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EDITORIAL

DÍKY,
POKRAČUJEME!
Vážení čtenáři,
díky zájmu, který nás mile překvapil, právě otevíráte (v počítači, na tabletu
či smartphonu) první číslo e-časopisu Firemní vzdělávání. Ano, pokračujeme
dál, budeme vycházet! A to především díky vám, protože během prvních
dvou měsíců již máme téměř 400 registrovaných odběratelů tohoto nového
periorika. A nevzdáváme to, do konce roku máme cíl překročit tisícovku.
Věřím, že se to společně s vámi podaří.
Podařilo se nám získat také zajímavé přispěvatele, i díky nim je již toto číslo
o něco delší, čítá celkem 10 stran. Ale máte se nač těšit!
Od loňských Vánoc jsme nelenili: získali jsme oficiální registraci v Národní
technické knihovně (ISSN) a rozšířili jsme se o redakční radu, která bude
dohlížet nad kvalitním obsahem e-časopisu. A musím říct, že z ní mám
radost. Na spolupráci totiž kývlo hned několik osobností světa vzdělávání.
Náš tým se rozšířil o Braňo Frka, learning designera společnosti OPPUS
a známého odborníka na moderní technologie ve vzdělávání,
Mirku Dvořákovou, lektorku a přední expertku na oblast vzdělávání
dospělých a konečně o Olgu Běhounkovou, která se lektorsky i odborně
firemním vzděláváním a rozvojem lidí zabývá.
Na konci nultého čísla e-časopisu jsme vyhlásili soutěž o wellness pobyt.
Z několika stovek registrovaných byly vylosovány dvě dámy:
Lenka Klauberová ze společnosti LOMA
a Lucie Plháková z ČSOB Pojišťovny.
Oběha výhercům blahopřejeme, vouchery
obdrží v nejbližší době e-mailem.
E
Za přízeň děkuje
Tomáš Langer
šéfredaktor
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ROZHOVOR

VZDĚLÁVÁNÍ JE JEN JEDNO
Rozhovor se známou osobností (nejen) firemního vzdělávání se točil nejen kolem toho, jak dnes
vzdělávání vypadá, ale také jakou má hodnotu a jak bude vypadat v budoucnu.
Autorka: Olga Běhounková

Jiří Plamínek
je nezávislý
konzultant, lektor,
manažer, mediátor
a facilitátor,
autor vzdělávacích
programů, desítek
her, testů
a e-learningových
programů

Náš časopis se věnuje poměrně úzké
problematice firemního vzdělávání.
Které trendy v současné době
považujete ve firemním vzdělávání
za klíčové?
S přibývajícími roky mám stále
neodbytnější pocit, že vzdělávání je jen
jedno. V tom smyslu, že různé typy
vzdělávání, od školního až po ono
firemní, trpí zcela stejnými neduhy.
Z tohoto pohledu jsem nucen považovat
za klíčové právě ty trendy, jež zmíněné
neduhy léčí, a to i v situaci, kdy se dosud
plně neprosazují. Proto jsem přesvědčen,
že o dobrou budoucnost firemního
vzdělávání se mohou zasloužit zejména
dvě žádoucí tendence, a to na jedné
straně další propojování teorie s praxí a
na straně druhé přesun důrazu od
sdílení dat k rozvoji schopnosti myslet

a přesun pozornosti učitelů i vzdělávaných
od detailů k souvislostem. Pro mne je
propojením teorie a praxe zejména
vzdělávání vycházející z požadovaných
kompetencí. Dokud nezačnou manažeři
důsledně žádat konkrétní změny
kompetencí svých lidí, nezbavíme se
zbytečných módních výstřelků ani kurzů
pořádaných jen "pro čárku v nějakém
výkazu" a sloužících jako důkaz, že
vzdělávání nezanedbáváme. Chápu
nezbytnost detailů a dat. Tyto znalosti však
o úspěchu nerozhodují. Rozhoduje
schopnost o datech kriticky a v
souvislostech přemýšlet. Proto by
minimálně ve vzdělávání klíčových lidí
a talentů ve firmách měly dominovat
interaktivní kurzy, na nichž účastníci
nepřejímají informace, ale tvoří je na místě
po vzoru a pod vedením svých učitelů.

Jak na tyto trendy mohou
personalisté reagovat?
Především snahou domluvit se se
svými zákazníky ve firmě a snahou
stát se nikoliv "nákladovými
položkami", ale nepostradatelnými
obchodními partnery těchto
zákazníků. To znamená učit
manažery firem základním
souvislostem mezi zdroji a výkony.

“

Účastníci kurzů
nemají přejímat
informace, ale tvořit
je na místě pod
vedením svých
učitelů.
FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
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Manažeři by měli umět vnímat lidské
zdroje (vlastnosti, schopnosti
a postoje lidí) jako podmínku
současných a budoucích výkonů a
rozvoj těchto zdrojů objednávat kvůli
výkonnosti a nikoliv proto, "že se to
dělá". Kdo jiný než odborníci na lidské
zdroje, tedy dobří "personalisté", by
je tomu mohli naučit? Tím je mohou
přivést i na cestu druhého žádoucího
trendu - myšlení v souvislostech.

“
4
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V roce 2010 jste vydal knihu
Vzdělávání dospělých. Co
považujete ve vzdělávání za
nejdůležitější?
Pro mne je dobré vzdělávání reflexí
klíčové sekvence otázek proč - co - jak
- kdo, kdy, kde... Určující jsou přitom
proč a co chceme lidi učit. Je mi líto,
že v našich úvahách, ale i na kursech
typu tréninku trenérů tak často
dominují témata typu jak, kde, kdy
nebo čím. Prezentace přestávají být
slovy, do kterých přednášející vložil
duši, a stávají se sadou promítnutých
obrázků. Proto je pro mne
nejdůležitější pohybovat se při
přípravě i realizaci vzdělávacích
programů po zcela jednoznačné ose
poznání, která začíná u otázky koho
a proč chceme učit. Tím se dobereme
odpovědi na otázku, čemu jej
budeme učit. Teprve když víme, co
bude obsahem vzdělávání (a koho
budeme učit), můžeme efektivně
přemýšlet o tom, jaké způsoby učení
zvolit a kdo, kde a v jakém čase by
to mohl nejlépe udělat. Jmenovaná
knížka je poměrně obézní, protože
nemohla pominout různé
doporučené způsoby učení a jejich
skládání ve vzdělávací programy, ale
v zásadě sleduje linii nastíněných
otázek a končí otázkou "co když" tedy řešením obtížných situací a
zvládáním problémových účastníků.

Interní lektoři jsou
budoucností firem jsou to oni, kdo
mohou propojit teorii
s praxí. A krom jiného
také být vzorem.

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Jak vypadá lektor současný a jak by
měl vypadat v budoucnu?
Pohled na současné vzdělávání firemní i obecné - je převážně smutný
a lektoři (čest stále ještě četným
výjimkám) do tohoto obrazu často
zapadají. Jsou tři vzájemně související
důvody: klipovitost doby, deformace
pod vlivem dotací a nedostatečné
ohodnocení. První důvod je zřejmý chceme toho hodně v krátkém čase,
smířili jsme se s mělkými řešeními
a rychlými změnami módních trendů,
odmítáme jít do hloubky či vidět věci
z odstupu. Standardní lektor se tomu
přizpůsobil. Vím to, učím je. Trend
prohloubilo dotované vzdělávání
s jeho důrazem na absurdně viděnou
efektivitu. Deformované ceny služeb
(a nedostatečné platy učitelů
ve školách) snižují kvalitu a odrazují
kvalitní učitele - a to od firemního
vzdělávání stejně jako od toho
školního. Jan Masaryk říkal, že dokud
budeme platit více generálům než
učitelům, nebude na světě mír.
Já dodávám, že pokud budou platy
ve školství takové, jaké jsou dosud,
podaří se z nás udělat nemyslící
dělníky, voliče a spotřebitele
vykonávající to, co od nich budou ti,
kteří si uchovali schopnost
nezávislého myšlení, požadovat.
Jak by tedy měl vypadat lektor
budoucnosti? Především by měl být
vzorem. Měl by učit to, co sám umí tedy nezávisle myslet, výstižně
formulovat a s pochopením
diskutovat.
A co interní lektoři ve firmách?
Interní lektory považuji za možnou
světlou budoucnost firemního
vzdělávání a firemní kultury ve větších
firmách. Právě oni mohou propojit
teorii s praxí, blížit se výše popsanému
ideálu a vyhnout se nebezpečím, jež
jsem zmínil - klipovitosti, dotacím
a levnosti. Velké korporace svým
rozsahem poněkud připomínají
"podnik zvaný Česká republika", a tím
jsou i laboratořemi umožňujícími
testovat způsoby, jak ovlivnit
vzdělávání (a vedení) obřích
setrvačných systémů. Jací by měli
interní lektoři být, to už jsem řekl
jasně.

Patří vzdělávání a celoživotnímu
vzdělávání odpovídající postavení
v žebříčku našich hodnot?
Vzdělávání je pro mne záměrné,
často organizované učení. A tady se
má odpověď komplikuje.
Postavení učení v našem životě
v zásadě nemůže být oslabeno.
Učíme se neustále prostřednictvím
příjemných pocitů a apetence, resp.
pocitů nepříjemných a averze. Díky
nim některé své reakce fixujeme
a jiné opuštíme. Ale část svého
chování si budeme osvojovat
vědomě, záměrně se vzdělávat.
A cítit, že je to důležité. A nést
následky toho, že patříme-li mezi
vzdělanější, budeme na jedné straně
vždy současně tvořit páteř
společnosti a zároveň jí - té
společnosti - budeme na straně
druhé svým kritickým myšlením "lézt
na nervy". Myslím, že právě proto je
současné vzdělávání podporováno
spíše vlažně a orientováno
na tuctovost a detaily. Potřebujeme
spíše konzumenty reklam
a populismu než nezávislé lidi.
Nevidím v tom žádné spiknutí, jen
přirozený vývoj pod tíhou potřeby
společnost efektivně řídit. Je na nás,
kdo jsme ochotni nepodlehnout,
abychom skutečnou vzdělanost
bránili. Zvláštní shodou náhod téměř
současně Konfucius i Buddha vyslovili
zásadní myšlenku, že "kořenem
všeho zla je nedostatek poznání".

ROZHOVOR | APLIKACE PRO VÁS

Na sklonku loňského roku Vám
vyšla nejnovější kniha Průvodce
lidským myšlením a chováním. Co
bylo impulsem k jejímu napsání?
I když mám na svědomí už asi
dvacet nebo spíš třicet knížek, na
této jsem si dal zvlášť záležet. Není
pro odborníky, ale pro každého
čtenáře, který je se mnou ochoten
projít ten velký oblouk od vesmíru a
života přes zákonitosti našich
vztahů a našeho vývoje až k hledání
odpovědi na otázku smyslu našeho
života a existence světa vůbec. Při
psaní jsem myslel na své dcery,
které vlastně ani pořádně nevědí,
čím se v práci zabývám, a obecněji
na naše děti, kterým tu po sobě
necháváme více otázek než
odpovědí a také více problémů než
řešení.

Ty odpovědi, které znám, jsem
vepsal do knížky, a tam, kde je
polojasno, jsem se snažil
nabídnout alespoň orientaci v
tématu. Samozřejmě jsem musel
vybírat a zjednodušovat - ostatně
vybrat podstatné z onoho oceánu
informací a podat to jednoduše,
ale nezkresleně, je jednou z
hlavních výzev pro vzdělávání v
naší době.
Nad chybějícím prostorem mezi
teorií a praxí vyjadřujete skepsi.
Jak tyto světy učinit vzájemně
závislé, či dokonce v synergii?
Propast vidím, ale má skepse není
úplná, ba možná ani nedominuje.
Lék na postavení mostu mezi
teorií a praxí ve firemním
vzdělávání jsem již zmínil výše.

Manažeři, pracující vlastně rukama
svých lidí, budou-li sledovat logiku své
odpovědnosti, se musí ptát nejdříve
po užitcích, které mají vytvořit. K těmto
užitkům (produktům) vedou konkrétní
procesy a za výkon v těchto procesech
odpovídají konkrétní lidé tím, že
vykonávají určité úlohy. Aby je mohli
dobře vykonávat, musí vědět, co se od
nich požaduje, a mít k výkonu
dostatečné vnitřní předpoklady (mimo
jiné znalosti, dovednosti a motivaci).
Pokud je nemají, měli by dostat buď
jinou práci, nebo nějakou formu
podpory, například vzdělávání. Jak vidíte,
při tomto uvažování se stává jasným,
čemu je třeba se učit a jakou to má pro
firmu hodnotu. Propast je přemostěna.
Rád bych se dočkal toho, až budou tyto
mosty pevnou součástí našich firem.

APLIKACE PRO VÁS:
HEADSPACE
V každém čísle Firemního vzdělávání vám přineseme minirecenzi
některé z aplikací, kterou můžete využít pro svou práci či život.
Autor: Braňo Frk, learning designer, OPPUS, brano@oppus.co

I relaxace a odpočinek jsou
důležitou součástí procesu
vzdělávání. Headspace je
oblíbená mobilní a webová
aplikace pro meditaci a relax.
Headspace vám pomůže
meditovat velmi příjemným
způsobem. Můžete se to naučit
rychle a snadno - a bude vám na
to stačit 10 minut denně.
Pokud se potřebujete soustředit,
motivovat nebo si odpočinout,
krátká meditace vám v tom může
skvěle pomoci.
Headspace je možné využít i při
náročných workshopech jako
skupinovou meditaci. Mobilní
aplikace se ovládá jednoduše a
intuitivně.

Free verze nabízí 10 meditačních lekcí,
tak si je vychutnejte.

https://www.headspace.com
Naše hodnocení: ★★★★★

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
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4 OMYLY VZDĚLÁVÁNÍ
A PRŮMYSLU 4.0
Charakter práce se mění a my musíme reagovat. Robotizace se netýká
již jen fyzické práce a výroby, ale i duševní práce a služeb.
Autor: Lukáš Paleček, spoluzakladatel, Virtubio, lukas.palecek@virtub.io

Lukáš Paleček se
zabývá digitalizací
ve vzdělávání již
od roku 2006.
Při studiu University
of Edinburgh
se specializoval
na simulační hry
a game-based
assessment a v roce
2015 založil HR Tech
start-up Virtubio.

Racionální uchopení situace
je pro zvolení vhodného přístupu
k řešení problémů zásadní.
Aktuální výzvy pro vzdělávání
dospělých plynou ze změn,
souhrnně označovaných jako
“Čtvrtá průmyslová revoluce”
či “Průmysl 4.0”.
Naše země je zářným příkladem
úspěchu v oblasti průmyslové výroby
již od 19. století. Prý jsou tu šikovní
lidé. A jistě i dnes je správné učit
populaci novým formám práce.

6
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A ta stojí na digitalizaci, robotizaci,
automatizaci (role strojů), ale také
procesním řízení, kontrole kvality,
logistice a kvalitě služeb (role lidí).
Uvedené pojmy se objevují s rychle
rostoucí frekvencí v odborném tisku,
na konferencích a díky iniciativě
vzešlé z Ministerstva průmyslu
a obchodu ČR v r. 2015 oficiálně i
na vládní úrovni. Je skutečně nutné
zabývat se budoucností tahouna
ekonomiky, jeho pracovníky a jejich
připraveností na nové formy práce.
Před vzděláváním obecně totiž stojí
ohromné množství výzev a otazníků.

Jedinou jistotou je rapidní změna a z ní
vyplývající potřeba adekvátního řízení.
To si v kontextu firemního provozu žádá
snahu o předjímání dalšího vývoje a
uzpůsobení vlastního přístupu. Pojďme
zkusit identifikovat ty nejvýraznější z
omylů, kterým je těžké se vyhnout při
prvním, povrchním zhodnocení dané
problematiky. Dovolím si jich několik
navhrnout k zamyšlení s nadějí
na vyvolání odborné diskuse, která
bude při řešení budoucích problémů
mimořádně důležitá pro další
vzdělávání a pro celou společnost.

0.4 ULSYMŮRP YLYMO 4
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Velké změny teprve přijdou
Když se očekávané, efektní projevy určitého
fenoménu nedostavují, považujeme jej za
přeceňovaný či rovnou neexistující. A pak se
divíme, když se stane katalyzátorem změn,
které se nás bytostně dotýkají. Nenechme se
mýlit. Charakter práce se radikálně mění
a jako vzdělavatelé se musíme už teď zabývat
dopady digitalizace (a rozmachu tzv.
kyberneticko-fyzických systémů, internetu
věcí, umělé inteligence či 3-D tisku) na
činnosti, které námi vzdělávaní lidé
vykonávají.

Roboti připraví lidi s nižší kvalifikací o práci
Prezident Mezinárodní federace robotiky
ve výroční zprávě za rok 2015 konstatuje,
že prodeje výrobních robotů rostou a jen
za uvedený rok se jich prodalo více než 240 tis.
Abychom však pochopili, co to znamená pro
lidskou pracovní sílu, musíme hodnotit vždy
konkrétní případy. Pravděpodobnější je, že se
lidé budou učit pracovat ve spolupráci
s roboty. Množství pracovních pozic bude
vyžadovat dokonce menší kvalifikaci než nyní –
zavedené automatizované systémy pracovníky
“pohlídají”, zda pracují správně. Naopak
vzrostou nároky na mistry a liniové manažery
a jejich schopnost přizpůsobovat se změnám.

4. průmyslová revoluce se týká jen výroby
Ne, mění se prakticky celý cyklus výroby
a spotřeby. A ačkoli jde na první pohled
o problematiku technologií, vše začíná a končí
u lidí. Konkrétně se budeme setkávat
s potřebou adaptace na různá rozhraní
mezi strojem a člověkem (human-machine
interface). Očekávejme dramatické
společenské a (sociálně-) psychologické
výsledky těchto novinek. Přemýšlejme, jak učit
lidi vycházet například s “neživými kolegy”
ve výrobě, jak se chovat v týmech, které se
nikdy nesetkají osobně, jak se postavit
k nekončícímu přívalu nových softwarových
nástrojů a způsobů práce či nebývale přesné
supervizi a nutnosti stále se učit.

Vše se zautomatizuje,
nebude koho vzdělávat
Toto je patrně nejnebezpečnější omyl,
kterému bychom mohli podlehnout. Čeká
nás období ohromných změn - ve způsobech
práce, ve složení pracovní síly (řeč je nejen
o demografii, ale i průmyslem
tažené imigraci), v charakteru počátečního
vzdělávání. To vyvolá zvýšenou poptávku
po vzdělávání dospělých, a to přirozeně i
pokud jde o vzdělávání vzdělavatelů. Lidé
budou hledat efektivní způsoby, jak
dosáhnout uplatnitelnosti na trhu práce
a zde lze spatřovat přímo historickou
příležitost nejen pro firemní vzdělávání.

Jsme na samotném počátku epochálních změn vycházejících z nasazení nových technologií.
Jejich rychlost a nepředvídatelnost dopadů představují nesmírnou výzvu i potenciál.
Je nezbytné zkoumat tyto změny a působit na lidi kolem nás tak, aby je dokázali přijmout
i využít k prospěchu svému i celospolečenskému.
FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
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ZVLÁDNĚTE INFORMAČNÍ
BOOM DÍKY E-LEARNINGU
E-learning už není, co býval. Dávno se nechceme "proklikat" do konce, ale moderní kurzy
v sobě spojují řadu nástrojů. Nejen gamifikaci, audio a video, ale i sofistikované vzdělávací objekty.
Autor: Peter Turčan, Head of Trend Academy, News and Media Holding a.s., Bratislava, Training and development
manager, APUEN AKADÉMIA, s.r.o., Bratislava, peter.turcan@apuen.sk

Peter Turčan se
věnuje tvorbě a řízení
vzdělávacích
projektů. Realizuje
analýzy trhu
vzdělávání a
vzdělávacích potřeb
zaměstnanců.

Žijeme v době, kdy poznatky
lidstva rostou exponenciálním
tempem. Do roku 1900 se naše
poznatky zdvojnásobovaly jednou
za století. Nyní se předpokládá,
že se zdvojnásobují každých
13 měsíců (www.industrytap.com).
Na jedné straně je to úžasné,
protože informace mají cenu zlata.
Na druhé straně stojíme před
velkou výzvou dokázat tyto
informace filtrovat, analyzovat,
zpracovat a distribuovat. Je to
výzva i pro firemní vzdělávání.
Manažeři vzdělávání tak stojí před
nelehkou otázkou plánování strategie
vzdělávání a rozpočtu na vzdělávání.
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Analýza vzdělávacích potřeb je v
tomto případě klíčovým procesem i
dokumentem. Pokud uvažujeme
v horizontu jednoho roku, což je
ve vzdělávání poměrně dlouhé
období, nedokážeme dokonale
zmapovat všechny naše vzdělávací
potřeby. Ty se však neustále mění:
kromě neočekávaných
legislativních změn výrazným
způsobem do hry vstupují nové
trendy. Každý dnes ví, že rychlost,
jakou se dokážeme přizpůsobit
novým okolnostem na trhu,
rozhoduje o úspěchu či neúspěchu
firmy. Rychlost, s jakou se nové
poznatky objevují, by měla být
přímo úměrná s rychlostí, jakou je
dokážeme našim zaměstnancům
zprostředkovat.

Rychlá doba a rostoucí množství
informací jsou velkou výzvou, s níž
firemní vzdělávání musí pracovat. Jak
na to? Odpovědí může být digitalizace
vzdělávání známější pod názvem
e-learning. Ten si již celosvětově
získal popularitu i důvěru manažerů
vzdělávání. Celková velikost tohoto
trhu představuje podle Global EdTech
report 2016 úctyhodných 181 mld.
USD. Pro zajímavost,
východoevropský trh generuje obrat
ve výši „jen“ 6 mld. USD (E-Learning
Market Trends & Forecast 2014 2016 Report by Docebo). Co jsou tedy
základní pilíře e-learningu? Systémy
správy vzdělávání (tzv. LMS) a obsah
(v jakékoli podobě).
Jednoznačně nejhodnotnější
„komoditou“ je vzdělávací obsah.

MODERNÍ TECHNOLOGIE

Způsob tvorby obsahu e-learningu
se dynamicky vyvíjí již od svého
vzniku. Dnes si díky technologiím
můžeme doslova zažít výuku
prostřednictvím virtuální reality.
Zajímavé jsou nové návrhy
tréninkových center v rámci
konceptu Průmysl 4.0, které využívají
virtuální realitu jako běžnou součást
nácviku úkolů a činností
zaměstnanců. Takové trenažéry
umožňují vyzkoušet si např.
montážní úkony, a to v podmínkách,
které jsou totožné s jejich
pracovištěm. S dalším vývojem
umělé inteligence bude možné
virtuální realitu na způsob „on the
job training“ aplikovat i na činnosti,
při kterých převládá duševní práce
nad fyzickou. Vraťme se však do
reality více finančně dostupných
řešení pro tvorbu obsahu firemního
e-learningu. Moderní e-learningové
kurzy v sobě spojují znaky
gamifikace, interaktivnosti, využívání
sofistikovaných vzdělávacích
objektů, audia a videa či jiných
nástrojů. Určitě jste už i vy měli
možnost absolvovat e-learning, který
se více podobal zábavné hře než
pouhé prezentaci v PowerPointu.
Výhodou takových kurzů je vyšší
míra zaujetí a vtažení účastníků
i vyšší míra retence znalostí.
Důvodem je, že takové kurzy
vyvolávají pozitivní emocionální
reakce a ty zase hlubší paměťové
stopy. Lze tak zvýšit šanci, že
zaměstnanci budou kurz opravdu
vnímat a nezmění se na soutěž,
kdo kurz rychleji „prokliká“ do
konce. Stále populárnější koncepcí
tvorby obsahu jsou videotréninky.
V roce 2015 se v USA uskutečnil
průzkum, jehož výsledek ukázal, že
až 98 % společností plánuje od roku
2016 využívat videotréninku jako
součásti digitální vzdělávací strategie
(www.elearninginfographics.com).

Obrovskou výhodou videotréninků
je jejich menší finanční a časová
náročnost ve srovnání
s moderními interaktivními
e-learningovými kurzy. Zatímco
při tvorbě těchto e-learningových
kurzů nejčastěji využíváme služeb
externích dodavatelů, kvalitní
videotrénink dokážeme připravit
za pomoci interních technických i
lektorských zdrojů. Ať už
uvažujeme při tvorbě obsahu
firemního e-learningu
v intencích interaktivních
e-learningových kurzů nebo
videotréninků, mějme na paměti
dvě základní věci: responzivnost
(schopnost se přizpůsobit) pro
mobilní zařízení a micro learning.
Micro learning jako nový přístup
k tvorbě obsahu vzdělávání
předpokládá jeho strukturování
na malé části, které zaměstnanci
dokáží absolvovat v průběhu
3 - 7 minut.

Maximalizuje to pozornost
a umožní jim rozdělit kurz na kratší
časové úseky, čímž neutrpí jejich
pracovní povinnosti.
Oblíbenost koncepce dokazuje fakt,
že v roce 2016 ji v USA využívalo
téměř 20 % firem a 33 % ho plánuje
zavést v průběhu roku 2017
(www.elearninginfographics.com).
S přihlédnutím k prostředí, v němž
žijeme, rychlosti nových trendů
a k finančním možnostem firem lze
předpokládat, že videotréninky
zaznamenají významný nárůst
ve firemním digitálním vzdělávání.
Rychlost jejich tvorby a nižší finanční
náročnost jsou jejich nespornou
výhodou. Nesmíme však zapomínat
ani na moderní e-learningové kurzy,
které dokáží specializovaní externí
dodavatelé připravit jako skvělý
vzdělávací zážitek. Rozhodnutí, jakou
strategii zvolíte, záleží už jen na vás.

HLEDÁTE MANAŽERSKÝ KURZ?
kurzy.edumenu.cz
FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

|

9

TIP PRO VÁS

RECENZE: MODERNÍ LEKTOR
Jednou z klíčových postav ve firemním vzdělávání je bezpochyby lektor. Ať už se jedná
o interního nebo externího, začínajícího či zkušenějšího, tato příručka bude inspirací všem.
Autorka: Miroslava Dvořáková, lektorka, odborná asistentka, PedF UK, mirka.dvorak@gmail.com

Publikaci Moderní lektor: Příručka
úspěšného vzdělavatele dospělých
vydalo nakladatelství Grada
v roce 2016. Jak podtitul napovídá,
jedná se skutečně o příručku, tedy
o publikaci, která může velmi
dobře sloužit jako základ pro
přípravu a realizaci vyučování
dospělých, čemuž je přizpůsoben
její obsah, styl psaní i využité
jazykové a grafické prostředky a
mimo jiné i hojné využívání prvků,
které podporují aktivní práci s
textem (cíle kapitol, úkoly,
shrnutí), a množství praktických
příkladů a tipů.
Ve čtyřech základních
kapitolách provází autor
postupně klíčovými tématy
lektorské práce. V první
kapitole se věnuje tomu,
kdo je lektor, jakými
kompetencemi by měl
disponovat a jaká je (nebo
spíše jaké jsou) jeho role
ve vzdělávání dospělých,
neopomíjí přitom ani otázky
vzhledu a úpravy zevnějšku
lektora, což jsou témata
bohužel často v odborné
literatuře a občas i v lektorské
praxi poněkud opomíjená.
Další kapitoly pak slouží jako
příručka, návod, jak se
připravit na výuku, tedy co
musí lektor zjistit a zajistit
před realizací vzdělávací
aktivity (jak má vypadat
domluva se zadavatelem,
jak poznat cílovou skupinu,
nastavit cíle vzdělávání,
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jak strukturovat obsah a fixovat jej
v lektorském scénáři a třeba i to, jak
vybavit a uspořádat prostory určené
pro výuku), a jak výuku realizovat
(od toho, co musí lektor zkontrolovat
před začátkem, přes zahájení,
úvodní představení lektora,
účastníků a tématu výuky přes
komplexně popsaný postup vlastní
výuky až po její ukončení). Obě tyto
kapitoly obsahují řadu informací,
které v publikacích na podobné
téma nejsou uvedeny nebo nikoliv
takto ve vzájemných souvislostech.
Poslední, čtvrtá kapitola, je věnována
formám a metodám vzdělávání, tedy
tomu, co bývá obvykle v lektorské
činnosti považováno za klíčové.
Toto téma je sice zpracováno v řadě
českých i zahraničních publikací,

autor se mu ale opět věnuje velmi
podrobně a nezapomíná ani na
nové trendy v oblasti digitálního
vzdělávání. Výsledkem je
komplexně zpracovaná publikace
pro cílovou skupinu lektorů dalšího
vzdělávání, která v současné době
na českém trhu nemá konkurenci.
Velkým pozitivem je i to, že vyšla
z pera českého autora, který na
jedné straně díky svému vzdělání
v oblasti andragogiky poskytuje
záruku správně využívané
terminologické základny, na druhou
stranu díky svým mnohaletým
zkušenostem lektora je zárukou
toho, že publikace bude skutečně
sloužit jako příručka, návod, který
v praxi „funguje“.

