í
n
m
e
r
Fi

SRPEN 2021

VZDĚLÁVÁNÍ
E-ČASOPIS PRO VŠECHNY, KTEŘÍ SE ZABÝVAJÍ ROZVOJEM LIDÍ KOLEM SEBE

PARTNER ČÍSLA

TÉMA:
KOUČINK
CO JE KRITICKÉ
MYŠLENÍ

JAK VYUŽÍT
MINDFULNESS
VE FIRMĚ?

ROZHOVOR S INGRID
NĚMEČKOVOU

CO SE DĚJE

TECHNOLOGIE VE FIREMNÍM
VZDĚLÁVÁNÍ POHLEDEM 13 FIREM
Jak už jsme čtenáře informovali, ve čtvrtek 9. 9. 2021 se v Praze uskuteční již třetí ročník akce zaměřené
na představení technologických řešení pro oblast firemního vzdělávání. Jedná se o unikátní showcase tvůrců
moderních e-learningů, vzdělávacích webů a výukových videí, aplikací, videotréninků, rozšířené či virtuální reality.
Cílem akce je ukázat nejrůznější možnosti vzdělávání a rozvoje zaměstnanců s využitím moderních technologií. "Formát
showcase se ukázal jako oblíbený a smysluplný –
v sérii krátkých prezentací řady různých technologií získají
personalisté rychle dokonalý přehled o možnostech, které lze
ve firemním vzdělávání využít. A následně mohou s odborníky
probrat aplikaci přímo pro svou firmu,"uvádí Tomáš Langer.
Letošní LEARN & TECH opět představí řadu technologických
řešení pro firemní vzdělávání, která si budou moci účastníci
prohlédnout, vyzkoušet a hlavně – zažít. Na akci se objeví
13 firem a projektů, jako jsou Red Button EDU, XR Leaders,
Skilldriver, Clashing, Educasoft, Sloneek, SantiaX, Scormium,

Podrobné informace a vstupenky naleznete

e-learnmedia, Seduo, Virtual Lab, Evaldo a MotivP.

na webu www.learnandtech.eu.

(tl)

ZÁZNAMY ŘEČNÍKŮ LETOŠNÍ
KONFERENCE ZVEŘEJNĚNY
Po loňském přesunu konference FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ do online prostoru
jsme se letos opět mohli setkat naživo, offline. Atmosféru vám sice přenést
nemůžeme, ale vybrané příspěvky řečníků ano!

Na webu MotivP TALKS mediálního partnera konference, společnosti MotivP, totiž
najdete sestříhané záznamy vystupujících z letošní konference. Připomenout si
můžete příspěvky hlavních řečníků ze společností Jysk, Zásilkovna, Mondi či
Veracomp, ale také ignite talks partnerů, mezi nimiž se zvláště vyjímá veršovaný (!)
příspěvek kolegů z KS-Programu, ale také prezentace Sedua či Skilldriveru.
Článek rekapitulující konferenci najdete na straně 18 tohoto čísla.

(tl)
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ROZHOVOR

NA POČÁTKU JE POTŘEBA USTÁT,
ŽE JEŠTĚ NEJSME "DOST DOBŘÍ"
Jak by mělo vypadat koučování, aby bylo pro firmu a její pracovníky funkční a efektivní? Jak
kouče vybrat a jak se vyhnout chybám a přešlapům při zavádění koučování ve firmách?
Nejen o tom je náš rozhovor – jako celé číslo je i on věnován koučování.
Autor: Tomáš Langer

Ingrid Němečková
působí ve vzdělávání
a osobním rozvoji přes
20 let. V roli lektora,
kouče a terapeuta se
věnuje životní kondici
a osobní spokojenosti,
recruitmentu, kariérovému poradenství
a psychodiagnostice.
Pracuje i ve společnosti
CEMEX, kde je HR
Business Partnerem
a kde má na starosti
vzdělávání.

Ačkoliv jste HR Business Partne-

Jak jste se ke koučování dostala?

zvolí. S mojí tendencí zachraňovat

rem ve společnosti CEMEX, toto

Když jsem se s pojmem koučování

člověka v diskomfortu a s mým

číslo je zaměřeno především na

v 90. letech setkala poprvé, byl to

vnitřním nastavením "Já vím nejlíp,

koučování; pojďme se mu tedy

pro mě objev. Do té doby jsem byla

co je pro tebe dobré," pro mě

věnovat i v našem rozhovoru.

přesvědčená, že to nejlepší, co můžu

koučovský výcvik znamenal poměrně

Jaká je Vaše zkušenost s tímto

pro druhého udělat, je poradit mu.

velký osobnostní přerod…

rozvojovým přístupem?

S koučováním jsem si prakticky

Dodnes je pro mě nejtěžší zkrotit

S koučováním mám zkušenost jak

vyzkoušela, že je o dost účinnější,

v roli kouče vlastní ego. Přitom vím,

v roli kouče, tak i v roli toho, kdo

když se ho dobře zeptám – a pak

že to hlavní, co mohu druhému

koučink ve firmě zavádí, propaguje,

mlčím. Klást dobré otázky mi nepři-

člověku poskytnout, je empatie, plná

organizuje a metodicky zastřešuje.

padalo těžké; mnohem těžší bylo

pozornost a možná pár koučovacích

V rozhovoru se tedy můžeme zamě-

ustát ticho, které následuje, a pak

technik. Svoje "já" se proto snažím

řit na různé pohledy na koučink.

respektovat cestu, kterou si druhý

parkovat na vedlejší koleji.

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
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Koučování jako metoda rozvoje má

problémy za svoje lidi, uvolní se mu

kteří mi pomohou udělat si názor.

i řadu odpůrců – proč?

kapacita a může se věnovat podstat-

Stačí 15–20 minut, abychom dokázali

Nejsme všichni stejní a koučování se

ným věcem, na které doposud neměl

kouče a jeho způsob práce navnímat

také nehodí v každé situaci (zatímco

čas. A jeho lidé jakoby rozkvetou,

a rozhodnout se, zda se do našeho

my, když se pro něj nadchneme,

nebo jim přinejmenším dojde, že

kontextu hodí a zda jej pro naše lidi

můžeme mít tendenci i nováčka vítat

zodpovědnost za vlastní výsledky

dokážeme využít. Když pak dojde na

větou "Co myslíš, že tady u nás budeš

a spokojenost je mnohem víc na nich.

praxi a skutečnou zakázku, promluvím

dělat?"). A navíc záměr, s nímž do kou-

si s koučovaným o jeho potřebách

čování jdeme, nemusí být vždy korekt-

A co koučování s externím koučem?

a očekávání a pak mu vyberu vhodné-

ní. Párkrát jsem se setkala s úmyslem

I zde platí, že koučink není pro každé-

ho kouče. Kouč a koučovaný se ná-

"dokoučovat" člověka k tomu, aby

ho a nemá smysl nutit je někomu, kdo

sledně potkají a obě strany se rozho-

něco udělal tak, jak chce jeho šéf.

do toho jít nechce (i tady ale snažím

dují, zda spolu budou pracovat. Pokud

To není koučování, to je manipulace –

pochopit důvody, proč tomu tak je).

ano, tak je to výhra; pokud ne, koučo-

a druhý to jako manipulaci cítí. Stačí

V ideální situaci, kdy manažer kouče

vaný si může vybrat ještě jednou.

jedna taková zkušenost a pokazí to re-

chce a firma je připravena mu jej pos-

putaci koučování v celé firmě. Lidé to

kytnout, je podle mne zásadní jednak

Stává se, že manažer chce kouče,

ani nemusí zažít, stačí to z doslechu.

dobře vybrat kouče, a jednak dobře

který není ve vašem portfoliu?

nastavit cíl a rámec koučování.

Ano, stává se to. V takovém případě

Jak to nastavit, aby koučování
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projde kouč stejným výběrem jako

ve firmě skutečně fungovalo?

Jak tedy dobře vybrat kouče?

Pokud jde o koučování jako součást

Nemám univerzál-

manažerské práce, snažím se pro to

ní patent a jediné,

lidi aktivně získat. Každý má jinou

co umím sdílet, je

motivaci. Většina manažerů ale

vlastní zkušenost.

souhlasí, že je to užitečná metoda

Protože každému

(zvlášť když dostanou příležitost zažít

sedí něco jiného,

to sami na sobě) a že se hodí umět ji

osvědčuje se mi

používat (mimo jiné i proto, že to jejich

mít různorodé

lidé chtějí a očekávají). Shodneme se

portfolio koučů.

i v tom, že to není až taková věda.

Každý z koučů se

Jenže když dojde na praktický trénink,

ještě předtím, než

tak nám to většinou "na první dobrou"

pro nás začne

nejde. Pro většinu z nás to totiž

pracovat, přijde

znamená jít proti svým dosavadním

osobně představit

vnitřním přesvědčením a návykům.

a já jej předem

Tehdy doporučuji "zveřejnit" to, říci

upozorním, že

svým lidem: "Byl(a) jsem na kurzu

kromě rozhovoru

koučování, jde o tohle, jsem přesvěd-

proběhne i krátká

čený/á, že to je dobrá věc, a teď se

sehrávka "modelo-

v tom budu postupně cvičit. Mějte se

vé situace".

mnou trpělivost a dávejte mi zpětnou

Ve firmě se vždy

vazbu." Chce to odvahu a schopnost

najde někdo, kdo

ustát diskomfort, že v tom ještě ne-

je ochoten vzít roli

jsme "dost dobří". Když ale manažer

koučovaného,

vytrvá a najde si v koučování svůj styl,

a pár kolegů z HR

dostaví se odměna: přestane řešit

i jiných oddělení,

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
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s kolegy shodneme, zařadíme jej pak

že byla předem daná

mezi "naše" kouče.

sada otázek postupně kladena skupině

A co koučové? Jsou ochotni takovou

lidí. Každý si řešil své

"modelovou situaci" podstoupit?

téma a odpovědi si

V drtivé většině ano, i když někteří mi

psal individuálně.

k tomu řeknou svoje...

Když měli všichni

A pak oceňují, že dostávají klienty, se

zapsáno, následovala

kterými se jim opravdu dobře pracuje.

další otázka. Na konci

Abych je ale dokázala s koučovaným

účastníci sdíleli, zda

dobře "spárovat", potřebuji holt jejich

dospěli k řešení té-

koučovací přístup vidět a zažít. :)

matu či nikoli. A oni
k němu dospěli. Sice

Co byste poradila člověku, který se

to nebyla žádná fatál-

chce stát koučem?

ní témata, ale i tak…

Určitě bych se ho vyptala na motivaci

Tehdy mi došlo, že

a u odpovědi "protože chci druhým

dobré otázky může

pomáhat… (rozvíjet se, být úspěšný,

klást i stroj nebo

být spokojený atd.)" bych se zajímala

"umělá inteligence".

proč. Prozkoumat vlastní motivy, proč

Tohle uvědomění,

chci dělat pomáhající profesi, je podle

byť trochu šokující,

mě zásadní (a je dobré si rovněž uvě-

změnilo můj přístup

domit, zda jsem sám ochoten pomoc

ke koučování – a nej-

přijímat). Dále bych mu poradila, ať

spíš mě uchránilo

vzápětí po koučovacím výcviku nesek-

mnoha přešlapů.

ne s bývalou profesí a nevrhá se do
role kouče hned od zítřka. Na trhu

Kdo nebo co je pro

totiž není nadbytek lidí, kteří by potře-

vás inspirací?

bovali pomoci a byli ochotni dobře za

Inspiruje mě kde co,

to zaplatit. Nejen proto je dobré stávat

jen podle toho nestí-

se koučem postupně. Koučování chce

hám žít... Hodně mě

zkušenosti jak praktické, tak i ty život-

inspirují lidé kolem

ní. Těm, kdo chtějí koučovat lidi z fi-

mě; souzním s citá-

rem a nemají s firemním prostředím

tem "Bůh nám posílá

zkušenost, doporučuji najít si v korpo-

lidi jako svůj dar"

rátu práci a roční či dvouletou zkuše-

a jsem za to vděčná.

nost si tu prožít. A v neposlední řadě –

Ale mám-li být kon-

najděte si supervizi. Dobrá supervize

krétní: před pár mě-

umožní korigovat vlastní nedostatky,

síci mi hodně po-

sdílet složitá či emočně náročná téma-

mohla kniha Jordana

ta a podělit se o odpovědnost, kterou

Petersona "12 pra-

s sebou role kouče nese.

videl pro život".
Lidsky je pro mě

Vzpomenete si na nějaký "přešlap"

inspirací Marek Orko

v souvislosti s koučováním?

Vácha a také sloven-

Odpovím jinak: Před lety jsem zažila

ská prezidentka

"koučování", které probíhalo tak,

Zuzana Čaputová.
FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
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O ČEM SE MLUVÍ

KRITICKÉ MYŠLENÍ
Kritické myšlení rozlišuje domněnky a fakta (objektivita), nepodléhá emocím, ambicím, autoritám
a zohledňuje stanoviska druhých. Zkusme aplikovat kritéria v myšlenkovém experimentu.
Autor: František Hroník, psycholog a lektor, MotivP, frantisek.hronik@motivp.com
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Gándhí ve své knize Hind svarádž

V krizi často podléháme iluzím a zjed-

(prozatím), že emoce a myšlení lze

neboli Indická samospráva píše, že

nodušením, například iluzi rozhodných

oddělit nanejvýše v učebnicích a že

"železnice pomohla rozšířit dýmějový

kroků, černobílému myšlení ("buď-

racionální myšlení není možné bez

mor"…a "špatné rysy lidské povahy".

anebo") nebo emočnímu zdůvodnění.

emocí. Proto, v souladu s Kantem,

Jakékoliv stroje byly pro něj

Během pandemie, kdy emoce a ambice

potřebujeme umět odlišit, co je moje

nebezpečným zlem, stejně jako

vystupovaly do popředí, bylo možné

a co je druhého, klást si otázku, jestli

nemocnice institucemi propagující

zaznamenat různé soudy a odsudky.

nejsem majitelem pravdy apod. A už

hřích. Lékařům doporučoval návrat

Lékařské autority z oboru byly

se ve mne ozývá Occamova břitva:

k tkalcovským stavům, protože

napadány, že zastávají protikladné

Proč tak složitě? Na co chci poukázat?

rozmazlují lidi zbytečnými léky.

názory. Jenže to vyplývá z podstaty

Tak to zkusím shrnout: Žádné jiné

A pokud pacient zemře, protože

vědy, která není o dogmatech. Existují

myšlení není tak nekriticky vyzdviho-

nedostal léky, svět se přece nezboří.

jen vyvrácené a ještě nevyvrácené

váno jako kritické myšlení. Kritické

Byl však příznivcem přírodního

teorie. Dokázané teorie neexistují.

myšlení nelze zredukovat na analy-

léčitelství. Například na zácpu

Ještě hůře to schytaly lékařské autority

tické (dekomponování) či logické

doporučoval lžičku hlíny s dávkou

z jiných medicínských oborů, neboť si

myšlení. Kritické myšlení odlišuje

5 až 10 gramů. Když v roce 1944

dovolily mluvit do toho epidemio-

nejen korelaci, kauzalitu, ale i finalitu.

onemocněla jeho žena Kastúrbáí

logům. Je kritické myšlení vyhrazeno

Modeluje naše situace, úkoly a vyža-

akutní bronchitidou, odmítl podání

jen odborníkům v daném oboru? Třeba

duje odvahu myslet. Zohledňuje histo-

penicilinu a Kastúrbáí zemřela.

kardiochirurg Jan Pirk si v době

rický kontext a neopomíjí významy.

Měl či neměl Gándhí kritické myšlení?

vrcholících pandemických čísel dovolil

Kde všude ve firemním vzdělávání

Na první přečtení je to jasné.

říci: "Pokud už tu ten virus je a není

podléháme zjednodušením, hledáním

Evidentně dával přednost významům

očkovací látka, není jiná možnost než

definitivních návodů a jednoznačných

před fakty. Gándhího myšlenky

to prodělat. Jinou imunitu nemůžeme

odpovědí? Pamatujeme na Kantovo,

o průmyslu či medicíně byly pro Brity

získat." Dostalo se mu tvrdé odpovědi,

že názor je stěží projevem myšlení?

bizarní už v jeho době. Ovšem mít

že zničil vše, co dosud v medicíně

jednoznačný závěr bez znalosti jiných

vykonal. Byl sražen z lékařského

Gándhího výroků a kontextu by byla

piedestalu nelékařem, který

nemístná generalizace odporující

má ambici stát se morální

zásadám kritického myšlení. Gándhí

autoritou.

někdy byl a jindy nebyl kriticky myslící.

Immanuel Kant

V něčem zaostal, v něčem předběhl

kladl svému myšlení

svou dobu.

tyto otázky: Není

Chci-li kriticky myslet, znamená to

moje stanovisko

nehledat hotové a jednoznačné

výrazem emocí,

odpovědi. Musím se ptát po mé

ambicí či sebe-

otázce, která předcházela mé

zahleděnosti?

odpovědi. U Gándhího to byly otázky

Nezastávám něco,

po dobru, identitě a nezávislosti.

co je vnitřně sporné?

Pak získám komplexnější pohled,

Dnes už ve filosofii,

ve kterém smiřuji fakta a významy.

ale i neurofyziologii víme

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

APLIKACE PRO VÁS

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

Koučink a mentoring jsou ve firmách v kurzu již léta, ale až nedávná doba přinesla potřebu digitalizovat i tuto
oblast rozvoje. Mnoho zaměstnanců pracuje z domu, řada firem má zaměstnance ve více zemích, nebo dokonce
po celém světě, proto přirozeně roste poptávka po online řešeních. Na trhu je spousta aplikací a služeb, vybrali
a vyzkoušeli jsme proto pro vás ty nejzajímavější a nejkomplexnější.
Mentorcliq, jak už sám název napovídá, je zaměřen na mentoring, nicméně
platforma se dá využít i pro koučování. Technicky je možné Mentorcliq
používat prostřednictvím webového rozhraní i jako mobilní aplikaci.
Celá platforma se dá popsat jedním slovem: komplexní. Mentorcliq má
totiž všechno, co budete potřebovat: onboarding, vzdělávací obsah
pro mentory (MentorLab), množství funkcí, inteligentní párování mentorů
a mentorovaných, analytický dashboard a mnoho dalšího.
Samotný mentoring probíhá online prostřednictvím videohovoru, chatu
nebo e-mailu a je možné integrovat i jiné aplikace, např. Skype.
Ovládání a práce s platformou nebo aplikací jsou velmi intuitivní a snadné.
Prostě si naplánujete schůzku s mentorem a je to. Doporučujeme!
https://www.mentorcliq.com
Naše hodnocení:

★★★★★

COACHHUB
Německá platforma CoachHub je
covidovým skokanem roku, protože
během pandemie získala několik
významných investic a je na dobré cestě
stát se benchmarkem mezi aplikacemi pro
koučování a mentoring. A není se čemu
divit. CoachHub totiž nabízí flexibilní
a škálovatelné řešení. Díky tomu můžete
tvořit personalizované programy pro vaše
firemní aktivity nebo se otevřít externím
koučům. Platforma totiž nabízí více než
2 500 koučů v 70 zemích a v 60 jazycích.
Koučování probíhá online videohovory
nebo chatem a CoachHub navíc využívá
i microlearningové aktivity. Všechna data
https://coachhub.io
Naše hodnocení:

★★★★★

a výsledky můžete sledovat v dashboardu.
Progres mohou sledovat i sami koučovaní,
což je jistě zajímavý motivační faktor.

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
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KOUČINK PRO TRANSFORMACI
JEDNOTLIVCŮ I FIREM
Současná doba klade lidem i firmám nové a překvapivé výzvy. A tento trend v překvapeních
bude pokračovat. Dosavadní zkušenosti přestávají být s ohledem na skokové proměny
prostředí relevantní. Nejlepší způsobem, jak mít budoucí vývoj pod kontrolou, je tvořit jej.
Autor: Roman Chudoba, jednatel, team.cz, s.r.o, roman.chudoba@team.cz

Roman Chudoba
pracuje jako
akreditovaný kouč
EMCC EIA Master
Practitioner.
Věnuje se vertikálnímu rozvoji a transformaci jednotlivců,
týmů a organizací
v soukromém sektoru.
Aktuální stadium
vertikálního rozvoje:
Catalyst/Synergist.
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Jak jsou lidé, podnikatelé, mana-

záměrem je poskytnout koučink jako

je posun k systemickému přístupu.

žeři připraveni? O úspěchu začíná

podporu individuálního rozvoje. Nově

Přestože se pod slovem systemický

více rozhodovat schopnost vnímat,

se nabízí otázka, jak právě koučink

skrývá řada definic a úrovní náhledů,

uvědomovat si, přemýšlet bez

jednotlivců pomáhá firmě jako celku.

jedno mají společné. Usilují o pod-

předsudků, a dokonce přemýšlet

Na významu začíná nabývat koučink

statně širší uchopení složitosti

ve více lidech najednou a společně

týmů a celých skupin. Vedle posunu

a komplexnosti prostředí, kde žijeme

nově tvořit. Základní bariérou pro

jednotlivců vytváří podmínky pro

i pracujeme. Snaží se bez zjednodu-

rozvoj těchto schopností je ego –

posun celku, protože zároveň ve stej-

šování nahlížet a zkoumat komplexi-

jednotlivců i kolektivní. Posun ega

ném čase zviditelňuje a cíleně mění

tu čerstvým nezaujatým pohledem

se stává nutností. Využití koučinku

vztahy a prostředí mezi jednotlivci

a hledat možnosti udržitelného po-

může tomuto rozvoji napomoci.

a jejich vazby na širší okolí. Ve většině

sunu k lepšímu. Oba přístupy vyža-

Koučink je dnes běžně využíván jako

případů tak lze efektivněji zajišťovat

dují zásadní přeměnu – transformaci

rozvojový nástroj pro pracovníky

potřebné změny a připravovat firmy

způsobu, jak svět vnímáme, jak

a manažery firem. Stále převládajícím

na budoucí nároky. Dalším trendem

o něm přemýšlíme a jak reagujeme.

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
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TRANSFORMAČNÍ KOUČINK

TRANSFORMACE EGA

Vertikální transformace ega spolu

Jeden z náhledů na koučování dělí

Zásadní překážkou pro odpovídající

s patřičnou prací se stínem vytváří

koučovací přístupy na ty, které se

kvalitu vnímání, přemýšlení a adekvát-

předpoklady pro schopnost člověka

zaměřují na dovednosti, na výkon,

ní reakce je paradoxně naše vlastní

tvořit adekvátní odezvu na složitost

na rozvoj a na transformaci.

nastavení ztělesněné egem. Základy

doby. Tato schopnost je o to důležitěj-

Dovednostní koučink vede k os-

ega jsou položeny v raném dětství.

ší, čím vlivnější pozici člověk zastává.

vojení dovedností (sport, řemeslo).

Zároveň je ego strůjcem naší stínové

Nedostatečně vyzrálý člověk s velkým

Výkonnostní koučink se zaměřu-

osobnosti. Co egu nevyhovuje, bývá

vlivem a prostředky dokáže páchat

je na schopnosti využívat doved-

odmítnuto, potlačeno a stává se skry-

škody bez ohledu na své znalosti či

nosti efektivně a dlouhodobě.

tou částí naší osobnosti. Právě napětí

zkušenosti. V rukou nevyzrálých vlast-

Opět se uplatní ve sportu, řemes-

mezi realitou a skrytou částí nám brání

níků, členů představenstev, dozorčích

lech či zvládání procesů a postupů.

otevřeně vnímat, hloubavě přemýšlet

rad a manažerů firmy upadají, kazí

Rozvojový koučink již míří více do

a hledat nové přístupy a řešení.

život lidem a jsou přítěží pro své okolí.

nitra člověka nebo skupiny.

Rozvojem a zráním dochází k jistým

Schopností vnímat, přemýšlet,

úpravám a drobným změnám, ale ty

JAK PODPOŘIT VERTIKÁLNÍ ROZVOJ

reagovat a zamýšlet se nad

často nejsou v potřebném rozsahu tak,

Posun mezi úrovněmi může trvat i ně-

dopady, výsledky a cíleně měnit

aby ego-doktrína odrážela aktuální

kolik let a není zaručen. Není povinný,

chování na základě získaných

kontext. Ego vládne řadou ochranných

nelze jej nařídit. K vertikálnímu rozvoji

poznatků. Nalézá uplatnění ve

taktik, které nám brání získávat od něj

dojde nejspíše za těchto okolností:

vrcholovém sportu, změnách

odstup a dále je posouvat.

zásadní nepříznivá událost (zde
ovšem může dojít i k regresi),

životního stylu, změnách ve
vztazích, pracovních výkonech,

VERTIKÁLNÍ ROZVOJ

setkávání a tvořivá spolupráce s

obchodu a podnikání, tvůrčích

Rozvoj ega je jedním z pilířů vertikál-

lidmi v pozdějších stádiích zralosti,

činnostech. Umožňuje změnu.

ního rozvoje. Vedle horizontálního,

spolupráce s koučem/mentorem s

Transformační koučink pak mění

zaměřeného na znalosti a dovednosti,

orientací na vertikální posun.

přesvědčení, hodnoty a dosavadní

je vertikální rozvoj posunem ve schop-

pojetí, aby umožnil zcela nová

nosti vnímat v širších souvislostech,

Spolu s kouči lze podpořit vertikální

uvědomění a otevřel cestu ke

delším časovém horizontu, uvažovat

rozvoj lidí, týmů i firem, lze cíleně vyu-

kvalitativně odlišným přístupům a

v protikladech a polaritách a s vědo-

žít nebo naopak opustit poznatky

pojetím. Například úspěšný a vý-

mím dopadů na druhé, na rodinu,

a zkušenosti a hlavně vytvořit prevenci

konný manažer změní své vnímání

firmu, region, kontinent, planetu atd.

případné regrese pod tlakem okolností.

spolupracovníků a podřízených
díky posunu svého ega k silnějšímu kolektivnímu vnímání. Získá
větší odvahu, aby důvěřoval a
zapojoval. Radikálně stoupá výkon.
Narůstající složitost, komplexita
a chaotičnost prostředí, které přináší
aktivita lidí na celém světě, stále více
vyžadují transformační přístup.
Skončil čas změn, nastal čas transformací. Začíná geometricky narůstat
množství věcí, které se musíme odnaučit, abychom se mohli potřebné
množství nových věcí naopak učit.

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
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REFLEXE A SUPERVIZE PRO UČENÍ SE A ROZVOJ NEJEN U KOUČŮ
Reflexe a supervize slouží kontinuálnímu učení a rozvoji. Udržuje a zlepšuje profesionální kompetence, etiku a wellbeing. Cílem je dobrá praxe. Požadavek na reflexi a supervizi se významně
prosazuje u koučů a mentorů. Pozitivní efekty přináší všem, kteří působí v rozvoji a vedení lidí.
Autorka: Radomíra Gilarová, konzultantka, koučka a supervizorka, r.gilarova@gilarova.cz

Radomíra Gilarová
se rozvoji lidí, týmů
a organizací věnuje
od r. 1995. Působí
jako konzultantka,
koučka a supervizorka. Je akreditována u EMCC jako
kouč na úrovni
Master Practitioner
(EIA) a supervisor
(ESIA). Je prezidentkou EMCC Czech
Republic.

"Neučíme se ze zkušeností...,

jsou stále v kontaktu s lidmi, a přesto

koučové mají obvykle pokoru a drží

učíme se z reflexe zkušeností."

se mohou někdy cítit sami. Začnou

se zásad, ke kterým je vedli v

věci vnímat jen ze svého pohledu,

dobrém výcviku. Časem přichází

John Dewey (1859–1952)
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což zvyšuje riziko chyb či zkreslení.

zkušenosti a pocit, že už vše znají

Reflexe a supervize jsou dvě strany

Díky důvěrným supervizním

a mají pod kontrolou. I tehdy, a dalo

jedné mince, která vyjadřuje vysokou

setkáním, individuálním nebo

by se říci právě tehdy, má supervize

hodnotu kontinuálního učení se

skupinovým, získávají podporu pro

nedocenitelný význam. Díky ní

a rozvoje. Benefitovat mohou všichni

udržení odborné i osobní kondice.

mohou praktici nahlédnout něco, co

v oblasti vedení, vzdělávání a rozvoje

Mohlo by se zdát, že reflexe a super-

se dostalo na okraj jejich pozornosti

lidí. Jde o to najít si čas a způsob

vize je hlavně pro ty, kteří začínají.

nebo je přímo na slepé skvrně.

pro vnitřní práci a zůstávat prospěš-

Tak to ale není. Obě činnosti

Pro některé může být supervize

ný těm, se kterými pracujete.

poslouží všem, ať už jsou to nováčci

spojená s představou kontroly

Koučové i jiní profesionálové rozvoje

nebo zkušení profíci. Začínající

a supervizora vnímají jako přísnou

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
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autoritu, která hodnotí. Obávají se, že

Důležité je si uvědomit, kdo v nás pro-

nenahraditelná. Pro kompletní

se ukáže jejich neznalost či slabina.

mlouvá, nakolik je to zvídavý nestran-

obrázek uvádím, že i supervizoři mají

A opravdu toto se při supervizi stává,

ný pozorovatel nebo usilovný vnitřní

své supervizory.

ale ne v rámci zkoušení a hodnocení,

kritik či jiné role typické pro naše psy-

ale dohodnutého nahlížení na práci

chické procesy. Pro usnadnění a pro-

VĚNUJME POZORNOST

a bytí kouče. Kritický náhled, zdravé

hloubení reflexe se obraťte na kvali-

PROFESIONALITĚ

pochybování, stejně jako sebeocenění

fikovaného a zkušeného supervizora.

Představte si dva psychology, kouče,

je součástí profesionality nejen

mentory, učitele nebo lídry. Jejich

u koučů a mentorů na všech stupních

SUPERVIZNÍM DIALOGEM SE

vzdělání, zkušenosti a kvality jsou

pokročilosti. Supervize to podporuje.

DOSTANETE DÁL

srovnatelné až na bod, který se týká

Supervizí se označuje důvěrný

reflexe a supervize. Jeden z nich se

PODSTATOU SUPERVIZE JE REFLEXE

a odborný prostor, kam můžete

cíleně zamýšlí nad vlastní praxí a má

NEBOLI ZASTAVENÍ SE A ZKOUMÁNÍ

přinést cokoliv ze své klientské praxe,

také svého supervizora. Ten druhý

Reflexe představuje cílené a kritické

abyste se na to v rozhovoru se

reflexi nepěstuje a supervizi nezná

zamyšlení se nad vlastní činností,

supervizorem mohli z více stran

nebo neuznává. Který z nich je blíž

klienty, použitými postupy, úspěchy

podívat. Moje supervizorka používá

vašemu pojetí profesionality? Který si

i nezdary. Součástí je i sebereflexe,

obrat – dát svoji praxi "pod mikro-

získá vaši důvěru? Jak je pro vás

nahlížení sám na sebe. Záměrem je

skop". Supervize, anglicky supervision,

důležité, aby člověk, který se věnuje

dozvědět se více a získané postřehy

je někdy trochu nešikovně překládaná

lidem a podporuje je na cestě jejich

využít. Prakticky to znamená vyhradit

jako dohled. Myslím však, že lépe

učení se a rozvoje, také pracoval sám

si čas a prostor na vnitřní práci. Refle-

podstatu supervize vystihují slova jako

na sobě? A poctivě v monologu nebo

xe může probíhat různými způsoby.

nadhled, náhled, vhled, rozhled,

v dialogu zkoumal všechny oblasti

Kromě volného psaní se mně osobně

výhled či přehled.

svého odborného fungování, včetně

osvědčila kresba a vyjádření pohybem.

Supervizor je více než mentor daného

sám sebe?

Přínosem reflexí je získání nového

kouče, který apeluje na etiku a kom-

Až si budete vybírat kouče nebo

vhledu, uvědomění si souvislostí

petenční rámec. Pomáhá rozpoznávat

mentora, ověřte si kromě akreditace,

a získání odstupu. Skrze uvědomění

vztahovou dynamiku vašeho systému

zkušeností a referencí také supervizi.

pak posilujeme naši autonomii, sebe-

a sleduje vaše osobní procesy a jejich

Dobré otázky mohou být: Jak

vědomí a seberegulaci. To vše nám

vliv na práci s klienty. Zejména tento

využíváte supervizi? nebo Jak vám

může pomoci při řešení současných

aspekt je velmi těžké zajistit jinak.

supervize pomohla ve vašem

a budoucích situací. Reflexe je

Přítomnost erudovaného, soustředě-

odborném a osobním růstu?

dovednost, kterou můžeme rozvíjet

ného a vnímavého partnera,

V profesních sdruženích koučů je již

a posilovat.

seniorního kolegy v oboru, je zde

požadavek na supervizi závazný.
CESTA ROZVOJE STÁLE POKRAČUJE
Reflektivní praktiky a supervizní
rozhovory ocení každý interní nebo
externí kouč, mentor, facilitátor,
lektor, manažer či specialista
vzdělávání a rozvoje. Ať už se
nacházíte v jakékoli roli, pravidelná
reflexe a supervize nabízí způsob, jak
ustát náročné časy, pracovní a osobní
výzvy a stále se učit a rozvíjet.
Nenechte ani vy své profesní a lidské
bohatství ztuhnout či zrezivět –
ku prospěchu vašich klientů, jejich
organizací, profesionality oboru
i sami sobě.
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VYUŽÍVÁNÍ PRVKŮ KOUČOVÁNÍ
V MANAŽERSKÉ PRÁCI
Jestliže jste během home office režimu zjistili, že máte schopné a samostatné lidi, oprašte
své znalosti v koučování a využijte prvků koučování ve své denní praxi.
Autorka: Míša Daňková, lektorka, psycholožka, koučka, spisovatelka, misa.dankova2020@gmail.com

Michaela Daňková
ráda točí krátká
videa pro manažery na svůj YouTube
kanál, školí měkké
dovednosti, píše
knihy o koučování
v manažerské praxi
a o vedení lidí, ráda
a s chutí koučuje.
Má ráda hory
a Mexiko.

S řízením na dálku a souvisejícími

v kurzech zaměřených právě na

spokojenost a pozitivně se to projeví

hybridními modely vedení je

využívání prvků koučování.

i v jejich výkonu. Manažerovi osobně
to přinese úsporu času (nebude

vhodné znovu a tentokrát zcela
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jinak přemýšlet, jak vést

PRO KOHO JE TO VHODNÉ?

dělat práci za ty, kteří jsou toho

jednotlivé lidi v týmu.

Zavádění prvků koučování je vhodné

schopni sami). Dozví se, jak lidé

Během posledního roku nás mnozí

zejména pro schopné, samostatné

vnímají jeho chování či rozhodnutí.

z týmu mile překvapili svou samo-

a motivované pracovníky. Částečně

Zlepší to atmosféru v týmu.

statností. A právě pro ně bych

to můžeme použít i na nováčky.

doporučovala si osvěžit metody

Musí to být lidé, u kterých manažeři

JAK MANAŽERŮM JDE

koučování. Osvěžit píši proto, že

věří, že na to "mají". Nevhodné však

KOUČOVÁNÍ?

řada manažerů již dříve absolvovala

je pro ty, kteří pracují "od–do" a ne-

Nejlepší jsou ti, kteří umí naslouchat,

kurzy koučování v leadershipu.

jsou motivovaní. Ti naopak potřebují

jsou respektující a mají pokoru.

V tomto článku vycházím z vlastní

direktivnější způsob vedení.

Vedoucímu, který má potřebu se

lektorské zkušenosti, kdy jsem

Zavedení prvků koučování zvýší

ukázat a prosadit se, moc koučování

pracovala s více než 500 manažery

u těch nejlepších lidí jejich motivaci,

nejde. U nich doporučuji mentorink.

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
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a zjistit sílu své skutečné motivace.
Co ještě z prvků koučování můžeme
použít v denní manažerské praxi?
PLNĚ SE SOUSTŘEDIT NA ZAČÁTEK
ROZHOVORU
Když koučuji, soustředím se na klienta
od prvního okamžiku. Všímám si, jak
se tváří, na co jak reaguje, vnímám řeč
těla. Pro manažery to není jednoduché. Často v hlavě ještě řeší předchozí
schůzky nebo už přemýšlejí nad
argumenty, které může podřízený mít.
MŮŽE MANAŽER KOUČE ZASTOUPIT?

Kolik plníme dnes?

I když je manažer šikovný, ve svém

S kolika lidmi, jakou podporu jim

NASLOUCHÁNÍ A BÝT

vlastním týmu to příliš nejde. Své lidi

dáváme, kolik ta podpora stojí,

TADY A TEĎ

zná, nemá od nich odstup, je zatížen

kdo je jak pro cíl motivován?

Při koučování se využívá toho, že se

minulostí. Pro podřízeného není jed-

Jaká je historie pracovníka, který

více mlčí, nechává se na druhém, aby

noduché se svěřit se vším. Je to stejné

byl dříve dobrý, ale nyní se zhoršil?

vyprávěl svůj příběh sám, bez přeru-

jako doma. I když jsem psycholožka

Kdy to začalo, jak se to projevilo,

šování i s odmlkami na přemýšlení.

a vidím věci "jasně", je lepší pro mé

kdo s ním mluvil, s jakým

Tato změna dělá zázraky. Podřízený

děti i pro mě samotnou, aby určitá

výsledkem? Co na něj zabíralo

vnímá zájem, důvěru, podporu svého

moudra slyšely od jiných, nezaujatých

dříve? Stačí na danou práci?

šéfa a motivuje ho to samo o sobě.

Změnila se práce, kterou dělá?

Být tady a teď a nepřipravovat si otáz-

lidí. Ale to neznamená, že občas něco
nepoužiji. A konečně manažer také

A právě tento typ otázek zaměřených

ky předem, nepředjímat, nevést

nemá tolik času na jednotlivce, jako

na zjištění detailů z reality může

rozhovor aktivně – to je pro manažera

má pro své klienty kouč.

manažerům výrazně pomoci v lepší

velmi cenná lekce. Učí se tak

Jak víme, při koučování jde o rozvoj

orientaci v problému, aby mohli najít

trpělivosti, plné pozornosti na druhé,

druhého, o to, že se sám učí, rozhodu-

i optimální řešení. A otázky manažera

ale za výsledný efekt to stojí!

je, sám přebírá odpovědnost – zejmé-

výrazně posouvají jeho lidi – aby o vě-

na díky otázkám a vytváření partner-

cech více přemýšleli, dávali je do sou-

NEBÁT SE PTÁT KONKRÉTNĚ

ského a rovnocenného prostředí.

vislostí, pracovali s čísly a fakty.

Nepředjímáme, ale ptáme se.
Manažer se mnohdy neptá, protože

CO Z KOUČINKU MŮŽE MANAŽER

2. MOŽNOSTI (OPTIONS)

sám "ví". Což může být matoucí,

VYUŽÍT VE SVÉ DENNÍ PRAXI?

Zkušení pracovníci to znají. Ale někte-

protože neví vše do detailu.

Když vyjdeme ze základního

ré je dobré vést k uvažování v sou-

Zároveň musí být připraven na to,

koučovacího modelu GROW (Goal

vislostech a tomu, aby hledali nové

že se dozví věci z terénu, "jak se to

Setting, Reality, Options, What, When,

cesty, učili se být proaktivní a flexibilní.

opravdu v týmu dělá", ale nesmí
důvěru zneužít.

Who, Will), doporučuji implementovat
zejména část popis reality, hledání

3. PŘEVOD DO AKČNÍHO PLÁNU

možností a převod do akčního plánu.

(WHAT, WHEN, WHO, WILL)

Koučování je energie, radost a lepší

Akční plán lidé znají, ale většinou

výkon. Koučování je dobré nejen pro

1. POPIS REALITY (REALITY)

nevěnují pozornost tomu, zda jsme

podřízené, ale zejména pro vás. Učíte

Manažeři se často rovnou ze stano-

my sami dostatečně silně motivováni

se více naslouchat a vnímat druhého.

vení cíle přesunou na "fahr plán", tzn.

zevnitř pro splnění úkolu.

Dozvídáte se nové věci a díky druhým

jak to zrealizovat. Ale fáze Popis reality

"Měl bych" není nic. "Chci" dělá

vidíte i svět z jiné perspektivy. Rostete

nás vede k důležitým otázkám typu:

zázraky. Musíme se ponořit do sebe

nejen jako manažer, ale i jako člověk.
FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
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PODCAST "COACHING UNCAGED"
Toto číslo je věnováno převážně koučování, proto jsme i do rubriky o zajímavých médiích v oboru
zařadili téma koučinku – představíme vám jeden podcast a dva weby profesních sdružení.
Autorka: Radomíra Gilarová, konzultantka, koučka a supervizorka, r.gilarova@gilarova.cz

"Coaching Uncaged" je anglicky mluvený podcast pro všechny, které bere koučování
či využívají koučovací přístup. Posláním podcastu je skrze dialog posouvat hranice
toho, jak přemýšlíme o koučování, jak ho používáme a jaký je jeho význam.
Moderátorem je ředitel společnosti Animas, kouč Robert Stephenson. K rozhovorům
si vybírá přední odborníky na koučink a příbuzné obory, autory bestsellerů, vysokoškolské pedagogy i výzkumníky, stejně jako zajímavé praktiky. Každý host přináší
jinou energii, životní příběh a profesní cestu a reprezentuje jiný segment koučování.
Některé přístupy jsou poměrně dobře známé i v Česku, jiné pro vás mohou být
objevné – např. využití Ubuntu, Adlerovské psychologie nebo narativní koučování. Ve
formátu 40–50 min. se podcastu daří jít do hloubky a zkoumat stěžejní otázky, které
před sebou koučování má, stejně jako provokovat posluchače ke kritickému myšlení.
Podcast dává šanci odskočit si od našeho "českého rybníku" a zalovit ve vzdálenějších
vodách. Na závěr doporučení, kde začít. Za mě je to rozhovor s Erikem de Haanem
z 3. 3. 2021 o výzkumu koučování a leadershipu v organizacích. Dozvíte se o jeho cestě ke koučování a zažijete malou ukázku, jak pracuje "provokativní" kouč. Rozhovory

https://pod.co/coaching-uncaged
Naše hodnocení:

můžete zhlédnout na YouTube, kde si lze nastavit české titulky.

★★★★☆

WEBY EMCC & ICF
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EMCC neboli European Council for

ICF ČR neboli Czech

Mentoring and Coaching – Evropská

ICF Charter Chapter

rada pro mentoring a koučování je

je česká pobočka ICF,

globální, nezávislá a nezisková pro-

Mezinárodní federace koučů (International Coaching Federa-

fesní organizace s evropskou tradicí. Chce být místem, kde

tion). Jde o největší světovou organizaci v oboru, která

najdete odpovědi na všechny otázky, které se týkají

celosvětově sdružuje více než 36 000 členů. Od roku 1995

koučování, mentoringu a supervize. EMCC usiluje o neustálé

určuje standardy koučování ve více než 140 územích,

zvyšování profesní úrovně v příslušných oborech.

uděluje profesní certifikace MCC, PCC a ACC.

Celosvětově sdružuje více než 8 000 členů z 85 zemí,

Česká pobočka ICF je nezávislou neziskovou organizací pos-

v Česku má 130 členů. Na lokálních i globálních stránkách

tavenou na individuálním členství jednotlivců, kteří praktiku-

najdete informace, které se týkají akreditací, standardů

jí, učí a zajímají se o profesionální koučování. Na webu ICF si

praxe – etického kodexu, kompetenčních rámců, neustálého

můžete najít kouče vhodného právě pro vás či vaši firmu –

profesionálního rozvoje, výzkumu a supervize.

web totiž obsahuje mj. i registr koučů ICF ČR. Vyhledávat

Také je zde registr EMCC EIA akreditovaných koučů a men-

můžete i podle dosažené certifikace, délky praxe či specia-

torů a registr supervizorů ESIA. Weby rovněž přináší

lizace a regionu působení daného kouče.

pozvánky na akce se zajímavými hosty a konference jak

Na webu se dozvíte i o projektu Mezinárodního týdne kou-

české, tak i zahraniční.

čování věnovanému propagaci profesionálního koučování.

https://www.emccglobal.org

https://coachingfederation.org

https://www.emccczech.cz

https://www.coachfederation.cz

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
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PROKOUKNĚTE KOMUNIKAČNÍ
STYLY DRUHÝCH
Je až s podivem, že dnešní společnosti dělá komunikace mezi lidmi vážné potíže. Zdá se, že rozvoj
technologií nás samotné zbrzdil. Neumíme spolu mluvit, neumíme narovinu říci, co se nám nelíbí.
Autorka: Božena Hažová, editorka, redakce I60, bozena.hazova@gmail.com

Kniha Prokoukněte komunikační styly

nost vést i nepříjemné rozhovory, vést

druhých nabízí konkrétní návody, jak

rozhovory "na tělo". Tento typ má

poznat, jaký jsem typ já a jací jsou ti

nálepku "řidič". Jak na ně? Chce to

druzí. A hlavně – jak na druhé a jak

pracovat s jejich egem, nebát se, ale

na sebe, abychom si lépe rozuměli.

nejít do konfliktu. Ocenit – nejenom

Velkým přáním autorky je, aby po

nápad "řidiče", ale i jeho osobnost.

přečtení v myslích čtenářů zůstala
informace, že existují čtyři komunikač-

PŘÁTELSKÝ STYL

ní styly. Co o nich lze říct obecně?

Tento styl vyznávají lidé, kteří mají rádi
harmonii. Jsou schopní obětovat se pro

ANALYTICKÝ STYL

druhé. Jsou emotivní a mohou se tak

Tento styl je vlastní především lidem,

stát obětí manipulátorů. Nemají rádi

kteří mají vlastní emoce pod kontro-

konflikty, jsou milí, přátelští a zajímají

lou. Vyžadují od svého okolí přesnost,

je druzí. Tím, že jsou pohodoví, mohou

dodržování termínů a informace,

působit, že nic nedělají. Toto chování je

které obsahují čísla. Nedokáží odpou-

však pouze zdáním, mohou být stejně

štět křivdy, kterých se na nich dopustí

výkonní jako jiné komunikační typy.

ostatní. Nesnášejí prázdné fráze.

Pro přátelský typ je slovo "srdcař". Na

vodně popisuje, jak s daným typem

A pokud něčemu nerozumí, umí se

srdcaře se musí pomalu a přátelsky.

jednat – v práci, v týmu, v roli nadří-

zeptat. Je na ně spolehnutí a dávají

zeného i podřízeného. Autorka též

přednost konzervativnímu způsobu

EXPRESIVNÍ STYL

zúročuje své zkušenosti s danými

života. Takové lidi můžeme označit

Konečně tento styl mají ti, kdo způso-

typy na kurzech – v roli účastníků

slovem "analytik". Jak na ně? Na jedná-

bují a milují rozruch. Nejsou ostýchaví

kurzů nebo jsou v roli koučovaných.

ní s nimi se dobře připravím, přijdu

a rádi se předvádějí. Nebaví je kon-

Pro lektory a kouče je to neocenitelná

včas, mluvím k věci a jasně. Nechám

cepční a dlouhodobá práce, umějí se

pomoc, protože zejména když "jde do

je, aby se rozhodli sami, netlačím.

nadchnout a překvapit svou výkonností

tuhého", tak se nám každá rada hodí.

i sami sebe. Neohlížejí se zpět, zajímá

Kniha se čte lehce, příklady ze života

ŘÍDICÍ STYL

je to, co bude zítra. Jsou schopni zapla-

jí dodávají lehkost a čtivost. Je dobře

Druhý styl je typický pro ty, kteří chtějí

tit útratu za všechny kolem sebe a to

strukturovaná a je vhodná i pro ana-

vždy zvítězit. Musí dosáhnout cíle

jim stačí k dobrému pocitu. Pro expre-

lyticky zaměřené čtenáře.

a často za každou cenu. Jsou netrpěliví

sivní lidi volíme slovo "hvězda". A jako

Autorka do knihy vložila mnoho

a mohou své okolí dostávat pod tlak.

s hvězdou s nimi jednáme. Oceňujeme,

vlastních zkušeností jak z manažer-

Jejich mysl totiž plně ovládá touha být

obdivujeme a podporujeme.

ského prostředí, tak i z oblasti

nejlepší. Mají rádi moc a chtějí ovládat

lektorování a koučinku. Je potěšující,

všechny kolem sebe. Prohra jim není

V knize najdete i test ke zjištění, jaký

že v knize jsou i doporučení do rodiny

vlastní. Mají problémy s tím, když

typ jste právě vy. Zároveň můžete test

a soukromého života.

neuspějí, že je někdo může z jejich

použít i doma nebo pro kolegy v práci.

pozice odvolat. Jejich nepřítelem je

V knize je popis daných typů pro muže

Daňková, Michaeela: Prokoukněte

stárnutí a nedostatek pozornosti. Je-

i to, jak se daný typ projevuje a je

komunikační styly druhých. Praha:

jich předností je pracovitost a schop-

vnímán u žen. Autorka podrobně a ná-

Grada Publishing, 2018.
FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
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JAK VYUŽÍT MINDFULNESS
VE FIRMĚ?
Každá firma má nějaká svá slabší místa, palčivé oblasti, v nichž by potřebovala zlepšit. Může
jít třeba o interní komunikaci, manažerské dovednosti, firemní kulturu. Mindfulness může
být společnosti prospěšná ve všech těchto oblastech. Mindfulness je totiž všímavost.
Autorky: Marcela Roflíková, zakladatelka Českého mindfulness institutu, marcela.roflikova@mindfulness-institut.cz
a Martina Vančurová, koučka a mentorka, martinavancurovacz@gmail.com
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Mindfulness je tedy všímavost,

vystaveni, jsou tak velké a nové, že

záměrného věnování pozornosti.

a přidáte-li princip všímavosti

někdy selhávají i naše osvědčené

Když si nejsme vědomi toho, čemu

do jakékoliv z oblastí života,

postupy, jak stres a změny zvládat.

pozornost dáváme, naše mysl

vylepšíte ji. Mindfulness se může

Tradiční hranice mezi prací a osob-

bloumá, jsme unášeni myšlenkami

stát nástrojem, který vaší firmě

ním životem se rozpouštějí již delší

a emocemi, odváděni od toho, čemu

pomůže podpořit to, co zrovna

dobu a pandemie je smazala ještě

se chceme nebo potřebujeme

potřebuje.

více. Jsme-li ve stejném prostředí

věnovat.

Již déle než rok a půl žijeme a pracu-

doma i v práci, potřebujeme si

Podle výzkumu téměř v 50 % našeho

jeme jinak. Na některé podmínky

důsledně uvědomovat, co právě

času myslíme na něco jiného, než co

jsme se adaptovali, s jinými se stále

děláme a v jaké roli v daný moment

děláme. A pokud myslíme na něco

potýkáme. Něco už bereme jako

jsme. Právě v tom je mindfulness

jiného, než co děláme, jsme nejen

"nový normál" a u něčeho čekáme

velmi nápomocná.

méně výkonní, ale i méně šťastní.

"až to skončí". Změny, kterým jsme

Z definice je mindfulness schopnost

Studie prováděná pravidelně

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
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Národním ústavem duševního zdraví

trendu ve společnostech je skutečná

Lépe se soustředím na práci, ale i

již od roku 2017 odhalila na vzorku

potřeba pomoci zaměstnancům zvlá-

na ostatní věci, které dělám.

3300 zaměstnanců enormní nárůsty

dat měnící se náročné podmínky.

V podstatě už jsem vzdala snahu

depresí a úzkostí. Alarmující jsou i

I nadále je iniciátorem zájmu o mind-

vylepšit některé svoje pracovní

další zjištění, a to že každý třetí člověk

fulness ve firmě zpravidla někdo, kdo

vztahy. Uvědomování si svého

z této skupiny vykazuje známky

má osobní zkušenost a je si vědom

postoje ke komunikaci s kolegy

duševního onemocnění, které by mělo

širokého spektra přínosů mindfulness

proměnilo můj stále častější pocit,

být léčeno, ale v důsledku přetrvávající

a mnohdy i transformativního přesa-

že dělám něco špatně, na zvídavý

stigmatizace psychologické

hu. Charakteristikou úspěšného rozví-

zájem o to, co se to vlastně děje,

a psychiatrické péče v naší zemi není.

jení programů je důsledně dobrovolná

když spolu máme něco řešit. Moje

Jak studie uvádí, tento stav má přímý

účast zaměstnanců a přizpůsobování

vztahy jsou jako proměněné. Cítím

vliv na produktivitu zaměstnanců

rozsahu a časů programů měnícím se

se velmi posílena pocitem, že se

a způsobuje její pokles až o 30 %.

možnostem zaměstnanců (postupné

nemusím obávat.

rozvolňování, návrat dětí do škol,

MINDFULNESS V PRÁCI PRO LIDI,

rotační výuka apod.).

MINDFULNESS PRO KAŽDÉHO
Mindfulness je dovednost, jejíž využití

NIKOLIV PRO ZAMĚSTNANCE
V kontextu současné situace se jeví

JAK TO VIDÍ TI, CO MINDFULNESS

je velmi univerzální. Má obrovský vliv

právě snižování a aktivní práce se

PRAKTIKUJÍ

na lidské prožívání. Kultivuje v člověku

stresem jako oblast, ve které může

Zaměstnanci, kteří prošli firemním

schopnosti, jako být laskavý, přijímat,

mindfulness pomoci mnohým

programem, uvádějí tyto přínosy:

nehodnotit, soustředit se, zvládat

zaměstnancům nejvíce.

Za mě je skutečně super, že si

svízelné situace, citlivěji vnímat, lépe

V důsledku pandemie, která uvedla

uvědomím potřebu se zastavit v

zvládat stres, posilovat odolnost.

do nerovnováhy jak pracovní, tak

průběhu pracovního dne. Moc mi

Tyto schopnosti lze využít jak

osobní životy nás všech, začaly firmy

pomáhá uvědomit si sám sebe i

v soukromém, tak pracovním životě.

mindfulness programy svým zaměst-

lidi kolem sebe.

Nejdůležitější je, aby si je jedinec

nancům poskytovat, aniž by od nich

Stále častěji si v průběhu

vůbec osvojil. Pak je začne používat

očekávaly nějaké konkrétní zlepšení,

mindfulness cvičení uvědomuji, že

tam, kde zrovna potřebuje – doma

které se přímo projeví na firemních

mám v podstatě všechno, co

nebo v práci. V duchu naší knihy

výsledcích. Na své zaměstnance pře-

potřebuju pro život. A to mi

Mindfulness pro každého by se tedy

staly pohlížet jako na lidské zdroje, ale

pomáhá zvládat lépe i to, co se mi

dalo říci, že v mindfulness si každý

začaly je vnímat jako lidské bytosti.

nedaří a ,nevyčítat si, co všechno

najde to své, co je potřebné právě

Společnou charakteristikou aktuálního

nestihnu a co teď nezvládám.

pro něj.

Marcela Roflíková je lektorkou mindfulness, založila
Český mindfulness institut.
Vede programy mindfulness
a trénuje lektory mindfulness
pro organizace.
Martina Vančurová využívá
mindful koučink v práci
s klienty, kteří procházejí
vyhořením či osobní krizí,
má blog na Aktualne.cz.
Obě jsou autorkami knihy
Mindfulness pro každého
(Grada, 2020).
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SLEDUJEME ZA VÁS

INSPIRACE Z KONFERENCE
FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2021
V červnu proběhl 4. ročník konference Firemního vzdělávání pro personalisty s odpovědností
za rozvoj a vzdělávání pracovníků. Vystoupilo celkem 11 inspirativních řečníků a uskutečnilo se
6 praktických aplikačních workshopů. To vše za účasti stovky osob.
Autorka: Olga Běhounková, odborná asistentka FF UK, olga.behounkova@ff.cuni.cz
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Jan Bek z JYSKu otevřeně prezento-

František Hroník

val, jak rozvíjí a pracují s lídry. Proz-

z MotivP nazval svůj

radil, že všichni na HR jsou interními

výstup "Tříbení" (z angl.

trenéry a šíří myšlenku "Prokaž

refinement) a zaměřil se

odhodlání, získej příležitost". Klíčové

na uchopení krizí z hle-

je pro ně zejména budovat zastu-

diska potřeb, touhy a di-

pitelnost v managementu a provést

lemat. Krize vede k tří-

pracovníky přes frustraci ze součas-

bení v časech lidských

né situace k rozvoji.

obětí a je nutné se vzdě-

Hana Velíšková z Mondi představila

lávat pro život, ne trh,

inovativní vzdělávání v oblasti

být agilní, někam patřit,

bezpečnosti. Apelovala na budování

zároveň se odlišit

kultury bezpečnosti a vzájemnosti

a experimentovat.

a tvorbu správných návyků, např.

Denisa Sládková z KB

aktivitou "Dopadni vetřelce" s cílem

hovořila o vzdělávací

zbavit se starých nefunkčních

cestě, na kterou se ve

nástrojů a vyměnit je za nové.

firmě vydali s cílem

Zdeněk Kostříž z Metrostavu se

transformovat se v učící

zamýšlel na výhodami a nevýhodami

se organizaci a být

prezenčního vzdělávání, zejména ve

digitálním lídrem v nové

vazbě na specifika dělnického

éře bankovnictví.

personálu, kteří nemají přístup k ICT.

Olga Staníčková

Tomáš Ervín Dombrovský z LMC

z Veracompu na závěr

nazval současný pracovní trh "peře-

představila gamifikovaný

jemi" a zdůraznil, že není snadné

vzdělávací systém ve sty-

adaptovat se na vynucené změny,

lu postapokalyptické

ani lidi nabírat. Akcentoval, aby firmy

doby. Kombinují v něm

více ukazovaly zaměstnancům jejich

herní a vzdělávací části

perspektivy a to, kam se mohou

systému a nabízí různé

posunout a ovlivňovat věci.

odměny (včetně charity

Tomáš Křesťan ze Zásilkovny

a socializačních odměn)

mluvil o potřebě vzdělávat nejen

s cílem motivovat

zaměstnance, ale také obchodní

pracovníky a naučit je

partnery, a to mj. kombinací stylů

učit se.

vzdělávání a opakováním povinných

Záznamy některých

školení, aby byly dodržovány

vystoupení jsou nově

předpisy.

k dispozici zde.
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PŘEHLED KONFERENCÍ A DALŠÍCH
AKCÍ NA 2. POLOLETÍ 2021
DisCo 2021 | Active Learning in Digital Era: How Digital Tools promote a Conscious, Open-minded,
Creative and Social-Oriented Thinking
6.–7. 9. 2021 | Praha
Konference se bude zabývat aktuálními trendy v online vzdělávání, vystoupí přední odborníci z Evropy.
Konference nabídne workshop k využití VR ve vzdělávání. Součástí bude i soutěž o nejlepší online kurz.
www.disconference.eu
Business Brunch 2021 | Současné hodnocení pracovníků
7. 9. 2021 | online
František Hroník se hodnocení zaměstnanců věnuje již několik desetiletí. Zhodnotí tedy, v čem je
současné hodnocení zaměstnanců specifické a kam směřuje.
www.businessbrunch.cz
LEARN & TECH 2021 | Showcase technologií ve firemním vzdělávání
9. 9. 2021 | Praha a online
Třetí ročník eventu zaměřeného na prezentaci online a digitálních technologií pro firemní vzdělávání.
Unikátní showcase tvůrců moderních e-learningů, vzdělávacích webů a výukových videí, aplikací,
videotréninků, rozšířené či virtuální reality.
www.learnandtech.eu
8. ročník konference Koučink v praxi | PŘEDSTAV SI A ŽIJ
17.–18. 9. 2021 | online
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.
www.koucinkvpraxi.cz
Age Management SALON
30. 9. 2021 | Bratislava
Již 19. ročník salonu se zabývá problematikou age managementu, jeho aplikováním do praxe,
inspirativními projekty, pracovní schopností zaměstnanců či stárnutím na pracovišti (profesní senioritou).
www.agemanagement.sk
e-learnmedia CAFÉ 2021 | Konferencia o digitálnom vzdelávaní
7. 10. 2021 | Bratislava
Digitální technologie umožňují vzdělávat zaměstnance tehdy, kdy to potřebuje, a vyhodnotit dopad vzdělávání na jeho práci i byznys. Pojďte se podívat, jak může vypadat vzdělávání a rozvoj v moderních firmách.
www.e-learnmedia.cafe
Business Brunch 2021 | Mezní situace a zvládání nejistot
13. 10. 2021 | online
Nejistota je stále výraznější vlastností našeho světa a života. Dokonce lze říct, že její podíl roste. Je ale vždy
pouze negativní? Jak by vypadal život bez jakékoliv nejistoty?
www.businessbrunch.cz
Vzdelávanie 3. veku – Príležitosť pre spoločnosť
16. 11. 2021 | Zvolen
Cílem 9. ročníku mezinárodní česko-slovenské konference je poskytnout odborníkům z oboru vzdělávání
seniorů informace o aktuálních trendech a tématech, vč. aktivního stárnutí či age managementu.
http://saacv.sk/konferencia
Business Brunch 2021 | Designové myšlení
23. 11. 2021 | online
Designové myšlení není pouhou metodou, ale způsobem myšlení orientovaným na druhé. Na tomto
setkání bude řeč o tom, jak lze k tomuto pojmu přistupovat a jak může být užitečný.
www.businessbrunch.cz
Konference Happiness@Work 2021
25. 11. 2020 | online
7. ročník konference je akcí, jejímž cílem je změnit svět práce. Přidejte se k nám a přijďte do interaktivního
3D světa načerpat inspiraci od mezinárodních řečníků o tom, co čeká štěstí v práci v době postcovidové.
www.happinessatwork.live
Business Brunch 2021 | Sebereflexe a zpětná vazba
21. 12. 2021 | online
Sebereflexe a zpětná vazba jsou zcela zásadními vlastnostmi každého úspěšného člověka nebo skupiny.
A platí to dvojnásob v dobách krize, kdy je důležité mít o všem co nejpřesnější představu.
www.businessbrunch.cz
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HR NEWS | KNIŽNÍ TIPY

NOVINKY
Z HRNEWS.CZ
Během pandemie jsme museli
naučit naše zaměstnance, že vzít
si pauzu je v pořádku

Odkládáte často své úkoly

Rozhovor se Sabrinou Dick, HR
ředitelkou SAP pro střední a východní Evropu, vznikl na konferenci SAP Human Experience
Summit 2021, kde měla vystoupení Leadership Development
and the Role of People Managers
in the New Normal a Employee
Wellbeing and Work-life fit in Remote-Office Times.

se vám efektivně

Jak úspěšně vést virtuální tým
na home office?
Práce z domova – dříve příjemný benefit, posledních pár
měsíců nutnost a vlastně spíše
povinnost než výhoda. Jak se
posledních pár měsíců proměnila role leaderů? Jak motivovat
na dálku? Jak udržet tempo
a pracovní výkon a přitom
nevyhořet? Jak efektivně
využívat digitální technologie?

Pojetí wellbeingu se mění, dobře
by se měl zaměstnanec cítit už při
práci samotné
Wellbeing v práci. Jedna z aktuálních priorit, která hýbe světem
lidského kapitálu. Jak dosáhnout
na osobní pohodu při práci? Jak
změnit přístup ke schůzkám
a plánování pracovních rozvrhů,
aby byla práce z domova udržitelná i za aktuálních podmínek?

Tyto a další články najdete na
www.hrnews.cz
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a povinnosti? Víte, že byste
něco měli udělat, ale nedokážete se přinutit? Nedaří
rozvrhnout práci?
Poznejte, jak správně
aplikovat motivační
nástroje v různých
situacích. V knize najdete
návody a postupy snadno
použitelné v praxi.
V dnešní době je moderní žít
zdravě, chovat se ohleduplně
k životnímu prostředí, nepít
alkohol, nekouřit, sportovat,
být vyrovnaný a šťastný. Nejlépe najednou a hned. Jak to
udělat? Zkuste začít prvním
krokem, který nemusí být
zdaleka tak obrovský. Díky
drobným změnám ve svém
životě a troše tréninku
zdoláte téměř cokoliv!
Objevte 10 otázek, díky
nimž vyjednáte cokoli!
Při vyjednávání dostanete
mnohem víc, pokud budete
pokládat druhému otázky,
než když se s ním budete
dohadovat. Otázky vám
nejenom pomohou vyřešit
podstatu problému, ale
zároveň i pochopit lidi ve
vašem okolí, a tím zlepšit
osobní i pracovní vztahy.

Více informací a objednávky na
www.grada.cz

