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SHOWCASE TECHNOLOGIÍ
LEARN & TECH 2020 OPĚT V PRAZE
Druhý ročník akce zaměřené na představení technologických řešení pro oblast firemního vzdělávání se uskuteční
24. 9. 2020 v prostorách Konferenčního centra GreenPoint v Praze 10. Jedná se o unikátní showcase tvůrců
moderních e-learningů, vzdělávacích webů a výukových videí, aplikací, videotréninků, rozšířené či virtuální reality.
Cílem showcase je ukázat nejrůznější možnosti vzdělávání
a rozvoje zaměstnanců s využitím moderních technologií.
LEARN & TECH 2020 představí řadu technologických řešení
pro firemní vzdělávání, která si budou moci personalisté
prohlédnout, vyzkoušet a hlavně – zažít.

Využijte této jedinečné příležitosti vyzkoušet si na vlastní kůži
nejnovější technologické trendy a novinky pro firemní
vzdělávání a zkonzultovat možnosti jejich využití ve své
organizaci. Podrobné informace a vstupenky naleznete
na www.learnandtech.eu.

DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE
VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH
Pod tímto názvem proběhne na podzim série bezplatných regionálních seminářů Evropské platformy pro
vzdělávání dospělých EPALE. Semináře se tematicky zaměří na přechod k digitální podobě vzdělávání dospělých,
konkrétně na témata online a blended vzdělávání/učení či obav z digitálna.
Semináře proběhnou vždy v čase 9:30–14:00 hodin:
3. 9. 2020 v Hradci Králové
10. 9. 2020 v Praze
15. 10. 2020 v Brně
26. 11. 2020 ve Zlíně

Na seminářích vystoupí Brano Frk, Tomáš Langer, Kateřina
Šádová či Ivan Skalík. Dostatek prostoru bude věnován
i sdílení a diskusi na toto aktuální téma.
Registrujte se bezplatně zde: www.naerasmusplus.cz/cz/sitea-centralizovane-aktivity-epale.
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ROZHOVOR

KORONAKRIZI JSME ZVLÁDLI
I DÍKY INVESTICÍM DO ROZVOJE
KLÍČOVÝCH LIDÍ VE FIRMĚ
Jak vypadá vzdělávání v petrochemickém a automotive průmyslu? Vracejí se investice do rozvoje
a vzdělávání v době koronaviru? A jaké by mělo být firemní vzdělávání, aby opravdu fungovalo?
Autor: Tomáš Langer

Janka Holúbeková
působí v oblasti HR
více než 30 let.
Řídila personální
útvary zejména
ve finančním sektoru,
ale i ve výrobě.
V současnosti pracuje
na pozici HR ředitelky
ve společnosti
MATADOR HOLDING.

Poprvé jsme se setkali v době, kdy

Popri tom bolo úžasné sledovať, ako

Skupina MATADOR má v portfóliu

jste byla šéfka útvaru vzdělávaní

sa mnohí z nich chcú rozvíjať nielen

entity s rôznym zameraním. Od

a rozvoje v společnosti Slovnaft,

po odbornej stránke, ale aj po

dizajnu, robotiky až po ťažkú výrobu.

nyní jste na pozici HR ředitelky

osobnostnej, rozvíjať svoje soft skills.

Preto v každej spoločnosti je dôraz

v Matador Holding. V čem je práce

kladený na rôzne oblasti rozvoja.

s lidmi v petrochemickém

Díky své praxi můžete srovnávat.

Zároveň je veľmi dôležité, aby

průmyslu specifická?

Je v něčem systém vzdělávání

zamestnanci jednotlivých entít vedeli

Špecifikum zamestnancov

v Matadoru specifický?

o práci kolegov z ostatných entít.

v Slovnafte je obrovská zodpovednosť

Systém vzdelávania a rozvoja musí

Preto sa chceme zamerať aj na

za bezpečnosť firmy i jej okolia.

mať svoje opodstatnenie a ciele.

rozvoj vedomostí o práci naprieč

To prináša aj vysokú náročnosť na ich

Vedieť, prečo to robíme a čo chceme

celou skupinou. Naším cieľom je

odbornosť, profesionalitu

dosiahnuť. Špecifikum je v rozvoji

väčšia prepojenosť, vzájomná

a dodržiavanie procesov a pravidiel.

zameranom na odbornosť.

spolupráca a využiteľnosť zdrojov.
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Která témata v rámci HR jste

Po vyhodnotení vidíme priestor

Za minulý rok bol v celej skupine

v posledních letech nejvíce řešili?

pri niektorých témach, resp. využiť

MATADOR index nákladov

Lze v nich vysledovat trendy?

videokurzy ako teoretickú prípravu

na vzdelávanie 1,1 % v jednotlivých

V rámci vzdelávania som riešila najmä

na prezenčnú vzdelávaciu aktivitu

entitách. V tomto roku sme ho

rozvoj manažmentu. Tým však

alebo ako zopakovanie si témy.

plánovali zvýšiť na 1,4 %, ale

nemyslím len formálne vzdelávanie,

Máme v pláne nastaviť online vzdelá-

pozastavením realizácie vzdelávacích

ale celkový komplexný prístup

vanie v určitých oblastiach, ako je

aktivít kvôli koronakríze dosiahneme

v rozvoji manažmentu, vrátane

BOZP, vstupné či pravidelné školenia.

nižší index.

s vysokým potenciálom, aktívnej

Máte tip, jak zaměstnance ke

Promění se investice do vzdělávání

práce so spätnou väzbou a pod.

vzdělávání přitáhnout, motivovat?

v souvislosti s aktuální situací

Ďalej to bolo systémové využívanie

To je spoločná úloha manažérov

kolem pandemie koronaviru?

interných zdrojov v rámci vzdelávania

a HR. Poznať vzdelávacie a rozvojové

Som presvedčená, že áno. Veď aj

a rozvoja. Šírenie jedinečného know-

potreby zamestnancov a potreby

vďaka tomu, že sme investovali

how spoločnosti v zdravej kombinácii

spoločnosti na profesionalitu

do rozvoja manažérov a kľúčových

s externými informáciami a novými

a odbornosť ľudských zdrojov. Nájsť

ľudí, sme sa vedeli hneď na začiatku

poznatkami. Taktiež dať možnosť

prienik a poskytovať vzdelávacie

koronakrízy efektívne zmobilizovať,

a priestor zamestnancom ako

aktivity, ktoré zamestnanci skutočne

komunikovať, spolupracovať a hlavne

interným lektorom. Zvyšovať tým

potrebujú, dávajú im zmysel

prevziať zodpovednosť za riešenie aj

angažovanosť a motiváciu

a zároveň sú prínosom pre celú

takých vecí, ktoré sme predtým nikdy

zamestnancov, ale aj odbornú,

firmu. Pre zamestnancov môže byť

nepotrebovali riešiť. Taktiež vďaka

finančnú a časovú efektivitu. Teší ma,

veľkým stimulom to, že majú podporu

investícii do rozvoja vysoko odborných

že aj externí lektori začínajú viac

v implementácii nových poznatkov

vedomostí boli a sú kolegovia

využívať v procese vzdelávania reálne

do ich práce a že sa ich nadriadený

pripravení na zmeny a nové výzvy.

prípady účastníkov, nie iba simulácie.

zaujíma o to, čo nové sa naučili a ako

Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov

to vedia transformovať do praxe.

nástupníctva, zamestnancov

pre zamestnancov, ale ako

Kolik prostředků investujete do

Dať jednoznačnú metodiku

zosúladenie súčasných a budúcich

vzdělávání a rozvoje?

na meranie návratnosti investície

potrieb firmy a potrieb konkrétneho

Vedeniu spoločnosti na rozvoji našich

do vzdelávania je na Nobelovu cenu!

zamestnanca a snažím sa, aby sami

kolegov záleží, osobne sa zúčastňuje

Je skutočne náročné exaktne zmerať

zamestnanci prevzali zodpovednosť

viacerých rozvojových aktivít najmä

vplyv vzdelávania na rozvoj a posun

za svoj vlastný rozvoj v synergii

pre manažérov a sleduje progres.

účastníkov vzdelávania.

s priamym nadriadeným.
Využíváte u vás online vzdělávání?
Online vzdelávanie sme doteraz
systémovo nevyužívali, aj keď určité
zámery boli pripravované. Pred
koronakrízou sme mali rozbehnutý
projekt Pegas na rozvoj manažérskych
zručností. Počas koronakrízy sme sa
snažili účastníkom poskytnúť určitú
náhradu online formami – webinármi
a videokurzami. Spätná väzba
na webináre bola menej priaznivá.
Účastníkom chýbal osobný kontakt
a vnímali menšiu aktivitu.
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Využívame to, čo pravdepodobne

A na závěr tradiční

väčšina firiem – spätnú väzbu

otázka. Kdo nebo co

nadriadeného, príp. i kolegov.

je pro vás profesně

V rámci hodnotenia sú hodnotené

největší inspirací?

výkon cez plnenie stanovených

Neviem jednoznačne

výkonových cieľov, kompetencie

odpovedať, resp.

zamestnancov a plnenie rozvojových

menovať jednu

cieľov. Nadriadený má tak možnosť

osobu alebo aktivitu.

zhodnotiť, či nastala zmena, a teda

Sú to najmä ľudia

či vzdelávanie malo požadovaný efekt.

autentickí,

Taktiež využívame 360° spätnú väzbu.

s vnútornou
integritou, ktorí

Jaké by mělo být firemní vzdělá-

vedia prejaviť popri

vání, aby opravdu fungovalo?

svojej vysokej

Musí byť založené na prieniku potrieb

profesionalite svoju

firmy (súčasných, ale hlavne

ľudskosť, radosť

budúcich) na kvalifikáciu jej

a úsmev. Nezáleží

zamestnancov v porovnaní

na tom, či je to

so súčasným stavom odbornosti

manažér alebo bežný

a kompetencií zamestnancov.

zamestnanec.

Aby to fungovalo, je potrebné vytvoriť

Som vďačná za to,

systém, dodržiavať kontinuitu, dbať

že som mala a stále

na atraktivitu tém, lektorov, voľby

mám okolo seba

vhodných foriem a metód vzdeláva-

dostatok takýchto

cích aktivít.

ľudí. Profesnou

A ako samozrejmosť vytvoriť

inšpiráciou je pre

prostredie podporujúce okamžitú

mňa aj spätná väzba

aplikáciu získaných vedomostí

od mojich bývalých

a zručností v praxi. Aby sme si boli istí,

podriadených, ktorí

že to tak máme nastavené, je dôležité

si vybudovali

komunikovať a počúvať spätnú väzbu

úspešnú kariéru.

od účastníkov, ich nadriadených

A inšpiráciou je i to,

a lektorov. Vyzerá to jednoducho...

keď môžem pomôcť
a inšpirovať iných.

Ano, ale zase tak jednoduché to
opravdu není. Co by podle vašeho

A co třeba oblíbená

názoru mělo být prvním krokem

odborná kniha?

k tomu, aby se nastavení systému

Dlhodobo je to kniha

vzdělávání a rozvoje lidí opravdu

Jima Collinsa "Good

vydařilo?

to great". Knihy

Prvým krokom má byť správna

Stephena Coveyho,

identifikácia a analýza vzdelávacích

Mariána Jelínka,

potrieb. Jednoducho musíme vedieť

Simona Sineka, Dana

čo, koho a prečo chceme rozvíjať.

Arielyho, Malcolma

To nám pomôže nastaviť cielený

Gladwella a ďalších

a efektívny systém vzdelávania.

autorov.
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OTÁZKY & ODPOVĚDI

JAKÝ KURZ BYSTE PRO SEBE
CHTĚLI PŘIPRAVIT?
Období prázdnin přímo svádí k nějaké neobvyklé a méně závažné otázce. A tak jsme se
v tomto čísle několika osobností zeptali na to, jaký kurz by pro sebe chtěli připravit, kdyby měli
tuto neomezenou možnost. Některé odpovědi vás možná překvapí.
Vzhledem k současné době plné změn, inovací, agilních metod práce, nových nástrojů a postupů bych se s velkou
dávkou pokory, respektu a opravdovosti zajímal o témata ve vztahu k jedinci a týmu jako integrita, význam hodnot
a práce s nimi, celistvá osobnost a autentičnost, vytváření učícího se prostředí, tým jako základ učící se
organizace aj. Tato témata nejsou možná tak "trendy", kladou však na účastníky vysoké nároky z hlediska jejich
pozornosti, sebereflexe a zodpovědnosti za vlastní proces učení se. Kladou také vysoké nároky i na vzdělavatele,
kteří vědomě pracují dle situace v rolích trenérů, koučů, facilitátorů a "umožňovatelů" procesů transformačních
změn na úrovni osobní a týmové.
Lubomír Kouřil, specialista ŠKODA Akademie, ŠKODA AUTO a.s.
Pokud bych měla neomezené možnosti (a to nejen finanční), chtěla bych připravit trénink zvládání stresu
(psychohygieny), a ne jen jednodenní, ale dlouhodobější a systematický s možností konzultací s lektory/terapeuty.
Prošli jsme fúzemi společností a nyní čelíme tlaku některých našich zaměstnanců, kteří se při ošetřování pacientů
bojí nakažení COVID-19. Všechny tyto okolnosti mají vliv na zvládání stresových situací, kterých je každodenně
hodně. Ve zdravotnictví nás trápí také syndrom vyhoření, netečnost a neochota empaticky jednat s klienty,
pacienty. Bohužel jsme ještě nedospěli k systematické podpoře našich lidí v tak náročných profesích, jaké
ve zdravotnictví jsou. Takovou podporu bych chtěla připravit.
Šárka Snížková, HR Director, EUC a.s.
S radostí mohu říct, že jsem si paradoxně díky koronaviru splnila sen, jakkoli se nejedná o kurz, ale o celý
rozvojový program. Už na začátku roku jsme se chtěli pustit do kvalitního rozvoje leaderů. Krize a s ní spojená
potřeba šetřit zdroje (časové, finanční i další) nás ale přiměla k tomu celou myšlenku obrátit naruby. Namísto
hierarchického přístupu jsme program otevřeli všem motivovaným manažerům bez ohledu na jejich pozici ve firmě,
namísto spoléhání se na spolupráci s externími agenturami a jejich know-how jsme se s naším generálním
ředitelem stali sami facilitátory celého programu a zároveň do programu přijali ty manažery, kteří jsou ochotní
nejen know-how přijímat, ale i sdílet dále. Program jsme nevnucovali těm, kdo v tuto chvíli nevnímají potřebu se
rozvíjet, a soustředíme se na ty, kdo mají motivaci, energii i čas se společně vzdělávat a rozvíjet. Zároveň jsme
obvyklý formát jedno či dvoudenních školení rozdělili do více několikahodinových online setkání.
I když jsme teprve na začátku, musím říct, že paradox omezení nám umožnil zrealizovat experiment,
o kterém by se nám v dobách před koronavirem jen zdálo.
Dagmar Suissa, Chef HR Officer, NN Insurance CZ
Při prvním pohledu na tuto otázku jsem si řekl: "Hele to bude jednoduché", ale při druhém a třetím pohledu si
říkám, že je obrovská zodpovědnost a závazek připravit si něco jen pro sebe. Hlavně z toho důvodu,
že nejhorším účastníkem jakéhokoliv školení, zvláště toho, které připravuji já, je můj vnitřní kritik. Je těžké
zavděčit se sám sobě. První myšlenka, která mě napadla, byla digitalizace. V letošním roce na nás jako
vzdělavatele dopadá více než kdy jindy potřeba hledat digitální formy našich aktivit. Internet je poslední dobou plný
inspirací digitálního vzdělávání. Občas mi dělá problém se ve světě digitálního vzdělávání neztratit.
Proto bych si pro sebe napsal trénink "Jak se najít v digitálním světě vzdělávání". Jeho cíl by byl jednoduchý –
naučit se vhodně volit a kombinovat formy digitálního a osobního rozvoje pro potřeby klientů, se kterými
pracujeme. Hlavně proto, aby byl rozvoj co nejvíce efektivní. Druhým mým cílem na tomto kurzu by bylo naučit se,
jak nepodlehnout tlaku doby a okolí. Jsem nadšeným zastáncem digitálního rozvoje. Někdy je těžké vysvětlit
zadavatelům vzdělávání, že nestačí e-learning, který bohužel není "všespásný" a nenaučí "všechny všechno".
Zkrátka umět si říct, co je digitálně vhodné a na co je lepší zvolit třeba kombinaci různých forem vzdělávání.
Tomáš Stibal, tým digitalizace a metodika vzdělávání, Česká spořitelna, a.s.
V takovém případě bych ráda absolvovala kurz k metodě sociomapování, což je klíčový nástroj, který skrze
metaforické chápání mezilidské "blízkosti-vzdálenosti” umisťuje lidi v týmu na mapu a díky této vizualizaci
analyzuje a následně podporuje efektivní spolupráci a komunikaci uvnitř týmu i napříč organizací. Obecně se
domnívám, že by "paušálně" měla být více rozvíjena empatie, dovednost potřebná pro život v 21. století.
Například v Dánsku ji mají jako povinný předmět, tzv. Klassens tid (Čas pro třídu) pro žáky ve věku 6–16 let,
a učí se tak porozumět problémům ostatních a najít řešení. A může to být i důvod, proč se Dánové každoročně
umísťují mezi nejšťastnějšími lidmi světa.
Olga Běhounková, odborná asistentka FF UK, členka redakční rady Firemního vzdělávání
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APLIKACE PRO VÁS

APLIKACE PRO VÁS:
TALENTLMS
Autor: Tomáš Langer

V tomto čísle netradičně představíme tři různé aplikace, které budou mimo řadu dalších nástrojů a softwarů
podrobněji představeny na letošní showcase LEARN & TECH 2020 v Praze.
TalentLMS je celosvětově oceňovaná platforma pro řízení vzdělávání, která je
díky firmě SantiaX kompletně v češtině. "Vzdělávačům" umožňuje skládat
vlastní kurzy, kombinovat prvky offline a online studia díky integrovaným videokonferencím a dělat promyšlená rozhodnutí na základě přehledných dat.
Samozřejmostí jsou automatické notifikace nebo napojení na HR systémy.
Zaměstnanci si užijí sbírání odznaků, odemykání úrovní a kurzů nebo mobilní
aplikaci, kam si kurzy stáhnou a studují i bez připojení na internet. V odkazu
níže rovnou zdarma vyzkoušejte, jak může vypadat vaše vlastní TalentLMS.
https://www.talentlms.com/index/aff:santia

OTTOLEARN
OttoLearn je aplikace založená na principu microlearningu
s využitím gamifikace. Každý den dostanete výzvu, abyste odpověděli
na několik otázek, což vám zabere maximálně dvě minuty.
Na základě správnosti a jistoty odpovědí aplikace zhodnotí vaše skóre
– tedy vědomosti v jednotlivých oblastech. Podle výsledků následující
dny řešíte personalizované úlohy, dokud učivo dokonale nezvládnete.
V OttoLearn dokážete vytvořit kurz na jakékoliv téma. Díky detailní
analytice vidíte největší vědomostní mezery, rychlost jednotlivých
odpovědí a také celkový obraz studia všech účastníků.
https://www.ottolearn.com

LUMINA SPLASH
Aplikace Lumina Splash pochází z dílny britských autorů osobnostní diagnostiky
Lumina Learning® a v Čechách ji reprezentuje především společnost humancraft.
Uživatelům nabízí možnost prozkoumat osm oblastí své osobnosti v porovnání
s normovanou populací. Svůj osobní portrét do digitálního rozhraní mohou
nahrát buď skrze QR kód umístěný v placené verzi osobní zprávy, nebo se mohou
zdarma otestovat pomocí krátkého screeningového dotazníku. Svůj profil mohou
porovnat s profilem dalších kolegů nebo přátel, kteří jim ho nasdílí. Aplikace
obsahuje tipy a doporučení ke vzájemné spolupráci porovnávaných kolegů.
Dostupná je ve verzi pro Android i Apple zařízení.
https://luminalearning.com/our-solutions/lumina-splash-app
FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
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DIGITÁLNÍ ZDRAVÍ ZAMĚSTNANCŮ
– INVESTICE K NEZAPLACENÍ
Volal mi kamarád. Kus chlapa, chytrý a úspěšný IT specialista. Zkolaboval, je na neschopence
a přemýšlí, co dál se životem. Jak souvisí naše digitální zdraví a výkonnost v práci? Velmi.
Prioritu ale v našem světě, orientovaném na výkon, nemá. Na jak dlouho?
Autor: Lukáš Barda, offline agilní kouč, ajťák a lektor, jsem@lukasbarda.cz

Lukáš Barda učí, jak
se orientovat a žít
v současném
digitálním
a zrychleném světě.
Efektivně
a v pohodě.
Šíří osvětu
o digitálním zdraví
a prevenci mrtvice.
K tomu řídí projekty
a pomáhá zavádět
agilní principy
do praxe.
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Tento článek byl původně čistě

Nedivím se jim – mám to podobně.

Když se koukneme na svět přes

o digitálním zdraví. Rozhodl jsem

Vždyť všude kolem vidíme úspěch

fakta, rozkol mezi realitou a iluzí na

se ale začít u našeho mentálního

a spokojenost.

internetu je zcela patrný už

zdraví. Z něj totiž to digitální

Na potíže máme pilulky, od bolesti

na první pohled. Vezměme si

vychází. Pokud jsem dostatečně

hlavy přes doplnění energie až po

výsledky nedávných průzkumů

v pohodě, silný a vím, co chci, mám

smutek a špatnou náladu. Instantní

spokojenosti v práci. Téměř čtvrtina

menší potřebu chronicky prokras-

řešení, úspěch a spokojenost pak

(23 %) respondentů v něm říká, že by

tinovat, upadat do mělkých aktivit

očekáváme všude. Zapomínáme ale

chtěla změnit práci do měsíce, 45 %

na síti a do závislostí spojených

na to, že za každým úspěchem je

pak do půl roku. Nebo si vezměme

s technologiemi.

spousta diskomfortu a že neúspěch

rozvodovost. Ta je v ČR okolo 50 %.

Na kurzech potkávám lidi, kteří se

a chvíle, kdy jsme dole, k životu také

Kde jsou v realitě všichni ti šťastní

chtějí zbavit závislosti na online.

patří. Ty si ale na sítích navzájem

lidé z fotek na internetu či

Jsou netrpěliví, chtějí řešení

neukazujeme a neumíme je často

v reklamách? Jestli na sebe jen

na počkání a hlavně bezbolestně.

zvládat.

nehrajeme nějakou habaďúru!

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
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Jak to souvisí s firemním prostředím?

Za vaše peníze samozřejmě. Je to běh

Víte, jak je to u vás? Jak o vás lidé

Velmi. Vaši zaměstnanci jsou také lidé.

na dlouhou trať, ale povede k větší

mluví? Doporučil by vás kamarádům,

Jako já nebo vy. Také mají ambice, sny,

spokojenosti, angažovanosti a loajalitě.

nebo u nich spíš vyzvídá, zda nemají

potřeby, starosti. Pokud je člověk

To pak ve výsledku vede k nižší

volné pozice, a na vás jen nadává?

dostatečně motivovaný a spokojený,

fluktuaci. Nemusím vám připomínat,

odvděčí se lepším výkonem a tím, jak

kolik stojí nový zaměstnanec.

DIGITÁLNÍ ZDRAVÍ ZNAMENÁ VYŠŠÍ

o zaměstnavateli mluví se svým okolím.

Doporučuji si také "nalít čistého vína"

EFEKTIVITU A PRODUKTIVITU

A o výkon a renomé v dnešním světě

a odpovědět si, jaký je váš opravdový

Další věcí, kterou asi nechcete, je, aby

orientovaném na výkon a definovaným

přístup k zaměstnancům. V praxi se

vám lidé "probendili" pracovní dobu

recenzemi přece jde, ne?

potkávám se třemi nejčastějšími:

na sociálních sítích sledováním životů

PROČ DIGITÁLNÍ ZDRAVÍ
SVÝCH LIDÍ ŘEŠIT?

1. Použít lidi a moc je neřešit.

a videí přátel. Potřebujete člověka

2. Použít lidi a moc je neřešit, ale

motivovaného a angažovaného, který

tvářit se, že mi na nich záleží.

někam směřuje. Který ví, co chce, a je

Protože o ně nejspíš nechcete přijít,

3. Opravdu se starat a zajímat o

mají často unikátní know-how, znají

zdraví a spokojenost svých

životy jiných a prokrastinovat. Jednou

zaměstnanců.

jsem zahlédl výrok člověka, který si

prostředí a získat náhradu je drahé

aktivní. Jinými slovy, nepotřebuje žít

a náročné. Když člověk vyhoří a sesype

Odpověď na tuto otázku vám pomůže

zrušil LinkedIn: "Nemám čas sledovat

se, má to dopad nejen na něj, ale

ujasnit si, co u vás ve firmě potřebujete

tuny podprůměrných a zbytečných

i na firmu, v níž pracuje. Vždy je v týmu

a jak efektivně investovat peníze.

příspěvků nižšího managementu."

nějaký Tomáš nebo Marek, někdo

Znovu se ale dostáváme k penězům.

A o tom to celé je. Svůj čas a energii

prakticky nezastupitelný, a jeho

Všechny investice do zaměstnanců

buď investuji do sledování balastu,

výpadek hodně bolí. Ano, investice

něco stojí. Tyto investice jsou nejhůře

anebo vytvářím hodnotu. Tuto volbu

do lidí něco stojí a občas se zdá být

zdůvodnitelné a škrtají se jako první.

máme všichni. Kreativní cesta se dá

zbytečná. Ale situace s koronou nám

Když pošlete zaměstnance na kurz

naučit. Jde o kombinaci rutin, návyků

ukázala, jak rychle může ke krizové

Excelu, vrátí se s novou konkrétní

a vhodných digitálních nástrojů.

situaci dojít. Všechno se dá vyřešit

dovedností. Naučí se třeba vytvářet

Vyžaduje ale také vnitřní motivaci,

za běhu, ale pokud jsem na krizi

kontingenční tabulky. Jenže co je cílem

trpělivost a kvalitní vztahy.

alespoň trochu připraven, bolí méně

soft-skills kurzů? Často jde o nějakou

a dopady jsou menší. Nejčastější

novou dovednost, aby se člověk cítil

JAK SI UDRŽET DIGITÁLNÍ ZDRAVÍ?

formou investic do zdraví zaměstnanců

lépe v nějaké situaci nebo ji dokázal

Bavíme se o digitální závislosti a se

jsou různé dny zdraví, wellbeing

lépe vyřešit. A to se velmi špatně měří.

závislostmi obecně je to složité. Buď to

a mental health programy. Prevence

Jde o střípek ve skládačce spokojenosti

nutkání ovládnu a technologie si

vyhoření je jejich součástí téměř vždy.

v práci. Ano, existuje Kirkpatrickův

dávkuji, nebo si je musím odepřít

Ale nejjednodušší, co můžete pro své

model, ale hodí se pro dlouhodobější

úplně. Druhá varianta není v online

lidi udělat, je, že se o ně budete starat

vyhodnocení? Širší pohled dává

světě moc reálná. Proto nastavte limity

a zajímat se. Ptejte se jich a naslou-

pravidelné měření angažovanosti.

a pravidla používání a ty dodržujte.

chejte. Oni vám řeknou, co potřebují.

Průměrná hodnota v korporátním

Nedaří se? Blokujte si k online přístup.

Třeba tak ušetříte za benefity, o které

prostředí se pohybuje kolem 60–70 %.

Existuje spousta aplikací (váš mobil už

vlastně nikdo moc nestojí, nebo

To znamená, že 60 % lidí o svém

jednu obsahuje – Čas u obrazovky

za kurzy, které si lidé jen odsedí.

zaměstnavateli mluví pozitivně.

v iPhone a Digitální rovnováha / zdraví
/ zůstatek na Androidu), které vám
s tím pomůžou. Zkuste ale ten
nejjednodušší trik – prostě ten telefon
nemějte neustále po ruce. S online je
to jako s čokoládou. Buď ji mám doma
a vydržím ji nesníst, nebo ji prostě
v dosahu mít nemůžu.
A buďte na sebe hodní. Když mám
čokoládu rád, tak si přece někdy
kousek dám. Ale nepřejídám se.

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
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ROZVOJ LIDÍ VE FIRMĚ

HR V DIGITÁLNÍ DOBĚ
V reakci na aktuální situaci letos řada firem zavedla či podpořila práci z domova. Mnohdy pod
tlakem, kdy firmy nebyly na "home office" připraveny po pracovněprávní ani technické stránce.
Právě technická stránka se stala klíčovým faktorem jejich fungování.
Autorky: Xenie Kaliničenková, recruiter, Accenture Central Europe, BV, xenia.kalinicenkova@gmail.com,
Olga Běhounková, odborná asistentka FF UK, olga.behounkova@ff.cuni.cz

Xenie Kaliničenková
je recruiterka
ve společnosti
Accenture pro
Českou republiku,
provádí nábor IT
specialistů.
Olga Běhounková
je odbornou
asistentkou Katedry
andragogiky
a pers. řízení FF UK
a členkou redakční
rady Firemního
vzdělávání.
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Online schůzky či telekonference

mnoha procesů, které jsme schopni

JAKÁ JSOU OČEKÁVÁNÍ?

namísto osobních schůzek,

zajistit pomocí moderních infor-

Tam, kde došlo k propouštění, lze

interaktivní online kurzy

mačních a komunikačních technolo-

očekávat, že se bude opět nabírat,

a skupinové aktivity

gií (ICT). Z hlediska firemních

i když v nižší intenzitě, než tomu bylo

prostřednictvím Skype, Zoom,

procesů se ocitáme v době, kdy

před krizí. Kde se naopak

Microsoft Teams namísto

témata, jako jsou digitalizace

nepropouštělo nebo musela být

prezenční výuky, dále kurzy ve

pracovních aktivit, propojenost

dočasně zastavena činnost,

virtuální a rozšířené realitě,

interních systémů a vzdálený přístup

se i nadále budou hledat řešení, jak

učení se a sdílení dokumentů

k informacím, bezpečnost práce

lépe využít stávající kapacitu a lidský

v cloudu, online platby za nákupy

z domova, částečné úvazky, flexibilní

potenciál.

a řada dalších se najednou staly

pracovní doba, už nejsou novinkou

V době karantény byly některé

samozřejmostí.

či trendem, ale nutností.

činnosti ze dne na den v úpadku, jiné

Technologie a digitalizace hrají

Postupně lze zaznamenat tendenci

naopak získaly na významu. K nim

v dnešní době ve firemním

k pozvolnému návratu do běžného

lze řadit bezesporu vzdělávání,

vzdělávání zásadní roli a díky situaci

života – co tedy můžeme očekávat

rekvalifikace, sociální pomoc, rozvoj

kolem koronaviru došlo k urychlení

v nadcházejícím období ve firmách?

technologií pro spolupráci na dálku.

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ LIDÍ VE FIRMĚ

pracovat se zaměstnanci.
Na základě interních firemních dat
o zaměstnancích lze využít všech
jejich znalostí a zkušeností
a případně jim v organizační
struktuře nabídnout jiné místo, buď
rozvojově, nebo, je-li jejich současná
pracovní pozice nadbytečná, jiné,
a předejít tak ztrátě jejich zkušeností
a know-how a jejich odchodu z firmy.
KLÍČEM JSOU DIGITÁLNÍ
KOMPETENCE
Digitální kompetence pracovníků lze
NOVÁ DOBA VYŽADUJE

Nedílnou součástí digitalizace

NOVÉ TALENTY

v organizacích je práce s velkými daty,

Otázky využití talentu a lidského

cloudové platformy, zavádění umělé

potenciálu ve firmách jsou ještě

inteligence a robotiky v rámci

významnější nežli dříve. Současnost,

personalistiky. Zpracování dat

která je spojena s érou Průmyslu 4.0 či

a datová analýza mohou být

Práce 4.0, zvyšuje poptávku po agilitě

aplikovány v rámci personálního

zaměstnanců především v oblasti

plánování, adaptace pracovníků

získávání a aplikace nových schopností

a získávání zpětné vazby, řízení

a dovedností. Mění se struktura trhu

pracovního výkonu a hodnocení, ale

práce, z důvodu prudkého vývoje ICT

též ve vzdělávání, plánování osobního

jsou poptávány nové kompetence.

rozvoje a řízení kariéry.

Obzvlášť lze očekávat nárůst poptávky

Digitální pohovory a nahrávky

po specialistech zajišťujících cloudová

hlasových profilů pro pohovory již

řešení pro přístup k informacím,

získaly na popularitě, sociální sítě se

propojení komunikačních kanálů přes

staly jedním z klíčových prostředků při

interní sociální sítě, kyberbezpečnost.

vyhledávání kandidátů, diagnostické

Organizace potřebují nové talenty

testy a AC jsou nahrazovány gamifikací

a nyní jsou v kontextu digitalizace

nebo jinými typy digitálního testování.

nuceny používat nové metody.

V neposlední řadě datová analýza,

Digitalizace se stává nedílnou součástí

vývoj robotiky a umělé inteligence

všech oblastí organizačního řízení,

umožňují personalistům rychleji

včetně personálního.

analyzovat informace a efektivněji

chápat jako průřezové kompetence,
které zahrnují práci s informacemi
a digitálními technologiemi. Umožňují
také získávat další kompetence.
Digitální technologie zásadně formují
i oblast firemního vzdělávání.
Digitální přístup k informacím
umožňuje vzdělávat se kdykoliv
a kdekoliv, nehledě na to, kde se
pracovník nachází, a to na svém
počítači, tabletu nebo telefonu.
Umožňuje tak zvyšovat úroveň
a atraktivnost vzdělávání
v organizaci při nižších nákladech.
Obrovský potenciál mají virtuální
či rozšířená realita, ve kterých se lze
učit například technologické postupy
či prodejní dovednosti. Postup lze
zhlédnout opakovaně, s komentářem
a vysvětlivkami. Kurzy v simulovaném
prostředí jsou díky své názornosti
bezpečnější a efektivnější než jiné
vzdělávací metody.
Digitalizace přišla velice náhle a stala
se pro některé organizace dokonce
záchranou. S předpokládanými
ekonomickými dopady situace kolem
koronaviru budou muset firmy
efektivněji využívat své zdroje
a zajistit včasnou technickou
vybavenost.
Na druhou stranu však tato situace
ukázala, že sama digitalizace nemůže
nikdy nahradit osobní komunikaci
a kontakt s ostatními – nejen
ve firemním, ale i v osobním životě.

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
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UMĚLÁ INTELIGENCE
VE VZDĚLÁVÁNÍ
Umělá inteligence zažívá v posledních letech velký boom, zejména díky hlubokému učení.
Je jedním z dominantních driverů stále rychlejších proměn okolního světa. Lze ji však využít
i ve vzdělávání, a pomoci tak lidem zvládat nároky, které na ně tyto změny kladou.
Autor: Kryštof Ekl, scénárista e-learningů, SantiaX, krystof.ekl@gmail.com

Kryštof Ekl studuje
andragogiku
a personální řízení
na FF UK, zabývá se
efektivním učením
a možnostmi využití
technologií
ve vzdělávání.
Pracuje jako
scénárista
e-learningů
ve firmě SantiaX.
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Co si vůbec pod pojmem umělá

Právě hluboké učení přitom

Podívejme se nyní na pojmy

inteligence (artificial intelligence,

AI metody nejvýrazněji odlišuje

hlubokého učení a tréninkových

AI) představit? Správně tento

od jiných, proto tento pojem bývá

datasetů podrobněji. Hluboké učení

pojem označuje oblast informač-

někdy používán jako synonymum

zjednodušeně umožňuje AI metodě,

ních technologií, nikoliv jednotlivé

pro AI. Příprava datasetů (tedy

aby se sama zlepšovala v zadaném

příklady její aplikace. Tato oblast

souborů dat, s nimiž umělá

úkolu. Potřebuje k tomu právě jasně

zahrnuje především práci

inteligence pracuje) je ale neméně

stanovený úkol a dostatečně kvalitní

s pokročilými matematickými

důležitou součástí, dokonce se říká,

tréninkový dataset. Ten musí

a statistickými modely, přípravu

že AI metoda může být jen tak

zahrnovat jednak dostatečně velký

datasetů a tvorbu algoritmů

dobrá jako dataset, na kterém se

vzorek vstupních dat, se kterými

strojového učení (machine

učila. AI je tedy dobré vnímat jako

bude AI metoda po vytrénování

learning), případně jeho komplex-

podmnožinu IT, která obsahuje

pracovat, jednak sadu správných

nější podmnožiny – hlubokého

strojové učení, které zahrnuje

výsledků úkonů, které s nimi má

učení (deep learning).

hluboké učení.

provést.

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
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využít k opravování výslovnosti,
v oblasti komunikačních dovedností
pak například k analýze intonace
a obsahu projevu. Díky tomu tak lze
se vzdělávacím programem skutečně
mluvit a následně dostat zpětnou
vazbu k výslovnosti nebo frekvenci
používání určitých slov. Na základě
těchto dat se pak přizpůsobí i další
lekce. Výhledově lze očekávat, že
JAK VYTRÉNOVAT AI?

VYUŽITÍ AI VE VZDĚLÁVÁNÍ

vzdělávací programy budou umět

Pokud bychom například chtěli

Vzdělávací platforma postavená na

obdobným způsobem pracovat

"vytrénovat" AI metodu pro rozpozná-

umělé inteligenci může rychle odhalit,

i s mimikou a gestikulací uživatelů.

vání obličejů, tréninkový dataset by měl

jaká témata a koncepty dělají danému

Co se týče automatizace vytváření

obsahovat velké množství různých

studujícímu problémy a co už naopak

obsahu, lze díky AI metodám mimo

fotografií s obličeji. Zastoupeny by

ovládá, a podle toho mu obsah

jiné automaticky vybrat relevantní

měly být rovnoměrně jak mužské

přizpůsobit. Uživateli tak budou

zdroje k zadanému tématu, zpracovat

a ženské obličeje, tak všechny barvy

připravovány lekce a cvičení na ty

je do souvislého textu a dodat k němu

pleti – dataset by měl být vyvážený.

problémy a přesně v té obtížnosti,

odpovídající grafiku i jednoduchý kvíz.

AI metoda se skrze hluboké učení snaží

které potřebuje. Stejně tak lze

Přestože výsledný produkt bude

sama přijít s postupem, jak úkol splnit.

vyhodnotit formu učení, která

zřejmě spolehlivě rozpoznatelný

Postup aplikuje na vstupní data, aby

danému člověku nejvíce vyhovuje.

od obsahu vytvořeného člověkem,

přišla s určitým výstupem, v našem

Pro stejné téma tak někdo uvidí lekci

mohou AI metody celý proces

příkladu se tedy pokouší identifikovat

s videem, někdo s textem, grafy

výrazně urychlit.

obličeje na fotografii. Svůj výsledek

a tabulkami. Mimo to se AI metody

následně porovná se zadanou sadou

mohou postarat o správné načasování

BUDOUCNOST AI?

správných výstupů, a pokud zjistí, že je

a připomínání lekcí dle zásad rozlože-

Díky AI bude možné vzdělávání stále

její výsledek nesprávný, sama upraví

ného opakování i o doporučování

lépe přizpůsobovat na míru

postup, kterým k výsledku došla. Hledá

dalšího obsahu. Kombinací všech

danému uživateli a zároveň

přitom v datech vzorce, které jí pomo-

těchto prvků pak výrazně vzrůstá

uživatelské rozhraní značně

hou správný výsledek určit – buduje si

efektivita vzdělávacího procesu. Velmi

přibližovat reálným situacím.

jakousi "intuici". V nevyváženém

úspěšné je v této oblasti například

A tak se budeme moci učit stále

datasetu je ovšem i tato nevyváženost

čínské Squirrel AI, které se zaměřuje

efektivněji. V kombinaci s usnadněním

určitým vzorcem, který může práci AI

na středoškolské učivo a údajně

vytváření nového obsahu AI poskytuje

metody ovlivnit. Pokud by v našem

dokáže studentovy znalosti

nástroje pro zvládnutí nároků

příkladu byla určitá barva pleti zastou-

a preferovaný způsob učení

na neustálý rozvoj, kterým bude stále

pena výrazně méně, AI metoda by

diagnostikovat za 3 hodiny lépe

více zaměstnanců ve stále větší

obličeje této pleti neuměla spolehlivě

než lidský učitel za 2 roky.

míře čelit.

rozpoznat. S dostatečně velkým

Díky umělé inteligenci se navíc může

a kvalitním datasetem se může naučit

proměnit uživatelské rozhraní

některé úkoly plnit spolehlivěji než lidé.

vzdělávacích programů i rozsah

Příklady hlubokého učení jsou

poskytované zpětné vazby, zatím

rozpoznávání hlasu, analýza textu či

zejména díky rozpoznávání

rozpoznávání obrazu. A jak to vše lze

hlasu. Aplikací AI metod lze

využít pro vzdělávání? AI umožňuje

umožnit ovládání hlasem,

personalizaci vzdělávacího obsahu

a odstranit tak potřebu myši

a forem, zefektivnění zpětné vazby

a klávesnice. V oblasti učení jazyků

a automatizaci vytváření obsahu.

je rozpoznávání hlasu navíc možné
FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
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RECENZE

ZVYŠTE SVOU SOUSTŘEDĚNOST
Dvě zajímavé publikace zevrubně řeší zdroje nesoustředěnosti a metody, jak zvýšit svou
koncentraci v zaměstnání i jiných činnostech. Jednu lze doporučit jako praktickou příručku,
druhou jako odborněji pojatý text plný mnoha souvisejících příkladů.
Autor: Jan Kříž, redaktor Firemního vzdělávání, jankriz.fv@gmail.com

Aby mohl být člověk opravdu efektivní,
potřebuje se do své činnosti nerušeně
ponořit. V době e-mailů, telefonátů,
sociálních sítí a dalších rušivých faktorů
se úsilí o dosažení dlouhodobé
koncentrace stává jednou z hlavních
priorit. V tom si čtenář může vybrat
mimo jiné mezi publikacemi Hluboká
práce Cala Newporta a Nenechte se
vyrušit Marca von Münchhausena.
Kterou lze doporučit více?
Nenechte se vyrušit je praktická
a uživatelsky přívětivá příručka. Je
rozdělena do mnoha kapitol, které se
dále dělí na menší pasáže. Díky tomu jí
lze velmi snadno listovat i tehdy, když
čtenář nemá zrovna náladu na delší
čtení. Úplně na začátku si lze také

14

|

vyplnit menší test, který má sdělit,

Při rychlém listování se před čtenářem

autor nedá sám práci při formulaci

nakolik dotyčnému v životě chybí

rýsuje vidina mnoha hodin

e-mailů tak, abyste mu mohli snadno

koncentrace. V různých částech

prokousávání se stranami

odpovědět.

publikace se nacházejí upozornění

homogenního textu. Hluboká práce

Nenechte se vyrušit požaduje

STOP následovaná různými postřehy

ale obsahuje mnoho citací, příkladů

po čtenáři méně energie, kterou je

a otázkami určenými čtenáři. Autor

a příběhů, které živě doplňují hlavní

nutno investovat, aby se projevily

usiluje o interaktivitu, snaží se čtenáře

sdělení knihy. Autor například

první výsledky. Hluboká práce je

pobízet k samostatnému myšlení.

doporučuje řídit se Paretovým

na druhé straně vhodná

Občas je text doplněn schématy

pravidlem. Tedy uvědomit si, že

pro detailnější pochopení

a obrázky. Na posledních stranách lze

za 80 procenty výsledků je většinou

problematiky s možností rozšíření si

najít třiatřicet stručně popsaných tipů,

pouhých 20 procent příčin. Vztahuje to

obzorů v mnoha dalších oblastech.

jak se lépe soustředit. Publikace tedy

například k otázce přátelství. Kniha

bere v úvahu, že její čtenáři mohou být

radí udržovat silné vztahy a investovat

Cal Newport. Hluboká práce:

převážně lidé, kteří mají chronický

do nich energii jen v případě pro nás

Pravidla pro soustředěný úspěch

problém se soustředěním. Umožňuje

skutečně důležitých lidí. S tím souvisí

v roztěkaném světě. Jan

jim tedy pracovat s knihou více

i autorovo doporučení na nepoužívání

Melvil Publishing, 2016.

flexibilně a snaží se jim jít naproti.

nebo omezení používání sociálních

Newportova kniha Hluboká práce

sítí, které uživatele zahlcují zpravidla

Marco von Münchhausen.

vypadá na první pohled méně

nedůležitým obsahem. Podobně

Nenechte se vyrušit: Cesta

přístupně než Nenechte se vyrušit.

upozorňuje na výhody neodpovídání

k mentální svobodě a vyšší

Chybí schémata či obrázky.

na e-maily za předpokladu, že si jejich

koncentraci. Portál, 2018.

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

O ČEM SE MLUVÍ

ZKRATKY V ONLINE VZDĚLÁVÁNÍ
Zkratky jsou dobrá věc, která může urychlit konverzaci nebo zkrátit text o opakující se slovní spojení.
Oblast vzdělávání není výjimkou. Nástrahou používání zkratek ale může být neznalost jejich významu.
Autor: Jan Kříž, redaktor Firemního vzdělávání, jankriz.fv@gmail.com

Narazit na zkratku je při i jen letmé

Podobný význam má zkratka LMS

Lektor pracující s UX se nespokojí

zkušenosti s online vzděláváním velmi

(Learning Management System), která

pouze s předáním nutného obsahu

jednoduché. Nelze vyjmenovat ani

označuje komplexní administrativní

studentům, ale chce zároveň vytvořit

popsat všechny. V následujících

a řídicí nástroj pro vytváření, realizaci

takové podmínky, které druhá strana

odstavcích si však některé více

a finální evaluaci výuky. Od LMS se pak

ocení. Příkladem může být vizualizace

či méně známé zkratky ze světa online

odlišuje LXP (Learning eXperience

e-kurzu do podoby sociálních sítí.

vzdělávání představíme.

Platform), která je založena na více

Rozhraní je tak studujícím povědomé

Například význam zkratky VILT

osobním a zážitkovém pojetí kurzů.

a nachází různé funkce na podob-

(Virtual Instructor-Led Training) spočívá

Výuka je díky těmto platformám

ných místech, jak jsou zvyklí z jiných

ve způsobu výuky, během níž se

výrazně interaktivní a studující mají

platforem. Nemusí se tedy namáhat

student a vyučující nenacházejí

široké možnosti podílet se na tvorbě

hledáním tlačítek nebo funkcí

na stejném místě a komunikace je

obsahu nebo jeho hodnocení formou

a mohou se soustředit na výuku.

mezi nimi zprostředkována virtuálně.

komentářů, "lajků" či sdílení. Uživatelé

Zkratkou CMS (Content Management

Zatímco VILT je zkratka označující

tedy nejsou pouhými konzumenty

System) se označuje rozhraní

samotný vzdělávací proces, pojem

předpřipraveného obsahu, ale také

pro sdílení digitálního obsahu.

VLE (Virtual Learning Environment)

jeho spolutvůrci (někdy se užívá pojem

Jednotliví uživatelé ho využívají

označuje virtuální prostředí sloužící

"prozument").

k tvorbě a sdílení svých materiálů

jako platforma ke vzdělávání. Vyučující

Ideální prostředí by mělo splňovat

s ostatními. Typickým příkladem

mohou v takovém prostředí digitálně

charakteristiky UX (User eXperience).

může být WordPress, umožňující

sdílet studijní materiály nebo komuni-

Jde o široký pojem označující

tvorbu webových stránek, ale též

kovat na dálku se studenty. Příkladem

ve vzdělávání proklientsky orientovaný

Wikipedie.

VLE může být platforma Moodle.

design vzdělávací platformy či kurzu.

Kdybychom zařadili CMS do souvislostí s uvedenými zkratkami, lze říci,
že CMS může sloužit k vytvoření VLE,
aby mohlo dojít k VILT.
API (Application Programming
Interface) je zkratka pro programy
umožňující přenos ze serverů do
osobních zařízení. Může přitom být
využit jednak jako nástroj personalizace, kdy sbírá o studentovi data
a podle toho nabízí příslušný obsah,
ale také jako úložiště dat nebo
informační uzel skládající dohromady
informace z více zdrojů.
V praxi například zaměstnanec
podstoupí kurz a na jeho konci
závěrečný test, jehož výsledek API
následně zašle třeba personalistovi
do HR informačního systému.

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
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OUTPLACEMENT

OUTPLACEMENT NENÍ LETÁK
S DESATEREM "JAK NA ŽIVOTOPIS"
Dostali jste někdy vy sami v minulosti výpověď? Pokud ano, proběhlo vše nejen právně
správně, ale také důstojně a případně i bez určité pachutě na konci? Je vůbec možné toto
negativní téma pojmout jakkoliv pozitivně?
Autorka: Petra Drahoňovská, kariérový kouč, poradce, lektor, zakladatel CareerDesigner.cz, info@petradrahonovska.cz

Petra Drahoňovská
se pohybuje v rozvoji
lidí od roku 2004.
Praxi ve vzdělávání
dospělých má jak
z pohledu řízení
velkých vzdělávacích
zakázek, tak
z pohledu lektora.
Od roku 2009 se
primárně zaměřuje
na profesní rozvoj
a změny zaměstnanců, outplacement,
a to jak individuálně,
tak skupinově,
onsite i online.
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Většinou doufáme, že se do

CO JE A CO NENÍ OUTPLACEMENT

O outplacementu mluvíme zejména

situace propouštění

Outplacement je podpůrná kariérní

v situacích, kdy jsme nuceni dát

nedostaneme, ať už jako

a psychologická služba, kterou firmy

najednou výpověď většímu počtu lidí.

zaměstnanec, tak ani jako

po celém světě více než sedmdesát

Tyto služby lze ale samozřejmě

propouštějící. Přesto se tomuto

let nabízí propouštěným. Ovšem

nabídnout i jednotlivcům.

tématu během HR praxe úplně

outplacement není totéž co

Když tedy outplacement není

nevyhneme.

propouštění. Nejde o "buzzword"

"pouhé" sepisování výpovědí

A to nejen z důvodů krizí, ale třeba

označující rozvázání pracovního

a restrukturalizační téma, oč jde a jak

také z důvodů automatizace a

poměru. Outplacement může být

tato služba souvisí se vzděláváním?

propouštění z důvodu změn ve

součástí procesu, zejména chceme-li

Souvisí s ním velmi úzce, protože se

výrobě či distribuci. Pojďme se tedy

postupovat nejen právně správně,

jedná, v případech správné realizace,

podívat na to, jakou roli v této situaci

ale také eticky a s pohledem na

o typ kariérního rozvoje a vzdělávání

hraje outplacement, jaké rozvojové

udržitelnost dobrého jména firemní

v konkrétní krizové situaci člověka.

a vzdělávací aspekty nese nebo

značky a dobré pracovní morálky té

V současném pojetí kvalitně poskyt-

čemu se při realizaci raději vyhnout.

části týmu, která propuštěna nebyla.

nuté služby jde o vyvážení 3 částí:

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

OUTPLACEMENT

JEN INDIVIDUÁLNĚ? NENÍ TO NUTNÉ
V ideálním případě je kvalitní
outplacement individuální kariérové
poradenství a kariérový koučink, kde
propouštěným platíme zpravidla
1. Diagnostické:

Ztráta práce je jednou z nejvíce

kariérové/osobnostní mapování

stresových situací, kterým můžeme

profesního portfolia klienta, tj. s

v životě čelit. Provází ji stud, obavy,

čím přichází, jakými disponuje

propad sebevědomí, u někoho apatie,

kompetencemi, znalostmi, ale i to,

u jiného agrese (třeba verbální),

jak jasnou má další vizi při hledání

osočování. Než se přechází k samotné

práce atp., tato část je vstupem

informační (vzdělávací) a aktivizační

pro následující dvě části.

(koučovací) fázi, je v profesionálně

2. Informační: klientovi se předávají

odvedené službě nejprve třeba

aktuální zdroje dat o trhu práce,

sanovat emoce. A to se na počátku

tendence vývoje trhu, trendy v

děje nejlépe individuálně. Pokud je

náboru, trendy v jeho stávajícím

tlak přejít příliš rychle do informačně

oboru i dalších, kam má zájem

vzdělávací roviny (kde, jak práci

směřovat, poskytuje se komplexní

hledat, jak na životopis), pak je často

přehled o aktuálních cestách

tato investice neefektivní, protože

hledání práce, o práci s osobní

naráží na emoční odpor v první fázi

značkou a podobně.

šoku z propuštění.

3. Koučovací, aktivizační: podpora

Druhé velké nedoporučení je realizace

klienta v updatování vlastního

interními zdroji. V minulých letech

portfolia adekvátně situaci, svým

mnoho firem experimentovalo

kompetencím a situaci na trhu,

s investicemi do interních mentorů,

práce s motivací, se SMART cíli,

koučů, lektorů. Ale zejména v tomto

akčním plánem vedoucím ke

typu krizové situace je právě interní

konkrétní krokům.

doručení služby naprosto nevhodné.
Interní kouč sice může kvalitně zvládat

DVĚ KLÍČOVÁ NE

své řemeslo, ale nastavení neutrálního

Představte si, že jste právě teď dostali

či partnerského vztahu v této situaci

po mnoha letech kvalitně odváděné

je, v asymetrii "já mám padáka – on

práce výpověď. Možná jste to trochu

ne", v podstatě nemožné.

čekali, škrty ve firmě jsou velké, ale
tajně jste doufali, že "Černý Petr" na
vás nevyjde. A nyní si představte, že
i s dalšími, nyní skoro ex-kolegy,
budete "nahnáni" společně
do zasedačky, kde vám bude někdo
povídat o tom, jak "se máte se situací
vyrovnat a brát ji jako příležitost".
Nedejbože vám tyto rady uděluje
interní lektor/kouč ze sousední
kanceláře, který měl to štěstí
a zůstává. Také se vám tam představa
ani trochu nezamlouvá? Není se čemu
divit. Tato situace kumuluje dvě hlavní
nedoporučení pro outplacement.
První se týká skupinové práce.

v rozmezí půl roku 2–8 hod. služeb
externího experta.
Při oslovení profesionálů lze poptat
takový outplacement, který ideálně
obsahuje mix:
podkladů pro individuální úkoly
jednotlivců mezi setkáními (online
pracovní sešity),
podpůrné online kariérní materiály
formou videí, na které bude
navazovat dílčí individuální práce,
individuální službu, kterou ale lze
nákladově snížit realizací online a v
druhé fázi realizace lze navázat
prací v malých skupinách (např. po
3–4 osobách), ať online či osobně.
Kvalitní komplexní outplacement
(ať už klasicky, hybridně či plně online)
nabídne optimálně profesionální
kariérový poradce/kouč, protože právě
tato činnost je jeho denní pracovní
náplní, i když zpravidla v B2C rovině.
Nicméně přesahy této profese
najdeme i u mnoha dalších povolání.
Pokud vás téma zaujalo, přečtěte si
komplexní text autorky tohoto článku
na webu modernioutplacement.cz.

ZAJÍMAVOST

SEBEROZVOJEM PROTI STRESU
Každý z nás má odlišnou míru tolerance i způsoby vyrovnávání se stresem. Jak na stres, pokud
nežijete v buddhistickém chrámu? A opravdu stačí jen hluboký nádech či procházka přírodou?
Autor: Ondřej Šperka, průvodce a zakladatel projektu Putování, ondrej@putovani-seberozvoj.cz

Nežijeme-li zrovna v buddhistickém

vypíná a lehce se stane, že se

Už jen to by mohlo v mnoha

chrámu, tak se pravděpodobně i my

procházíme po lesní cestě, svítí slunce,

případech stačit. Příroda nám však

dostáváme do kontaktu se stresem.

jsou slyšet ptáci, ale naše myšlenky se

nabízí spoustu dalších možností, jak

A to rozhodně není špatně, tedy pokud

přesto stále upínají k práci. I v tomto

jednoduše a přirozeně pracovat

se jedná o pozitivní zátěž v nám

případě můžeme sami sobě pomoci

na našem rozvoji. Na krocení stresu

přiměřené míře. Tento typ stresu je

pro nás velmi přirozenou záležitostí.

je velmi efektivní ponořit se

v nás zakořeněn odpradávna a dobře

Tou je náš dech. Už jen vědomý

do chladné vody. Chodit bos

nám slouží, vede k vyšším výkonům.

nádech nosem a dlouhý výdech ústy

po louce pomáhá učit se dobře

Pak nám ale v kapse zapípá mobil

dělá divy s tím, jak se právě teď cítíme.

vnímat své tělo. I obyčejné přespání

ohlašující pracovní e-mail od šéfa,

Dochází k zpřítomnění, necháváme

v lese pro nás může být velkým

na dálnici je zácpa a my nestíháme včas

starosti stranou a soustředíme se

dobrodružstvím a pozitivně ovlivnit

dorazit na důležitou schůzku, anebo je

na to, co se odehrává právě teď.

naši náladu v následujících dnech.

půlka prosince a my ještě nemáme
nakoupené vánoční dárky.
Podnětů a důvodů dostávat se do
napětí je k dispozici nespočet. Byť to
může být u některých z nás
považováno za každodenní realitu, nic
to nemění na tom, že tento všudypřítomný plíživý stres pro nás není
přirozený, ba naopak, velmi nám škodí.
V tuto chvíli se nabízí několik možností.
První varianta je velmi příjemná. Možná
se nás to totiž vůbec netýká. Žijeme
v klidu, cítíme se dobře. Jsme šťastní
a naplnění. V tomto případě můžeme
sami sobě poděkovat, myslím si totiž,
že tímto prospíváme našemu okolí
a nám samotným nejvíce. Pak je tu ale
varianta, kdy na nás chronický stres
doléhá a my si to uvědomujeme.
Co můžeme dělat? Jedna z možností je
smířit se s tím, v tomto případě ale
hrozí negativní dopad na naše fyzické
i duševní zdraví. Jako další možnost se
nabízí udělat krok stranou a vybrat si
jinou cestu, rozhodnout se to změnit.
V takovém případě je velmi podporující
být v kontaktu s naším přirozeným
prostředím, s přírodou. Ale pozor. Být
v kontaktu se zdá velmi jednoduché,
ovšem hlava plná starostí se těžko
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SLEDUJEME ZA VÁS

PŘEHLED KONFERENCÍ A DALŠÍCH
AKCÍ NA 2. POLOLETÍ 2020
Konference Svobodná firma a důvěra – cesta k dlouhodobým výsledkům
17. 9. 2020 | Karlovy Vary | www.hrbf.cz
Inspirativní setkání pro ředitele, majitele a personalisty. Hlavním tématem bude diskuse stylů vedení firmy a jak důvěra
ovlivňuje atmosféru, výsledky a zapojení lidí.
Vzdělávání a práce ve 3. věku – příležitost pro společnost
29. 9. 2020 | Praha | konference.agemanagement.cz
Cílem konference je poskytnout odborníkům pracujícím ve vzdělávání seniorů informace o aktuálních trendech. Sledována
budou i témata age managementu a podpora komplexního přístupu k řešení demografických změn na pracovišti.
Showcase LEARN & TECH 2020
24. 9. 2020 | Praha | www.learnandtech.eu
Unikátní showcase tvůrců e-learningů, vzdělávacích webů a výukových videí, aplikací, videotréninků či AR/VR.
e-learnmedia CAFÉ 2020 – Konferencia o digitálnom vzdelávaní
1. 10. 2020 | Bratislava | www.e-learnmedia.cafe
Hlavnou témou 10. ročníka je digitálna transformácia. Aká je úloha digitálneho vzdelávania v procese transformácie, ale aj v
čase krízy? Ako digitálne vzdelávať zamestnancov dnes a ako ich pripraviť na vzdelávanie a prácu v budúcnosti?
8. ročník konference Koučink v praxi | Zastav se a dýchej
9.–10. 10. 2020 | Ostrava | www.koucinkvpraxi.cz
Konference nabízí prostor pro sdílení novinek, aktuálních trendů i osvědčených přístupů, metod a technik v koučinku. Je
určena koučům, HR manažerům a všem se zájmem o osobní rozvoj.
EDUCA MYJOB LIBEREC 2020
15.–17. 10. 2020 | Liberec | www.educaliberec.cz
14. ročník veletrhu na jednom místě spojuje úzce provázané oblasti vzdělávání a pracovních příležitostí. Veletrh je utvářen
důrazem na plynulou a přirozenou návaznost vzdělávání na vstup na trh práce a na získávání pracovních zkušeností.
Neurověda ve vzdělávání VII.
21. 10. 2020 | Praha | www.neurovedavevzdelavani.cz
Cílem je propojit každodenní vzdělávání s nejnovějšími poznatky z oblasti neurovědy a psychologie. Pedagogům, trenérům i
rodičům nabízíme možnost pochopení složitých procesů, které ovlivňují (nejen) dětské chování a vzdělávání.
Age Management Salon 2020
22. 10. 2020 | Bratislava | www.intenziva.sk
Na 18. ročníku Salonu získáte informace, jak připravit zaměstnance na změny a podporovat jejich
konkurenceschopnost v souvislosti s demografickými změnami.
Mentoringový den Equal Pay Day 2020
7. 11. 2020 | Praha | www.equalpayday.cz
Jak navázat nové kontakty, osobitě předat životní zkušenosti, sdílet svůj příběh a podpořit osobní rozvoj každé
profesionálky? Celodenní akce pro stovky žen nabídne 65 úspěšných žen v rolích mentorek i aktuálních témat.
EVOLVE! Summit 2020
11. 11. 2020 | Brno | www.evolvesummit.cz
Přijďte si na 6. ročník HR konference EVOLVE! Summit poslechnout zkušenosti těch nejlepších a připravte se na HR evoluci.
Čekají vás přednášky, případovky a workshopy na aktuální témata. Chybět nebude ani networking a afterparty.
Po(na)učení pro budoucnost dalšího vzdělávání
18. 11. 2020 | Praha | www.aivd.cz
Letošní, ve všech ohledech mimořádné jaro ukázalo, jak různorodé a multioborové je vzdělávání dospělých. Co se
osvědčilo? Co je naopak třeba v našem oboru změnit, upravit a jak? I o tom bude podzimní konference AIVD ČR.
Konference Happiness@Work 2020
19. 11. 2020 | Praha i další města v ČR a Evropě | www.happinessatwork.cz/konference
Cílem akce, která se bude odehrávat paralelně na několika místech v ČR i ve světě, je změnit svět práce. Novinkou je
možnost koupit si "firemní" lístek tak, aby zaměstnanci nemuseli cestovat do některého z promítacích hubů.
Konference FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2020
19. 11. 2020 | Praha | www.firemnivzdelavani.eu
Již 3. ročník konference pro personalisty, HR ředitele, L&D manažery firem a podniků. Příspěvky odborníků
na firemní vzdělávání, příklady dobré i špatné praxe, praktické aplikační workshopy a mnohem více na jednom místě!
IN Communication forum 2020
26. 11. 2020 | Praha | www.icforum.cz
Letošní In Communication forum představí to nejlepší, co bylo v interní komunikaci vytvořeno. Inspirujte se projekty
svých kolegů a načerpejte nekonečno námětů pro svou vlastní praxi.
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NOVINKY
Z HRNEWS.CZ
7 kroků k úspěšnému programu
virtuálního jazykového vzdělávání

Praktický průvodce

Aktivní znalost cizích jazyků
usnadňuje přístup
k informacím, umožňuje
účinnější mezinárodní
komunikaci i intenzivnější
osobní kontakty a orientaci
jedince v řadě oblastí a témat. Z
hlediska vzdělávání zvyšuje
mobilitu žáků a studentů v průběhu studia a absolventům rozšiřuje možnosti uplatnění na trhu práce. Proto je
jazykové vzdělávání v ČR reflektované jako nezbytnost.

vám umožní být

Virtuální vzdělávání – Demagogie
dnešní doby?
Zatímco v předchozím článku
se autor věnoval v obecnější
rovině formám virtuálního
vzdělávání, které je nyní tolik
diskutovaným tématem,
v tomto se věnuje i některým
nevýhodám, s nimiž je potřeba
pracovat a správně je uchopit.
Jedná se například o pokles
pozornosti a sebekázně, nevyhovující styl učení,
nepohodlí s technologiemi, malý zřetel na individuální
potřeby či absence osobního kontaktu a méně interakce.

Nastartujte výkon a udržte klíčové
lidi v době postkoronavirové
Máme za sebou skoro tři
měsíce opatření a omezení
k zastavení šíření nemoci
COVID-19. Život se změnil
v okamžiku. Teď se začínáme
vracet k normálu a je to pro nás
zase změna. A změna je
obvykle spojená se ztrátou
motivace a sníženým výkonem.

Tyto a další články najdete na
www.hrnews.cz
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ovládáním pozornosti –
jedinečný nástroj, který
kreativnější, produktivnější
a žít smysluplněji.
Náš mozek nabízí dva
účinné režimy využívání
pozornosti: hyperfocus
a scatterfocus. S knihou se
naučíte oba režimy ovládat
a získáte kontrolu
nad svou pozorností.
Každý z nás má v hlavě svou
soukromou džungli a myslí
si, že ji dobře zná. V našem
vědomí se plíží nebezpečné
obludy, které nás chtějí
ovládnout. Bydlí v něm
i osvícené bytosti, které nás
mohou dovést ke svobodě,
když jim dáme příležitost.
Rozumíme-li tomu, co cítíme
a děláme, můžeme pocity
a chování ovládat. S touto
knihou se v džungli vlastní
mysli dokážete zorientovat.
Přestaňte své neúspěchy
svádět na osud nebo
na ostatní lidi. Svůj život
totiž tvoříte jen vy sami.
Všechno, co se kolem vás
děje, je výsledkem vaší
práce. V knize najdete
osvědčené rady, triky
a cvičení, jež mohou
zásadně zlepšit váš život,
pokud na sobě budete
pracovat.

Více informací a objednávky na
www.grada.cz

