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Jedním z dlouhodobých trendů v oblasti firemního vzdělávání je bezesporu online vzdělávání. O tom, že současné možnosti 

daleko převyšují dřívější "e-learningy", jistě není pochyb, přesto v řadě firem panují zkreslené představy o tom, jak může 

moderní online vzdělávání vypadat. Texty připomínající online knihy dávno nahradila hraná či animovaná videa, klasické 

testy s výběrem ze tří možností pak vystřídaly interaktivní způsoby ověřování nabytých znalostí. 

A jak jste na tom s online vzděláváním ve vaší společnosti? 
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Londýnská výstava Learning technologies, která proběhla na přelomu ledna a února 2018, přinesla svěží technologické 

inspirace a trendy (nejen) pro firemní vzdělávání. Průměrně výstavu navštíví více než 8000 návštěvníků, paralelně se koná 

150 seminářů a vystavuje zde cca 200 vystavovatelů z celého světa. Akce trvá dva dny a i při nejlepší vůli není možné vidět 

a zažít všechno, nicméně organizace je na vysoké úrovni, všechno běží, jak má, semináře začínají a končí včas a k dispozici je 
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Ve spolupráci s partnerem, portálem Educity, jsme připravili krátkou anketu, v níž 

se zajímáme o to, jak vypadá online vzdělávání právě ve vaší společnosti. 

Klikněte na tento odkaz a vyplňte několik otázek, jejichž výsledky následně 

vyhodnotíme. Všechny, kteří vyplní anketu, odměníme časově neomezeným 
bezplatným přístupem na informační portály HR News a Management News! 

také skvělá aplikace pro mobily, díky níž se vše důležité 

dozvíte také v reálném čase z Twitteru. 

I letos nabídly konference, semináře a prezentace 

to nejzajímavější, co je v této oblasti k dispozici. Pokud 

vás zajímá, jak celá akce vypadala, přečtěte si blog Brano 

Frka v tomto odkazu. 

Na příští ročník Learning technologies 2019, která 

se bude konat 13. - 14. 2. 2019 v Londýně, připravujeme  

v redakci Firemního vzdělávání společnou výpravu. 

Máte-li zájem o účast na této skvělé akci spolu 

s odborným výkladem Brano Frka, napište nám 

na e-mail casopis@firemnivzdelavani.eu 

a my vás budeme kontaktovat s dalšími detaily. 

Těšíme se na společné setkání s vámi!

https://goo.gl/forms/WgsEvIeUOpU5Ohch2
http://www.tomaslanger.cz/casopis
http://bit.ly/2spaMHq
https://tomaslanger.typeform.com/to/wvTzDn
https://goo.gl/forms/WgsEvIeUOpU5Ohch2
http://bit.ly/2spaMHq


Autor :  Tomáš  Langer

Jak se podle Vašeho názoru 
firemní vzdělávání změnilo 
v posledních letech? 
Primárně se změnilo z hlediska 
dostupnosti a dobrovolnosti. Stalo 
se očekávaným firemním benefitem 
a obsahuje obvykle mnohem širší 
škálu nabízených aktivit než 
v minulosti. V posledních letech 
je častější najít nabídku jak na 
vzdělávání v produktově-procesně 
orientovaných kurzech, tak aktivách 
zaměřených na rozvoj tzv. měkkých 
dovedností. Součástí rozvoje 
a vzdělávání ve firmách jsou také 
kurzy zaměřené na osobní rozvoj, 
které nutně nemusí souviset 

Bankovní sektor je specifický řadou zákonných omezení a povinností, ale i intimností vztahu 

mezi poradcem a jeho klientem. Jak tedy vypadá vzdělávání šesti tisíc zaměstnanců sítě?
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Monika 
Šamonilová vede už 
pět let tým vzdělávání 
pobočkové sítě 
České spořitelny. 
Předtím šestnáct let 
působila 
ve společnosti Coca- 
Cola HBC, kde 
nejdříve pracovala 
na obchodních 
pozicích, později měla 
na starosti obchodní 
vzdělávací tým. 

s oblastí působení organizace či 
zaměstnavatele. Zároveň přichází 
i možnost najít si "dobrovolně" 
některé z "povinných" kurzů, a tím 
naplnit očekávání zaměstnavatele 
na kontinuální rozvoj. A všechno zlé 
je pro něco dobré - i lidé, kteří 
o sobě tvrdí, že žádný rozvoj 
a vzdělávání nepotřebují, jsou 
pozitivní obětí učení se. 
Dále se mění kvalita dodavatelů 
vzdělávání. Po rozmachu malých 
vzdělávacích firem došlo po 
ukončení programového období ESF 
ke snížení jejich počtu. Již dříve 
dobré vzdělávací firmy se 
kvalitativně vzdalují od zbytku světa. 

Je to patrné především v oblasti 
množství a náročnosti nabízených 
témat, schopnosti najít něco nového, 
a to jak v tématech, tak ve formách a 
metodách vzdělávání. Co nejvíc za co 
nejmíň je mantrou i ve firemním 
vzdělávání. To vytváří tlak nejen 
na dobrou specifikaci zadání 
pro vzdělávací proces, ale také 
na využívání i jiných než osobních 
forem spolupráce ve vzdělávání. 

Jak na tyto skutečnosti reagujete? 
Jako bankovní instituce poskytujeme 
jak povinné (zákonné) kurzy, tak 
vzdělávání v oblastech osobního 
rozvoje, prodejních a manažerských 
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OČEKÁVÁNÍ NAŠICH KLIENTŮ 

NAPLŇUJEME I VYTVÁŘÍME
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Další specifickou oblastí 
v bankovnictví je diskrétnost 
a vlastně intimita sdílených informací 
mezi klientem a bankéřem. V naší 
republice není běžné o příjmech 
a finančním zdraví mluvit, sdílet 
informace o tom, kolik kdo má kde 
půjček či investic, je zkrátka 
neobvyklé. Bankéř tedy musí být 
schopen vytvořit s klientem takový 
vztah, aby si vzájemně důvěřovali. 
Cílem poradenství je najít, kde ušetřit 
a jak na penězích vydělat. To klade 
na bankéře a jeho vzdělávání 
poměrně vysoké nároky - být vždy 
připraven a informován, 
umět správně kombinovat a být 
ochoten převzít odpovědnost za 
nabídku klientovi. Toto všechno je 
nutné se naučit a dále rozvíjet. 

Lze vyčíslit, kolik prostředků 
vynakládáte na vzdělávání? 
Lépe než na finančním vyjádření je 
zájem zaměstnavatele o rozvoj 
lidí vidět na tom, kolik pracovního 
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dovedností, znalostí v oblasti 
digitálních technologií, rozvoje 
schopnosti komunikace a vzájemné 
spolupráce. Máme více než 
dostatečnou nabídku interních 
i externích vzdělávacích aktivit. 
U kurzů, kde se pro malý počet 
potenciálních zájemců nevyplatí 
udržovat a rozvíjet know how 
interně, využíváme externích 
dodavatelů. Zde hledáme vždy "to 
něco" navíc, co neumíme. Pokud 
chceme případně tyto aktivity zařadit 
do standardní vzdělávací nabídky 
banky, necháme vyškolit a 
certifikovat interní lektory. 
Pravidelné vzdělávání se realizuje 
prostřednictvím e-learningových 
kurzů, tréninků na procvičování 
nabytých znalostí v praxi, webinářů, 
vzdělávacích videí, materiálů pro 
samostudium, krátkých vzdělávacích 
aktivit realizovaných manažery pro 
jejich týmy, inspirativních setkání, 
stáží a rotací, koučovacích 
a mentorských setkání, účastí 
na konferencích a mezifiremních 
setkáních. Každý zaměstnanec může 
také využít jeden z benefitů 
poskytovaných zaměstnavatelem, 
vybrat si vzdělávací kurz z cafeterie 
a zaplatit jej prostřednictvím 
přidělených bodů. 

V čem je rozvoj zaměstnanců 
v bankovnictví specifický? 
Bankovní sektor podléhá regulaci, 
tedy se častěji setkáváme se 
zákonnými povinnostmi a dále 
s nutností absolvovat povinné 
certifikace. Ty jsou obvykle náročné 
na čas strávený vzděláváním 
a na množství nových informací, 
které se bankéři potřebují naučit. 
Na druhé straně povinné vzdělávání 
udržuje naše zaměstnance v neustálé 
práci na sobě a pomáhá zkvalitňovat 
poradenství poskytované klientům. 
A o to ve finále jde nejvíc. Jak se mění 
vnější prostředí, potřeby a očekávání 
našich klientů, učíme se, jak být 
o krok napřed a tato očekávání nejen 
naplňovat, ale vlastně i spoluvytvářet. 

Jak měříte efektivitu vzdělávání? 
Chtělo by se mi odpovědět spíše 
otázkou, zda je možné vůbec 
nějak vzdělávání měřit. Po letech práce 
a neustálé diskusi s mými kolegy říkám 
ano, měřit se dá všechno. Na zvážení 
je spíše prokazatelnost dopadu dané 
vzdělávací aktivity do konkrétního 
výsledku práce každého vzdělávaného, 
a to především s ohledem na mnoho 
dalších okolností, které ovlivňují úspěch 
a neúspěch. Vnímám zde velkou roli 
okolí, podmínek k práci, situace na trhu, 
klientských potřeb, produktových 
možností a řady dalších. 
Přes výše uvedená úskalí jsem však 
zastáncem měření spokojenosti 
i úspěšnosti vzdělávacích aktivit. 
U každé aktivity je důležité najít způsob, 
jak změřit využívaní získaných poznatků 
v práci a dopad do obchodních výsledků 
či manažerské práce. Využíváme  
Kirkpatrickův čtyřúrovňový model 
a výsledky měření jsou součástí 
odměňovacího systému pro všechny 
lektory a manažery v týmu vzdělávání. 

času chce věnovat 
vzdělávacím 
aktivitám. 
A to především 
proto, že když se 
lidé vzdělávají, 
jedná se o tzv. 
neproduktivní čas 
z pohledu toho, 
proč u firmy 
pracují a za co 
jsou placeni. Pro 
první kvartál 
r. 2018 máme 
připraveno šest 
vzdělávacích dní 
pro každého 
kolegu a kolegyni 
v pobočkové síti, 
tento čas 
je souhrnem 
samostudia, 
on-line vzdělávání, 
tréninku 
s trenérem 
a návazných 
aktivit s manažery. 



Které kurzy patří v České 
spořitelně mezi nejoblíbenější? 
Kdybych měla soudit podle 
hodnocení účastníků, půjde 
o většinu kurzů, které cílí na osobní 
rozvoj. Tedy kurzy pro rozvoj osobní 
značky, 4elementové typologie, 
různé vyjednávací a komunikační 
dovednosti. Ale také zážitkové kurzy, 
které využíváme primárně 
v talentových programech. Osobně 
mám radost z hodnocení účastníků, 
která hovoří o užitečnosti kurzu 
a času na něm stráveném. 

Využíváte ve vzdělávání 
zaměstnanců technologie? 
Naše cílová skupina v současnosti 
čítá něco kolem šesti tisíc 
zaměstnanců a bez využití 
moderních technologií bychom 
nebyli schopni rychle předat 
množství nových informací 
či znalostí. Využíváme interaktivních 
forem e-learningu, webinářů, video 
průvodců, elektronických indexů 
s materiály pro samostudium, 
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v učení také bankéřům poskytujeme 
on-line simulátor obchodního 
rozhovoru. Letos začneme používat 
tablety pro krátké výukové aktivity 
adresované ke konkrétním 
aktuálním potřebám. Díky našemu 
LMS je téměř všechen obsah 
přístupný i z chytrých telefonů. 

Pečujete o své interní trenéry? 
Ano a s trochou nadsázky musím 
říct, že už dobře. Slovo "už" je 
na místě především proto, že nyní již 
mají naši kolegové a kolegyně pocit, 
že se mají šanci se rozvíjet 
a vzdělávat. Pravidelně hodnotíme 
definované kompetence každého 
vzdělavatele, určíme oblasti rozvoje 
a přiřadíme rozvojové aktivity - toto 
probíhá při diskusi mezi lektorem 
a jeho manažerem. V rámci každého 
pololetí realizujeme jak tréninky 
pro trenéry v oblastech, které jsou 
poptávané ve výstupech 
z rozhovorů, tak další vzdělávací 
setkání, např. s inspirativními 
osobnostmi. 

Česká spořitelna je známá i svým 
pozitivním přístupem k CSR… 
Kapitolou pro mě krásnou, a přitom 
ne moc často zmiňovanou, je náš 
program expertního 
dobrovolnictví. Kromě podpory 
řady charitativních organizací 
prostřednictvím nadací umožňujeme 
zaměstnancům dva dny v roce 
pracovat pro někoho, kdo to 
potřebuje. Vloni jsme proškolili 
všechny pracovníky Sjednocené 
organizace nevidomých 
a slabozrakých ČR v komunikačních  
a manažerských dovednostech. 
Jen si, kolegové lektoři, zkuste 
představit celodenní trénink, kde 
nemůžete využít žádnou vizualizaci, 
vaše gesta a neverbální komunikaci 
účastníci nevidí, a jste tedy odkázaní 
primárně na sluch, hmat a při troše 
kreativity na čich a chuť! Vezměte si 
lektorské listy na váš nejoblíbenější 
kurz, vyřaďte z nich vše, co musí 
účastníci vidět, a nahraďte to něčím 
použitelným pro nevidomé. 
Určitě se něco nového naučíte! 

http://www.firemnivzdelavani.eu/


Autorka :  Yvona  Charouzdová ,  konzultantka  managementu  a  HR ,  trenérka  soft  ski l ls  a  koučka  

V praxi se setkávám s manažery 
a lídry ze širokého spektra úrovní firemní 
hierarchie i na různé úrovni profesních 
a osobnostních kvalit. Nedávno jsem se 
však setkala s lídrem v pravém smyslu 
slova a byla jím unesena. Jednalo se 
o člověka s energií, vyzařujícím 
charismatem a moudrostí skutečného 
vůdce na první pohled. Oplýval 
nadstandardní empatií, komunikačními 
i pozorovacími dovednostmi, schopností 
být nad věcí a korektně spolupracovat 
s lidmi na profesionální úrovni. Měl 
ohromnou vnitřní sílu a nesnažil se být 
špatnou kopií toho, co pro něj není 
přirozené. Neodolala jsem a pátrala, jak 
se mu podařilo dosáhnout této úrovně. 

Skutečných osobností mezi manažery je u nás stále velký nedostatek. Řešení však 

existuje a je jednodušší, než byste možná čekali. Jmenuje se "celoživotní vzdělávání".

"Byla to dlouhá cesta, na které jsem se 
z autokratického manažera rozhodl 
proměnit v inspirujícího lídra," odpověděl 
mi. "V momentě, kdy jsem viděl, že se mé 
manažerské dovednosti nezlepšují 
a sebemotivace selhává, požádal jsem 
firmu o možnost přihlásit se na 
dlouhodobý manažerský kurz. 
Na něm jsem vedle skupinových setkání 
pracoval i s osobním koučem. Synergie 
obojího byla vysoce efektivní. O tom, 
že probíhá nějaká změna a výsledky se 
dostavují, mě utvrzovali mí podřízení. 
Uvědomil jsem si díky tomu celou řadu 
věcí a celkově se cítil posilněn. Pochopil 
jsem, že musím více zapojovat podřízené 
a motivovat je. 

Výkonu lze dobře dosáhnout jen s lidmi, 
kteří ve svém podřízeném vidí pozitivní 
vzor. Jsem rád, že jsem do toho šel." 
V tu chvíli jsem si uvědomila, že je stále 
vysoké procento manažerů, kteří nemají 
nejen čas, ale především chuť cíleně 
a dlouhodobě se vzdělávat. Zmíněný 
člověk je však pozitivním příkladem 
osobní chuti po změně, podpořené 
firmou, která náklady za kurz, včetně 
kouče, uhradila. A výsledek byl prospěšný 
pro obě strany. Stojí to za trochu úsilí. 
Ve finále můžete mít méně unavených 
podřízených a být obklopeni lidmi, kteří 
jsou profesionální i loajální vůči firmě. 
A to právě v době, kdy je na pracovním 
trhu kvalitních lidí zoufalý nedostatek. 

AUTOKRAT INSPIRUJÍCÍM LÍDREM?

INSPIRACE  |  INZERCE
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http://www.topvision.cz/


DOMINKNOW

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

APLIKACE PRO VÁS: 
TYPEFORM

Typeform je aplikace pro tvorbu online 

dotazníků, kterých je ovšem na trhu celá 

řada. Oproti populárnímu Google dotazníku 

je Typeform efektnější a jeho nespornou 

výhodou je skvěle zvládnuté zobrazování 

a vyplňování dotazníků na smartphonech. 

V placené verzi můžete využívat i další funkce 

a rozšířené možnosti, k běžnému užívání vám 

ale jistě bude stačit neplacená verze. 

V aplikaci je výborně vyřešeno zpracování 

výsledků, díky němuž vám Typeform 

vygeneruje povedenou infografiku, kterou 

můžete rovnou prezentovat, případně 

excelovskou tabulku pro další zpracování. 

I redakce Firemního vzdělávaní s radostí 

používá Typeform, takže to můžete brát jako 

naše doporučení. :) 

https://www.typeform.com 

Naše hodnocení: ★★★★★ 

na jakémkoliv zařízení projekt revidovat, komentovat, 

dávat zpětnou vazbu, a to vše v reálném čase. 

Zajímavý přístup zvolili autoři i při poskytování demo 

verze: nejdříve vám nabídnou interaktivní online 

setkání, kde systém předvedou, a až poté jej 

poskytnou k vyzkoušení. Velmi inspirativní! 

https://www.dominknow.com 

Naše hodnocení: ★★★★☆ E -ČASOPIS

ZDARM
A

OBJEDNÁVEJTE  

ZDE

Platforem a softwarů, které řeší vytváření 

a publikování elektronického vzdělávacího obsahu, 

je již obrovské množství. Mnohé z nich však 

postrádají jednoduchost a univerzálnost. 

Dominknow je platforma, která obsahuje vše 

potřebné pro vytváření kurzů, znalostní báze, 

simulace, podpůrné online tutoriály a mnoho 

dalšího, navíc pro jakékoliv zařízení a s plnou 

integrací s jinými systémy. Zcela unikátní je systém 

evaluace a testování: pošlete link a tester může 

http://typeform.com/
http://www.dominknow.com/
http://www.tomaslanger.cz/casopis
https://www.oakmeditation.com/


Autor :  Brano  Frk ,  learning  designer ,  OPPUS ,  brano@oppus .co

Příprava a realizace vzdělávání je 
často rutinní záležitost, kde se 
užívají stále stejné postupy 
a metody. Mnoho lektorů, 
manažerů vzdělávání i účastníků 
ani neuvažuje o inovaci a 
změnách. Pokud je nutné 
vzdělávat, osloví se lektor nebo 
firma a ti zrealizují školení, které 
se pravděpodobně nebude 
výrazně lišit od toho, co všichni 
zažili už mnohokrát. 
Postupně však ověřené formy 
realizace vzdělávání narážejí na 
změněnou realitu: nedostatek času, 
dynamiku vývoje, technologie apod. 
Inovovat tak komplexní aktivitu jako 
je vzdělávání není vůbec snadná 
záležitost, často můžeme narazit na 
celou řadu problémů. 

Inovace se v posledních letech netýkají jen metod a postupů, kterými lektoři vzdělávají a učí. Zásadní 
je i způsob, jak přistupovat k přípravě vzdělávání či tvorbě obsahu. A učící se je k nim klíčem.
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LEARNING  DESIGN

LEARNING DESIGN NENÍ JEN 

O NAVRHOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Pro tyto situace však existuje  
metodologie learning design, která 
nás provede celým procesem 
navrhování vzdělávání a pomůže 
dosáhnout zajímavých výsledků. 

DESIGN VZDĚLÁVÁNÍ? 
Řekne-li se "design", většina 
z nás si představí vizuální nebo 
estetickou stánku určitého 
produktu. Ve skutečnosti je to právě 
sladění více prvků, kde je funkčnost 
zřejmě nejdůležitějším faktorem. 
O designu bychom proto měli 
uvažovat spíše jako 
o intelektuální aktivitě: 
o designovém myšlení (design 
thinking). Tom Kelly, spoluzakladatel 
globální designérské společnosti 
IDEO, upřednostňuje při definici 

designu výraz "mindset" nebo 
"toolkit", tedy "mentální nastavení" 
nebo "soubor nástrojů", který nám 
umožní efektivně řešit prakticky 
většinu problémů. Designový 
proces je cyklický a iterativní 
proces, při němž se k řešení 
problémů dostáváme prostřed- 
nictvím opakovaných kroků 
a každý další výsledek je lepší než 
ten předchozí. Proč ale uvažovat 
o designu vzdělávání, když máme 
rozsáhlou tradici pedagogického  
a andragogického vědění? 
Domnívám se, že se to nevylučuje, 
právě naopak. Learning design 
přináší metodologii, jak vzdělávání 
lépe navrhovat a využít znalosti 
a vědění, které o učení 
a vzdělávání již máme. 

Brano Frk 
je learning designer 
ve firmě Õppus. 
Věnuje se 
vzdělávacím 
technologiím, 
znalostní práci 
a inovacím 
ve vzdělávání.  



Právě praktická aplikace zejména 
andragogických poznatků je 
považována za dlouhodobý problém, 
vzdělávání dospělých je často 
neefektivní a těžkopádné. Silnou 
potřebu designového přístupu 
způsobuje hlavně využívání techno- 
logií, inovací, ale také všeobecné 
zrychlení života a sílící nezbytnost 
vzdělávání. A nové trendy jako 
microlearning, gamifikace či online 
vzdělávání si žádají inovativní přístupy. 
Právě designové myšlení a metodo- 
logie nabízejí efektivní řešení. 

SOUČÁSTI LEARNING DESIGNU 
Learning design je považován za 
proces navrhování vzdělávání (pokud 
možno) v co nejširším záběru. 
Znamená to, že se kromě samotného 
vzdělávání (příprava vzdělávacího 
obsahu, didaktika, formy a metody, 
evaluace) věnuje pozornost kontextu a 
také technologiím, inovacím, 
vzdělávacímu prostředí (fyzickému i 
online), personalizaci, individualizaci, 
zapojení zainteresovaných stran, a to 
vše za využití designových metod 
a postupů. Learning designer se snaží 
porozumět potřebám lidí 
a navrhnout pro ně takový vzdělávací 
produkt, který nejen zefektivní učení, 
ale především poskytne příjemný 
zážitek a inspirující zkušenost (tzv. 
learning experience), která lidem 
nabídne znalosti a dovednosti, 
dokonce může změnit postoj 
ke vzdělávání nebo i změnit život. 

LEARNING  DESIGN
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LEARNING A INSTRUCTIONAL 
DESIGN 
Learning design se často zaměňuje 
s pojmem instructional design. 
Instructional design je definován jako 
proces navrhování, vývoje a doručení 
vzdělávacího obsahu učícím se. Cílem 
je efektivita, optimalizace a rychlost. 
Proces vzdělávání se uskutečňuje na 
základě "instrukcí", což nachází využití 
zejména tam, kde je potřeba rychle se 
naučit nějakou činnost (např. obsluha 
stroje). "Instrukce" se také navrhuje 
designovým procesem a testuje se. 
Důležité však je, že sleduje primárně 
vytyčený vzdělávací cíl, který je 
obvykle stanoven bez spoluúčasti 
učícího se jedince. Tento cíl například 
určí zaměstnavatel na základě svých 
potřeb. Naproti tomu se learning 
design snaží vzdělávání designovat 
jako "learning experience" s hlubokým 
prožíváním a zaujetím učícího se, 
kterého zároveň inspiruje k dalšímu 
studiu a hledání souvislostí. Learning 
design také vnímá, že zdaleka ne 
všechno se dá naučit podle "instrukcí", 
ale že se proces učení může odehrávat 
a uskutečňovat prakticky všude 
a velmi různorodými způsoby. 
V neposlední řadě klade learning 
design velký důraz na vnímání 
a respektování potřeb učících se, 
vnímá jejich individuální rozdíly, kdy 
učící se je doslova "středobodem" 
celého procesu. Při instructional 
designu jde především o efektivní 
splnění zadání či stanovených cílů. 

Nejde jen 

o zefektivnění učení, 
ale i o příjemný 

zážitek a inspirující 
zkušenost.

“
LEARNING DESIGN PROCES 
Jak vypadá proces navrhování 
(designování) vzdělávání? 
Zjednodušeně můžeme tento 
proces popsat ve 4 fázích: 
Poznávání je fází, kdy získáváme 
dostupné informace pokud možno 
o všem, co souvisí se vzděláváním 
- čím více toho víme, tím lépe. Zde 
se uplatní různé výzkumné metody 
a práce s dostupnými daty. Analýza 
je fází, kdy dochází ke zpracování 
a vyhodnocení dat, která poslouží 
jako podklad pro Navrhování. 
Výsledkem kreativní fáze navrhování 
by měl být prototyp (několik 
prototypů), které se následně testují. 
Testování je čtvrtou, ale ne poslední 
fází, protože testování prototypů 
obvykle přinese řadu nových 
poznatků. Celý proces se pak 
opakuje i několikrát, až se 
dopracujeme k uspokojivému 
výsledku. 

Pokud vám tento proces připomíná 
pilotní ověřování vzdělávání, máte 
do jisté míry pravdu. Zásadní rozdíl 
však spočívá v tom, že iterujeme 
(vylepšujeme) již během přípravy 
a při finálním výstupu máme téměř 
jistotu, že bude vše fungovat tak, jak 
jsme si naplánovali. 
V současnosti se learning design 
uplatňuje především při navrhování 
online vzdělávání, nic však nebrání 
uplatnit jej i v běžné lektorské praxi. 



Autor :  Marek  Velas ,  spoluzakladatel  networku  Edufactory .cz ,  marekvelas@edufactory .cz  

Onboarding je velmi aktuální téma v řadě firem. Přinášíme inspirativní pohled na to, jaké 

prostředí servírují noví zaměstnavatelé vývojářům první měsíc po jejich nástupu.

INSPIRACE PRO ONBOARDING

Jak vypadá první měsíc v práci a 
jak se zapojí zaměstnanci při 
adaptaci nového kolegy? Jak 
vstupní onboarding dělají 
některé technologické firmy? 
Na celém světě se odhaduje 
působení více než 30 000 000 
tvůrců sofwaru, tzv. vývojářů. 
Každý z nich za život několikrát 
změnil a změní kariéru. Na trhu 
panuje jejich nedostatek 
a o schopného vývojáře se firmy 
přetahují nejen nabídkou 
finančních výhod. Originalita 
a vzácnost pracovníků vývoje 
předpokládá specifické zacházení 
při jejich adaptaci na nové 
pracovní prostředí. 

V následujícím textu jsme zachytili 
inspirativní přístupy 
technologických firem při adaptaci 
zaměstnanců. 

DROPBOX 
Společnost Dropbox je celosvětově 
rozšířeným úložištěm, přičemž 
adaptace probíhá podle pěti 
následujících firemních hodnot: 

Marek je praktik 
z oblasti rozvoje 
lidských zdrojů 
a potenciálu lidí. 
Na FF UK studoval 
andragogiku 
a následně získal 
mnohaletou praxi 
v oblasti 
kariérového 
poradenství 
a vedení týmů, a to 
v soukromém  
i veřejném sektoru. 

ONBOARDING  ZAMĚSTNANCŮ
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Jejich onboardingový systém je 
dvoutýdenní, spočívá v pečlivém 
naplánování postupu adaptace, 
v nastavení cílů adaptace a zejména 
v propojování nového zaměstnance 
s týmem. Zajímavostí je, že začíná 
"naloďováním" nového zaměstnance 
do kultury společnosti ještě před 
prvním dnem v práci, kdy firma 
posílá uvítací balíček související 
s muffinem. 

NETFLIX 
Společnost Netflix, jako největší 
poskytovatel online vizuálního 
obsahu, má zaveden onboardingový 
program, který spočívá 
v následujících šesti pravidlech:

buďte hodni důvěry
chtějte detaily
mějte vyšší cíle
my, nikoliv já
"muffin" kultura  

Mimochodem, americká bábovička 
muffin reprezentuje veselou 
a barevnou firemní kulturu. 



do firemní kultury" a třetím je 
"Leader Buddy - parťák pro disciplínu 
a mentor dalších parťáků". 
Zajímavostí je praktický nástroj 
pro adaptaci používaný v Twitteru, 
který je volně dostupný 
na Free Buddy Program Playbook. 

ZNAKY DOBRÉHO ONBOARDINGU 
Závěrem lze snad ještě dodat, 
že u technologických společností 
existují určité společné znaky 
onboardingových programů. 
Konkrétně se jedná o: 

ONBOARDING  ZAMĚSTNANCŮ
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Netflix se opět soustředí na pečlivé 
zapojení zaměstnance do komunity 
a na vyjasnění konkrétního plánu 
adaptace. 

FLASHSCORE 
Společnost Flashscore je největším 
poskytovatelem online sportovních 
výsledků. Její onboardingový 
program trvá dva týdny a každý 
vývojář jej zahajuje před nástupem 
do svého budoucího mateřského 
týmu. V rámci tohoto období je 
veden zkušeným zaměstnancem, 
který spojuje roli senior vývojáře 

a zapojovatele do vztahů. V rámci 
onboardingu si v tzv. Labu osvojuje 
technologické zázemí společnosti. 
Adaptace je ukončena motivačním 
rozhovorem a pečlivým screeningem. 

TWITTER 
Společnost Twitter je známým 
poskytovatelem sociální sítě 
a mikroblogů. Firma má zavedeno 
šestinedělní soustředění, tak zvaný 
bootcamp. Nového zaměstnance 
propojuje se třemi interními 
zaměstnanci v "Three-Buddy' 
systému". Tento systém stojí 
na působení a přítomnosti  tří 
"parťáků" zaměstnance. Prvním je 
"Role Buddy - parťák pro pracovní 
pozici", druhým je "Culture Buddy - 
parťák pro specifika a zapojení 

Začněte brzy - ujistěte se, že 
je adaptace připravena před 
příchodem zaměstnance 
(vybavení, pracovní místo atd.).
Vytvořte si srozumitelný plán 
adaptace - dát zaměstnanci 
srozumitelnou mapu pro jeho 
integraci do pracovní role. Mapa 
představuje konkrétní sadu kroků 
na šest týdnů zapracování nového 
zaměstnance.
Zainteresujte tým - uvítejte 
zaměstnance do týmu a zapojte 
do společného úkolu.
Kultura společnosti je všechno - 
dejte zaměstnanci pocit, že je 
vítán (uvítací balíček).
Trénuj a vzdělávej se - pomozte 
zaměstnanci osvojit si co 
nejrychleji chybějící dovednosti.
Investuj do nového 
zaměstnance - lepší je investice 
do nástupu než řešení odchodu 
a odepsání investice z neúspěšné 
adaptace. 

Komplexnost v orientaci nového 

zaměstnance

Snaha pracovníka intenzivně 

zapojit a orientovat v týmu 

(v blízkém okolí) a ve firmě 

(ve vzdáleném okolí)

Tendence průběžně porovnávat 

požadavky firmy a zaměstnance

Obvyklá délka onboardingu 

je mezi dvěma až šesti týdny

Stanovená konkrétní a oběma 
stranami schválená mapa 

postupu onboardingu

Pravidelná setkání s nadřízeným

Nezahlcování nového pracovníka 

"tunou" papírů a dokumentů

Nástup je důvod k oslavě

https://docs.google.com/document/d/1ICBxJ7wJV523BYw4uqlD4_wQBlRhNP6WW2JuLK6dkv8/edit


Autorka :  Miroslava  Dvořáková ,  lektorka ,  mirka .dvorak@gmail .com  

Knih s tématem stresu, syndromu 
vyhoření, psychohygieny 
a podobně u nás vychází celá řada 
a někdy není snadné se v té 
kvantitě publikací zorientovat 
v jejich kvalitě. My se proto 
v tomto čísle zaměříme na dvě 
knížky, které se tématu duševní 
hygieny věnují - pro pracovníky 
v tzv. pomáhajících profesích, 
kterými lektoři a obecně 
vzdělavatelé dospělých zajisté 
jsou, je to totiž téma (stále) 
aktuální. 
První z nich je z pera britského 

psychologa Davida Fontany (u nás je 

známá jeho kniha Psychologie ve 

školní praxi, zabýval se ale také 

problematikou meditace 

a meditačních technik 

a parapsychologií) a jmenuje se Stres 

v práci a v životě: Jak ho pochopit 

a zvládat. Fontana se tématu stresu 

a vyrovnávání se s ním věnuje 

opravdu velmi prakticky 

- upozorňuje na to, že stres je 

přirozenou a nevyhnutelnou 

součástí života, a pokud jej 

neprožíváme, sami si ho "vyrábíme" 

(například tím, že si necháváme práci 

na poslední chvíli), identifikuje 

nejčastější příčiny stresu v práci 

(například nejasně definované role, 

konflikt rolí, perfekcionismus, 

nedostatek pravomocí, střety 

s nadřízenými či kolegy, 

přepracovanost a časovou tíseň, 

špatnou komunikaci), zabývá se 

jejich důsledky jak na úrovni 

fyziologické, tak psychologické 

a emoční. 

V tomto čísle jsme opět spojili dvě knihy do jedné recenze. A co mají společného? Stále 

aktuální téma stresu, vyhoření a psychohygieny, která jsou běžná jak u zaměstnanců, tak 

i v lektorské práci. Jak je zvládat a řešit? Řadu tipů naleznete v představených knihách.

A především podává návod na to, jak 

se se stresem cestou osobního 

rozvoje, meditace a relaxace 

vyrovnávat. I přes poměrně vážné 

téma je kniha psána lehce 

a s humorem, je doplněna řadou 

příkladů a případových studií, které 

pomáhají lépe pochopit a přijmout 

autorovu myšlenku, že stres není jen 

něco, co se nám děje, a o tom, zda 

jsme nebo nejsme ve stresu, 

nerozhodují jen vnější okolnosti, ale 

rozhodujeme o tom my sami, to, 

co je v nás.  

podložené) myšlence, že způsob, 

jakým užíváme svou mysl, mění náš 

mozek. K lepšímu i k horšímu. 

Hanson proto nabízí 52 cvičení, která 

mají těm, kdo je budou praktikovat, 

pomoci podporovat a zvyšovat pocit 

vlastní hodnoty, odolnosti, 

výkonnosti, pohody a vnitřního klidu. 

Pro racionální a analytické mozky 

mohou znít názvy jednotlivých částí 

(Buď k sobě dobrý, Užívej si života, 

Posiluj své silné stránky, Zapoj svět 

a Žij v míru) možná až příliš 

esotericky, věřte ale, že se pod nimi 

skrývají mnohdy velmi racionální 

rady: Zpomal, Více spi, Využívej svůj 

mozek, Více odpočívej, Usmívej se, 

Buď trpělivý, Buď zvídavý, Nauč se 

nevědět či Neber si to osobně. Jistě 

si mezi nimi najdete ty, které vám 

pomohou například lépe se 

vyrovnávat se stresem tím, že 

(po)změníte to, co ve vás je. 

STRES, VYHOŘENÍ A PSYCHOHYGIENA

RECENZE
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Už jen uvědomění si toho, že stres je 

otázkou našeho vnitřního nastavení, 

nám může pomoci se s ním lépe 

vyrovnávat. Pokud by to nestačilo, 

pročtěte si knihu amerického 

neuropsychologa Ricka Hansona 

Stačí jen málo: 52 způsobů, jak rozvíjet 

klid mysli pomocí neuropsychologie, 

která je založena na (vědecky  
Obě knihy vydalo v roce 2016 
nakladatelství Portál.



Autor :  Vítek  Dočekal ,   lektor  &  HR  konzultant ,  Andra  Training ,  vitek .docekal@andra .cz  

Teambuilding, teamspirit, outdoor training, fun & event programy jsou častými výrazy pro 

zdánlivě stejné aktivity. Jaká je skutečnost? Podívejme se na první dva uvedené pojmy.

TEAMBUILDING VS. TEAMSPIRIT

O  ČEM  SE  MLUVÍ
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"Potřeboval bych teambuilding 
pro 800 lidí." Touto větou 
začínalo vyjednávání spolupráce 
s organizací, která plánovala 
odměnit své zaměstnance 
za celoroční práci uspořádáním 
celodenního programu pro jejich 
rodiny. Připadá vám zde slovo 
teambuilding nepatřičné? A je 
třeba rozlišovat mezi termíny 
teambuilding a teamspirit? 
V běžném životě bychom mohli říct, 
že není. Když vykládáme známým, 
že jsme se minulý víkend skvěle 
pobavili při sjíždění řeky, bowlingu 
či paintballu, není třeba vymezit, 
o který z uvedených programů se 
jednalo. Pro pojmenování 
programů od rozvojového kurzu 
až po tzv. family days (programy 
pro rodiny zaměstnanců) se vžil 
termín teambuilding. Užití jiných 
termínů bývá spojeno se 
zdlouhavým vysvětlením, které 
není pro laika důležité. Důležitost 
však správné pojmenování 
programu získává při komunikaci 
se zadavatelem. 

v teambuildingu je horní hranice 
patnáct členů, ideálně osm až 
dvanáct. Jinak se snižuje možnost 
zapojit všechny členy do reflexe tak, 
aby byl přínos využit co nejvíce. Ani 
dělení větší skupiny do více skupinek 
není příliš efektivní. Výjimkou jsou 
programy pro týmy z jedné 
organizace pracující v organizaci 
i na programu vedle sebe. 
Velká část programů, kterou 
organizace poptávají, by se dala 
označit právě spíše termínem 
teamspirit (v češtině spojen 
s termínem týmový duch). Zahrnuje 
programy, jejichž hlavním účelem je 
sdílení společných zážitků, vzájemné 
seznámení nebo rozvoj 
neformálních vazeb (což se děje 
samozřejmě i v rámci 
teambuildingu). Teamspirit není 
horším nebo lepším typem 
programu - je jen jiný - má jiné cíle 
a klade jiné nároky na účastníky 
i organizátory. Tento typ programu 
může být více rozvolněný - aktivity 
na sebe často navazují hlavně kvůli 
gradaci emocí/zážitků. Není také 
nutné se tolik věnovat reflexi, ale 
ponechat ji pouze pro posílení 
zapamatování společných zážitků - 
vytváří tak menší tlak na účastníky 
ke sdílení niterných stavů či práci se 
svou osobností. Teamspirit může být 
určen většímu počtu účastníků než 
teambuilding (ale naopak to možné 
je - i pro deset účastníků je možné 
naplánovat a realizovat kvalitní 
teamspiritový program). I zde však 
narážíme na jisté limity - při větších 
počtech účastníci pravděpodobně 
nebudou schopni s každým 
rozvinout neformální vazby, 
či být společně zapojeni do aktivit 
přinášejících nové zážitky. 

Může totiž ulehčit vyjasnění očekávání, 
které má, a podle nich připravit 
odpovídající program. Teambuilding 
jako cílené budování týmů je 
z uvedených programů nejvíce 
rozvojovou variantou. Je zaměřen 
na přeměnu zážitků ve zkušenosti, 
ze kterých pro budoucí práci vyplývají 
jasně formulovaná zjištění. Těžištěm 
jsou reflexe/cílené zpětné vazby, které 
slouží práci se skupinovým 
potenciálem. Pro volbu aktivit 
a podobu reflexí je důležité mít 
stanoveny cíle a ideálně i kompetence, 
které by měl program rozvíjet, 
či problémů, které by mohl pomoci 
řešit. Ač jsou teambuildingové aktivity 
zábavné podobně jako aktivity 
v programech jiných, jedná se opravdu 
o práci na rozvoji vlastním  
i skupinovém. Jeho úspěch z velké části 
vychází z aktivity účastníků. Dobrým 
ukazatelem pro rozlišení mezi 
teambuildingem a teamspiritem je 
maximální počet účastníků. Zatímco 
v rámci teamspiritových programů 
můžeme pracovat až s několika 
desítkami účastníků, 
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Možná to znáte: píšete důležitý e-mail v angličtině  
a ne a ne najít to správné slovo, které je obsahově 
výstižné a přitom stylově vhodné. Internet je plný 
online slovníků a užitečných nástrojů, které vám 
v takové chvíli mohou ušetřit mnoho času a práce. 

PŘEKLADOVÉ APLIKACE 
Tyto aplikace vyhledávají cizojazyčné ekvivalenty daného 
slova, které překladatelé použili v reálných textech, a ukáží 
hledaný výraz v kontextu. 
Nástroj Treq provozuje Ústav Českého národního korpusu 
a překladové protějšky jsou do něj čerpány 
z překladového korpusu Intercorp. Vyhledávání lze omezit 
na vybraný typ textů zaškrtnutím konkrétního subkorpusu: 
můžete si tak vyfiltrovat např. beletrii, projevy politiků 
(korpus Europarl), publicistiku (Syndicate), 
ale také titulky a jiné oblasti. 
Aplikace linguee.com je praktická především tehdy, pokud 
překládáte odbornou terminologii - nachází překlady 
vyhledávaného výrazu v odborných textech, 
na něž vás rovnou odkáže. Velkou výhodou je, že je 
k dispozici také v mobilní offline verzi, která obsahuje  
nahrávky výslovnosti. 
Vícejazyčný online slovník Glosbe vyhledává překlady mezi 
většinou existujících jazyků. Cílem tohoto projektu je 
vybudovat co nejobsáhlejší databázi překladů, a to ideálně 
pro všechny psané jazyky světa. Pokud se zdarma 
zaregistrujete, do slovníku můžete i přidávat další hesla. 

PŘEKLADOVÉ A VÝKLADOVÉ SLOVNÍKY 
K nejbohatším internetovým zdrojům patří zdarma 
dostupný thefreedictionary.com, který zahrnuje 
15 jazyků. Čeština v něm zastoupena není, ale poslouží 
jako obsáhlý slovník výkladový - sdružuje v sobě definice 
z řady různých online slovníků, které můžete navzájem 
pohodlně porovnat. 

Tento článek přináší stručný přehled online slovníků a dalších překladových zdrojů 

a nástrojů. Všechny jsou dostupné bezplatně a bez nutnosti registrace, pokud není 
v článku uvedeno jinak.

PRAKTICKÝ PŘEHLED ONLINE 

SLOVNÍKŮ A DALŠÍCH NÁSTROJŮ

ZAJÍMAVOSTI
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Všechna hesla jsou intertextově propojena, takže pokud 
nerozumíte některému slovu, můžete se rovnou 
prokliknout na jeho definici. Slovník obsahuje také 
tezaurus, zvláštní oddíly pro odborný jazyk (termíny 
z oblasti práva, lékařství, finančnictví), idiomy a zkratky. 
Extrémně široké spektrum jazykových kombinací nabízí 
překladový slovník dict.cc - celkem 26 propojených jazyků. 
Každý uživatel může přispět vlastním návrhem překladu 
daného slova, popřípadě korigovat předchozí záznamy. 
Výkladový slovník Oxford English Dictionary Online 
je největší online databází angličtiny. Najdete v něm 
podrobné informace o různých významech a historickém 
vývoji každého slova. Přístup je placený, ale některé 
instituce (univerzity, knihovny aj.) umožňují svým 
zaměstnancům a studentům přihlášení zdarma. 
A pro zajímavost na závěr doporučujeme jeden online 
zdroj, který může dobře posloužit i jako zábava na dlouhé 
zimní večery: krásně zpracovaný obrázkový slovník 
Visual Merriam Webster. Věděli jste třeba, k čemu 
potkan používá vibrissa? :) 

http://www.profihr.cz/


PŘEHLED KONFERENCÍ, AKCÍ  
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Neurověda ve vzdělávání, V. ročník 
11. 4. 2018 | Praha | www.neurovedavevzdelavani.cz 
Řečníci konference z řad předních odborníků prezentují nejnovější poznatky o tom, jak se náš mozek učí.  
Je určena odborníkům i veřejnosti - všem, kdo chtějí zlepšit efektivitu vzdělávání. 

Veletrh Věda Výzkum Inovace (VVVI) 
15. - 17. 5. 2018 | Brno | www.vvvi.cz 
VVVI je místo, kde se střetává a propojuje vědecko-výzkumná a aplikační sféra. Na třetím ročníku se představí 
inovační firmy, vědecko-technické parky, výzkumní pracovníci, vědecké týmy, vysoké školy a další instituce. 

Výroční konference HR Know how: HR v pohybu 
23. 5. 2018 | Praha | www.pmf-hr.com 
Letošní konference bude věnována proměnám HR v souvislosti s tím, jak se mění ekonomika a byznys. 
Hlavními tématy budou flexibilita, diverzita, agilita a práce s novými technologiemi a sociálními sítěmi. 

MotivP Business Brunch®: Jiný úhel pohledu na motivaci 
9. - 17. 5. 2018 | Plzeň, Praha, Hradec Králové, Bratislava, Brno, Ostrava | www.motivp.com 
V květnu se zaměříme na téma Jiný úhel pohledu na motivaci. Dozvíte se, jak integrovat různé přístupy 
k motivaci a přitom se vyhnout těm notoricky známým jako je Maslowova pyramida a podobně. 

Lead & LEARN 
31. 5. 2018 | Praha | www.leadandlearn.cz 
Přijďte zjistit, jaké jsou kompetence lídra budoucnosti a jak je rozvíjet. Dozvíte se, jak učení a rozvoj zakomponovat 
do každodenního života nebo jaký vliv na náš rozvoj mají nové technologie. 

4. Česká konference o stresu a vyhoření 
2. 6. 2018 | Praha | www.vyhoret.cz 
Jak stres a vyhoření ovlivňují životní styl? A naopak, jak jim můžeme předcházet vhodným životním stylem? 
Konference je určena jak profesionálům, kteří pracují s lidmi, tak všem, kteří se o danou problematiku zajímají. 

Manažerská konference MotivP: Jak Jinak 
7. 6. 2018 | Praha | www.motivp.com 
Je toho spousta, co se nemění - třeba hodnoty a cíle. Všichni chceme být úspěšní a mít výsledky. Všichni jsme 
citliví na nespravedlnosti. Proto si představíme nejrůznější business modely, nápady a "majstrštyky" z branže. 

Firemní vzdělávání 2018 
13. 6. 2018 | Praha | www.firemnivzdelavani.eu 
První ročník konference pro cílovou skupinu personalistů se zodpovědností za rozvoj a vzdělávání pracovníků. 
Otevřeme témata jako jsou role vzdělávání v onboardingu zaměstnanců, gamifikace firemních rozvojových aktivit, 
online aplikace pro podporu rozvoje či narativní přístupy ve vzdělávání. Součástí budou i aplikační workshopy. 

2. Česká konference o psychopatii: Jak psychopati ovlivňují naše životy 
15. 6. 2018 | Praha | www.psychopatie.cz 
Akce se zaměří na velmi aktuální a závažné téma problematických osobností a psychopatů v naší společnosti. 
Přední odborníci se budou zabývat otázkami psychopatů v osobních i pracovních vztazích nebo politice. 

DisCo 2018: Překonávání bariér a výzev v otevřeném vzdělávání 
25. - 26. 6. 2018 | Praha | www.disconference.eu 
Konference se zaměřuje na používání ICT ve vzdělávání. Hlavním tématem budou výzvy a bariéry v otevřeném 
vzdělávání. Zažijete také interaktivní workshopy od nástrojů Microsoftu po Ozzboty. 

HR 4.0 FUTURE: Ukázka, jak může vypadat budoucnost vzdělávání i ve vaší společnosti 
28. 3. 2018 | Ostrava | www.a-hra.cz 
Jak snížit časové ztráty spojené s účastí na povinných školeních a zvýšit jejich efekt? Proč ve vzdělávání stále 
převažují nejméně efektivní metody, jak realizovat ty účinné? Co je nutné zavést pro rozvoj v průmyslu 4.0? 

HR Summit 2018 
15. 5. 2018 | Praha | www.hrsummit.cz 
2. ročník je věnován tématu "Automatizace, digitalizace a robotizace". Přináší komplexní pohled na HR od úrovně 
startupu přes menší podniky až po korporát. Jednoduchý komorní koncept akce má jasný a prokazatelný dopad. 

MotivP Business Brunch®: Mýty v psychologii a personalistice 
6. - 28. 3. 2018 | Plzeň, Praha, Hradec Králové,  Brno, Ostrava, Bratislava | www.motivp.com 
V březnu 2018 se MotivP Business Brunch® zaměří na téma Mýty v psychologii a personalistice. Dozvíte se, jak 
rozlišovat domněnky a fakta. Jaká je pozitivní funkce mýtu a kdy naopak škodí? 
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Většina firem v ČR s více 

než 10 zaměstnanci zajišťuje 

zaměstnancům alespoň 

jeden kurz nebo školení 

ročně. Polovina přitom 

poskytuje pouze kurzy 

povinné. Z hlediska oborů 

podnikání poskytují i jiné 

NOVINKY 

Z HRNEWS.CZ
Studie: Vzdělávání zaměstnaných 
osob v ČR 

Tyto a další články najdete na 
www.hrnews.cz 

než povinné kurzy a školení především firmy působící 

v oblasti peněžnictví a pojišťovnictví a IT. Nejsilnější vliv 

na to, zda firma poskytuje vzdělávání zaměstnancům, 

má velikost firmy. To jsou hlavní zjištění právě 

zveřejněné studie Českého statistického úřadu 

zaměřené na oblast firemního vzdělávání. 

Studie Mezinárodní federace 

koučů (ICF) dokládají, že 

většina organizací považuje 

koučink za efektivní, 

nedokáže to však doložit 

jasnými důkazy. Vedení chce 

vidět základní měřítko – 

návratnost investic. 

Jak měřit přínos koučování 
pro zaměstnance a firmu 

Měření investic do rozvoje lidí je však poněkud složitější 

a v různých firmách se k němu přistupuje různými 

způsoby. Koučování není výjimkou. 

http://www.hrnews.cz/

