

Zadavatel 
vzdělávání si musí 
nejprve uvědomit, 

co vlastně chce. 

A společně 

s dodavatelem 

intenzivně 

komunikovat, 

aby dosáhl 
skutečného efektu.

“



Autor :  Lukáš  Havránek ,  Senior  Consultant ,  GrowJOB  Inst itute ,  lukas .havranek@growjob .com

Komunikujete se zaměstnanci? Zřejmě ano a každodenně. Zamysleli jste se někdy ovšem 

nad tím, jak komunikujete? A kladete vůbec lidem správné otázky?

UMĚNÍ DOBŘE MÍŘENÝCH 

OTÁZEK

Nedostatek komunikace je 
v mnoha firmách příčinou 
nedorozumění, nepochopení 
a často také kolování 
nejrůznějších drbů. Paradoxní 
je fakt, že manažeři se 
o komunikaci snaží, ale přesto ji 
zaměstnanci i samotní manažeři 
vnímají jako neuspokojivou. 
V tomto článku se podíváme 
na způsob, jak začínat 
konverzaci tak, aby plnila svůj
účel a především, aby k ní 
pravidelně docházelo. 

Manažeři, kteří udávají, že jim 

komunikace s jejich nadřízenými 

nefunguje tak, jak by si to 

představovali, často říkají: "Lidí 

se ptám, ale oni mi dohromady 

nic neřeknou" , "Stěžují si místo 

toho, aby přišli s konkrétními 

nápady". Nebo jednoduše: 

"Mlčí". Kde nastává problém? 

Jedním z možných vysvětlení je, 

že otázky, které jakýmkoli 

odpovědím předcházejí, mohou 

chuť komunikovat spíše 

podstatně snížit než podpořit. 

Zkrátka, podle toho, jakou otázku 

položím, takovou dostanu 

odpověď.   

DVA TYPY OTÁZEK 

Přestavte si, že se připravujete na 

setkání s vašimi zaměstnanci, kde 

chcete zahájit debatu o firemní 

kultuře, rozebrat nedávno 

dokončený projekt nebo třeba 

získat nápady na vylepšení 

procesů ve výrobě. 

Lukáš Havránek 
se věnuje designu 
firemní kultury, 
participativním 
metodám 
a jiným oblastem 
organizačního 
rozvoje, které 
pomáhají zlepšovat 
život organizacím 
a především lidem 
v nich. 

KOMUNIKACE  VE  FIRMĚ
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Která sada otázek by pro vás byla 

příjemnější k rozebrání? O kterých 

otázkách by s větší 

pravděpodobností mohla vzniknout 

konstruktivní debata? Většina lidí 

preferuje první sadu otázek. O té 

druhé říkají různé věci: "Cítila bych 

se obviňovaná", "V místnosti by byla 

nepohodlná atmosféra", "Diskuze by 

rychle sklouzla do stížností, opět 

bychom se nikam nedostali". Druhá 

skupina otázek má také svůj zásadní 

význam - problémy je potřeba řešit, 

nikoli přehlížet. Praxe nám však 

ukazuje, že pro samotnou chuť 

intenzivně řešit problém k žádné 

komunikaci někdy ani nedojde. 

Proč tomu tak je? 

ÚTOK VEDE K OBRANĚ 

Každá konverzace, do níž 

vstupujeme, je silně ovlivněna 

předpoklady, které máme. 

Tyto základní předpoklady mají 

rozhodující vliv na smysluplnost 

odpovědí, míru zapojení 

dotazovaných a celkovou chuť se 

vůbec o něčem bavit. Vstupujeme-li 

do konverzace s tím, že je potřeba 

najít problém, analyzovat, kde 

vznikla chyba, potrestat viníky a 

připravit preventivní opatření, pak se 

s námi nebude chtít nikdo bavit. 

Bude-li muset, např. protože je náš 

podřízený, pak si nechuť odpovídat, 

cestu, jak se projevit, stejně najde. 

Právě zmiňovaným mlčením nebo 

třeba nekonstruktivními odpověďmi. 

Příliš mnoho meetingů a konverzací, 

které ve firmách vedeme, se totiž 

točí kolem toho, co je špatně. 

A velmi málo kolem toho, co je 

dobře, co funguje a co je zdrojem 

pozitivních emocí. Není pak divu, 

že je nízká chuť účastnit se diskuzí, 

které jsou v mysli lidí s trochou 

nadsázky zatíženy vzpomínkami 

na kobereček ve školní ředitelně. 

Tyto konverzace jsou postupně 

vnímány jako útok, ačkoli mohou být 

míněny dobře. To, co posouvá 

jednotlivce i týmy vpřed, není pouze 

hašení požárů, ale spíše rozvíjení 

silných stránek. Tuto myšlenku 

vyjádřil Peter Drucker: "Úlohou 

leadershipu je zajistit v organizaci 

sladění silných stránek takovým 

způsobem, aby se v jejich světle staly 

slabé stránky bezpředmětné." Jakým 

způsobem se tedy ptát? 

OBLÍBENÉ KONVERZACE 

Pokud vstupujeme do konverzací 

s tím, že "ano, máme co zlepšovat, 

ale pojďme se bavit o tom, kdy jsou 

naše výkony nejlepší a kdy nás to 

baví", vytváříme daleko bezpečnější, 

příjemnější a kreativitu podporující 

prostor. A teprve v takové atmosféře 

mohou vzniknout konstruktivní 

a dlouhodobě podporované nápady. 

To, že se nám na projektu něco 

nepodařilo, by ještě nemělo 

znamenat, že si z něj všichni budeme 

odnášet pouze negativní zkušenost. 

To, že nám ve výrobě něco 

nefunguje, by nemělo být důvodem 

k negativní atmosféře. Pro fungující 

obousměrnou, upřímnou 

a smysluplnou komunikaci je nutné 

vést zajímavé, bezpečné a pozitivně 

orientované konverzace. Oslava 

úspěchů, poukazování na silné 

stránky, vzpomínání na dobré chvíle, 

chválení dobře odvedené práce, 

to všechno jsou věci, které mají 

dlouhodobě schopnost udržet 

dobrou atmosféru, že i komunikace 

o problémech bude vnímána 

pozitivně. Zkuste tedy volit své 

otázky pečlivěji a příště začněte tím, 

že se svých lidí zeptáte: "Co už 

děláme dobře? Co nás na tom 

nejvíce baví? Co se povedlo?" 

Sledujte, jak se reakce budou lišit, 

s kolika nápady lidé přijdou a s jakou 

náladou budou odcházet.  

KOMUNIKACE  VE  FIRMĚ
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Proč máme v naší týmové 
kultuře problém?
Jak se  příště vyhneme 
problému, který v projektu 
nastal?
Co bychom měli udělat proto, 
abychom se vyhnuli vznikajícím 
problémům ve výrobě? 

Jaký aspekt naší týmové 
kultury vás nejvíce povzbudí?
Která část uplynulého projektu 
nám šla nejlépe?
Které činnosti bychom mohli 
dělat, abychom efektivitu 
výroby ještě více zvedli? 

Porovnejte nyní tyto skupiny zahajovacích otázek a zkuste si představit, s jakou 

chutí nebo naopak averzí byste se o daných tématech vy sami chtěli bavit: 

IN
Z

E
R

C
E

http://www.lektor21.cz/


Autorky :  Olga  Běhounková ,  lektorka ,  odborná  asistentka ,  FF  UK ,  olga .behounkova@ f f .cuni .cz  

a  Eva  Štorková ,  studentka  oboru  andragogika ,  FF  UK  

Publikaci „Co je nového  
v managementu“ vydalo 
nakladatelství Nová beseda 
v roce 2016. Autorem je 
Stanislav Háša, který patří mezi 
zajímavé, inspirující osobnosti 
z oblasti managementu pojící 
akademickou sféru s praxí. 
Ve čtyřech základních kapitolách 

se autor věnuje moderním 

poznatkům z oblasti

managementu, které porovnává 

s doposud zažitými způsoby řízení 

a téma zasazuje do širšího 

kontextu měnících se podmínek 

světa práce na počátku 21. století. 

Zamýšlí se nad podobou 

managementu a stručně, ovšem 

velmi přehledně a jasně, shrnuje 

jeho dosavadní vývoj a trendy. 

Koncentruje se na výzvy, kterým 

čelí vedoucí pracovníci, na změny 

v manažerských funkcích a na 

příběhy světových firem, včetně 

vlastních zkušeností z vedoucích 

pozic v organizacích,  

a demonstruje fungování těchto 

principů v podnikové praxi. 

V prologu knihy si autor klade 

provokativní otázky typu: Zda lze 

řídit lidi i bez existence pravidel 

a systému řízení. A zda by náš 

vztah k práci i ke kolegům mohl 

vypadat jinak. Nabádá manažery 

k propojení individuální motivace 

zaměstnanců s organizačními cíli 

a tvrdí, že management by se 

v moderní době neměl praktikovat 

a vyučovat jako jednostranný 

Management v organizacích se významně proměňuje. Zejména díky organizacím, 

jimž záleží na svých lidech, umí uplatnit jejich potenciál a přemýšlí tak trochu jinak. 

přístup, ale měl by se stát 

dialogem mezi všemi zapojenými 

stranami. 

Následuje deskripce moderních 

postupů v managementu, týkající 

se především nehierarchických 

způsobů řízení. Popisy stylů řízení, 

koordinování a plánování jsou 

velmi inovativní, věnuje se i méně 

diskutovaným trendům, kterými 

jsou mj. spiritualita v organizacích, 

holokratické řízení nebo princip 

obliquity (křivolakosti), neboli 

nepřímého dosahování cílů 

pomocí zapojení osobní motivace. 

Již ze samotného názvu knihy 

plyne, že se nejedná o další 

učebnici vývoje managementu, 

ale spíše o průvodce v trendech 

řízení lidí a v organizacích od dob 

E. Maya či T. Bati po práh čtvrté 

průmyslové revoluce, či Práce 4.0. 

Propojuje principy řízení s lidskými 

potřebami a vysvětluje, proč by 

manažeři mezi směrnicemi, 

finančními ukazateli a strategiemi 

nastavenými shora neměli hledat 

jen cestu, jak naplňovat roční 

benchmarky investorů a vlastníků, 

ale také samotného člověka jako 

bytost s osobními vizemi 

a motivací, který touží 

po seberealizaci. Úkolem 

manažera je podle Háši být 

mentorem, koučem, partnerem 

a facilitátorem, který jen 

nehodnotí a nedohlíží, ale pomáhá 

spoluvytvářet prostor a pracovní 

prostředí pro inovativní řešení  

pracovních situací, problémů 

a úkolů, a podporuje tak lidský 

potenciál v organizaci. 

Knihou prostupuje autorův vztah 

k člověku jako lidské bytosti, 

ne stroji, kterým se ve velkých 

korporacích a byrokratických 

systémech může lehko stát. 

Z jednotlivých pasáží je cítit jakási 

revoluce v přístupu k práci 

a naděje, že svět lidské práce 

v paralele s rozvojem technologií 

nabývá nových dimenzí, díky 

kterým mohou manažeři 

a (spolu)pracovníci společně 

vytvářet organizaci budoucnosti, 

kam se budou v pondělí 

ráno těšit.  

RECENZE: CO JE NOVÉHO 

V MANAGEMENTU
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Autorka :  Miroslava  Dvořáková ,  lektorka ,  odborná  asistentka ,  PedF  UK ,  mirka .dvorak@gmail .com  

V minulém čísle jsme se začali 
zabývat tématem tzv. 
"buzzwords", tedy slov, která 
jsou v současné době velmi 
populární, nikoliv ale vždy všem 
(stejně) srozumitelná. Věnovali 
jsme se jedné z metod 
vzdělávání, a to brainstormingu. 
V tomto čísle navážeme 
a představíme si další metodu 
vzdělávání, kterou je workshop. 
Slovo workshop je dnes využívané 

pro jakékoliv setkání kohokoliv za 

jakýmkoliv účelem hlavně proto, 

že "zní líp" než seminář nebo kurz, 

a takto, tedy jako seminář nebo 

kurz, jej překládají například 

i mnohé online překladače. 

V původním smyslu tento pojem 

ovšem znamená pracovní dílnu 

a do jazyka vzdělavatelů se zřejmě 

dostal z divadelního a uměleckého 

slangu, kde je vnímán jako 

praktické setkání, které je určené 

k výměně tvůrčích zkušeností. 

Ve vzdělávání dnes workshop

chápeme jako pracovní setkání, 

na kterém vybraná skupina lidí, 

odborníků na určité téma, 

v uzavřeném prostředí pracuje na 

konkrétním a předem zadaném 

tématu s cílem získat a vyhodnotit 

nové nápady, námitky, objevovat 

nové souvislosti, přicházet na nová 

řešení problémů souvisejících 

s daným tématem apod.  

Jednou z užívaných metod vzdělávání je i workshop. Jde však často jen o módní pojem, který 

nahradil obvyklé pojmenování pro kurzy a semináře. Jak má tedy workshop skutečně vypadat?

Kdy a jak tedy využít workshop 

ve vzdělávání nebo firemní praxi? 

1) Zvolte téma workshopu, tedy 
problém k řešení. 
Tento problém by měl vyžadovat 

interdisciplinární přístup či pohled 

z více úhlů pohledu. 

2) Zvolte moderátora. 
Moderátor by měl být obeznámen 

s pravidly a průběhem workshopu 

a měl by fungovat spíše jako 

průvodce než expert. 

3) Zvolte a pozvěte účastníky 
workshopu. Mělo by se jednat 

o odborníky na daný problém, kteří se 

na něj budou dívat z různých pozic, úhlů 

pohledu daných odlišnou odborností,

ale i zkušeností. 

4) Účastníky předem informujte 
o tom, jaký problém se bude řešit, 
a raději také o tom, co od nich 
očekáváte. Zda to bude aktivní přístup, 

diskuse, pohled na daný problém z více 

úhlů pohledu či zájem na společném 

řešení. 

5) Realizujte workshop. Zde má 

klíčovou úlohu moderátor, který řídí 

a moderuje průběh workshopu, 

a to tak, aby jeho účastníci dospěli 

k omezenému počtu návrhů řešení 

daného problému.  

Smyslem workshopu je shodnout se 

ideálně na jednom řešení, které by 

mělo být přímo realizovatelné 

v praxi. Tím, že řešení navrhuje 

interdisciplinárně či alespoň 

heterogenně složený tým, je velká 

pravděpodobnost, že řešení bude 

zohledňovat specifika problému. 

6) Implementujte navržené řešení 
a průběžně vyhodnocujte efektivitu.  

Výhodou workshopu je to, že 

umožňuje posoudit problém 

z různých aspektů a učí týmové práci, 

aktivitě účastníků a využití výhod 

synergického efektu. 

Nevýhodou je náročnost na přípravu 

workshopu, čas a moderátora. 

Ačkoliv je metoda poměrně náročná, 

pokud je správně využita, může 

přinést velmi dobré výsledky.  

WORKSHOP A JAK NA NĚJ

O  ČEM  SE  MLUVÍ
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HLEDÁTE KURZ O VEDENÍ LIDÍ?
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Autorka :  Olga  Běhounková ,  lektorka ,  odborná  asistentka ,  

FF  UK ,  olga .behounkova@ f f .cuni .cz  

Studenti terciárního vzdělávání 

mohou studovat bakalářské, 

magisterské či doktorské programy. 

Volit mohou různé formy vzdělávání 

- denní, distanční či kombinované 

studium. 

Úspěšným absolvováním získají 

vysokoškolský titul, který se se svým 

ekvivalentem v anglickém jazyce 

neshoduje, nebo mu neodpovídá. 

Například samotné české slovo titul 

znamená společenskou skupinu 

či VŠ vzdělání. Ale anglické slovo 

"title" označuje jen společenskou 

skupinu (např. sir), vysokoškolská 

kvalifikace je označována slovem 

"degree" (stupeň). 

"Titles" jsou psány před jménem, 

"degrees" pak za jménem. 

Ukončením bakalářského studijního 

programu (Bachelor's degree) 

absolvent získává titul bakalář 

"Bachelor" (Bc.), studenti 

humanitních směrů pak 

"Bachelor of Arts" (BcA). 

Magisterské studijní programy 

(Master's degree) jsou ukončeny 

tituly "Master of Advanced 
Studies", "Diplom", 

"Engineer's degree". 

Pracujete s cizinci a nejste si vždy jisti, co který titul 
znamená? Přinášíme jednoduchý přehled, jak na to.

Master of Arts (M.A.) 
= magistr umění 
Master of Laws (Mllaw, LL.M.) 
= magistr práv 
Master of Business 
Administration (MBA) 
= magistr managementu 
Master of Public Administration 
(MPA) = magistr veřejné správy 
Master of Theology (M.TH.) 
= magistr teologie
Master of Science (MSc.) 
= magistr věd 
Master of Medicine (Mmed.) 
= magistr medicíny 
Engineer (Ing. Engineer) 
= inženýr 
Engineer of Architecture (Ing. 
Architect) = inženýr architekt 
Diplom Ingenieur (Dipl.-Ing., DI) 
= inženýr

ZNÁTE ZAHRANIČNÍ 
TITULY?

ZAJÍMAVOSTI
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Doktorské studijní programy 
(Doctor's degree, Doctoral degree, 
Doctorate) jsou ukončeny 
akademickým titulem doktor 
"Doctor" (Dr., Ph.D.), v některých 
případech často též vedle určitých 
profesních titulů či případně i jiných 
akademických certifikátů. 

Doctor of Philosophy (Ph.D.) 
= doktor filosofie 
Doctor of Theology (Th.D.) 
= doktor teologie 
Doctor of Engineering (EngD.) 
= doktor ekonomických věd 
Doctor of Technology (D.Tech.) 
= doktor technických věd 
Doctor of Medicine (M.D.) 
= doktor medicíny 
Doctor of Pharmacy ( PharmDr.) 
= doktor farmacie 


