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ČERVEN 2021

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

PARTNER ČÍSLA

PRÁVNÍ MINIMUM
PRO VZDĚLAVATELE
CO JE
AR, VR, MR, XR

ROZHOVOR
S LUBOŠEM KOUŘILEM

CO SE DĚJE

PŘEHLÍDKA TOP TECHNOLOGIÍ
VE VZDĚLÁVÁNÍ OPĚT V PRAZE
Ve čtvrtek 9. 9. 2021 se v prostorách Konferenčního centra GreenPoint v Praze 10 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 showcase je navázat na minulé ročníky a opět ukázat
nejrůznější možnosti vzdělávání a rozvoje zaměstnanců
s využitím moderních technologií. "Loňský a letošní rok byly
díky pandemii ve znamení online a vzdělávání nebylo výjimkou. Online však není nouzové řešení, ale jedna z forem, jak
může moderní vzdělávání ve firmách vypadat," uvádí Tomáš
Langer z Firemního vzdělávání.
LEARN & TECH 2021 proto představí řadu technologických
řešení pro firemní vzdělávání, která si budou moci personalisté prohlédnout, vyzkoušet a hlavně – zažít. Využijte
jedinečné příležitosti vyzkoušet si na vlastní kůži nejnovější
technologické trendy a novinky pro firemní vzdělávání
a zkonzultovat možnosti jejich využití ve své organizaci.

Podrobné informace a vstupenky naleznete na webu
www.learnandtech.eu.

(tl)

JAK NA ONLINE VZDĚLÁVÁNÍ?
ZKUSTE NOVÝ E-KURZ EPALE
Jste lektorem v online prostředí? Nebo podobné kurzy pořádáte,
metodicky vedete či stojíte na straně zadavatele? Pak se vám bude
hodit zbrusu nový bezplatný e-kurz EPALE s pořadovým číslem tři.
Prakticky žádný lektor se v současné době neobejde bez dovedností
pro online výuku. Připravit a vést kvalitní VILT, webinář nebo online
workshop však není tak jednoduché. Proto český tým Evropské platformy
pro vzdělávání dospělých EPALE (více na straně 14) připravil už třetí
pokračování úspěšné série online kurzů s názvem Lektorské minimum,
které je věnováno právě tématům online výuky. Vše naleznete na webu
kurzy.epale.cz.

(bf)
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VZDĚLAVATEL BY MĚL BÝT
ÚČASTNÍKOVI PARTNEREM
Téměř čtvrtstoletí práce v roli interního trenéra, poradce či metodika. Obrovské množství
realizovaných kurzů, projektů a hlavně získaných zkušeností. A chuť se o ně podělit nejen
s našimi čtenáři.
Autorka: Olga Běhounková

Lubomír Kouřil je
specialista ŠKODA
Academy ve firmě
ŠKODA AUTO, a.s.
23 let pracuje v rolích
interního trenéra,
poradce, konzultanta
a metodika. Je autorem
mnoha seminářů
a programů, většinou
se zaměřením na oblast
vedení spolupracovníků.

V minulém čísle Firemního vzdělá-

na VOŠ a později na ŠKODA AUTO

čeho jdu. Nejvíce mě okouzlují lidé.

vání vyšel článek s Evou Švejdaro-

Vysoké škole. Měl jsem možnost

Nejsou to ani nová témata, ani ICT,

vou, Vaší kolegyní ze ŠKODA AUTO

postupně ovlivňovat téměř všechny

ale práce s lidmi, která je pro mě

Vysoké školy. Svět je "malý". Jak

věkové/cílové skupiny. A nyní se

skutečnou výzvou. Napříč všemi

dlouho se vzdělávání věnujete?

potkávám se svými bývalými žáky

věkovými skupinami nacházím

V roli vzdělavatele působím letos 41.

a studenty v rolích učitelů, trenérů,

mnoho společných rysů. Na prvním

rokem. Začínal jsem učit před vojen-

manažerů a koučů.

místě pro mě vždy bylo, aby jim

skou službou, kterou jsem shodou

vzdělávání dávalo smysl.

okolností vykonával na vojenské

Celý život tedy působíte v oblasti

škole, na národní škole, pak jsem učil

rozvoje a vzdělávání. Máte tuto

Kdy to pro ně má smysl?

na základní škole i gymnáziu a poté

profesi stále rád jako na začátku?

Tehdy, když oni sami ví a cítí, že nové

se přeorientoval na vzdělávání

Co Vás na ní okouzluje?

znalosti, dovednosti a postoje budou

dospělých. Během působení ve firmě

Mám ji ještě raději než na začátku.

moci využít ve své praxi, protože

jsem vyučoval i dva předměty

Tenkrát jsem přesně nevěděl, do

svoji praxi znají lépe než lektor.
FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

|

3

ROZHOVOR

On by měl být tím, kdo je podporuje

práce s očekáváními účastníků.

svojí zkušeností z akce, tak hlavně

v jejich procesu učení.

Lektoři se na začátku kurzu ptají: "Co

sdílením jejích přínosů do vlastní

od semináře očekáváte?" To považuji

praxe. Zkusme více propojit akce

Jaká je podle Vás role vzdělavatele?

za chybu, protože je tak stavíme do

s praxí firmy, motivovat účastníky

Neměl by jen předávat informace, ale

role diváků a hodnotitelů. Jiný způsob

a posilovat status akce i samotného

podporovat celý proces učení založe-

přemýšlení nastartujeme otázkou:

absolventa, firemního ambasadora

ný na pochopení smyslu. Tedy odpo-

"Co Vy očekáváte sám od sebe v rámci

vzdělávání.

vědět na otázku: "Proč se to učíme?",

kurzu?" a skrze ni komunikujeme

využít autonomii účastníka a podpo-

poslání, cíle a program. Navigujme

Co doporučujete dělat naopak

rovat ho v tom, v čem je dobrý a může

proto účastníka, aby přemýšlel nad

po skončení kurzu?

být ještě lepší. Vzdělavatel by měl být

svými aktuálními znalostmi,

I zde se nabízí několik možností.

dle situace střídavě lektor, trenér,

dovednostmi a kompetencemi, nad

Můžeme dodat další materiály

kouč, moderátor i facilitátor, zároveň

programem a směřujme ho k sobě

k samostudiu, otázky k zamyšlení

diagnostik a především partner.

samému. Ze vzdělávacího objektu

nebo zadat konkrétní úkoly. Lze využít

Všechny tyto role vyžadují trochu jiné

(účastníka) se stává subjekt (subjek-

i nabídku konzultací různých forem

kompetence, ale všechny podporují

tivizace objektu vzdělávání) zodpo-

a časové náročnosti. Po konání kurzu

proces učení. Vzdělavatel umožňuje

vědný za svůj proces učení.

doporučuji follow-up.

řečeno zmenšuje. A tento proces

Jak tedy jinak kurz zahájit?

Jak takový follow-up zajistit?

zmenšování se, chcete-li upozadění,

Ještě před konáním kurzu doporučuji

Využijme sílu sdílení v sociální

naráží občas v praxi na ego samot-

seznámit účastníky, např. formou

skupině, podpořme tvorbu atmosféry

ného trenéra. Já jej chápu jako jednu

dobře zpracované pozvánky nebo

důvěry (opravdovosti, otevřenosti

z klíčových charakteristik zralého

i videa, s jeho cíli a body programu

a respektu) mezi jednotlivci, kteří se

vzdělavatele.

a doplnit je o dobře formulované

již znají z předchozích akcí, a transfer

otevřené otázky, na které si sami

znalostí a zkušeností do firemní

Co přesněji znamená proces

hledají odpověď. Strukturu

praxe.

zmenšování se, upozadění?

kurzu by měl lektor při-

Celý tento proces začíná již na úrovni

způsobovat momentálnímu

prostředí, ve kterém učení či vzdě-

dění v učebně nebo ve vir-

lávání probíhá. Záleží třeba i na tom,

tuálním prostoru. V každém

zda sedíte či stojíte a jak sedíte

okamžiku by měl být účastník

(u partnerského přístupu doporučuji

spolutvůrcem celé akce.

sezení v půlkruhu nebo kruhu bez

Nezabývejme se jen otázka-

stolů), jinými slovy eliminujme

mi, jak vylepšit kurz či jak

všechny bariéry vzdělávacího procesu

využít stávající technologie,

a využijme přirozeného fungování

ale tím PROČ, CO a JAK vy-

mozku. Podporujme aktivitu

lepšit před a po kurzu.

účastníků, pokládejme otevřené

Naučme se např. pracovat

otázky, hrajme si, shrnujme, oceňujme

s otázkami, to považuji za

přínos jak každého jedince, tak i práci

klíčovou dovednost nejen

v malých skupinách.

v roli kouče. Otázky a proces

A nezapomeňme, že když lektor učí,

hledání odpovědí jsou klíčo-

nemusí to znamenat, že se učí také

vým parametrem úspěchu

účastník. Probuďme u něj proto zájem

vzdělávací akce. Kurz větši-

a odpovědnost za proces učení.

nou zahajují lektoři, někdy

A naopak, eliminujme strach či obavy.

personalisté či manažeři.

Využívejme reflexi, sebereflexi

Málo využívanou alternati-

a zpětnou vazbu. Centrem všeho dění

vou je zahájení akce jejím

je účastník, nikoliv téma nebo forma

absolventem. Ten může

učení. Myslím si, že se podceňuje

účastníky motivovat jak

růst účastníka tím, že sám se obrazně
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Účastníci se těší na sdílení svých

bezprostředně po

zkušeností a jsou pro tuto formu

akci či se zpožděním.

motivováni ještě více než pro vlastní

Zadruhé je to

akci. Je to most mezi teorií a praxí

zpětná vazba trené-

a současně jedna z forem učící se

ra: trenér, který vedl

organizace. A právě učící se organi-

program a vystupuje

zace, jejíž základní jednotkou je tým,

i v roli diagnostika,

nikoliv jedinec, je určitým motorem

posuzuje pokrok

firemních inovací. Učící se organizace

účastníka (u kratších

umožňuje jednotlivcům, týmům, ale

seminářů nemá

i celé organizaci růst a mít z něj nejen

takový význam, ale

užitek, ale i radost. Zakládejme

u dlouhodobějších

ve firmách platformy sdílení a podpo-

ano) a na pozadí

rujme oněch 70 % učení se během

požadavkového

pracovního procesu. V dnešní době

profilu dá účastníkovi

rychlosti a změn se zkusme zastavit,

obsáhlou zpětnou

přemýšlet, sdílet a učit se, a to na

vazbu s doporučení-

úrovni jedinců (schopnost seberefle-

mi k rozvoji.

xe), týmů (sdílení a reflexe) i organi-

A konečně zatřetí

zací. Pracujme se základními otáz-

je to zpětná vazba

kami: "Co jsme udělali dobře a co

nadřízeného: na

příště můžeme udělat jinak?" Využí-

závěr programu

vejme i další metody jako mentoring.

při tzv. Závěrečném

V programu, jehož jsem v naší firmě

rozhovoru mezi

garantem i trenérem, využíváme tzv.

trenérem,

partnershaft. Dvojice lidí, kteří si "řekli

účastníkem a jeho

své ano" v programu, se setkávají

nadřízeným nejdříve

v mezidobí mezi jednotlivými moduly

vyslechne nadřízený

programu, ale i po jeho skončení.

zpětnou vazbu

Vzájemně si sdílí své zkušenosti, stínují

trenéra k účastníkovi

se, obohacují, jsou si vzájemně

včetně jeho doporu-

poradci, mentory, konzultanty či kouči.

čení pro rozvoj.

Využívejme základní kapitál každé

Tato zpětná vazba

firmy, lidský potenciál. Nesnažme se

se stává i základem

za každou cenu objevovat stále nové,

pro další spolupráci

využívejme i to stávající, jinými slovy:

mezi vedoucím

"Neobjevujme stále nová kola, učme

a účastníkem

se roztáčet i ta stávající."

na pracovišti.
Vedoucí se od této

S tím souvisí otázka, jak skutečně

doby stává určitým

změřit efektivitu vzdělávání?

sponzorem dalšího

Například v programu, o kterém jsem

rozvoje spolupracov-

se již zmínil, probíhá vyhodnocení ve

níka a oba tak

třech rovinách. Zaprvé jde o dotazník

propojují rozvojově

spokojenosti: akci vyhodnocuje sám

vzdělávací akci

účastník, který je ovlivněn různými

s vlastní praxí. Tato

fenomény: trenéry, použitými

třetí rovina je již

metodami a formami, studijními

náročnější, ale

materiály či prostředím. Je také

z dlouhodobého

důležité, zda své hodnocení realizuje

hlediska se vyplácí.
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AR, VR, MR, XR
Pokud se vám z uvedených zkratek mírně zamotala hlava, je článek určený právě vám. Jednoduše
totiž vysvětluje technologie stojící za jednotlivými pojmy. A věřte, že o nich budeme slýchat stále více.
Autor: Luboš Malý, co-founder XR Leaders a RedButton, ředitel pro inovace The LEGO Group, malylubos@gmail.com

Poslední dobou se s novými techno-

MR – MIXED/MERGED REALITY

XR – EXTENDED/CROSS REALITY

logiemi, které využívají pro své

– SMÍŠENÁ/MIXOVANÁ REALITA

"X" v tomto případě představuje ná-

pojmenování zkratky, doslova roztrhl

Využijeme-li kombinaci AR a VR,

hradu za předchozí písmena V, A či M.

pytel. Vzhledem k tomu, že různé typy

dostaneme MR. Do reálného fyzického

Jakkoliv se termín XR objevuje již v 60.

realit se již využívají nejen ve vzdělává-

světa projektujeme digitální informace

letech 20. století pro aplikaci VR, dnes

ní a jejich skutečný nástup ve velkém

v reálném čase. Opět budete

je využíván jako obecný pojem spoju-

se očekává v nejbližších letech, udělej-

potřebovat brýle, nicméně tentokrát

jící všechny předchozí technologie.

me si v této terminologii pořádek.

skrze ně uvidíte vše kolem vás a také

Můžeme tedy říct, že VR, AR a MR jsou

věci navíc podle aplikace. V případě

všechno podmnožiny XR.

VR – VIRTUAL REALITY – VIRTUÁLNÍ

spolupráce na dálku to mohou být

Pokud vám to připadá matoucí nebo

REALITA

tabule s lepíky a také kolegové

komplikované, máme dobrou zprávu.

Virtuální realita se dá popsat jako

a kolegyně jako avataři. V případě

Pro současné aplikace je opravdu

počítačová simulace. Jedná se zážitky,

údržby strojů to mohou být instrukce či

dobré rozlišit VR, AR a MR, protože se

kde digitálně replikujeme obrazy,

vzdálená podpora. Další aplikace

liší svým účelem, hardwarem a také

zvuky a další smyslové vjemy

umožňují trénovat lékařům operace

technologií. Nicméně díky velkým

z běžného světa nebo je vytváříme

nebo obchodníkům ukazovat produkty

hráčům, jako jsou Apple, Microsoft

zcela nové. Vše ve 3D, za běhu

v reálném prostředí. Zcela speciální

a Facebook, můžeme v brzké době

a v reálném čase. V dnešní době se

oblastí MR je pak využití VR brýlí při

očekávat zjednodušení a proniknutí

díky relativně dostupným VR brýlím,

pohybu v odpovídajícím fyzickém

do každodenního života, podobně

které budete pro jakoukoliv aplikaci

světě, který zážitek ve VR umocňuje o

jako se to povedlo s chytrými telefony,

VR potřebovat, posouvá tato techno-

další smysly. U pojmu MR dochází

tablety či chytrými hodinkami. Již nyní

logie z herního průmyslu do více

někdy k nedorozuměním, jelikož

je možné některé VR brýle využívat

praktických oblastí, jako jsou rozvoj

Microsoft používá Windows Mixed

bez propojení s počítačem a díky

měkkých i tvrdých dovedností, prezen-

Reality (WMR) jako označení pro

kamerám umístěným na brýlích je

tace nových produktů a řada dalších.

některé VR headsety, takže MR a WMR

možné vidět, co se děje kolem vás.

nezaměňujme.
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AR – AUGMENTED REALITY

S lehkou

– ROZŠÍŘENÁ REALITA

představivostí

V rámci rozšířené reality doplňujeme

bychom tedy

do našeho reálného okolí objekty,

mohli VR, AR

zvuky či jiné vjemy. Většinou se pro

i MR propojit

tyto účely využívají mobilní telefony

do jednoho

nebo tablety, ale existují i speciální

zařízení a ná-

brýle, díky jejichž kamerám vidíme

sledně si volit

skutečný svět kolem nás, a stažené

míru "virtuali-

aplikace pak umí přidat digitální vrstvu

zace" podle

s novým obsahem. Od nejznámějšího

toho, co zrovna

Pokemon GO se však trh výrazně

potřebujeme

posunul. Typickými aplikacemi jsou

dělat nebo v jak

filtry pro sociální média, možnosti

moc "jiném"

virtuálního zkoušení oblečení, účesů,

prostředí se

vylepšená navigace promítaná přímo

chceme

do prostoru před námi apod.

pohybovat.

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

APLIKACE PRO VÁS

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

Velký zájem o vzdělávací technologie během pandemie i po ní způsobil, že více přemýšlíme, jak využívat technologie ve firemním vzdělávání co nejefektivněji. Tvorba e-learningů a organizace online kurzů jsou pracné i časově
náročné. A pokud znáte koncept 70/20/10, víte, že tím pokrýváme jen 10 % vzdělávacích aktivit. Zbytek se děje
neformálně mezi spolupracovníky či samotným výkonem práce.
Masové užívání aplikace MS Teams vedlo tvůrce k řadě
vylepšení a inovací. Z nástroje původně určeného pro
týmovou spolupráci se vyvinulo univerzální řešení i pro
vzdělávání. Nejnovější nadstavbou pro Teams je MS
Viva. Viva je platforma, která využívá data v Teams
a v Microsoft 365, analyzuje je a vytváří z nich znalosti
a informace, které se hodí pro vzdělávání nebo k efektivnějšímu výkonu práce. Za Vivou samozřejmě stojí umělá
inteligence, která dokáže různorodá data zpracovávat.
V praxi to znamená, že propojení pracovního procesu
a učení je zde přirozené, vzdělávací obsah se vám nabízí
přímo v prostředí, v němž pracujete a zároveň vás
propojuje s kolegy, kteří se tématům věnují. Viva opět
stírá hranice mezi prací a vzděláváním a podporuje
sociální učení. Co bylo nedávno sci-fi, je dnes realitou.

https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-viva
Naše hodnocení:

★★★★★

HOWSPACE
Howspace je platforma pro sociální učení ve firmě. Velmi
intuitivním způsobem podporuje komunikaci, sdílení
a transfer znalostí a zkušeností. Platforma funguje tak,
že vzdělávání je spoluvytvářeno všemi zainteresovanými,
a stírá se tak hranice mezi přípravou a realizací. Vše se
děje intuitivně formou chatu, moderovaných diskusí
apod. Samotné vzdělávání se děje opět ve velmi
intuitivním prostředí, kde můžete sdílet jakýkoliv obsah
nebo plánovat vzdělávací lekce. Celá platforma je
podporována umělou inteligencí, která za vás odvede
většinu práce, utřídí informace, vytvoří kontext a mnoho
dalšího. Pozoruhodná je i je variabilita celého systému
a využívání sociálního učení. Howspace je rozhodně jedna
z nejzajímavějších platforem na trhu. Doporučujeme!
https://howspace.com
Naše hodnocení:

★★★★★
FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
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PRÁVO VE VZDĚLÁVÁNÍ

PRÁVNÍ MINIMUM
PRO VZDĚLAVATELE
Víte, za jakých okolností použít obrázek do své prezentace? Znáte druhy licencí? Můžete
použít příklad ze své praxe nebo příklad konkurence ve své výuce? A pokud to vše dobře
znáte, vyznají se v tom i vaši lektoři?
Autorka: Petra Dolejšová, advokátka, petra@bezparagrafu.cz

Petra Dolejšová je
advokátka, která se
specializuje na právo
v e-commerce, marketingu a také na
ochranu osobních
údajů. Často a ráda
předává své knowhow na školeních,
ze kterých vynechává
paragrafy, na jejich
místo sází příklady
z praxe, lehkost
a vtip. Hledá cesty,
kudy jít, ne důvody,
proč se zastavit.

Foto z kurzu Digisemestr
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Pokud školíte s láskou a zápalem

V takovém případě je potřeba, abyste

Pokud jste na tyto licenční "detaily"

jako já, určitě věnujete patřičný

byli buď samotnými tvůrci těchto děl,

v objednávce zapomněli, zákon umí

čas přípravě svých podkladů.

nebo měli k použití licenci. Kde však

být nemilosrdný: bez souhlasu

A protože jak učil sám Jan Ámos,

takovou licenci hledat? Vlastní

tvůrců totiž výstupy upravovat nejde.

důležitá je "škola hrou", pro

objednávky děl velmi často podceňu-

Stejně tak je nemůže používat třetí

příklady zřejmě nechodíte daleko.

jeme. Do e-mailu hodíme naše přání

strana – kterou organizátoři akcí

Víte ale, kudy vedou hranice

a grafici a fotografové jdou rovnou na

bývají.

zákona?

věc. Po dodání grafiky nebo fotek pak

Proto pamatujte: i když je doba

dochází k lámání chleba – můžete si

rychlá, na objednávky si čas vždy

AUTORSKÁ PRÁVA

výstupy upravovat svépomocí? Kolik

udělejte, a pokud už se vám do

Ať už ve svých prezentacích používáte

retuší je v ceně? Můžete fotky použí-

"klasické" smluvní licence nechce,

fotky, grafiky, hudbu nebo videozá-

vat vy, ale i třeba pořadatelé konfe-

v e-mailech si nezapomeňte ujasnit

znamy, mějte na paměti, že se jedná

rence? Vězte, že představy tvůrců se

alespoň tyto stěžejní body – budou

(v 99 % případů) o autorská díla.

s těmi vašimi dost často nepotkávají.

se vám hodit.

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
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těžení z jejich dobrého jména. S jejich

A jak na výstupy, které nejsou "vaše"?

soutěže, která konkurenta v očích

Chcete školit na zdařilých či méně

vašeho obecenstva snižuje. Soudní

zdárných počinech někoho úplně

spory ohledně nekalé soutěže v praxi

jiného? Ukázat kampaně, které se

nejsou až tak časté – tím méně v praxi

povedly společnostem Coca-Cola,

lektorů. Buďme ale profíci a respektuj-

McDonald’s nebo Sturbucks? Ukázat

me přání zákonodárců: nekopejme

byznysová čísla Apple? Proškolit

kolem sebe, ať už to je v našich očích

techniku focení na Saudkově tvorbě?

sebeoprávněnější.

také na poškozování pověsti – lidí

ského zákona. Ten totiž počítá s tím,

CASE STUDIES

volte mírná slova a nepřestřelte.

že pro účely kritiky nebo recenze si cizí

Teorie a praxe bývají často dost

práci můžeme půjčit. S tímto využitím

oddělené světy. A na praxi se know-

jsou ale spojená tři "pozor":

how předává o dost lépe. I tady je ale

Licence vám může vyplývat i z autor-

1. Smíte použít jen část díla nebo

potřeba mít na paměti tři oblasti,

zapracováním do prezentace tedy
opatrně a rozhodně ne poškozujícím
způsobem.
2. Poškozování pověsti
Při uvádění příkladů si dejte pozor
nebo firem. Pokud ukazujete "jak ne",
Právní systém počítá se svobodou
projevu, musíte znát ale ten správný
balanc mezi vaším právem na kritiku
a právem každého z nás na soukromí
a dobrou pověst. Obecné pravidlo

drobné dílo – nejde tedy třeba

které vám mohou zamíchat s prezen-

promítat celý film, je ale v pohodě

tačními kartami.

tady neexistuje a každý příklad má

1. Ochranné známky

k tomu s rozumem a pamatujte, že

pustit dvouminutový spot, třeba
videoklip.
2. Musíte uvést autora a název díla,
odkud jste dílo vzali.

Loga mohou být registrovaná jako tzv.
ochranné známky. Pokud je potřebu-

3. Použití musí být fér – to znamená,

jete ve školení využít, vězte, že existují

že se musí použít obvyklým a po-

ochranné známky o "různé síle". Jsou

ctivým způsobem a nesmíte na

mezi nimi totiž takové, které jsou na

něm vydělávat.

veřejnosti považované za natolik
známé a kvalitní, že jejich využití – byť

VAŠE KONKURENCE

v zcela jiném, nekonkurenčním

Existuje téma, které byste měli ze

prostředí – je bez souhlasu majitelů

školení vynechat, a tím je vaše

protiprávní. Jaké značky si představit?

konkurence. Pokud ji chcete za něco

Apple, Facebook, Coca Cola, Google.

pochválit, směle do toho. Dejte si ale

Zákon o ochranných známkách dává

pozor, abyste si konkurenci „nebrali

majitelům těchto silných značek právo

do pusy“ kriticky. V takovém případě

zastavit kohokoliv, kdo by jejich

byste se mohli dopustit nekalé

značku používal k nepřiměřenému

meze nastavené jinak. Přistupujte
pozitivních příkladů je jistě také dost.
3. Mlčenlivost
Mnohých z nás se týká povinnost
mlčet. Já jako advokátka bez souhlasu
svých klientů nesmím špitnout o tom,
co nebo pro koho dělám.
Ze zákona nám plyne povinnost mlčet
také o osobních údajích. Nad rámec
těchto zákonných "stopek" nezapomínejte na to, že v dnešní době jsou
poměrně velkou módou tzv.
"NDAčka", tedy dohody o mlčenlivosti.
Pokud jste jedno takové NDA
s klientem uzavřeli, určitě na to
myslete před zakomponováním jeho
příkladu do školení.
Mimo svět paragrafů bych také chtěla
upozornit na to, že řada klientů – bez
ohledu na uzavření doložek mlčenlivosti – nemá radost, pokud jejich
"know-how", do kterého vás přizvali,
otevřete dál veřejnosti, případně jejich
konkurenci.
Nemyslete tedy jen na právo, ale
hlavně – na zájmy a důvěru vašich
klientů.
Ať se vám dobře školí!

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
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L&D INSPIRACE

RESTART TÝMOVÉHO
VZDĚLÁVÁNÍ
Postupný návrat do kanceláří předznamenává možnost začít zase plánovat a inovovat své
fungování, a to i v oblasti vzdělávání. Ptali jsme se na zkušenosti firem s online vzděláváním, co
postrádaly a v čem je to ovlivní do budoucna při restartu týmového vzdělávání.
Autorka: Martina Kolářová, projektová manažerka a jednatelka Mise HERo s.r.o., martina.kolarova@misehero.cz

Martina Kolářová se
v HERu věnuje
vedení vzdělávacích
projektů u firemních
klientů. S týmy
realizuje zážitkové
gamifikované kurzy
soft skills. Podílí se
také na tvorbě
rozvojových podcastů "Vím, jak...".

Možná i u vás váháte, zda se již

Zajímalo nás, jak se firmy postavily

dotázaných odpověděla, že nejvíce

pustit do plánování prezenčních

ke vzdělávání svých zaměstnanců,

vyhovuje blended forma (53 %)

vzdělávacích a rozvojových

kterou cestou se za doby covidu

a prezenční kurzy (42 %). Pouze 6 %

programů a jakou formu zvolit.

vydaly a jak vidí další vývoj v této

by i nadále upřednostňovalo online

Proto přicházíme s pohledem

oblasti. Zaměřili jsme se na formát

kurzy.

do zkušeností některých českých

a obsah vzdělávacích kurzů, co se

Dále jsme se ptali, jaké vzdělávací

firem, které se pro vás mohou stát

osvědčilo a co plánují využívat do

online akce dotázaní vyhledávali

inspirací nebo alespoň odrazovým

budoucna.

nejčastěji. Nejvíce hlasů získala
školení s aktivním zapojením

můstkem při řešení této otázky.

10
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Ptali jsme se HR manažerů v 50

ONLINE NEBO PREZENČNĚ

účastníků (43 %). Formáty, které

firmách z různých oblastí a díky

Po více než roční zkušenosti s novou

nevyžadují aktivní zapojení jako

tomu jsme získali aspoň částečný

situací a specifickými podmínkami

online přednáška nebo konference,

vhled do toho, kudy se může firemní

jsme se ptali, jaký formát vzdělávání

sklidily 14 %. A ještě méně hlasů

vzdělávání dále ubírat.

respondenti upřednostňují. Většina

získal online teambuilding (4 %).

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

L&D INSPIRACE

Chtěli jsme také vědět, jaký časový

A CO DÁL?

Zajímalo nás, zda tento fakt ovlivní

formát dotázaným připadá nejefektiv-

Z odpovědí vyplývá zatím nezastupi-

přemýšlení o harmonogramech kurzů

nější. Podobný výsledek zaznamenaly

telná role osobního setkávání a pře-

do budoucna v prezenční podobě, což

jednodenní (48 %) a půldenní kurzy

dávání znalostí i dovedností. Online

se ale zatím nepotvrdilo. Oproti

(44 %). Pro krátké formáty cca 2 hod.

formát se však bude stále více promí-

očekávání jsou stále upřednostňovány

hlasovala 4 %.

tat minimálně jako součást vzdělávání

jednodenní kurzy, i když půldenní jsou

Na otázku, co ve vzdělávání za

např. právě v kombinaci s prezenčními

těsně v závěsu. Z praktického hlediska

poslední rok nejvíce postrádali,

kurzy (blended forma). Zde totiž půso-

je pro prezenční kurzy optimální právě

odpovídali respondenti shodně,

bí smysluplně jako podpora v období

jednodenní formát, kde je dostatek

že osobní kontakt, možnost setkání,

mezi setkáními, pro konzultace

prostoru pro předání obsahu i aktivní

kreativní chvilky u kávovaru apod.

a plnění praktických úkolů. Vstříc

zapojení účastníků.

Další názory, které se opakovaly,

tomuto trendu jistě půjde i to, že

Některé firmy uvažují o týmovém set-

zmiňovaly, že ve firmách mimo jiné

naprostá většina zaměstnanců má

kání, které by posloužilo probrání stra-

často chyběla zodpovědná osoba,

zkušenosti s užíváním nejrůznějších

tegických cílů, sdílení zkušeností, ale

která by online vzdělávání zastřešila

aplikací a prací na dálku ve virtuálních

také umožnilo i neformální čas, který

z hlediska organizace a strategického

týmech. I v online se dá vykouzlit

by členové týmu mohli spolu strávit.

plánování, vyhledávala nové příleži-

interaktivní prostředí, např. s využitím

Díky tomu, že většina firem musela

tosti a aktualizovala zaběhnuté trendy.

aplikací Miro (virtuální flipchart

online vzdělávání vyzkoušet, zjistily

Vzdělávacím aktivitám chyběly jasné

vhodný pro společné tvoření, sdílení,

mimo jiné své limity a otevřel se jim

cíle a jejich vyhodnocení. Souvisejícím

vizualizaci) či Mentimeter (zpětná

prostor ke zlepšení nebo k inovacím,

problémem byly také chybějící

vazba, zapojení a vizualizace).

které využijí v budoucnu. Konkrétně

finance. Zmiňována byla i chybějící

Ukázalo se také, že ve vzdělávání je

se zřejmě otevře více prostoru pro

motivace zaměstnanců, dlouhodobost

kladen důraz na aktivní zapojení –

blended learning. Zároveň stoupla

a návaznost kurzů mezi sebou.

diskuzi nebo konkrétní úkoly, které

i hodnota osobních setkání a spolu-

Navazujícím tématem bylo, jaké

přispívají k tomu, že si nové informace

práce naživo, ke kterým se firmy

vzdělávání firmy v následujících šesti

zapamatujeme a můžeme s nimi

budou vracet, pokud to situace

měsících plánují. Zde jasně dominova-

ihned prakticky pracovat.

umožní. Chystáte-li tedy nyní pro vaše

la oblast soft skills (86 %), z nichž

Výrazným rysem online vzdělávání je

týmy restart vzdělávání a rozvojových

polovina upřednostňuje gamifikované

podle nás kratší časový formát, který

kurzů, určitě se vyplatí vsadit na osobní

a zážitkové kurzy. Teambuilding

se brzy osvědčil z důvodu zachování

setkání, znovunavázání vztahů

chystá 13 % dotázaných.

soustředění účastníků.

a oprášení vzájemných vazeb.
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ONLINE VZDĚLÁVÁNÍ

DAJME IM ŠANCU!
V začiatkoch e-learningu dávalo zmysel, že sme ľudí trocha vodili za ruku, ale dnes to môže
spôsobiť viac problémov ako úžitku.
Autorka: Elena Urbanová, Senior Experience Designer, e-learnmedia, urbanova@e-learnmedia.sk

Elena Urbanová sa
venuje tvorbe
e-learningových
kurzov
z metodického
hľadiska, ale aj
z technického
hľadiska. Okrem
tejto základnej
činnosti sa snaží
vniesť do digitálneho vzdelávania
trocha ľudskosti
a jednoduchosti.

Ako tvorcovia e-learningu občas

chápať veci a súvislosti. Môže to

pomerne častá a všeobecná, aby

dostaneme požiadavku na úpravu

znieť, akoby sme sme sa bránili

poslúžili na demonštráciu môjho

kurzu, lebo "ľudia to nepochopia".

zmeniť kurz, keď už ho vyrobíme,

problému.

A čo vraj nepochopia? Napríklad,

lebo je absolútne dokonalý. Ale

Prečo potrebujeme ľudí informovať,

že otázka môže mať viac

samozrejme to tak nie je. Sú situácie,

že otázka môže mať viac správnych

správnych odpovedí, keď sú tam

ktoré neodhadneme, a na základe

odpovedí? Najmä, keď:

checkboxy, a len jednu, keď sú

spätnej väzby cieľovej skupiny

takmer každý bol vystavený

tam radiobuttony. Alebo, že majú

zistíme, že niektoré veci treba

týmto ovládacím prvkom v

kliknúť na konkrétne miesto na

prerobiť alebo doplniť.

rôznych internetových kvízoch a

slajde. A to aj napriek tomu, že

Ide skôr o veci, ktoré jedni ľudia –

anketách, prípadne v

ľudia, ktorí nám to vravia, to po-

vzdelávači a "HRisti" – zvládnu, ale

internetových obchodoch,

chopili bez problémov. O čo horší

predpokladajú, že "tí druhí" –

ak má otázka viac odpovedí a

sú teda "bežní" zamestnanci?

príjemcovia vzdelávania – ich určite

človek označí len jednu a druhú

Dovolím si tvrdiť, že vôbec nie sú

nezvládnu. Čo ich k tomu vedie?

sa označiť ani nepokúsi, tak
potom si asi otázku poriadne

horší, akurát vďaka starému zvyku
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vysvetliť každú maličkosť, predpo-

RADIOBUTTONY VS. CHECKBOXY

neprečítal, alebo odpoveď

kladáme ich zníženú schopnosť

Guličky a štvorčeky sú téma

nepozná.

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
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zaužívané ovládanie kurzu, len aby

správanie. Napríklad, keď si manažér

sme priniesli niečo nové. To nie je to,

myslí o svojich podriadených, že sú

na čo by sa mal človek sústrediť. A keď

leniví a nekompetentní, tak sa k nim

chceme zistiť, či človek pozná správnu

podľa toho správa. Zamestnanci to

odpoveď na otázku v autoškole, tak

vnímajú a nemajú motiváciu pre

mu to neuľahčíme tým, že správna od-

takéhoto človeka lepšie pracovať, čím

poveď bude na tri riadky právnickou

potvrdia manažérovi jeho doterajší

rečou a ostatné dve budú obsahovať

pohľad na nich. Je to nešťastný

jednoduché slovné spojenia.

začarovaný kruh.
Ale funguje to aj naopak. Mnohí ľudia

A ak sa aj prvýkrát stretnú s otázkou,

NIEKEDY TREBA VECI VYSVETLIŤ

vedia identifikovať moment, kedy

ktorá ma viac správnych odpovedí,

Vzdelávanie je jedna z vecí, ktoré majú

v nich niekto iný videl potenciál a to

nabudúce budú vedieť, že taká

ľudí posúvať dopredu. A to niekedy

v nich vzbudilo túžbu a motiváciu

možnosť existuje. Keď ich budeme

vyvolá potrebu naučiť sa nové

na sebe pracovať.

držať za ručičku, naučíme ich len to, že

zručnosti. Aj keď ľudia majú schopnosť

Takže ak si o ľuďoch, pre ktorých

nepotrebujú rozmýšľať. Tu si musíme

sa veci naučiť, neznamená to, že

tvoríme vzdelávanie, myslíme, že nie

položiť otázku: Ide nám o vysoké

všetko hneď vedia. V prípade potreby

sú schopní sa to naučiť, tak ideme

skóre v teste? Alebo o to, aby nás ľudia

im teda pomôžeme privyknúť si na

proti organizácii, pre ktorú pracujeme.

neotravovali telefonátmi, že im niečo

nové zručnosti. Avšak vtedy je dôležité

Prispievame k tomu, že firma takýchto

nefunguje? Alebo chceme, aby sa

ukázať ľuďom rešpekt. Aby vedeli, že

zamestnancov skutočne bude mať.

skutočne niečo naučili?

im pomáhame s vecami, s ktorými

Do istej miery to závisí aj od indivi-

môžu mať problém, ale veríme im, že

duálneho prístupu zamestnanca

DOSTATOČNE JEDNODUCHÉ

s trochou pomoci ich nakoniec

samotného, ale podľa výskumov Carol

A SPRÁVNE ZLOŽITÉ ZÁROVEŇ

zvládnu sami.

Dweck a jej kolegov firemná kultúra

Neznamená to však, že máme ľuďom

mení správanie jednotlivcov. Keď tam

úmyselne sťažiť cestu k výsledku.

PREČO JE DOBRÉ ĽUĎOM VERIŤ?

chcú zostať pracovať, prispôsobia sa

Cesta by mala byť taká jednoduchá

"Či už si myslíte, že môžete, alebo si

nastavenej kultúre.

ako sa len dá, pričom v dôležitých

myslíte, že nemôžete, v oboch prípadoch

veciach dostatočne zložitá na to, aby

máte pravdu."

SCHOPNOSŤ UČIŤ SA JE DNES

sme dosiahli požadovaný výsledok.

Toto je výrok, ktorý sa pripisuje

NAJDÔLEŽITEJŠIA

Čo to znamená?

Henrymu Fordovi. Ale dá sa ísť ešte

Dnes už neplatí, že človek strávi celý

Ak nám ide o to, aby sa ľudia naučili

o krok ďalej. Ukazuje sa, že aj to, čo si

život v jednom zamestnaní alebo

obsah kurzu, tak nezmeníme

o nás myslia iní ľudia, ovplyvňuje naše

dokonca v jednom odvetví. Aj náplň
práce na rovnakej pozícii sa mení
s vyššou frekvenciou, ako kedysi.
Preto je nevyhnutné, aby zamestnanci
boli schopní sa neustále učiť nové
veci.
To, čo môžeme urobiť my, je skutočne
im veriť, že to dokážu. V zásade to nič
nestojí a môže to priniesť veľkú
pozitívnu zmenu.
Tento článek je prvním ze série textů
k tématu online vzdělávání, v dalších
číslech se můžete těšit například
na témata okolo learning designu
či mýtů ve vzdělávání.
FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
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MEDIATÉKA

MOTIV P TALKS
V mediatéce dnes představíme inspirativní, občas kontroverzní témata otevírající podcast
z oblasti firemního vzdělávání a také web Evropské platformy pro vzdělávání dospělých EPALE.
Autor: Tomáš Langer, lektor, trenér a konzultant, tomas@tomaslanger.cz

Už sedmým rokem se tým společnosti MotivP
účastní většiny klíčových konferencí v České
republice i na Slovensku a natáčí příspěvky zajímavých řečníků a osobností světa businessu,
showbusinessu, ale i personalistiky a vzdělávání.
Následně záznamy bezplatně zveřejní na svém
webu a díky tomu podporuje vzdělávání a sdílení
myšlenek. Tento "český TED" si již našel cestu
k tisícům diváků a zhlédnout lze přes 6 000 videí.
Mezi osobnosti, jejichž myšlenky můžete poslouchat, patří Tomáš Čupr, Lenka Bradáčová nebo
Oliver Dlouhý. Předností webu je intuitivní přehrávač, naopak nevýhodou nepřehledné členění
a nemožnost snadného vyhledávání. Kdo však
tato úskalí překoná, otevře se mu jedinečný svět

https://www.motivp.com/talks

pozoruhodných témat, myšlenek a osobností
veřejného i soukromého života.

Naše hodnocení:

★★★★★

EPALE.CZ
Evropská platforma pro vzdělávání
dospělých EPALE je vícejazyčná virtuální
komunita odborníků ze vzdělávání
dospělých, která nabízí přístup ke zprávám,
trendům a dokumentům v oboru z celé
Evropy. EPALE v ČR kromě jiného realizuje
rozhovory a reportáže, pořádá konference,
vzdělávací semináře, webináře a studijní
cesty. Aktuálně připravuje již třetí e-kurz.
První je určen začínajícím lektorům, druhý
tvůrcům online a blended výuky
a třetí lektorům webinářů a dalších online
vzdělávacích aktivit. Záznamy více než 40
webinářů pro lektory, trenéry či metodiky
vzdělávání najdete na YouTube. Všechny
aktivity EPALE jsou bezplatné.
http://www.epale.cz
Naše hodnocení:
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MEDIATÉKA

IMPROVING THE QUALITY OF NONFORMAL ADULT LEARNING
V dnešní Mediatéce vám netradičně představíme aktuální publikaci OECD ze série Getting
Skills Right, která se systematicky zabývá tématem kvality (nejen firemního) vzdělávání.
Autorka: Mirka Dvořáková, odborná asistentka ÚPV FF MU, metodička, lektorka, mirka.dvorak@gmail.com

Kvalita. Téma ve vzdělávání dospělých

CERTIFIKACE A/NEBO OZNAČENÍ

a zvlášť firemním vzdělávání stále

KVALITY

aktuální, možná čím dál aktuálnější,

Různé státy používají různé typy certi-

a to jak pro vzdělávací instituce jako

fikace založené na rozličných kritériích

poskytovatele, tak firmy a jejich

a různé implementaci. Například jeden

zaměstnance jako "konzumenty". Ale

z nejstarších a nejznámějších v Evropě

zároveň téma, které je do značné míry

je švýcarský certifikační rámec eduQua,

neukotvené, nejasné, často řešené

jehož hlavním účelem je mimo jiné

na úrovni splnění minimálních

zajistit, aby poskytovatelé vzdělávání

standardů. A proto vám představíme

dospělých naplnili minimální standardy

aktuální publikaci OECD ze série

již v době vstupu do tohoto odvětví.

Getting Skills Right, která se právě

Ve Francii, pokud chce vzdělávací

tímto tématem systematicky zabývá.

organizace získat veřejné peníze, musí

Publikace začíná, můžeme říct,

získat certifikaci Qualiopi, v Rakousku

"klasicky", a to tím, že zdůvodňuje

se používá systém Ö-Cert.

důležitost tématu kvality v dalším

Mezinárodně jsou pak využívány

(neformálním) vzdělávání. Svět se

obecnější systémy ISO (k těm, co se

mění (covid, digitalizace, změna či

váží k oblasti dalšího vzdělávání

zánik pracovních míst atd.),

například ISO 21001, 29992 aj. blíže

jsou to čtyři oblasti, které se hodnotí

a abychom se my mohli měnit s ním,

v publikaci na s. 22–23). Ve většině

– vstupní, procesní, výstupní a trans-

stává se připravenost k učení se

systémů se hodnotí dle podobných

verzální faktory).

a vzdělávání v dospělosti klíčovou

čtyř kritérií – organizace, lektoři, proces

Z(a)jišťování kvality neformálního

dovedností každého člověka

vzdělávání a vzdělávací výsledky.

vzdělávání ovšem vyžaduje holistický

v průběhu celé pracovní kariéry,

vzdělávání (například ve Slovinsku

přístup. Certifikace a evaluace jsou

potažmo životní dráhy. A aby toto

EXTERNÍ EVALUACE A/NEBO INTERNÍ

učení se a vzdělávání mělo žádoucí

nutné, nikoliv však dostačující

EVALUACE (SEBEEVALUACE)

efekt, musí být kvalitní a jeho kvalita

Tento způsob z(a)jišťování kvality je

podmínky pro zajištění nejvyšší

by měla být nějak z(a)jišťována.

v Evropě poměrně rozšířený, zejména

V českém prostředí tento systém

pak sebeevaluace, kdy vzdělávací

z(a)jišťování kvality neformálního

instituce interně hodnotí kvalitu svých

vzdělávání chybí. Nejsme v tom ale

produktů a služeb a snaží se ji zlepšo-

sami, velká část evropských zemí je

vat, velmi často jdou ale interní a ex-

na tom velmi podobně. Důvody jsou

terní evaluace ruku v ruce. Nejde tu

poměrně jasné – je to nákladné, a to

přitom o (často jednorázové) naplnění

jak finančně, tak z hlediska lidských

nějakých minimálních standardů

zdrojů, je to zdlouhavé, je to hodně

kvality, jako je tomu v případě

"papírování" a je to složité. Pojďme

certifikace, ale o (ideálně) kontinuální

si tedy jinak klíčové téma zjednodušit

zlepšování se na základě často i opa-

a zpřehlednit a podívat se, jaké

kovaného získávání informací z růz-

nástroje lze k tomuto účelu využít.

ných oblastí fungování poskytovatele

možné kvality sektoru. Nezbytné je
podle expertů OECD také prověřování výsledků předchozího učení,
poradenství v oblasti učení a profesionalizace vzdělavatelů, ale také
zapojení všech aktérů a dostatečná
informovanost týkající se kvality.
Česká republika není v celé publikaci
zmíněna ani jednou.
OECD (2021). Improving the Quality
of Non-formal Adult Learning:
Learning from European Best
Practices on Quality Assurance.
FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
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KULTURNÍ ODLIŠNOSTI V BYZNYSU – PROČ SI NEROZUMÍME?
Jednou z nejdůležitějších věcí v životě člověka, ať už v osobním či pracovním, jsou vztahy.
Důvodů, proč si nerozumíme a někdy nechceme rozumět, je mnoho. (Ne)zdravým firemním
vztahům a komunikaci přispívají nemalou měrou kulturní odlišnosti.
Autorka: Linda Kubačáková, lektorka, linda@time4change.cz

Linda Kubačáková
vystudovala anglický
jazyk na Ostravské
univerzitě.
Bohaté zahraniční
zkušenosti (mj.
ze společnosti
Emirates) využívá
v programech
zaměřených
na interkulturní
management, kvalitu
služeb, komunikaci
a rozvoj týmu či
nevědomé
předsudky.

"Kultura je častěji zdrojem

hlediska. V rámci firemních řešení

získána již v raném dětství, protože

konfliktu než synergie."

problémů či firemních konfliktů se

v této době je člověk nejvíce vnímavý

většinou pohlíží na rozdílné povahy

učení a vstřebávání.

Geert Hofstede

a rozdílné osobnosti člověka, ale již

Geert Hofstede používá přirovnání

Svět je plný konfrontací mezi lidmi,

méně na rozdílné způsoby myšlení,

nastavení naší mysli ke způsobu,

skupinami a národy, kteří myslí, cítí

které jsou zapříčiněny kulturními

kterým jsou naprogramovány

a jednají rozdílně. Zároveň jsme však

odlišnostmi člověka.

počítače a programy – myšlení, cítění
a jednání nazývá mentálním napro-

vystaveni stejným problémům, které

16 |

si žádají spolupráci, aby pro ně byla

KULTURA JAKO MENTÁLNÍ

gramováním mysli čili jakýmsi "soft-

nalezena ta nejlepší řešení.

NAPROGRAMOVÁNÍ

warem mysli".

V rámci světového měřítka jsou

Každý člověk v sobě nese vzorce

Zdroje mentálního naprogramování

často ekonomické, technologické,

myšlení, cítění a potenciálního

člověka můžeme hledat v sociálním

zdravotní nebo biologické otázky

chování, které se naučil v průběhu

prostředí, ve kterém jednotlivec

zvažovány pouze z technického

svého života. Většina z toho byla

vyrostl a kde nasbíral nejvíce život-

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
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ních zkušeností. Programování mysli

Tropenaar a Hampbden-Turner došli

Model Sedm dimenzí kultury říká,

začíná v rodině, pokračuje

k závěru, že co odlišovalo lidi jedné

že jedna kultura není lepší než druhá.

příbuzenstvem, sousedy a kamarády

kultury od druhé, byly preference,

Je jen jiná a je třeba jí porozumět.

ve škole, dále pak pracovním

které spadaly do jedné z následujících

prostředím a komunitou, kterou je

kategorií:

VYUŽITÍ VE PROSPĚCH VŠECH

člověk obklopen. Jednotlivá mentální

universalismus x partikularismus,

Kulturně odlišný svět může být

naprogramování se liší dle toho, ze

individualismus x kolektivismus,

přínosem v případě, že jsme

kterých sociálních prostředí vzešla.

specifický x difúzní,

porozuměli jeho zákonitostem,

Kultura je tedy kolektivní naprogramo-

neutrální x emoční,

ať už skrze své osobní zkušenosti

vání mysli, které odlišuje členy jedné

úspěch x status,

v multikulturním prostředí, anebo

skupiny či kategorie lidí od druhé.

sekvenční čas x synchronní čas,

skrze učení o poznání kultur a jejich

vnitřní směr (stát ve státě) x vnější

odlišností. Podle mého osobního

směr (v souladu s prostředím).

poznání je kulturně odlišný svět spíše

NA VLNÁCH KULTURY
Pochopit kulturní odlišnosti můžeme

Například dichotomie universalismus

nepochopený, právě vzhledem

mnoha způsoby, kupříkladu prostřed-

x partikularismus je jednou ze základ-

k nedostatku know-how i osobních

nictvím dimenzí, se kterými pracovali

ních dimenzí kultury, která vychází

zkušeností. Právě proto dochází mezi

Tropenaars a Hampbden-Turner

z kategorie vztahu k druhým lidem.

lidmi k nepochopení a odmítání, které

ve své publikaci Riding the waves of

Univerzalismus se vyznačuje přede-

nakonec vedou k nedorozuměním

culture. Zjistili, že lidé z rozdílných

vším orientací na pravidla než na

až konfliktům.

kultur nejsou rozdílní nahodile, ale liší

konkrétní lidi. Z jedné skutečnosti lze

Lidská povaha velmi nerada přijímá

se ve velmi specifických, dokonce

vyvodit jeden určitý úsudek a není

vše, co je jí cizí a čemu nerozumí.

předvídatelných způsobech. Je to

možné činit jakékoliv výjimky, protože

Právě porozumění a zvědomění

proto, že každá kultura má své vlastní

jinak by celý společenský systém

odlišností vede k jejich přijetí

způsoby myšlení, své vlastní hodnoty,

přestal úspěšně fungovat. Právně

a ke zdravým mezilidským vztahům.

svou vlastní víru a rozdílné preference

kodifikované smlouvy a dohody se

Abychom mohli žít zdravé vztahy,

založené na množství různých faktorů.

musí dodržovat bez ohledu na

musíme si jich být vědomí. Je pouze

Například Arabové mají vnímání času

konkrétního člověka a specifické

naší zodpovědností, abychom si své

zcela jiné než zbytek "nearabského"

okolnosti. Partikularismus na druhou

vztahy zvědomili, a to včetně těch

světa, a proto jim mnoho lidí vůbec

stranu preferuje individuální, osobní

multikulturních.

nerozumí a odsuzuje jejich nedochvil-

a situační aspekt, a proto připouští

nost, nedodržování termínů či celkový

různé úhly pohledu a osvobozuje se

KULTURA JAKO DAR

přístup k druhým lidem.

od "černobílého" vnímání pravdy.

Každý v sobě neseme dary a součástí
těchto darů jsou i kultury, ze kterých
pocházíme.
Pokud se nám podaří získat povědomí
o kulturních odlišnostech, můžeme
začít vnímat odlišnosti kultur jako dar,
jako skrytou dimenzi osobnosti, jejíž
sílu jsme si dříve neuvědomovali.
Firemní týmy mohou tímto způsobem
využít darů kulturních rozdílů
jednotlivců, kteří tak mohou vědomě
utvořit celek, který bude obohacen
o neocenitelnou dimenzi, která je
obrovskou přidanou hodnotou pro
celou firemní kulturu.

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
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VYUŽITÍ UMĚLÝCH REALIT
VE FIREMNÍM VZDĚLÁVÁNÍ
V tomto čísle představujeme na straně 6 čtveřici zkratek, za nimiž se skrývají technologické
novinky posledních let. Tento článek se zaměří na zatím nejužívanější z těchto technologií –
rozšířenou a virtuální realitu.
Autor: Tomáš Langer, lektor, trenér a konzultant, tomas@tomaslanger.cz

Zeptali jsme se několika odborníků

Virtuální realita je v zásadě vytvoře-

Leoš Kubíček,

na využití rozšířené (AR) a virtuální

ním umělého světa, do něhož je

CEO,

(VR) reality pro jednotlivé cílové

prostřednictvím speciálních brýlí

Virtual Lab

skupiny a témata kurzů, jejich

osoba doslova vtažena a může se

a Holistic

pozitiva a negativa a také na to, jak

v ní pohybovat, řešit úkoly, zkrátka

management

vidí blízkou budoucnost těchto – pro

něco dělat. "Pro klienty třeba vytváří-

mnohé stále ještě – "buzzwordů".

me virtuální dvojče daného prostředí
či stroje, na kterém se nový zaměst-
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HARD I SOFT? PROČ NE!

nanec učí stroj ovládat, v prostředí

Ještě nedávno byla pro mnohé vir-

se pohybovat a zvládat jak základní,

tuální realita zajímavým zážitkem

tak pokročilé ovládání přístrojů

z Matějské pouti a rozšířená realita

a strojů," vysvětluje Leoš Kubíček.

představovala leda hledání Pokémo-

Pokud se vám zdá překlopení reality

nů. Než jsme si stačili zvyknout na

do té virtuální složité, důvody pro

jejich využití pro výcvik hard skills

jsou jednoznačné: trénink v umělém

kurzů (zejména v oblasti bezpečnosti

prostředí je bezpečný, umožňuje

a požární ochrany), záběr AR a VR se

simulovat řadu situací, které v běž-

mezitím rozšířil i na oblast měkkých

ném životě nenastávají běžně, navíc

dovedností. Podle Libora Juhaňáka,

umělý stroj nahrazuje ten reálný,

odborného asistenta Ústavu

který mezitím pracuje a vytváří

pedagogických věd FF MUNI, je

hodnotu. Podle Petra Sanetrníka,

tematická škála využívání těchto

spoluzakladatele VR Education, 95 %

technologií široká: medicína, letectví,

firem nemá ještě přímou zkušenost

nácvik komunikačních dovedností,

s virtuální realitou a jejím použití

výuka cizích jazyků. "Spíše než

v praxi: "Proto veškeré první zakázky

o oboru je dobré uvažovat o

jsou pilot, aby si firma vyzkoušela VR

vhodnosti využití pro konkrétní

v reálném provozu." Osobní zkuše-

vzdělávací aktivitu v rámci nějakého

nost a prožitek jsou v případě tech-

kurzu či tématu." Nevěříte? "V rámci

nologií nezbytné, otevírají oči hlavně

soft skills využíváme virtuální realitu

těm, kteří dosud AR a VR nezažili či

pro NLP koučování (transformace,

o nich mají zkreslené představy.

práce s abstraktními strachy,

Miroslav Samek, CEO společnosti

rozhodování…), trénink komunikace

BotFactory, má zkušenost s využitím

(sdělování nepříjemných zpráv týmu,

VR v KLM – Royal Dutch Airlines: "Po-

vyjednávání, oznamování kritické

užití VR umožňuje účastníkům dělat

diagnózy pacientům…) a také pro

chyby, které by v reálných situacích

nácvik prezentačních dovedností,"

nebyly z bezpečnostních důvodů

vyjmenovává možnosti užití Leoš

možné, a poskytuje také účastníkům

Kubíček, CEO Virtual Labu.

školení mnohem větší různorodost."
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XR Leaders

Libor Juhaňák,
odborný asistent
Ústavu pedagogických věd FF
MUNI

Miroslav
Samek,
CEO,
BotFactory

ONLINE VZDĚLÁVÁNÍ

INTERAKTIVITA A EFEKTIVITA VEDOU

vysvětluje dřívější komplikovanost

a zkreslené informace: Je to drahé,

Za výrazné pozitivum těchto techno-

propojení Jana Trdá. Hardware je však

bude mi z toho špatně, nemůže to

logií považuje Jana Trdá, jednatelka

stále limitujícím faktorem: "Na užití

fungovat. Jak ale tvrdí Leoš Kubíček,

společnosti VIRTUAL REAL LIFE, mož-

virtuální reality si musíte zvyknout,

to už dnes neplatí: "Je nutné dobře

nost tréninku dovedností, flexibilitu

proto se aktuálně doporučuje být ve

spočítat nákladovost vývoje VR/AR

a interaktivitu: "Není to pasivní po-

VR cca 20 minut a pak si odpočinout.

a porovnat ji s tím, kolik peněz pomů-

slouchání prezentace s občasnou

Pokud si na toto prostředí zvyknete,

že vydělat, kolik nákladů pomůže

diskusí, ale účastník se cíleně zapo-

není problém v něm být i několik

ušetřit nebo jak zrychlí či zjednoduší

juje." Ze zkušeností i výzkumů

hodin," tvrdí Leoš Kubíček. Dalším

nějaký proces. Náklady na VR brýle

dokonce vyplývá, že člověk se ve VR

limitem bývá podle expertů nevolnost

jsou přitom za poloviční cenu

učí nové dovednosti o 30 % rychleji

(motion sickness) způsobená 3D pros-

manažerského telefonu."

než běžnými postupy. Podle Leoše

torem a používáním 360stupňových

Experti se shodují, že v budoucnu

Kubíčka je důvodů hned několik:

fotografií či videí. Mezi další nevýhody

bude možné využít AR a VR v jakékoliv

"Účastník je pohlcen a má pocit, že se

patří vysoká cena, zejména za aplikace

oblasti. Podle Petra Sanetrníka se VR

v umělém prostředí reálně nachází.

programované na míru či speciálně

stane každodenní součástí našich

Do procesu učení jsou zapojeny zrak,

vytvářené umělé prostředí pro zákaz-

životů jako mobilní telefony nebo

sluch a pohyb, a tak se díky aktivní

níka (např. firemní prostory), případně

počítače: "Je jasné, že firmy budou

interakci vše efektivněji zapamatová-

za hardwarové vybavení. Jeho cena se

z velké části převádět vzdělávání nebo

vá. Navíc si účastník odnáší vlastní

však spolu se zlepšováním kvality

simulace do virtuální reality" a dodá-

zkušenost, může zažít úspěch i ne-

a funkcionalit neustále snižuje.

vá, že VR již dnes využívají firmy jako

úspěch, a to dokonce opakovaně."

Česká pošta, Heineken, Kooperativa

Toto tzv. imerzivní učení vnímá pozi-

PŘES PŘEKÁŽKY K BUDOUCNOSTI

nebo AC Sparta Praha.

tivně i Libor Juhaňák: "Můžete se zcela

Ač se to nezdá, virtuální realita

Mnoho významných výrobců strojů se

ponořit do určitého prostředí či řešení

existuje již přes 60 let a přesto stále

začíná zajímat o vývoj aplikací pro VR:

určitého problému/situace a prožívat

není masivně rozšířena. Podle Luboše

"Díky nim by mohli zaučovat obsluhu

ji, jako by šlo o situaci reálnou."

Malého, spoluzakladatele XR Leaders,

svých zařízení, nechat na dálku zažít

brání většímu využití chybějící základy:

zákazníka zkušenost s jejich strojem,

CENA NEMUSÍ BÝT PŘEKÁŽKOU

"IT infrastruktura, dostatek vybavení

a také jak proškolovat servisní perso-

Za největší problém využití AR a VR

v různých lokacích, ale také důvěra

nál,“ míní Leoš Kubíček.

ve vzdělávání považují experti jejich

v AR/VR řešení a kompetence v orga-

Libor Juhaňák také vidí značnou šíři

nízkou rozšířenost, obavu z nového,

nizaci. Ti, kdo mají zájem naskočit

využití: "Typickým příkladem může být

obtíže s hardwarem nebo cenu. "Když

na vlnu AR/VR ve vzdělávání, musí

chirurg, který si může ve velmi reali-

přišel Oculus Quest 2, je to mnohem

neustále vysvětlovat a přesvědčovat,

stické simulaci procvičovat určitou

jednodušší – tím, že se nepřipojuje na

což jim bere energii." Zásadní

operaci, aniž by případné selhání

PC, odpadá spousta drátů či snímačů,"

překážkou jsou tedy i předsudky

kohokoli ohrozilo.“
Jana Trdá i Leoš Kubíček mají ze světa
zdravotnictví řadu vlastních zkušeností. Tento komentář účastníka kurzu
Virtual Labu hovoří za všechny: "Na
počátku jsem byl skeptický, zda lze tak
složitý přístroj, jako je dialýza, přenést
do VR. Nyní po zkušenostech mých
i kolegů na JIP můžu říct, že shoda
s reálným přístrojem je více jak 90%.
A funguje to!"
Vyzkoušejte si tyto a další technologie
na vlastní kůži v rámci showcase
LEARN & TECH 2021, více informací
na www.learnandtech.eu.
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Tři způsoby, jak outplacement
dokáže podpořit všechny
zaměstnance

Lidskému životu nikdy plně
neporozumíme, pokud
nebudeme brát v úvahu
nejvyšší aspirace člověka.
Růst, sebeaktualizaci,

Po více než roce od začátku
pandemie je zřejmé, že se trh
práce na celém světě mění.
Podle Světového ekonomického
fóra očekává v příštích pěti letech 43 % firem snížení počtu
zaměstnanců. S rostoucí digitalizací a automatizací prochází
stále více společností transformací, nebo ji plánují.

Proč jsme někteří tak spokojeni
v systému a proč někteří
potřebujeme trochu chaosu?
Na základě výzkumů v oblasti
manažerské kreativity se ukázalo, že existují mezi lidmi poměrně velké rozdíly v tom, jak
přistupujeme k řešení
problémů, přičemž záleží
zejména na našich daných
preferencích kognitivních funkcí.

Checklist: Otázky, které byste
měli pokládat, když ověřujete
kandidátovy reference
Jedním z důvodů, proč se ověřování referencí může jevit jako
neefektivní, je skutečnost, že řada personalistů si vystačí s kontaktem na blízkého kolegu kandidáta, který jej samozřejmě bude vychvalovat. Jak tedy z ověřování referencí vytěžit maximum?

Tyto a další články najdete na
www.hrnews.cz
20

|

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

usilování o zdraví, hledání
identity a autonomie,
touhu po dokonalosti
(a další způsoby, jak
vyjádřit směřování
"vzhůru") je třeba brát jako
široce rozšířené a snad
i univerzální lidské sklony.
Máte potíže s usínáním?
Dokážete se delší dobu
soustředit jen s obtížemi?
Toužíte po dokonalém životě celebrit ze sociálních sítí?
Kniha renomovaného
švédského psychiatra se
zabývá dopadem "digitálního
věku" na fungování našeho
mozku. Stres, který zažíváme
dnes, totiž není stejný jako
u našich předků. Jak se s ním
vypořádat?
Jádrem knihy je přesvědčení, že i ty nejnepatrnější
interakce ovlivňují naše
vztahy, produktivitu, zdraví
a délku života. Za pomoci
zajímavých faktů, výzkumů,
strategií a příběhů autoři
ukazují, jak se v práci i v životě cítit lépe a jak k tomu
dopomoci druhým. Kniha je
doplněna průvodcem pro ty,
kdo myšlenky chtějí uplatnit
v týmech a organizacích.

Více informací a objednávky na
www.portal.cz

