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CO JE
SEBE-ŘÍZENÉ
UČENÍ

JAK PŘIPRAVIT
VZDĚLÁVÁNÍ
NA HYBRIDNÍ
BUDOUCNOST?

ROZHOVOR
S LENKOU PÁVOVOU

CO SE DĚJE

CHCETE VYBRAT DODAVATELE
VZDĚLÁVÁNÍ RYCHLEJI A LÉPE?
Pořádáte zdlouhavá výběrová řízení, organizujete "ochutnávky" kurzů a jejich lektorů či trenérů, hodnotíte
výukové materiály a občas tak trochu doufáte, že to dobře dopadne?
V Česku dlouhodobě chybí dostupný nástroj hodnocení
kvality dodavatelů vzdělávání. Řada firem tak vybírá kurzy
a lektory podle subjektivních kritérií, nahodile, mnohdy
pod vlivem haló efektu a řady dalších zkreslení.
Expertní tým Firemního vzdělávání se proto díky zkušenostem s řadou projektů v oblasti kvality u nás i v zahraničí
rozhodl vytvořit jednoduchý, transparentní a skutečně
vypovídající nástroj měření kvality dodavatelů vzdělávání.
Koncept nástroje již tým vytvořil a nyní vám, zadavatelům
i dodavatelům firemního vzdělávání, nabízí příležitost vyjádřit se k návrhům, a ovlivnit tak jeho výslednou podobu.
Zajímat nás budou mimo jiné odpovědi na otázky:
Podle jakých kritérií vybíráte do firmy dodavatele
vzdělávání?
Mají tato kritéria stejnou váhu?
Jakým způsobem ověřujete splnění kritérií?
Která další hlediska berete v úvahu při hledání
vhodného dodavatele vzdělávání?
Jak hodnotíte výsledky/výstupy vzdělávání a jejich
kvalitu?
Jak pracujete s výstupy těchto hodnocení?

Pokud chcete být "u toho", zúčastněte se některého z kulatých stolů pro zadavatele či dodavatele vzdělávání.
Registrujte se včas na tomto odkazu, následně vás oslovíme
s termíny, místem a dalšími podrobnostmi.
Věříme, že společně s vámi vytvoříme skutečně smysluplný
nástroj měření kvality dodavatelů vzdělávání.
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ROZHOVOR

TLAČIT LIDI DO VZDĚLÁVÁNÍ
NENÍ TA SPRÁVNÁ CESTA
Jak vypadá vzdělávání ve stavební firmě? Jaká je hodnota bezpečnosti a má vůbec smysl
nutit zaměstnance do vzdělávání, když nechtějí? A co když jde o velkou společnost
zaměstnávající lidi z více než 15 zemí?
Autor: Tomáš Langer

Pracuje pro CEMEX již
pátým rokem. Původně
vedla obchodní týmy
v IT sféře, později ji vítr
zavál do HR, kterému se
věnuje deset let.
"Jsem farmář, vztahy
a lidi si pěstuju," říká
Lenka Pávová, ředitelka
HR pro CEMEX v České
republice.

CEMEX je výrobní firmou ve sta-

to pomáhá při hledání nových

stavíte k otázce diverzity v rámci

vebnictví, tím jsou dána i specifika

zaměstnanců, zejména do výrobních

pracovního prostředí?

Vašich zaměstnanců. Daří se Vám

pozic. Systém odměňování a benefi-

Diverzita má v naší společnosti

je do firmy přitáhnout a udržet je?

tů je v CEMEX na tak silné úrovni, že

multispektrální povahu.

Zaměstnance se nám daří udržet

je konkurenceschopný s jinými fir-

Zaměstnáváme lidi s velmi různým

dlouhodobě. CEMEX je mexický

mami v daleko silnějších odvětvích,

profesním zaměřením – elektrikáře,

gigant, ale já ráda říkám, že jsme

jako jsou třeba IT, finanční sektor či

strojníky, řidiče, betonáře a samo-

taková rodinná firma. Není výjimkou,

farmacie. Není úplně standardem,

zřejmě administrativní pracovníky

že u nás pracují celé rodiny. V CEMEX

že cementářské a betonářské firmy

nebo například skupinu mladých

pracoval dědeček, tatínek, pracuje

mají tak silnou kolektivní smlouvu

digitálních IT lidí, kteří vyvíjejí

zde maminka a ve finále tu pracuje

a takové benefity, jako má CEMEX.

aplikace, pohybují se na webových

dcera nebo syn a vlastně je to velmi

rozhraních a digitální techniku mají

tradiční odvětví. Ta práce se dědí

Vaše společnost zaměstnává přes

v krvi – a jsou o dvě tisíciletí dál než

z generace na generaci. Hodně nám

1 300 lidí z více než 15 zemí, jak se

já (s úsměvem).
FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
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Dále pak diverzita národnostní či jazy-

hém místě. Když potřebuji báňského

na obtíž nebo taky jako na něco, co

ková. Veškerá naše interní komunika-

inženýra, je pro mě certifikace od

nám zachrání mnoho dní, měsíců či let

ce proto probíhá dvojjazyčně. Z pohle-

báňského úřadu důležitější než to,

spokojeného života a dobrého zdraví.

du HR musíme také přihlížet k rozdíl-

jestli se domluví anglicky. CEMEX

nostem, které plynou z lokality našich

University je platforma s ohromným

Jak se k povinnému vzdělávání staví

zaměstnanců. Část pochází z měst,

potenciálem. Důležitou se stala

Vaši zaměstnanci?

část z malých vesnic. To nám v rámci

zejména po zkušenostech z pande-

Co člověk, to originál. Každý máme

českého trhu míchá naprosto unikátní

mie. Jenom do ní musíme ještě "nalít"

nějaké preference, ale je třeba

koktejl, který zasahuje do mnoha ob-

ty lokální potřeby.

respektovat, že je určitá část školení

lastí – například do systému benefitů.

mandatorní. Samozřejmě že by mě

Musíme vždycky najít takovou

Pro firmu Vašeho typu je

těšilo, kdyby tady stál zástup lidí, kteří

výhodu, která by byla zajímavá

bezesporu klíčová bezpečnost. Jak

se chtějí vzdělávat, na druhou stranu

pro všechny tyto různorodé skupiny.

přistupujete k tomuto tématu,

respektuju to, že na určitých pozicích

Některé benefity jsou sice zajímavé

které obvykle není příliš oblíbené?

a v určitých životních situacích člověk

pro ajťáka, ale vůbec nebudou zajímat

Bezpečnost práce je základní hodno-

nemá potřebu se vzdělávat. Tlačit lidi

kameníka.

tou naší firmy. Vzdělávání v této

do vzdělávání není ta správná cesta.

oblasti možná nebývá příliš oblíbené,

Já jsem farmář, vztahy a lidi si pěstuju.

Podle predikcí a trendů ve firem-

ale za CEMEX můžu říct, že je účinné.

Snažím se je inspirovat, aby se sami

ním vzdělávání se postupně L&D

Sama jsem do firmy přišla z IT světa,

chtěli rozvíjet a zapojit do nějakého

šéfové firem stávají součástí nej-

kde BOZP v podstatě neexistuje.

vzdělávacího programu.

vyššího vedení. Jakou roli má vzdě-

Podepíšete papír

lávání a rozvoj zaměstnanců u Vás?

a jdete. Když mě

V CEMEX je role L&D součástí úzkého

tady začali upo-

evropského vedení společnosti. Na lo-

zorňovat, ať se

kální úrovni je HR součástí veškerých

na schodech držím

strategických rozhodnutí, které firma

zábradlí a ať při

dělá – jestli něco kupujeme, prodává-

tom netelefonuju,

me, měníme, je HR oddělení, a s ním

přišli mi úplně

i L&D manager, jedno z prvních, které

blázniví. A teď

se to dozví a plánuje ve spolupráci

po pár letech?

s vrcholovým vedením firmy.

Když jdu po schodech, tak se držím
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Na Vašem webu jsem si všimnul

a stejná pravidla

CEMEX University. Jde o zastřešení

jsem zavedla

celého vzdělávání pod jeden název

i doma. Parkuji

nebo o nějaký speciální projekt?

pozadu tak, abych

CEMEX University je samostatná

při výjezdu z par-

platforma. V tuto chvíli obsahuje

kovacího místa

široké portfolio různých zajímavých

dobře viděla.

znalostí a většina programů je

Ale abych se vrátila

v angličtině či španělštině. Je určena

k otázce – z BOZP

převážně pro kancelářské zaměstnan-

jsme u nás udělali

ce, ale ne všichni hovoří anglicky

osobní téma, pro-

natolik dobře, aby získali z programů

tože se týká úplně

CEMEX University maximum. Vyšší

každého, a já sama

management samozřejmě angličtinu

chci jít příkladem.

ovládá, ale u středního managementu

Na vzdělávání

potřebujeme zejména znalost dané

v oblasti BOZP se

problematiky a angličtina je až na dru-

můžeme dívat jako

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
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Dokážete vypíchnout nějaký vzdě-

ky. Na této iniciativě

lávací projekt za poslední roky?

spolupracuje HR

Máme programy na úrovni MBA, kte-

s BOZP a s týmem

ré umíme našim lidem nabídnout.

komunikace – je pro

Například IGNITE, na kterém spolu-

nás opravdovou

pracujeme s Deloitte, je program

výzvou připravit

určený vrcholovým manažerům pro

program tak, aby

rozvoj v digitálním kontextu. Nebo

zaujal nejen bílé

program CONNECT vytvořený

límečky, ale i kolegy

ve spolupráci s Harvard Business

na betonárnách

Publishing, který je určený začínajícím

rozesetých po celé

manažerům, příp. THRIVE s účelem

republice.

rozvíjet kritické schopnosti vedení.

A jaké by mělo být

Je to takový urychlovač inovací.

vzdělávání, aby fungovalo? Komplexní,

Jaké by mělo být firemní vzdělá-

promyšlené,

vání, aby opravdu fungovalo?

vyvážené a chtěné.

V tomhle se doba docela změnila.
Ještě před pár lety lidé automaticky

Kdo nebo co je pro

počítali s tím, že se v rámci pracovní

Vás profesně

role budou vzdělávat, opravdu se

největší inspirací?

vzdělávat chtěli, aktivně se na kurzy

Pro mě jsou největší

hlásili. Nyní často slýchám: "Já na to

vzpruhou a inspirací

fakt nemám kapacitu." Dnes mnohem

lidé kolem mě. Můj

víc řešíme, jak vytvořit ono "chtění."

tým je nejbáječnější,

Pokud se lidé vzdělávat nechtějí, není

jaký kdy mohl být.

jednoduché jejich vnitřní nastavení

Inspiruje mě to, jak

změnit a nemá smysl nutit je do čeho-

přemýšlí, jak lidé pra-

koli nad rámec povinných školení.

cují, jak mají postave-

Těm, kteří se chtějí vzdělávat, musíme

né hodnoty a jak jsou

vytvořit podmínky, aby měli možnost

dedikovaní tomu, co

se tomu věnovat. Každé vzdělávání

dělají. Jsem vděčná

člověku sebere část soukromého i

za to, že s nimi mohu

část pracovního času. Z naší strany se

spolupracovat.

ale musíme postarat o to, aby lidé byli

Inspiruje mě i to, jaké

zastupitelní, aby si i během pracovní

chyby dělají, protože

doby mohli dovolit nezvednout tele-

se buď něco naučím,

fon, aby půlden strávený na školení

anebo je to chyba,

automaticky neznamenal jejich práci

kterou jsem sama

o víkendu. Zároveň je nezbytné, aby

dříve udělala. Baví

se lidé sami uměli postarat o svoje

mě sledovat, jak si

fyzické i mentální zdraví a dokázali si

procházejí osobní

nastavit život tak, aby v něm kromě

"learning smyčkou",

práce bylo i vše další, co ke spokoje-

vracím se do vzpomí-

nému životu potřebují. Proto jsme

nek k vlastním chy-

letos uvedli iniciativu wellbeing.

bám, přemýšlím, co

Program má čtyři pilíře – fyzické

by mi v té době po-

zdraví, emoční zdraví, finanční zdraví

mohlo, a snažím se

a dobře nastavené pracovní podmín-

podle toho reagovat.
FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
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O ČEM SE (NE)MLUVÍ

SEBE-ŘÍZENÉ UČENÍ
Co děláte, když se setkáte s nějakou situací nebo úkolem, s ní(m)ž si nevíte rady? Odpověď
na tuto otázku v současné době dost často bývá: "najdu to na internetu", méně často pak
"někoho se zeptám". V obou případech se jedná o tzv. sebe-řízené učení.
Autorka: Mirka Dvořáková, lektorka, odborná asistentka ÚVP FF MUNI, mirka.dvorak@gmail.com

Sebe-řízené učení (se) je v podstatě

zdrojů, z nichž budeme vycházet.

například tím, že dané řešení funguje

každé učení, při němž je sám učící

Sebe-řízené učení se není učení o sa-

(nebo nefunguje) v praxi, že jsme

se člověk iniciátorem, plánovačem,

motě, zdrojem informací pro nás mů-

schopni o dané tematice souvisle

realizátorem a evaluátorem svého

že být jak internet, kniha či časopis, tak

mluvit, že si umíme odpovědět na

učebního procesu, tedy přebírá za

živí lidé – kolegové, kamarádi, rodiče,

otázky, které jsme si na začátku kladli.

své učení se plnou zodpovědnost.

děti, v podstatě kdokoliv, od koho mů-

Už v 70. letech, kdy se tento fenomén

žeme získat to, nebo alespoň část toho,

začal v oblasti vzdělávání dospělých

co potřebujeme, případně u nich ověřit

zkoumat, se zjistilo (byl to Allen Tough,

to, co už jsme se dozvěděli jinde.

pokud byste si to potřebovali ověřit

Každý se učíme jinak, ale nikdy to

nebo se dozvědět víc), že až 70 %

nejde úplně "bez práce". Pokud jde

všech učebních aktivit si dospělý

o komplexnější a složitější témata než

člověk plánuje sám. Už tehdy tedy

například jak restartovat navigaci

toto učení převažovalo poměrně

v autě, obvykle sbíráme informace

významně nad institucionalizovaným

z více zdrojů a ty nějakým způsobem

a organizovaným učením se ve ško-

zaznamenáváme a třídíme a následně

lách nebo kurzech. Dnes, s rozvojem

z nich děláme závěry. Můžou se nám

ICT a především internetu, je toto číslo

tu hodit různé techniky práce s textem

ještě mnohem vyšší, což můžeme

(např. SQ3R), psaní poznámek (např.

vidět i na v současné době populár-

Cornellova metoda, sketchnoting,

ním modelu 70-20-10, o němž se

myšlenkové či pojmové mapy), práce

můžete dočíst například v loňském

s informacemi (např. shromáždit

prosincovém čísle tohoto časopisu.

informace – filtrovat zdroje – hledat
vzorce a překryvy – hledat rozpory –

JAK TO FUNGUJE?

dát to celé dohromady).

Předpokladem pro sebe-řízené učení

Na konci bychom měli vyhodnotit,

je umění učit se, vyhledávat a ověřo-

co jsme se naučili a v jaké kvalitě –

vat (!) informace, kriticky je třídit, ale
také určitá sebe-disciplína, sebe-motivace a nastavení mysli.
Spouštěčem je zpravidla pociťovaná
vzdělávací potřeba, tedy rozpor mezi
tím, co vím a/nebo umím, a tím, co
bych vědět a/nebo umět měl(a). Většinou ji pociťujeme ve chvíli, kdy se dostaneme do situace, v níž si "nevíme
rady", ale potřebujeme ji vyřešit.
Proces sebe-řízeného učení začíná
plánem, stanovením cíle, resp.
výsledku, kterého chceme učením
dosáhnout, výběrem a shromážděním
6
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METODA SQ3R, RESP. PQ4R
S = SURVEY / P = PREVIEW
Vytvořit si přehled, podívat se na
obsah, úvod, závěr, zdroje, nalézt
klíčové pasáže textu, hlavní myšlenky.
Q = QUESTIONS
Formulovat otázky, tj. jakým problémem se autor zabývá, k jakým závěrům dospěl, o co své závěry opírá.
R = READ
Pečlivě přečíst po částech, podtrhávat
si, dělat si poznámky, výpisky.
R = REFLECT
Přemýšlet, tj. vymýšlet příklady,
promýšlet vzájemné souvislosti.
R = RECITE
Opakovat, tj. shrnout, tvořit odpovědi
na otázky, vytvořit schéma, myšlenkovou mapu, vypsat klíčová slova.
R = REVIEW
Celkově shrnout, převyprávět.

APLIKACE PRO VÁS

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

Remote spolupráce neboli spolupráce na dálku se nevynuhla ani L&D týmům, zvláště pokud na vzdělávání
pracuje větší počet pracovníků nebo L&D spolupracuje s externími dodavateli. Zásadní výzvou je pak to, jak
navzájem sdílet podklady, nápady, jak materiály strukturovat – jinými slovy jak být kreativní, vizuální a ještě
efektivní. Pokud to všechno řešíte e-mailem, prezentacemi a diskusemi na společných videokonferencích, víte,
že to není snadné. Podívali jsme se blíže na aplikace, které by pro tyto úkoly mohly být zajímavým řešením.
Milanote je aplikace, která vám pomůže organizovat vaše
nápady a projekty v podobě vizuálních "boardů". Pokud si
umíte představit kombinaci aplikace pro poznámky (např.
OneNote) s nástroji jako jsou Miro nebo Mural, pak v Milanote
najdete něco takového. Umožní vám shromáždit a sdílet různé
podklady (odkazy, videa, fotky, poznámky) na jednom místě
a přehledně je zobrazit. Neprobíráte se tak nepřehledným
seznamem, ale vidíte vše zobrazené na jedné ploše. To vám
umožní dívat se na projekt komplexněji, strukturovat jej
a organizovat, navíc vám nic neujde. Mezi další funkce stojí za
zmínku vytváření "to-do" listů, přidávání komentářů a kreslení.
Pro týmovou spolupráci je potřeba placená verze, k dispozici je
i výhodná týmová licence. Milanote je možné používat přes
web, desktopovou nebo mobilní aplikaci.
https://milanote.com

Naše hodnocení:

★★★★☆

INVISION
Invision je ještě pokročilejší nástroj, který uspokojí i profe-

vzdělávání to může být velmi užitečná aplikace. Jak už to

sionály. Kromě funkcí, které má Milanote, je Invision také

u komplexních nástrojů bývá, je náročné se zorientovat

vhodným nástrojem pro vytváření prototypů e-learningů

ve všech funkcích a využít jeho celý potenciál. Invision to

či mobilních aplikací. Pro vývoj a návrh třeba online

řeší zdařilými šablonami, které stačí naplnit obsahem.
Výhodou je i propojení s celou řadou jiných aplikací, což z aplikace
dělá komplexní a flexibilní nástroj,
který pokryje vaše potřeby i dlouhodobě. Pokud řešíte remote spolupráci a zároveň i online vzdělávání vážně, může být Invision aplikací
přesně pro vás. Doporučujeme
zkusit free verzi.
https://www.invisionapp.com
Naše hodnocení:

★★★★★

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
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JAK PŘIPRAVIT VZDĚLÁVÁNÍ
NA HYBRIDNÍ BUDOUCNOST?
Prezenčně nebo online? Přemýšlet takto i v současnosti je velmi neprozíravou redukcí toho, jaké
výzvy čekají firemní vzdělávání. Práce na dálku už není benefitem ani nouzovým řešením, ale
běžným pracovním modelem, který mění nejen fungování firem, ale i firemního vzdělávání.
Autor: Brano Frk, learning designer, OPPUS, brano@oppus.co

Brano Frk
je learning designer
ve firmě Õppus
a člen redakční
rady časopisu
Firemní vzdělávání.
Věnuje se především
edukačním technologiím, znalostní
práci a inovacím
ve vzdělávání.

8

|

Pandemie zpochybnila naše způsoby

skutečně hnacím motorem inovací.

the workplace future of work" (2022)

práce a donutila nás přemýšlet jinak,

Firmy si uvědomují, že práce na dálku

snaží pochopit smysl této transfor-

normalizovala práci na dálku a učinila

s sebou nese nevýhody i výhody pro

mace a vytvořit systémy, které

virtuální spolupráci nezbytnou.

jejich zaměstnance, a proto nyní hle-

budou fungovat pro firmy i zaměst-

Od období integrace osobního

dají způsoby, jak přizpůsobit své pra-

nance. Autoři této studie proto defi-

počítače nepotřebovaly společnosti

covní prostory a postupy potřebám

novali čtyři pilíře, které budou tvořit

tak zásadně přehodnotit své způsoby

uvědomělejší a náročnější pracovní

koncepční, praktické a zkušenostní

práce, jako je tomu nyní. Pokud však

síly. Výzvy jsou značné, ale stejně tak

základy pracovišť budoucnosti: fi-

spojíme získané zkušenosti, nastaví-

i příležitosti k zajištění nových mode-

remní kultura a branding, wellbeing

me nová očekávání a do centra po-

lů práce, které ovlivní a posílí celou

a produktivita, decentralizace

zornosti dáme posílení postavení

organizaci.

a technologie. Nyní se detailněji

a kompetencí zaměstnanců, můžeme

Přední světová poradenská společ-

podíváme na to, co to všechno

vytvořit nový model práce, který bude

nost Frog se ve své studii "Reshaping

znamená pro firemní vzdělávání.

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
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jak vést týmy pracující na dálku a jak
podporovat spolupráci. Pro tyto účely
je vhodné koučování a mentoring,
které si už v ekosystému firemního
vzdělávání zajistily pevné místo, ale
také inovativní přístupy jako LMX
(Leader Member Exchange).
TECHNOLOGIE
Hybridní technologie mohou
na pracovišti zvýšit produktivitu,
posílit kreativitu a podpořit firemní
kulturu. Ovšem pouze za předpokladu, že jsou zvoleny a používány
správně. Pro technologie v "remote"
FIREMNÍ KULTURA
A BRANDING

WELLBEING A PRODUKTIVITA

a hybridním prostředí platí zásada

Zvýšené posílení a zapojení

SMAC, což znamená, že by měly být

Vzhledem k tomu, že se mnoho

zaměstnanců je rozhodující pro vytvo-

sociální, mobilní, umožňovat analytiku

zaměstnanců rozhodlo pokračovat

ření cílevědomé a inovativní kultury,

a být v cloudu. Technologie je ale

v práci na dálku, musí společnosti

jejíž podstatou je organizační pohoda,

efektivní pouze tehdy, když je efektiv-

reagovat rozšířením svých interních

resp. wellbeing. To je jedna z největ-

ní i uživatel. Ve firemním vzdělávání

zkušeností, procesů a étosu značky

ších změn, zaměstnavatelé omezují

to samozřejmě vytváří požadavky

mimo zdi kanceláře. Nové rituály

tlak a spíš jdou cestou podpory

na aktualizaci digitálních kompetencí

a modely zapojení specifické pro pra-

zaměstnanců. Je to vidět i na nových

zaměstnanců. Podpora a trénink

covníky na dálku ("remote") mohou

tématech firemního vzdělávání, jako

užívání technologií a aplikací by měly

podpořit kulturu na pracovišti bez

jsou duševní zdraví, mindfulness

být dnes již samozřejmou součástí

ohledu na místo. Přes všechnu

a řada dalších. Jiným důležitým

firemního vzdělávání, např. ve formě

virtualizaci má socializace a sociální

tématem je produktivita, kdy hlavně

online manuálů, tutoriálů nebo online

interakce pro firemní kulturu pořád

práce na dálku vyžaduje odlišné

kurzů.

zcela zásadní význam. Pro firemní

přístupy k produktivitě spolu s užívá-

vzdělávání je zásadní i téma, jak

ním technologií. Tréninky a poraden-

Současnost klade na firmy náročné

zabezpečit sociální učení a transfer

ství zaměřené na produktivitu

požadavky v každém ohledu, jádrem

znalostí mezi zaměstnanci a v praktic-

a wellbeing by měly být v každém

všeho je však smysluplná spolupráce

ké rovině to, jak realizovat onboarding

firemním vzdělávání standardem.

lidí ve firmě. Na jejich kompetencích
a schopnostech spočívá úspěch nebo

a offboarding.
Nabízí se řešení:
Identifikovat potřeby zaměstnanců

DECENTRALIZACE

neúspěch firmy.

Decentralizace pracoviště zna-

Firemní vzdělávání by proto mělo být

pro různé způsoby práce a poté

mená, že fyzické místo nedělá praco-

jádrem celého procesu transformace

nejen upravit stávající prostředí

viště, ale jsou to naopak lidé a jejich

a jak vidíme, na přehledu čtyř pilířů

nebo vytvořit nové prostory a

vztahy. Decentralizace rozšíří zkuše-

této transformace jsou zřetelné

nástroje, ale také připravit

nosti zaměstnanců a pochopitelně

oblasti, které je potřeba pokrýt.

vzdělávací obsah a aktivity, které

mění i jejich životní styl. Vznikají

Na tyto změny však nebude stačit

zaměstnance připraví na nové

globální týmy, kde každý člen týmu

jen reagovat, jak to stále ještě vidíme

způsoby práce.

třeba žije v jiné zemi. Takto decentrali-

u mnoha firem.

Vytvářet fyzické a digitální prosto-

zované pracoviště vytváří zcela pocho-

Firemní vzdělávání by mělo jasně

ry, které podporují a povzbuzují

pitelně i jiné nároky na vedení lidí.

hledět do budoucnosti a svými

sociální interakci a učení.

Ve firemním vzdělávání bychom proto

aktivitami připravovat firmy na to, co

Vytvořit smysluplný online

měli věnovat mimořádnou pozornost

přijde. A budoucností je téměř určitě

onboarding a offboarding.

rozvoji a podpoře leaderů v tom,

hybridní pracovní prostředí.
FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
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TIPY PRO VÝBĚR A ROZVOJ
INTERNÍCH LEKTORŮ
Větší firmy se bez týmu interních lektorů prakticky neobejdou, zato u menších je ustavení
těchto lektorů spíše výjimkou než pravidlem. Jak interního lektora vybrat a rozvíjet dále
jeho kvalitu?
Autor: Tomáš Langer, lektor, trenér a konzultant, tomas@tomaslanger.cz

Tomáš Langer absolvoval andragogiku
na FF UP a FF UK,
je lektorem
a konzultantem
firemního vzdělávání,
expertem několika
projektů, učí na FF UK.
Lektoruje kurzy
lektorských a prezentačních dovedností.
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Interní lektor je bez nadsázky amba-

VÝBĚR NENÍ SNADNÝ ANI

vnitřní motivace, ne z donucení

sadorem vzdělávání a rozvoje

SAMOZŘEJMÝ

nadřízeným – tato cesta obvykle

ve firmě. Pokud je dobrý, lidé se

Pro tuto náročnou roli interního

nefunguje.

s ním a díky němu vzdělávají přiroze-

lektora je ideální pracovník, který

Takový interní lektor je tedy

ně a rádi, pokud není, mohou

rozumí danému tématu do větší

odborníkem na téma, v němž by

vzdělávání považovat za nutné zlo.

hloubky než ostatní a nemá problém

mohl rozvíjet své kolegy. Zřídkakdy

Interní lektor je často pro pracovníky

se o tuto expertizu s ostatními dělit.

je však i dobrým lektorem či trené-

typickým obrazem firemního "vzdě-

Lidé za ním jdou přirozeně tehdy,

rem, který by věděl, jak strukturovat

lavatele". A je také tím, kdo má

když potřebují v dané věci pomoc či

výuku, motivovat účastníky, jak

klíčovou schopnost působit

podporu – právě takto můžete dobře

efektivně téma předat či změřit

i na hodnoty a postoje pracovníků.

poznat vhodného adepta na práci

efektivitu své práce, jak podávat

Také proto je profesionální výběr

interního lektora. Nezapomeňte

zpětnou vazbu. Problémem občas

interních lektorů pro každou firmu

však, že chuť své kolegy něčemu

bývá i osobnostní nastavení

klíčový.

naučit by měla pramenit z jeho

interního lektora – pozitivní vztah

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
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partnerem či průvodcem namísto
kontrolora a hodnotitele, pokud umí
podávat zpětnou vazbu a navrhovat
zlepšení, těžko najdete přesnější
a adresnější způsob rozvoje svých
lektorů.
Sdílení: vytvořte skupinu či skupiny
interních lektorů a zajistěte jejich
pravidelná setkání. Cílem těchto
neformálních schůzek může být
sdílení zkušeností a nápadů "how to",
ale i rozvoj – zaměřte třeba každé
setkání na jiné lektorské téma.
k lidem, empatie, vstřícnost, trpělivost

Hodnocení: zpětnou vazbu po skon-

Soutěž, odměna: na každého fungu-

jsou základem, charisma pak velkou

čení kurzu sbíráte nejspíše pokaždé.

je odměna jinak – zeptejte se svých

výhodou. Výhodou interních lektorů je

Pracujete však s výsledky hodnoticích

lektorů, co uvítají. Předání ocenění

též znalost prostředí firmy a oboru

dotazníků či rozhovorů? Sledujete

"nej lektor" spojené s nefinančním

činnosti, a tím i jazyka – interní lektor

dlouhodobě růst či pokles lektora

bonusem či odměnou? Neformální

tak "mluví řečí kmene" těch, které učí.

v hodnocených kritériích? Sdělujete

poděkování spolu s výběrovou

Krom jiného také rozumí potřebám,

výstupy a návrhy na úpravy lektorům?

týmovou aktivitou? Setkání s významnou osobností? Možností je celá

zvyklostem i firemním omezením,

řada…

a může tak s nimi lépe pracovat.

360stupňová zpětná vazba: známá

Naopak nevýhodou interního lektora

metoda hodnocení, zkuste ji však za-

oproti externímu je možná až příliš

měřit speciálně i na hodnocení inter-

"Státní" zkouška: jedinou českým

důvěrná známost kolegů, s nimiž má

ních lektorů.

státem oficiálně uznanou lektorskou
kvalifikací je zkouška z profesní

pracovat, již dříve nastavené vztahy
nebo existující sympatie či antipatie.

Vzdělávání/trénink: nabídněte svým

kvalifikace "Lektor dalšího vzdělávání"

Překonat to, že Franta najednou není

lektorům účast na prezenčních či on-

podle Národní soustavy kvalifikací.

kámoš z dílny, ale můj interní lektor,

line kurzech lektorských, prezentač-

Jde o náročný a zásadní milník v práci

který posune mé znalosti či dovednos-

ních a dalších dovedností. Ne jednorá-

lektora, kdy před dvěma členy komise

ti, nemusí být vždy snadné.

zově, ale průběžně a pravidelně.

během cca 2 hodin převážně

Využijte nabídky vzdělávacích firem

prakticky předvede, zda splňuje

KOMBINUJTE VÍCE CEST ROZVOJE

nebo třeba online kurzů EPALE či záz-

definovaný standard lektorské práce.

Jak rozvíjet interní lektory? Cest a způ-

namů z webinářů EPALE pro lektory.

sobů je velké množství, vyberte si

Případně vytvořte komplexní rozvojo-

JAK NA TO? ZAČNĚTE KOMUNIKACÍ

proto a nakombinujte ten nejlepší mix

vý program pro interní lektory, jakousi

Než začnete nastavovat systém

funkční pro vaši firmu a vaše lidi.

lektorskou firemní akademii.

rozvoje svých interních lektorů,
nezapomeňte na to zásadní –

Sebereflexe: naučte své lektory, aby

Mentoring: po dohodě s interním lek-

komunikujte s nimi. Ptejte se jich

si nejlépe po každé vzdělávací aktivitě

torem mu zajistěte zkušenějšího "par-

na to, co je trápí, s čím si neví rady,

našli alespoň pár minut času na

ťáka", který jej bude provázet, sledo-

co potřebují a jaké mají nápady

sebehodnocení: Co se mi povedlo a co

vat při lektorování a učit přímo v praxi.

na úpravy a vylepšení své práce.
Buďte neformální a přátelští,

naopak ne? Co jsem měl říct a neřekl
nebo naopak? Dostali účastníci to, proč

Supervize: ne každý má rád, když jej

nabídněte pomoc a podporu. Zjistíte

přišli? Bylo to nejefektivnější a nejpříjem-

někdo při práci sleduje a hodnotí,

tak řadu užitečných informací a vybu-

nější cestou? Co udělám příště jinak –

přesto je to jedna z nejlepších cest

dujete se svými lidmi to nejcennější,

a jak?

ke zlepšování. Pokud je supervizor

co můžete – vztah.

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
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MINDSET INTERNÍHO LEKTORA
Nastavení naší mysli je klíčové pro náš život. Umí nám pomoci, ale také nám ho
zkomplikovat. Jak si mysl nastavit tak, aby sloužila ona nám a ne my jí?
Autorka: Petra Šimková, lektorka a trenérka, mySKILL.cz, petra.simkova@myskill.cz

Petra Šimková vede
tréninkové semináře pro firmy od r.
2002, a to v oblasti
manažerských,
prezentačních,
lektorských dovedností, rozvoje
osobnosti a osobní
efektivity. Věnuje se
i skupinovému
a individuálnímu
koučování. Provozuje svůj rozvojový
podcast ZA VŠÍM
HLEDEJ SEBE.
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Všechno je v hlavě. Možná namítne-

Nepředává jim jen nové znalosti,

moc pozitivně ovlivňovat své

te, že všechno ne, a dám vám za

netrénuje jen nové dovednosti, ale

účastníky a svěřence.

pravdu. Ovšem postoje, úhly pohle-

ovlivňuje je např. i svými názory

du, názory, mínění, toto všechno si

a úhly pohledu. A právě způsob

FIXNĚ NASTAVENÝ LEKTOR

vytváříme v průběhu naší (nejen

tohoto ovlivňování je řízen nastave-

Fixně nastavená mysl věří, že člověk

lektorské) cesty. Jak mít ale VŠECH-

ním jeho lektorské mysli.

má od přírody talent, inteligenci a ty

NO nastaveno tak, aby nám naše

Carol Dwecková ve své knize Nasta-

se v průběhu života nedají měnit ani

MYSL sloužila a nestála v cestě?

vení mysli rozlišují dvě nastavení:

rozvíjet. Úspěchy, kterých takový

Ochočit si svou mysl a mít tzv.

FIXNÍ a RŮSTOVÉ. Dwecková ve své

člověk dosahuje, jsou dány zmíně-

správný mindset je často běh na

knize říká: "Přesvědčení, které si

ným talentem a inteligencí. Lidé s fix-

dlouhou trať. Záleží, na jaké startovní

osvojíte, silně ovlivňuje způsob vaše-

ně nastavenou myslí obvykle neradi

pozici se právě nacházíme a co vše

ho života. Může rozhodnout, zda se

dělají chyby, a tedy se nepouštějí do

máme za sebou. Proč ale mluvím

stanete tím, kým chcete být, a zda

příliš riskantních pokusů, aby neuká-

o nastavení mysli v souvislosti

dosáhnete toho, na čem vám záleží."

zali svou slabost. Poznáte je také po-

s interním lektorem a vzděláváním?

Pojďme se společně na obě nastave-

dle toho, že když se jim něco nepo-

Interní lektor je člověk, který ovliv-

ní podívat z pohledu interního lekto-

vede, obvykle viní ze svého neúspě-

ňuje druhé více, než si možná myslí.

ra a člověka, který má obrovskou

chu druhé nebo vnější okolnosti.

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
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Málokdy hledají chybu u sebe. Fixně

Důvodem nebylo, že by neměli

růžovými stromy a občasné zakopnutí

nastavený lektor bude mít z počátku

techniku nebo vhodné podmínky, ale

je součástí procesu učení a malé

úspěšná školení. Jeho lektorský

vzhledem k jejich fixnímu nastavení

"neúspěchy" jsou vlastně žádoucí,

"talent" ho předurčuje k tomu, že

hrozilo, že to nezvládnou a ukážou

pokud se má účastník něčemu

bude mít úspěch. Ovšem tento úspěch

tak svou slabost.

novému naučit.

bude velmi krátkodobý, protože

Pokud máte pocit, že směřujete spíše

v okamžiku, kdy se objeví nespokojený

RŮSTOVĚ NASTAVENÝ LEKTOR

k fixnímu nastavení, nevěšte hlavu,

účastník, který tuto nespokojenost

Tohoto lektora poznáte tak, že na

nastavení mysli lze změnit. A pokud

projeví, lektor ucítí ohrožení a bude

sobě neustále pracuje. Studuje nové

chcete účastníky svých seminářů učit

vnímat kritiku jako útok.

postupy, hledá jiné přístupy, učí se, je

novým dovednostem/znalostem,

Fixně nastavení lidé kritiku nemají rádi

zvídavý. Díky své píli se také postupně

rozvíjet je, posouvat je, pomáhat jim

a ani ji nepřijímají. Je totiž dotčené

zlepšuje, a i když by se v počátku

být lepšími, je žádoucí, aby vaše mysl

jejich ego.

mohlo zdát, že mu chyběl tzv. talent,

byla nastavená růstově.

Fixně nastaveného lektora poznáte též

svou pílí se často dostane dál než jeho

podle toho, že druhé pochválí za to,

"talentovaný" fixně nastavený kolega.

JAK ZMĚNIT SVÉ NASTAVENÍ MYSLI?

jak jsou chytří, šikovní a že mají talent.

Růstově nastavený lektor se nebojí

Soustřeďte se na vloženou energii,

V případě, že se druhým něco nepove-

výzev a takový přechod do online

na proces, nikoliv na výsledek.

de, dokáže tuto situaci zhodnotit,

přijal jako možnost dělat svou práci

Výsledek se jako vedlejší produkt

např. jako "ten na to nemá". Nevnímá

zase jinak, naučit se něco nového,

snahy a píle dostaví sám. Když se vám

prostor pro potenciální růst.

obohatit své přístupy a metody.

na školení něco nepovede, neberte to

Fixně nastavený lektor se z dlouho-

Když něco neumí, nestydí se za to a je

jako neúspěch. Neúspěch je jen

dobého hlediska nemá potřebu

schopen to přiznat. Přijal totiž za sebe

nálepka fixně nastavených lidí.

rozvíjet, protože, když je inteligentní

a svůj růst plnou odpovědnost a je si

Vy jste nezažili neúspěch, vám se jen

a talentovaný, není k tomu přece

vědom toho, že jediný člověk, který

něco nepovedlo a to se může stát

žádný důvod. Problém nastane

má moc to změnit, je on sám.

každému. Promyslete si, co příště

v okamžiku, kdy je potřeba udělat

Když se růstově nastavenému

uděláte jinak, a zkoušejte nové cesty.

nějakou velkou změnu nebo když je

lektorovi něco nepovede, nebere to

Jako růstově nastavený lektor pak své

takový lektor ohrožen. Když si

jako neúspěch, ale jako zkušenost,

účastníky oceňujte za píli, snahu,

vzpomenu na dobu před dvěma lety,

pokus, možnost, ze které si vezme

vloženou energii, chuť vystoupit

kdy jsme všichni museli zůstat doma

ponaučení, aby příště znovu neudělal

z komfortní zóny bez ohledu na to,

a prezenční školení byla s okamžitou

stejnou chybu.

jak se jim na školení daří. Pamatujte,

platností zrušena, řada lektorů na tuto

Když takový lektor školí své účastníky,

že platí pravidlo: "Na co se soustředí-

situaci rezignovala. Znám několik

pomáhá jim hledat cesty, oceňuje

te, tomu věnujete energii a to roste."

takových, kteří se do online nechtěli

snahu a vloženou energii, ukazuje jim,

Cílem není dosahovat okamžitých

přesouvat a odolávali dost dlouho.

že cesta k úspěchu není lemována jen

skvělých výsledků, cílem je snažit se,
pokoušet se a vkládat energii do
učení. Jedině tak se dostaví výsledek,
skvělý výsledek.
Tento text je prvním ze série článků
na téma interních lektorů ve firmách
a možností jejich rozvoje a zvyšování
kvality lektorské práce.
V každém druhém čísle se můžete
těšit na další témata z pera zkušené
lektorky Petry Šimkové.

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
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PODCASTY INSPIRACE BAŤA
V mediatéce dnes představíme podcastový pořad Nadace Tomáše Bati, který je pojmenován
Inspirace Baťa. Jeho průvodkyní je Gabriela Končitíková, autorka knihy Inspirace Baťa.
V prvním podcastu autorka prozrazuje, jak vznikla její vášeň

Firma Baťa chtěla od lidí

pro odkaz Baťa. V jednotlivých dílech představuje různá té-

více, musela jim však dá-

mata a hosty. Přináší informace o tom, jaký byl Tomáš Baťa,

vat více. Každá strana má

jak přemýšlel, jak se vyvíjel jeho podnikatelský systém a jak

dáti a dal. Baťa šel hlubo-

v současnosti využívat filozofii Baťa. Baťovský odkaz není ani

ko do osobní roviny, do

tak o botách, ale o odvaze budovat nejprve sama sebe.

roviny těla–duše–mysli.

Baťův odkaz a jeho filozofii autorka nazývá baťovinami a Ba-

Stavěl na myšlence:

ťa v jejím podání není jen o tvrdých prvcích řízení, výrobě či

"Chcete-li vybudovat

prodeji, ale hlavně o tom, jak začít sám u sebe. Baťoviny

velký podnik, vybudujte

jsou tvrdé, přísné baťovské principy. Odkazují na to, že

nejdříve sebe."

nelze jen čekat na ideální situace, ale je potřeba je žít každý

Podcasty jsou k dispozici na Spotify, Apple Podcasts či

den, krůček po krůčku. Baťoviny jsou podle autorky velmi

na webu www.nadacetomasebati.cz/nadace/podcasty.

osvobozující. Nehledejme v nich zas až tak nového, překva-

Z nyní dostupné dvacítky podcastů doporučujeme začít

pivého. Jde o to přistupovat k věcem selským rozumem.

třeba podcastem #6 s názvem "Kniha Inspirace Baťa – jak

Baťova inovativní myšlenka tkvěla v uvědomění, že "nikdo

začít baťovský růst." Naši recenzi této knihy najdete

v životě pro Tebe nebude pracovat, aby Ty ses měl lépe…

na straně 15 tohoto čísla.

ale každý to bude dělat sám pro sebe."

Naše hodnocení:

★★★★★

(ob)

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH TÉMATEM EPALE
Evropská platforma pro vzdělávání dospělých EPALE uspořádala v loňském roce kulatý stůl na
neobvyklé téma Rovné příležitosti ve vzdělávání dospělých. Jeho záznam naleznete na webu.
Patříme bohužel k těm zemím, kde je životní úspěch člověka

na spodních patrech,

ve velké míře závislý na tom, z jakých poměrů pochází:

neřešíš nic, řešíš otázky

"Narodíš-li se do rodiny, kde oba rodiče mají nízké vzdělání

vyplývající ze zajištění

a jsou chudí, existuje vysoká pravděpodobnost, že dráhu

fyzického bytí. To platí

svých rodičů budeš opakovat," tvrdí Martin Dobeš z Agen-

pro děti i dospělé bez

tury pro sociální začleňování a moderátor kulatého stolu

rozdílu," dodává.

a pokračuje: "Říká se tomu závislost na socioekonomickém

Na kulatém stole vystoupili i odborníci ze společností Opim,

statusu. Česko zaujímá v této závislosti přední příčky mezi

Aperio a Národní pedagogický institutu ČR a s příklady

zeměmi OECD a nijak se to nelepší."

dobré praxe společnosti SKIP, Človek v ohrození a dalších.

Jak dále uvádí, stejně se to týká i dospělých. V ČR máme vel-

Záznam kulatého stolu najdete na YouTube kanálu EPALE

kou skupinu dospělých lidí, kteří by vzdělávání potřebovali

kurzy https://youtu.be/oMvcbzueF9o.

nejvíce, protože jsou s ním na štíru, ale vůbec se nevzdělá-

A pokud vás téma zaujalo, přečtěte si i rozhovor s Martinem

vají. Podle Dobeše jsou překážky mnohočetné: "Nemají čas,

Dobešem, najdete jej na webu EPALE.

peníze a dost často si ani neuvědomují, že vzdělávání potřebují. Jednoduše Maslowova pyramida v praxi – když jsi v ní
14
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Naše hodnocení:

★★★★☆

(tl)

MEDIATÉKA

INSPIRACE BAŤA
"Odkaz Tomáše Bati však nestačí jen číst a studovat, jeho odkaz se musí žít," tvrdí Gabriela
Končitíková, autorka obsáhlé publikace o Tomáši Baťovi. Která pravidla, názory či životní postoje
mohou být i dnes inspirací nejen pro vzdělávání, ale i naše pracovní či soukromé životy?
Autorka: Olga Běhounková, odborná asistentka FF UK, olga.behounkova@ff.cuni.cz

Když se řekne jméno Tomáš Baťa,
většina Čechů si okamžitě vybaví boty
a červené logo firmy Baťa. Mnozí z nás

Kniha je rozdělena do pěti částí: Tělo,
Mysl, Duše, Vztahy a Baťovská filozofie
vztahů mezi mužem a ženou. Obsahuje

boty a další produkty této značky
nosíme či používáme. Historie firmy
se začala psát roku 1894 a během její
existence byla vynaložena spousta
úsilí a zrodilo se mnoho inovátorských
myšlenek tohoto úspěšného česko-

symbolicky 99 baťovských pravidel,
seznamuje čtenáře s tím, jak posloužit
sám sobě a být šťastný. Baťa pochopil,
že pouze šťastný člověk odvádí kvalitní

slovenského podnikatele. Baťa ovšem
není jen o botách, je o tzv. budování
sebe sama, v dnešním jazyce o seberozvoji. Byl si vědom, že by firmu nikdy nevybudoval, kdyby ji nebudoval
s československým člověkem a že
takového člověka nepotká na ulici,
ale musí jej vytvořit. Tj. pomoci lidem
k osobnímu růstu, aby mohli být
lepšími spolupracovníky. Baťa patřil
mezi propagátory zásad osobního
rozvoje a úspěchu dříve, než se tyto
teorie od 50. let šířily z Ameriky. Ve firmě Baťa byla dokonce z průměrně
11 vydávaných časopisů skoro polovina zaměřena na osobní rozvoj.
Kniha přibližuje filozofii Tomáše Bati
a její uplatnění v každodenním životě.
"Je o budování sebe sama, o hledání
cesty ke svému vlastnímu já a životnímu stylu, který činí člověka šťastným."
(s. 19) Jeho filozofii, životní postoje
a odkaz autorka nazývá "baťovinami".
A ty se musí žít celým srdcem, nelze si
z nich vzít jen kousek. Je to systém,
který má svou filozofii (smysl). Kniha
nabízí možnost odstartovat vlastní
baťovskou transformaci. Bourá zažité
klišé, že baťovské principy jsou pouze
pro podnikatele. Inspiruje a nabádá
k tomu, jak začít sám u sebe bez ohledu na náš status, okolí či finanční náklady. Jediné, co je opravdu potřeba,
je naše ochota, nadšení a disciplína.

pracovní výkon. A šťastný dle jeho
filozofie může být ten, kdo má v sobě
vlastní sebeúctu a sebehodnotu, ne
ten, kdo projevuje úctu a obdiv vůči
druhým lidem. (s. 21) Za nejvyšší
stupeň odvahy považoval rozhodnutí
změnit sám sebe, zušlechťovat se.
Tento vnitřní boj a transformace se
neobejde bez mnoha "energie, vnitřního odhodlání, odvahy a disciplíny."
(s. 22) Baťa neuznával strach a lenost:
"Strach zabil více snů než byrokracie
a nedostatek kapitálu." (s. 194)
Baťa člověka chápal jako komplexní
bytost. Jeho životní přístup byl proto
postaven na tom, jak potěšit tělo–mysl
–duši. Do péče o zdravé tělo nezahrnoval jen stravu, cvičení a spánek, ale též
návyky spojené se zdravým životním
stylem a prožitky v přítomnosti, tedy
pravidelný pobyt v přírodě, otužování,
dechová cvičení. Jeho filozofie tvrdí:
"Myšlenka je všechno… Myšlenka
ovládá ruce, tělo a podněcuje duši."
(s. 91) Baťa chtěl lidi naučit myslet svobodně a kreativně a tvrdil, že život je ve
vlastní hlavě: "Co chceš, můžeš." (s. 91)
Svobodnou mysl chápal jako nejcennější kapitál. Duši pak radil nezanedbávat. Za důležitý každodenní moment
v životě chápal vědomý odpočinek
a chvíli věnovanou sobě samému.
Na konci každého dne doporučoval
"poděkovat za tři úspěchy a odpustit si
tři neúspěchy." (s. 191)
Část VZTAHY je uvozena větou: "Práce

vás nikdy neobejme." (s. 253) Patří
mezi nosné myšlenky baťovské filozofie a uvědomění si důležitosti postavení člověka ve společnosti dalších lidí.
Nenabízí univerzální pravidlo, ale nutnost zkoušet, hledat a investovat tam
svůj čas, odhodlání a upřímnost
(v myšlení i komunikaci). Baťa učil lidi
"naslouchat a vnímat." (s. 253)
"Nemotivujte – buďte osobním příkladem, protože motivovat druhé nelze
a každý si musí přijít sám na to, jak žít,
pracovat a co chtít od života." (s. 255)
Rád říkal: "Lidé se musí domluvit a pochopit." (s. 270) A zůstat přitom sám
sebou, protože "vždy je lepší být originálem než jen hranou rolí s přetvářkou." (s. 271)
"Lidé si vás vždy pamatují podle toho,
jak se k nim chováte." (s. 273)
Končitíková, Gabriela: Inspirace Baťa.
Jak být silnější a šťastnější podle
životních zásad Tomáše Bati. Zlín:
Inspirace Baťa, 2021.
FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
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JAK (SE) UČIT A NEZTRÁCET
TÍM ČAS
Jak se efektivně učit a neplýtvat svou energií? Jak funguje motivace k učení a jak se opravdu
něco naučit, zapamatovat a v praxi použít? Přinášíme několik tipů, jak na to.
Autorka: Olga Běhounková, odborná asistentka FF UK, olga.behounkova@ff.cuni.cz

Olga Běhounková
působí jako odborná asistentka na
Katedře andragogiky a personálního
řízení FF UK, je členkou redakční rady
Firemního vzdělávání. V oblasti rozvoje
a vzdělávání se
pohybuje již 20 let.
Pracovala ve společnostech ALBERT,
QED GROUP a jako
odborná manažerka
v projektech ESF.

Pojďme začít jednoduchou otázkou:

Nezastupitelnou roli hrají naši kole-

jsme-li pasivní, apatičtí, bez zájmu

Kdy se Vám dobře učilo?

gové či peers, protože v týmu, ve sku-

a vědomí proč. Příliš mnoho úkolů,

Učíme se, když si osvojujeme nové

pině či na projektu jde většina věcí

tlaku termínů, stresu a nátlaku k naší

znalosti, dovednosti či schopnosti.

lépe a navíc dochází k synergiím.

motivaci učit se také nepřispívá.

Faktorů, které proces učení ovlivňují,

A samozřejmě nelze opomenout roli

I když, někomu učení se pod tlakem

je celá řada. Snadno se učíme, když

lektora – jeho osobnost a volbu na

či s vědomím termímů vyhovuje,

nás učení baví, je užitečné, smyslu-

míru šitých vzdělávacích forem

jinému ne, protože potřebuje

plné, má jasný cíl a my jsme motivo-

a metod cílové skupině a to, jak moc

volnost a plánovat na základě svých

vaní a koncentrovaní. Učení ovlivňují

nebo málo účastníky zapojuje do ko-

priorit. Nechuť učit se také nastává,

také vnější podněty. Měly by proto

munikace, interakcí a jak se mu daří

máme-li pracovat či učit se a víme, že

k němu být vytvořeny vhodné pod-

udržet určitou míru napětí a zájmu

právě v televizi běží důležitý zápas ve

mínky – uklizený stůl, vhodné tech-

během kurzu. O tom ale za chvíli.

fotbalu či náš oblíbený film či seriál.
Umíme v těchto momentech udržet

nologie, materiály i podpůrné pro-
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středí (tj. klima, kdy je nám příjemně,

A kdy se Vám do učení nechtělo?

naši pozornost a zůstat motivovaní?

neřešíme hluk, zimu či horko).

Neefektivní proces učení nastává,

Zocelila nás pandemie v této oblasti?

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
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JAK (SE) UČIT EFEKTIVNĚ?

Proces učení je efektivnější, pokud jej

A pokračuje naší pevnou vůlí

Inspiraci lze čerpat v knize Nauč se to!,

rozdělíme na více oddělených

a pozitivní myslí. Zajímavá je vizualiza-

kterou vydal kolektiv autorů a na zá-

tréninkových období. Vyzkoušejte tzv.

ce motivačních faktorů prostřednic-

kladě vědeckých studií boří mýty

přerušované učení, kdy probíranou

tvím Pettyho metody FOCUS:

o učení (se). Kritizují nejrozšířenější

látku pozapomenete a poté se ji zkou-

F (FANTAZIE): učení je zajímavé, pod-

postupy typu podtrhávání v textu,

šíte vybavit, generování s cílem vyřešit

poruje-li zvědavost, řešení problémů,

opakovaného čtení či memorování,

řešený úkol předtím, než vám je

ideálně v kombinaci s prvky tajemna,

protože v nás pouze vyvolávají dojem,

sděleno řešení, nebo prokládané

a je tvořivé.

že látku umíme, ale po krátké době si

učení, kdy záměrně střídáte dvě či více

O (OCENĚNÍ): přichází-li ocenění a po-

z ní vybavíme málo. Mýtus "naučím se

dovedností naráz, což je účinnější

chvala průběžně či na jeho konci, učící

to naráz" není o dlouhodobém zapa-

a déle si vše zapamatujete, než když

se vidí své pokroky, nejlépe okamžitě

matování a aplikaci získané znalosti

se učíte jedno téma naráz.

po dosažení dobrých výsledků.

či dovednosti v praxi. "Nalejvárna"

C (CÍLE): cíl musí být konkrétní, přitaž-

a opakované čtení nefungují, nevedou

JAK KOMUNIKOVAT V L&D?

livý a zvládnutelný podle možností

k dlouhodobému zapamatování. Bez

Ve firemním vzdělávání je při pláno-

jedince.

aplikace skončí v nenávratnu. Ani

vání vzdělávacích aktivit klíčové

U (ÚSPĚCH): zažít úspěch vede ke

snadněji neznamená lépe. Naopak,

nastavit zakázku mezi L&D a interním

zvyšování zdravého sebevědomí

opakované vybavování posiluje naši

či externím lektorem tak, aby společně

a další motivaci.

paměť a čím větší úsilí musíte vynalo-

odpověděli na otázky CO, PROČ a JAK.

S (SMYSL): na základě konkrétního cíle

žit na vybavení znalosti či dovednosti,

Kromě jasného stanovení cíle a smy-

vidí účastník význam a smysl procesu

tím pevněji ji tréninkem vybavování

slu kurzu je potřeba zvolit vhodné

učení, který uplatní v práci.

zakořeníte. Autoři to nazývají rekon-

formy a metody, aby vyhovovaly po-

solidací paměti, kdy lze skrze namá-

třebám cílové skupiny. Z pohledu

Přínosem metody FOCUS je vysoká

havý proces rekonstrukce znalostí

lektora je pak správná volba "JAK"

motivace. Problémem může být stav,

z dlouhodobé paměti dosáhnout jejich

rozhodující a projevuje se vědomou

kdy to účastníka na kurzu nebaví.

hlubšího uložení, tedy posílení pamě-

či intuitivní reakcí na různé potřeby

Úkolem lektora je ho podpořit, aby

ťové stopy a propojení s již dříve

účastníků během kurzu.

"vydržel". Slovy Arnolda A. Lazaruse:

nabytými znalostmi. Mentální trénink

"Pusťte se do práce a motivace se

lze podpořit mentálními modely, kdy

JAK NASTARTOVAT A UDRŽET

dostaví."

při učení propojujete soubory vzájem-

MOTIVACI K UČENÍ?

Lektor ale účastníky nic nenaučí,

ně souvisejících myšlenek do smyslu-

"Motivace začíná touhou. Když něco

naučit se to musí oni sami. Cíl kurzu

plných celků, které autoři vtipně

chceš, máš motiv to získat."

či vzdělávací akce musí být rozumně

nazývají "mozkovou appkou".

(Denis Waitley)

zvládnutelný, ale zároveň i výzvou –
k úspěchu povede dobrá práce a též
převzetí osobní zodpovědnosti
za vlastní rozvoj a vzdělání. A hlavně
aplikace naučeného v praxi.
Když se učíte, dělejte to pro život,
pro praxi, nejen pro zkoušku, certifikát
či diplom.
Zdroje:
Brown, Peter C., Henry L. Roediger
a Mark A. McDaniel. Nauč se to!
Jak se s pomocí vědy efektivněji učit
a více si pamatovat. Jan Melvil
Publishing: 2017.
Petty, Geoffrey. Moderní vyučování.
Praha: Portál, 2008.
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MASTERMIND SKUPINA JAKO
HNACÍ MOTOR POZITIVNÍCH ZMĚN
Co je to mastermind skupina a na jakých principech funguje? Proč může být také jedním
z nástrojů profesního i osobního rozvoje? A jak ji založit a vést?
Autor: Radek Havelka, ředitel ICT Pro, radek.havelka@ictpro.cz

Radek Havelka se po více
než 25 letech praxe
v oboru vzdělávání
dospělých stará o chod
vzdělávací společnosti
ICT Pro z pozice jejího
ředitele. Jeho dlouholeté
zkušenosti, odborná
erudice, široký záběr
a entuziasmus mu
umožňují pracovat jak
v oblasti manažerské
a obchodní, tak i v oblasti
koncepční, metodické
a lektorské. Je rovněž
autorem řady studií
a článků, nejen z oblasti
vzdělávání.

Vzdělávání je záměrný a strukturo-

bereflexi a vyvolává potřebu změny

dit mezi naši běžnou osobnostní

vaný proces, který podporuje a na-

jak postojů a názorů, tak i chování.

výbavu? Výsledky průzkumu pravděpodobnosti zdárné realizace vlastní-

pomáhá učení. Cílem vzdělávaného
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je osvojit si či prohloubit určité kom-

JAK PODPOŘIT ZMĚNU?

ho nápadu či změny chování ukazu-

petence, tedy získat nové znalosti,

Změna chování zpravidla není

jí, že vlastními silami máme pouze

dovednosti, schopnosti a zkušenos-

zadarmo a mnohdy i bolí. A proto

čtvrtinovou šanci na úspěch.

ti. Prohlubováním kompetencí

se nám do ní nechce. Klademe si cíle,

Když však zajistíme, že se budeme

v oblasti chování, čili tzv. interperso-

děláme závazky a stanovujeme

pravidelně setkávat s osobami,

nálních dovedností, které jsou

předsevzetí, ale postupem času

kterým o svých plánech řekneme,

součástí sociální i odborné způso-

zjišťujeme, že stará přísloví jako

resp. jim například přislíbíme

bilosti člověka, se zabývá vzdělávání

"skutek utek" nebo "sliby chyby"

uskutečnění požadované změny,

měkkých dovedností. Cílem osob-

bohužel platí. Jak můžeme zvýšit

šance na úspěch se rapidně zvýší,

nostního rozvoje je vlastní prožitek,

pravděpodobnost toho, že se nám

a to až na 95 %. Jeden ze způsobů,

emocionální zkušenost, která pak u

podaří vybranou změnu ve svém

jak toho docílit, je stát se členem

vzdělávaných podněcuje určitou se-

chování uskutečnit a posléze i zařa-

tzv. mastermind skupiny.
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CO JE MASTERMIND SKUPINA?
Myšlenka spojit více myslí v jednu tzv.
mistrovskou mysl (mastermind) se
uskutečňuje prostřednictvím pravidel-

Díky kontaktům s ostatními členy najdete příležitosti ke společnému podnikání a navazování profesních vazeb.

V průběhu setkání si nejprve stanovíte cíl a poté navrhnete plán, jak ho
dosáhnout. Skupina vám pomůže
s kreativními nápady a vhodným

ných řízených setkání v uzavřené
skupině osob s podobným cílem nebo
zaměřením. Mastermind skupiny nabí-

JAK ZALOŽIT A VÉST MASTERMIND
SKUPINU?
Pro založení skupiny stačí dát dohro-

rozhodováním. Na konci setkání se
veřejně vyslovují závazky, které
jednotliví členové přislíbí splnit

zejí kombinaci sdílení, brainstormingu,
vzdělávání i vzájemné odpovědnosti

mady několik lidí se společným cílem.
Například pokud chcete rozjet firmu

do příště. Veřejný slib a obhajování
jeho splnění před ostatními je hnacím

a podpory ve skupinovém prostředí,
které zdokonaluje profesní i osobnostní dovednosti. Jde zde i o koncentraci

na výrobu popcornu, spojíte se s dalšími třemi, kteří mají obdobný cíl nebo
mají v podobném oboru zkušenosti

motorem pro dokončení i těch
nejnepříjemnějších úkolů.
Když pak začnete svůj plán realizovat,

kontaktů, znalostí a zkušeností. Skupina pomáhá vám i ostatním členům
dosáhnout úspěchu. Členové se navzájem vyzývají a podporují, aby si

a jsou ochotni je sdílet. Čím jsou vaše
záměry a zkušenosti podobnější, tím
více budete ze setkání benefitovat.
Vedení skupiny má na starosti facilitá-

přinášíte v úvodní reflexi dalšího
setkání skupiny příběhy o úspěších
i problémech. Úspěšným příběhům se
aplauduje a problémy se řeší vzájem-

stanovili pevné cíle, a co je důležitější,
aby jich také dosáhli.

tor. Ten pomáhá skupině ponořit se
do diskusí a spolupracuje s jejími
členy na dosažení individuálně definovaných cílů. Dobrý facilitátor je základem úspěchu každé skupiny. Má však
také za úkol zajistit, aby rozhovory
nebyly povrchní a nevyvážené a aby

ným brainstormingem a kolektivním
kreativním myšlením.
Skupina vyžaduje diskrétnost, důvěru,
nasazení a ochotu dávat i přijímat rady
a nápady a vzájemně se podporovat
s naprostou upřímností, respektem
a pochopením. Členové skupiny

její hlavní náplní je brainstorming
a vzájemná podpora odpovědnosti
přímo mezi členy skupiny.
Není to ani skupinový koučink. Členové skupin si totiž navzájem předávají
zkušenosti – nikoliv že vůdce skupiny

všechny body programu setkání byly
ve vymezeném čase pokryty.

vzájemně působí jako katalyzátory
růstu, ďáblovi advokáti i podporující
kolegové. To je hlavní podstata
a přínos skupin.

koučuje její jednotlivce. Zpětnou vazbu, rady a podporu získáte od členů.
Není to networking. Můžete si sice
vzájemně vyměňovat kontakty a zdroje, ale není to hlavní náplní schůzek.

ostatních v předem stanoveném čase
zpětnou vazbu ke svému nápadu, problému či potřebě. Můžete řešit třeba
návrh nového e-shopu, problémy
s výrobou či vzdělávání svých lidí.

CO MASTERMIND SKUPINA NENÍ?
Není to školení ani mentoring. I když si
vaše skupina může občas odhlasovat
pozvání hostujících řečníků či trenérů,

JAK TO VE SKUPINĚ FUNGUJE?
Pilířem skupin je moderovaná diskuse,
kde každý z účastníků získává od

CO ČLENSTVÍM ZÍSKÁTE?
Program setkání skupiny aktivně
spoluvytváří všichni její členové. Vaši
partneři ve skupině poskytují zpětnou
vazbu, pomáhají vám vymýšlet nové
možnosti a vytvářejí struktury odpovědnosti, které vás udržují na správné
cestě.
Vytváříte tak komunitu podporujících
kolegů, kteří společně brainstormují,
aby posunuli ostatní členy k novým
výšinám. Získáte úžasné vhledy, které
zlepší vaše podnikání i osobní život.
Být členem mastermind skupiny
vytváří obrovskou hodnotu jak pro
vás, tak i pro všechny ostatní ve vaší
skupině.
Skupina má praktický dopad i na vaše
chování. Ve srovnání s klasickým vzděláváním, mentoringem či koučinkem
vám mastermind ještě více usnadní
cestu k pozitivním změnám, které
byste jinak ve svém životě či profesní
kariéře těžko uskutečňovali sami.
FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
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Při restrukturalizaci musí všichni
včas vědět, na čem jsou

Procesy mysli nejsou ovlivněny pouze kognitivním
zkreslením, ale i šumem –
vlivem nepředvídatelných
a náhodných chyb, které
však správnost úsudku
zásadně ovlivňují. V knize
vám hvězdný tým autorů
vysvětlí příčiny vzniku

Rozhovor s Petrou Jelínkovou,
ze společnosti Human Garden.
Při transformaci společnosti je
důležité zajistit si klíčové lidi,
kteří firmu ženou kupředu, udržet plynulé fungování byznysu
a komunikovat co nejotevřeně-

šumu, jeho kategorie, odliší
jej od zkreslení, naučí měřit
jeho vliv a ukáže, jak se
zjištěními naložit v praxi.

ji se všemi zaměstnanci ve firmě, aby nevznikala zbytečná
nervozita a nejistota, co bude s firmou a jejich pozicí dál.

Manažeři jsou pilířem pro
zaměstnance, ale i oni sami
potřebují podpořit a ocenit
Rozhovor s Andreou Boreckou
ze společnosti Danone, která si
v nedávné době prošla velkou
transformací. Podobné události
bývají náročné především pro
HR oddělení, které musí komunikovat s lidmi, podporovat je
a vysvětlovat veškeré důsledky.
V rozhovoru jsme otevřeli i téma podpory manažerů
během pandemie či změn ve vzdělávání zaměstnanců.

Každý vědec, lektor či student ví, že správná příprava
je základem každého výstupu. A zde přichází na pomoc
metoda zettelkasten sociologa Niclase Luhana, s jejíž
pomocí si vytvoříte vlastní
komplexní a propojený systém poznámek získaných
z četby, přednášek a kurzů.
Zbaví vás nutnosti si vše pamatovat, mít o všem přehled, skladovat vše v hlavě.

Seznamte se s novými obje-

Dobrá pověst firmy a silná firemní
kultura – to je základ, který nás
udržuje v dobré kondici
Rozhovor s Jarmilou Kasalovou
z Rodinného pivovaru BERNARD
a.s. Každá společnost se s důsledky pandemie vypořádává
po svém. Pro HR oddělení, která
mají na starosti především péči
o ty stávající, to bylo obzvláště
náročné období.

Tyto a další články najdete na
www.hrnews.cz
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vy neurověd o fungování
mozku! Z pera neurochirurga se dozvíte vše, co potřebujete vědět o předcházení
neurodegenerativním
onemocněním, navíc s konkrétním návodem, jak
během 12 týdnů zvýšit svůj
výkon. Stárnutí totiž nutně
neznamená pokles kognitivních funkcí. Dobrou zprávou
je, že správná péče o mozek
má větší vliv než genetika.

Více informací a objednávky na
www.melvil.cz

