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VYUŽIJTE POSLEDNÍCH MÍST
NA KONFERENCI V PRAZE
Využijte posledních míst na pražské části konference

a špatné praxe firemního vzdělávání vystřídá odpoledne

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2019, která se uskuteční

šest tematických workshopů, mezi jinými na téma Talent je

ve středu 12. 6. 2019 v prostorách KC GreenPoint.

jen výmluva, Osobní leadership s indiánskou moudrostí,

Těšit se můžete na řadu řečníků, kteří vystoupí s tématy

Jak prototypovat gamifikaci, Costumer Learning Experience

jako Agilita – cesta k úspěchu nebo na psychiatrii, Naše

či CorporArt: Divadlem k profesnímu růstu.

cesta k učící se organizaci, V naší péči nejen klienti, ale

V průběhu konference vás čeká řada příležitostí k nefor-

i zaměstnanci, Firemní plány vzdělávání pod kontrolou či

mální výměně zkušeností s více než stovkou vašich kolegů.

Síla interního vzdělávání. Dopolední sérii příkladů dobré

Více informací na webu www.firemnivzdelavani.eu.

KONFERENCE

CO SE DĚJE

JSME PARTNEREM CZECH
INDUSTRY CHALLENGE
Národní iniciativa Czech Industry Challenge (CICH)
vychází z aktuálního nedostatku kvalifikované
pracovní síly na českém trhu práce, důležitosti
vizuální komunikace i emočního vnímání.
Tento celorepublikový projekt je určen firmám
z rozmanitých odvětví na posílení značky
zaměstnavatele, podporu náboru kvalifikovaných
pracovníků, omezení fluktuace zaměstnanců
a zviditelnění krás českého průmyslu především v očích
dětí a mládeže. K zapojení jsou do 5. května 2019 zvány
firmy všech velikostí, které mají zájem odhalit kreativní

výstupy své práce v oblasti HR/marketingové komunikace
v rámci otevřených výzev: průmyslová fotografie, náborová
kampaň (video anebo leták) a firemní web.
Nejpoutavější průmyslové fotografie s uměleckým
přesahem se objeví po skončení 1. ročníku na bezplatné
putovní výstavě CZECH INDUSTRY PHOTO v ČR
(výhledově i v zahraničí) v rámci osvěty mládeže a jejich
rodičů, pro podporu náboru kvalifikované pracovní síly
i dalších příležitostí pro zapojené firmy s uvedením
jejich obchodních značek. Více informací na webu
www.czechindustrychallenge.cz.
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ROZHOVOR

MICROLEARNING JE PRODUKTEM
INFORMAČNÍHO PŘETÍŽENÍ
Jaké je vzdělávat zaměstnance v oblasti výroby papírenského zboží? V čem jsou specifičtí?
Lze ve výrobě využít microlearning a další trendy spojené s informačními technologiemi?
Autorka: Olga Běhounková

Hana Velíšková je
absolventkou FF UK
v Praze a vzdělávacího
programu
pro profesionály v HR
certifikovaného CIPD
na Thames Valley
University ve Velké
Británii. Práci s lidmi
se věnuje přes 20 let.
Nyní je personální
ředitelkou
ve společnosti Mondi
Štětí a přednáší v řadě
vzdělávacích
programů.

Jste personální ředitelkou v Mondi
Štětí, která se zabývá výrobou
a prodejem papíru a obalových
materiálů, ale máte i řadu
předchozích zkušeností
z HR. V čem se liší rozvoj lidí
v tomto segmentu od ostatních?
Pro mě osobně je ve výrobní sféře
novinkou především důraz
na bezpečnost práce a potřeba
vzdělávání a osvěty v této oblasti.
Na rozdíl od práce v bance tu
při závažné lidské chybě hrozí
nebezpečná zranění, a proto se
neustále snažíme zvyšovat znalost
pravidel a pozornost lidí k tomu,
co se děje kolem nich.

Děláme to mnoha způsoby

využívají virtuální kurzy, které propojí

– školením, kampaněmi i různými

účastníky z více zemí světa. Hodně

úkoly, které mají zaměstnanci plnit.

se také prosazuje microlearning:

Občas od nich proto dostávám

ukazuje se, že pro rozvoj je mnohem

zpětnou vazbu, že jsme s tím trochu

efektivnější soustředit se v krátkém

otravní. Přitom ale vzápětí dodávají,

čase na jednu myšlenku nebo

že chápou, že to děláme kvůli jejich

dovednost, než si soukat do hlavy

zdraví. Naprosté většině pracovních

spoustu věcí v rámci dvoudenního

úrazů lze zabránit. Prevence je tedy

školení.

nezbytná.

Ve světě je na vlně i wearable
learning, tedy využití chytrých

Jaké jsou nové možnosti

hodinek pro vzdělávání.

vzdělávání díky technologiím?

V Česku je, pokud vím, tento trend

Vývoj v této oblasti jde rychle

zatím spíše okrajový, pokud

dopředu, takže novinek je celá řada.

nepočítám fitness aktivity.

Zejména globální společnosti

Přitom jde o skvělý nápad!
FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
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ROZHOVOR

Chci se teď naučit německy, líbilo by se

Jaké moderní technologie v rozvoji

mi, kdyby mi třeba hodinky házely

u svých zaměstnanců využíváte?

různá slovíčka – pět za den znamená

Máte zaveden nějaký systém?

sto padesát za měsíc, tedy za rok bych

Pro organizaci vzdělávání využíváme

takto zvládla základní slovní zásobu.

learning management systém, který
nám šetří organizační a kontrolní

Co považujete za největší přínos

práci. Pro zaměstnance je zase

digitálního vzdělávání?

výhodou propojení systému

Mně osobně je sympatické zejména

s elektronickým katalogem školení,

Realizujeme například na míru ušitý

rychlé a bezbariérové šíření informací,

který je dostupný na intranetu.

program Strong leader, který probíhá

které zvyšuje možnost učit se od sebe

Každý zaměstnanec z něj snadno zjistí,

interaktivní formou. Součástí jsou

navzájem. Platformy jako Slideshare,

jaké kurzy jsou pro něj povinné a jaké

diskuse, případové studie a řešení

Ted Talks a další bourají pomyslné

možnosti vzdělávání jsou volitelné.

praktických situací z každodenní praxe.

čínské zdi v zadržování know-how.

I kdyby se však někdo do katalogu

Bavíme se o tom, že leadership nespo-

Vývoj se tím posouvá dynamicky

nepodíval, e-mailové notifikace ho

čívá jen v rozhodování o klíčových

kupředu, protože na jeden nápad

i tak navedou na všechna mandatorní

projektech, ale patří do něj i vytváření

okamžitě naváže další a myšlenky se

školení.

pozitivní a týmové atmosféry či rozvoj

větví. Vzdělání se tím i výrazně

|

a motivace druhých. Jde o prezenční

demokratizuje, což má pozitivní

Jak rozvíjíte management?

význam pro snižování rozdílů mezi

Základem je společná vize a shoda

chudými a bohatými regiony

na klíčových prioritách. Ty plánujeme

Můžete uvést nějaký konkrétní

i vrstvami obyvatel. Jen je náročné vše

ročně i kvartálně a připomínáme si je

příklad využití online zdrojů?

stíhat a umět rozlišit podstatné

nejen na pravidelných týdenních

Tyto zdroje využíváme jak

od nepodstatného a kvalitní od

a měsíčních poradách, ale i kreativním

pro doplnění a zpestření prezenčních

nekvalitního.

způsobem – nechali jsme si je

kurzů, tak v rámci neformální aktivity

profesionální firmou graficky ztvárnit

Learning Friday, kdy mezi sebou

A co na to tzv. milleniálové?

na zdech klíčových společných prostor

kolegové spontánně sdílejí inspiraci

S nadsázkou říkám, že ti se již narodili

(viz obrázek níže – pozn. red.).

z internetu, ať už jde o zajímavé články,

s mobilem v ruce, takže se nových

Jde nám o to, aby lidé o strategii

analýzy nebo vzdělávací videa.

možností chápou zcela přirozeně.

a cílech diskutovali a chápali, jak k nim

Na loňském Singularity Summitu

sami přispívají.

Užívání chytrých telefonů ve vzdělá-

v Praze to vystihla Stacey Ferreira,

Manažerům pak pomáháme vnímat,

vání roste. Těmto zařízením se

autorka knihy 2 Billion Under 20.

jak svým přístupem ovlivňují zapojení

přizpůsobuje edukativní obsah,

Vyprávěla, že naprostou většinu

svých týmů. Lidé vědomě i pod-

trendem je microlearning...

dovedností a informací, které

vědomě následují vzor, který jim

Microlearning je logickým produktem

potřebovala, aby prorazila s vlastním

ukazují ti, kdo rozhodují o klíčových

dnešního informačního přetížení,

start-upem, získala zdarma z internetu.

věcech – od mistrů až po nejvyšší

kdy v přemíře podnětů neustále

Ovšem zároveň zmínila, že tato

ředitele. Rozvoj leadershipu je proto

přeskakujeme z tématu na téma.

zkušenost mladým lidem paradoxně

jedním z našich klíčových

Potřebujeme proto krátké zhuštěné

vzdaluje tradiční vzdělání,

strategických cílů.

informace se zvýrazněním toho

protože se odmítají
přizpůsobit
– viděno jejich očima
– zkostnatělému
a nedostatečně
využitelnému
vzdělávacímu procesu,
který je bohužel stále
realitou většiny
vysokých škol.
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“

Vzdělávání se díky
technologiím
demokratizuje.
Ale je náročné vše stíhat
a odlišit kvalitní
od nekvalitního.

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

kurz, nicméně jeho část je online.

ROZHOVOR | INFOGRAFIKA

nejpodstatnějšího. Praktické je, že
v microlearningu dostanu to, co právě
potřebuji, v době, kdy se mi to hodí.
Osobně mám ráda zejména
interaktivní microlearningové kurzy,
v nichž se teoretické znalosti následně
trénují nahráváním krátkých videí
na mobil s následnou zpětnou
vazbou. To je podle mé zkušenosti
velmi účinné například
pro zlepšování prezentačních,
komunikačních a dalších dovedností.

Výzvou pro nás

Využíváte i prvky gamifikace?
Gamifikace je hodnotnou součástí
vzdělávání všude tam, kde je potřeba
účastníky více zapojit a zvýšit jejich
pozornost formou hry. Ostatně
myslím, že hravé prvky byly vždy
součástí rozvojových aktivit, ještě než
se z gamifikace stal buzzword.

kořenových příčin

Život ale není jen o úspěších. Jsou
momenty, které se nepovedly?
V HR se může stát, že vymyslíte skvělý
proces, ale přesto nedosáhnete
žádoucího výsledku, protože lidé ten
proces z nějakého důvodu
"nenakoupí". Ve vzdělávání je
například časté, že se účastníci
na poslední chvíli omlouvají ze školení
kvůli urgentním úkolům. Vznikají
z toho místy až trapné situace.
Kupříkladu ve firmě, kde jsem dříve
pracovala, jsme pozvali významnou
osobnost jako inspirativního hosta
k jednomu důležitému tématu, ale
den před akcí najednou hrozilo,
že dorazí jen pět kolegů. I když jsme
nakonec situaci zachránili, byla jsem
z takové nedisciplinovanosti lidí
zklamaná. Následně jsme proto počet
podobných setkání omezili, aby byla
vzácnější. Došlo mi, že jsme vlastně
zaměstnance v dobré víře rozmazlili
až příliš štědrou nabídkou aktivit.
Které výzvy před vámi nyní stojí?
Nedávno jsme dokončili obrovský
investiční projekt a rozjíždíme další.
To klade velké nároky na naše lidi,
kteří se musí učit pracovat s novými
technologiemi a přizpůsobovat se
nejrůznějším změnám.

na HR je, abychom
v tom našim
zaměstnancům
co nejúčinněji
pomohli. Letošní
prioritou je pro nás
proto úspěšný
průběh rozvojového
programu, který
je zaměřený
na vyhodnocování
a change
management.
Kde hledáte
inspiraci?
Máte nějaký
zajímavý domácí
nebo třeba
mezinárodní vzor?
Mám to štěstí, že
za dobu své praxe
jsem nasbírala
spoustu kontaktů.
Networking
je pro mě tedy
klíčovým zdrojem
informací.
Dále hodně sleduji
světové start-upy
– i když je nám
jejich prostředí
hodně vzdálené,
spoustu nápadů
lze převzít nebo se
jimi inspirovat.
A velkým vzorem
jsou pro mě lidé,
s nimiž pracuji.
V Mondi Štětí máme
vynikající tým, jak
ve vedení, tak na
HR.
Jsou to opravdové
osobnosti,
od každého z nich
se tedy mohu
něco učit.

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
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REPORTÁŽ

FOTOREPORTÁŽ Z KONFERENCE
FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2019 V BRNĚ
Ve středu 17. 4. 2019 se v Brně poprvé uskutečnila konference FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2019
a těm, kteří na ní nemohli být, přiblížíme atmosféru alespoň několika fotografiemi.
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APLIKACE PRO VÁS

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

Webináře jsou čím dál více populární pro celou řadu benefitů, které nabízejí. Ve vzdělávání se využívají všude tam,
kde je potřeba rychle a efektivně proškolit větší počet lidí. Mimo to nabízí neporovnatelně časově, finančně
i organizačně výhodné řešení oproti prezenčnímu školení. Na trhu je široká škála aplikací, proto jsme vybrali ty,
které jsou něčím výjimečné a které můžeme doporučit.
Komplexní řešení pro webináře, které má vše, co potřebujete:
registrace, notifikace, samotná realizace webinářů,
uploadování záznamů. Pokud pořádáte webináře pravidelně,
oceníte propojenost a jednoduchost administrace aktivit, vč.
jejich automatizace. Clickmeeting lze dobře využívat ve free
verzi, placená verze nabízí kromě rozšířené funkcionality také
možnost vlastního brandingu. Výhodou je také lokalizace
do češtiny, moderní design, podpora a co je důležité,
nemusíte si nic instalovat – vše se děje ve vašem prohlížeči.
https://clickmeeting.com
Naše hodnocení:

★★★★★

ZOOM.US

FLOW

Aplikace pro webináře s vyšším počtem účastníků nebo

Málo známá aplikace Flow nemá na rozdíl od většiny

online meetingy. Je však nutno instalovat software, což je

webinářových řešení nástroje pro online meetingy.

nevýhoda zejména tam, kde účastníci tuto možnost

Zaměřuje se na tzv. webcasting, tedy vysílání obsahu,

nemají. Nicméně jde o kvalitní aplikaci určenou spíše

a méně již na interakci. Využití najde při marketingově

velkým organizacím, které potřebují celou škálu online

zaměřených webinářích, což je zajímavé pro komerční

služeb: od videokonferencí, webinářů až po specifické

online vzdělávání (promo online kurzů...).

služby. Tomu napomáhá jednoduchá integrace s dalšími

Flow pro tyto neustále se opakující webináře nabízí celou

IT službami nebo systémy. Technická propracovanost je

řadu unikátních nástrojů, jako např. Autoflow, kde si můžete

vhodně doplněna zdařilým uživatelským prostředím,

přednahrát části webinářů, dále Storyboards, tedy ucelené

používat Zoom je intuitivní a snadné. Doporučujeme

obsahové bloky, a mnoho dalších. Flow je důkazem toho,

pro interní systémy vzdělávání, kde se může stát velmi

že i ve webinářích lze objevit zajímavé inovace

oblíbeným nástrojem pro firemní online vzdělávání.

a neobvyklá řešení.

https://zoom.us

https://www.flowapp.com

Naše hodnocení:

★★★★☆

Naše hodnocení:

★★★★★
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INSPIRACE

NEOBVYKLÉ FORMÁTY
PREZENTOVÁNÍ
Prosazují se jako samostatná setkání, objevují se na konferencích a dostávají se postupně
i do firem a povědomí veřejnosti. O co ale vlastně jde? Na některé z těchto novějších a stále ještě
do značné míry neobvyklých a pro mnohé i neznámých formátů prezentování se podíváme blíže.
Autorka: Mirka Dvořáková, lektorka, mirka.dvorak@gmail.com

Mirka Dvořáková
vystudovala sociologii
a andragogiku na FF
UPOL, v současné
době pracuje jako
odborná asistentka
na Ústavu ped. věd
FF MUNI, lektorka
a metodička, zaměřuje
se zejména na oblast
didaktiky dospělých
a lektorských
dovedností.
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TED

mužům dokonce zakázány kravaty,

myšlenku TEDu po celém světě),

Zkratka TED vznikla spojením tří slov:

všem pak řečnické pulty a jakékoliv

TED-Ed (krátká vzdělávací videa

Technology – Entertainment – Design.

formální uspořádání), zajímavá

s různou tématikou). Přednášky

Poprvé se objevuje jako výroční

a atraktivní (často podpořená

(v současné době více než 3000)

konference, která v sobě spojuje

nějakou formou vizualizace)

jsou zdarma dostupné na webu

právě technologii, zábavu a design,

a srozumitelná pro širokou veřejnost.

www.ted.com.

v roce 1984. Je to nezisková aktivita,

V současné době pokrývají TED

A která témata patří

jejímž základem jsou krátké, pečlivě

aktivity mnohem širší paletu témat

k nejsledovanějším? Nejvíce, téměř

připravené přednášky, které mají

– technologii, vědu, design, obchod,

57 milionů zhlédnutí, má vystoupení

obrovský potenciál ovlivňovat lidi,

zdraví, přírodu, životní prostředí,

Sira Kena Robinsona na téma

jejich myšlení a jednání. Smyslem

komunikaci, osobní rozvoj,

Do schools kill creativity? Mezi dalšími

je podporovat šíření těchto silných

společnost, komunitu a další.

deseti nejsledovanějšími

myšlenek mezi širokou veřejnost.

TED má navíc několik specifických

jednoznačně vedou témata spojená

Vystoupení musí být krátká

typů aktivit, jimiž jsou například TED

s každodenním životem, jako

(maximálně 18 minut, ale spíše

konference, TED talks (audio a video

například řeč těla, moc zranitelnosti,

méně), neformální (původně byly

podcasty), TEDx (akce, které šíří

jak mluvit, aby vám lidé chtěli

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
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naslouchat, v mysli prokrastinátora,

kdy základem je pravidlo 20x20, tedy

FUCKUP NIGHTS

filozofie šťastného života, co tvoří

že každý si pro svůj výstup připraví

Ani toto vyjádření nového formátu

dobrý život či vzhled není všechno.

20 obrázků (slajdů), přičemž každým

prezentování se do češtiny nepřekládá.

U nás se s tímto formátem

z nich se může zabývat 20 vteřin.

Pokud se o to pokusíme, nejvhodněji

prezentování můžeme setkat například

Vystoupení by tak mělo trvat přesně

se jeví podtitul FuckUp Nights: Příběhy

v rámci TEDxPrague, kde bylo od roku

6 minut 40 vteřin.

o selhání. Jde o globální sérii aktivit,

2009 realizováno již 22 setkání s více

Opět se jedná o aktivitu, která se

na nichž lidé sdílí příběhy svých

než 150 řečníky. Jen v loňském roce

pod licencí šíří po celém světě a jejíž

profesionálních selhání. Tento "fuck-

proběhly TEDx aktivity kromě Prahy

výstupy jsou k dispozici online.

up" se může týkat podnikání, práce

i v Plzni, ve Zlíně, Třinci nebo v Liberci.

Více informací je možné nalézt

či vztahů. Setkání mají za cíl především

I tato vystoupení jsou

na www.pechakucha.com.

"oslavit" neúspěch, který je přirozenou

k dispozici online i v češtině.

U nás se první PechaKucha Night

součástí života, rozšířit si díky tomu

A v čem je tento formát inspirativní

konala v roce 2007 v Praze, akce se zde

obzory, poučit se, resp. pro zúčastněné

pro firemní vzdělávání? Především

konají od té doby asi pětkrát ročně,

učit se z chyb někoho jiného. Přibližně

pro svou jednoduchou metodiku:

přičemž koncem dubna se bude konat

desetiminutová vystoupení jsou

stručnost, zajímavost, neformálnost

již 63. pokračování. Témata jsou

doplněna i rozborem/zamyšlením se

a srozumitelnost. Přesně takové by

zaměřena spíše do oblasti umění

nad tím, co si z tohoto selhání odnesli

mělo být vzdělávání, navíc rozdělené

(architektura, design, divadlo, film,

a co by dnes udělali jinak. Více

do kratších bloků s jasnou myšlenkou

fotografie, grafický design, hudba,

informací najdete na webu

srozumitelně předanou účastníkům.

kniha, producent, streetart/graffiti,

www.fuckupnights.cz.

Navíc 18minutové maximum není

teorie, volné umění).

U nás se FuckUp Nights realizují

pro vzdělavatele neznámé – ano,

Dlouhou tradici mají i PechaKucha

pod heslem "Nepoděláš, nevyděláš"

soustředit se dokážeme podle (dnes

Nights v Českých Budějovicích, Brně,

od roku 2014, a to v 10 městech

již starších) výzkumů právě jen okolo

Ostravě, Plzni, Jihlavě, Strakonicích

(Praha, Brno, Plzeň, Ústí nad Labem,

20 minut, podle novějších dokonce jen

a v mnoha dalších městech ČR.

České Budějovice, Hradec Králové,

okolo 10 minut.

Pro firemní vzdělávání je na tomto

Liberec, Ostrava, Zlín, Olomouc).

formátu inspirativní oproti TEDu ještě

Uskutečnilo se již více než 60 akcí.

PECHAKUCHA

větší tlak na prezentační úspornost

Přínos tohoto formátu tkví především

PechaKucha [Pečakuča] je formát,

a rychlost sdělení a celkové

ve významu a důležitosti chyby.

který vznikl původně pro setkávání

komunikace. Toto pravidlo je velmi

Při vzdělávání je to totiž právě chyba,

architektů, designérů a umělců, a to

blízké známému trendu

díky níž se učíme, jejíž analýzou

v Tokiu v roce 2003. Principem

microlearningu, který je založen

získáváme hlubší zkušenost,

PechaKucha je zrychlení původně často

na předávání krátkých ucelených

ale i prožitek, a tedy si pamatujeme

velmi dlouhých přednášek,

myšlenek v několika málo minutách.

lépe. Chyby jsou, či spíše by měly být
prostředkem k učení než obávaným
strašákem, za nějž se máme stydět.
A sdílení chyby, kupříkladu v rámci
systému firemního knowledge
managementu, má i další edukační
aspekt: popsaná chyba slouží jako
námět k diskusi, kde k chybě došlo, jak
jí příště zabránit, jaký měl být optimální
postup řešení apod. V neposlední řadě
chyba slouží také k poučení ostatních.
Podobných formátů je více (EduFórum,
Mashup apod.), většina z nich směřuje
k tomu, co je trendem současnosti
– zkracování, zhušťování a větší
"svižnost" projevu řečníka.
Nastala prostě doba zkracování.
FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
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INSPIRACE

UMĚNÍ VIZUALIZACE
VE FIREMNÍM VZDĚLÁVÁNÍ
Vizualizace neboli názornost je jedním z trendů současného firemního vzdělávání. Populární
jsou nejen kurzy malování a psaní na flipchart pro lektory, ale také knihy, příručky a kurzy
o tom, jak jednoduše a efektivně zachytit myšlenky na poradách, konferencích či jinde.
Autorka: Mirka Dvořáková, lektorka, mirka.dvorak@gmail.com
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Vizualizace je jedním ze základních

na emoce, větší atraktivita

Ke slovu se hlásí nové formáty, které

principů či požadavků na vzdělávání.

a v každém případě lepší

jsou pro účastníky neobvyklé

Důvodů, proč nějakým způsobem

zapamatování informací a jejich

a atraktivnější. S čím se tedy

znázorňovat řečené, je celá řada.

vybavování. Lektoři k tomuto účelu

můžeme v současnosti potkat?

Mezi ty nejdůležitější patří zapojení

využívají různé typy prezentací,

více smyslů při učení se, tedy kromě

zápisu na flip či tabuli, interaktivní

FLIPCHART

sluchu, který při "klasickém"

tabule, ukázky reálných předmětů

FlipchArt je umění využívat flipchart

vzdělávání dominuje, i zraku, snazší

nebo modelů, studijní materiály

tak, aby zápis byl nejen informačně

pochopení (jak víme, jeden obrázek

a texty různých formátů. Ale to už

bohatý, ale i atraktivní

vydá za tisíc slov), možnost působení

účastníci znají a očekávají.

a působil esteticky.

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
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Jedná se především o využívání
různých typů rámů, šipek, odrážek,
jednoduchých postav a tvarů, písma
a barevných ploch a zvýraznění tak,
aby výsledné flipy působily upraveně,
promyšleně a přitažlivě pro účastníky.
Toto umění si lektor může osvojit
třeba na kurzu, kde si můžete vše
vyzkoušet, na vše se zeptat, zjistit,
které fixy, typy pastelů apod. vám
vyhovují. Další možností je sledování
videí, která jsou volně ke zhlédnutí na
internetu, případně v příručkách, které
už jsou také volně ke stažení. Tyhle
varianty ovšem vyžadují pak vše
zkoušet a cvičit doma o samotě.
GRAPHIC RECORDING

či mapu setkání a který je možné dál

SKETCHNOTING

Jde o zachycení vyjádřených myšlenek

využívat třeba pro připomenutí,

Sketchnoty jsou bohaté vizuální

diskutujících či prezentujících lidí

o čem se jednalo, na čem se účastníci

poznámky, které kombinují zápis,

pomocí slov, obrázků a barev.

shodli apod.

kresby a vizuální prvky jako šipky,
rámečky a linky. Jedná se o jakési

Úkolem toho, kdo zaznamenává, je
pouze obsah zaznamenat, a to tak,

GRAPHIC FACILITATION

vizuální mapy sestavené

aby výsledek měl jasnou a srozumitel-

Facilitátor není jen pasivním

z vyslechnutých či vlastních myšlenek

nou strukturu a zachycoval klíčové

zapisovatelem myšlenek, ale aktivním

a nápadů, v nichž se objevuje

body řečeného. Není to ovšem jen

tvůrcem obsahu. Řídí práci účastníků

kombinace toho, co člověk slyší,

vizualizace obsahu, samozřejmostí je

diskuse, navrhuje témata a aktivity

vidí a o čem přemýšlí, a které vznikají

to, že zapisovatel vybírá klíčové body,

tak, aby je provedl procesem výuky či

v reálném čase. Z kurzu, porady,

částečně selektuje, co je/není vhodné

jednání. Zatímco grafický zapisovatel

konference apod. si pak tedy

do zápisu uvést. Výsledkem je "obraz",

pracuje spíše s obrázky, grafický

neodnášíte několik stran poznámek,

který vyjadřuje základní myšlenku

facilitátor se zaměřuje více na slova.

ale jednoduchou, informačně
bohatou kresbu. Bonusem je to, že se
na akci lépe koncentrujete, nutíte se
vybírat důležité informace
a propojovat je, přemýšlet o nich jako
o tom, co má určitou logiku a systém.
V zásadě jde vždy o stejný princip
– vizualizovat řečené pomocí
kombinace slov, obrázků a grafických
prvků. Jen název a způsob využití jsou
odlišné.
Horní obrázek na této straně je
sketchnotem k tématu tohoto článku.
Ano, i takto jednoduše lze graficky
vyjádřit podstatu myšlenek, které
jinak prezentujeme na dvou stranách.

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

|

11

EFEKTIVITA VZDĚLÁVÁNÍ

JAK MĚŘIT EFEKTIVITU
VZDĚLÁVÁNÍ
Efektivita vzdělávání byla, je a bude (nejen) ve firemním vzdělávání stále
skloňovaným pojmem. Článek navrhuje pět možností, jak zjišťovat kvalitu vzdělávání.
Jde o dotazníky, rozhovory, testy, development centra a rating vzdělávání.
Autorka: Jana Trdá, inovátorka, jana@help4start.cz

Jana Trdá
pracovala v řadě
různých pozic
od obchodu až
po pers. ředitelku.
Za posledních 15
let založila několik
firem, neziskovek
a start-upů zejm.
ve vzdělávání a IT.
Je autorkou
či spoluautorkou
několika
odborných knih.
Ve volném čase
převážně maluje.

Je pochopitelné, že když

Popíšeme si nyní pět základních

kvality vzdělávací akce, ale mnohem

do něčeho investujeme nemalou

možností zjišťování efektivity

více svědčí o kvalitě sociální

částku, chceme vědět, zda se

vzdělávání. Jsou to hodnoticí

interakce lektora (umí vyvolat

investice vyplatila. Firemní

dotazníky, rozhovory, testy,

pozitivní emoce) a kvalitě organizace

vzdělávání patří ke standardním

development centra a rating

dané akce (pěkná místnost, dobré

aktivitám většiny společností.

vzdělávání.

občerstvení). Občas se vyskytují i
otázky neemoční, např. Jak využijete

Jak tedy zjistíme, že jsme peníze

12
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určené na vzdělávání investovali

HODNOTICÍ DOTAZNÍKY

nabyté informace; Jak bylo školení

správně? U některých aktivit to

Používají se zpravidla ještě

užitečné apod. Tady je vypovídající

jde snáze než u jiných.

při vzdělávací aktivitě, obvykle

hodnota vyšší, pokud z odpovědí

Chci, aby obchodníci více prodávali?

v papírové podobě. Jejich nejběžnější

na tyto otázky dokážeme rozklíčovat,

Nechám je proškolit a podle jejich

formou jsou tzv. happy sheets, tedy

v čem byla přidaná hodnota školení.

výsledků zjistím, zda to bylo užitečné

otázky zaměřené na emoce. Jak se

Často se hodnotí bodově na škále,

či nikoliv. Ale co s tématy jako je

vám líbil lektor, jak se vám líbily

známkami jako ve škole nebo

třeba komunikace, týmová

materiály… To, že se nám vzdělávání

smajlíky, ale ty nám kromě čísla

spolupráce či asertivita?

líbí nebo nelíbí, však není známka

příliš mnoho neřeknou.

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
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TESTY

ROZHOVORY

Testy se používají méně. Nejčastěji

Rozhovory se používají velmi málo

u témat jako BOZP, účetnictví

pro jejich časovou a organizační

či svařování. Zpravidla jako důkaz

náročnost. Pokud se využívají,

o absolvování zákonných školení nebo

nahrazují nebo doplňují hodnoticí

tam, kde je to jednoduché. Jsou

dotazníky. Zaměřují se na tu část,

rychlým potvrzením toho, jaké

kterou v dotaznících hůře zjišťujeme,

informace se účastníci naučili. A to je

tedy odůvodněný názor, nejen číslo.

právě ta problematická část. Pokud

A když už si s nimi dáme tu práci,

víme, že bude vzdělávání ukončeno

můžeme jít více do hloubky.

testem, určitě to trochu probudí

Rozhovory se tak zaměřují na emoce,

pozornost. Ovšem pozornost

motivaci, případně aplikaci do praxe.

zaměřenou na informace. Jejich

Je to velmi dobrá kombinace, zvláště

zapamatování, ne přemýšlení nad

když probíhá nejen za přítomnosti

nimi. Možná si pamatujete na zkoušky

účastníka vzdělávání, ale i jeho

ve škole – nalít do hlavy spousty

nadřízeného.

informací, které po zkouškách zase
vymizí. Trochu lepší je to u testů

DEVELOPMENT CENTRA (DC)

zaměřených na znalost. Tady se

DC jsou běžnější než rozhovory. Jsou

používají otevřené otázky, případně

rozhodně také organizačně a časově

případové studie. Nad odpověďmi

náročné, jejich výhodou je,

je třeba se zamýšlet, propojovat

že hodnotím v jeden čas a na jednom

informace. Ale pořád pracujeme

místě více účastníků (optimálně šest).

s informacemi, a ty v mozku fungují

Jejich nejběžnější využití je na začátku

jinak než dovednosti. Něco vědět

firemního vzdělávání, kdy lze jejich

neznamená něco umět, nebo dokonce

prostřednictvím určit, jaké

potřebujeme vědět cíl, a zda a jak byl

to používat. Přiznejme si, často víme,

kompetence účastníků rozvíjet.

naplněn), hodnotí také analýzu: jestli

co bychom měli dělat. Víme to, ale

Pro účely zjišťování efektivity

byla provedena a v jaké hloubce.

neděláme. Mezi znalostí a konáním

vzdělávání je však podstatnější jejich

Řeší také emoce a motivaci. Přes

rozhodně není rovnítko.

využití na konci vzdělávacího cyklu,

informace se dostává k dovednosti,

respektive porovnání rozdílu, jaký

aplikaci a zjišťuje také, zda bylo

byl stav na začátku a po ukončení

dosaženo požadované změny.

vzdělávání. DC se zaměřuje na
dovednosti, motivaci a postoje.

CO TEDY URČUJE KVALITU

Neptáme se účastníků na názor,

VZDĚLÁVÁNÍ?

ale skutečnost zjišťujeme tak, že je

Odpověď je snadná – změna.

necháme projít různými úkoly

Vzděláváme se, abychom něco

a sledujeme, jak se chovají, co dělají,

změnili. Změnu si ovšem

jak komunikují.

potřebujeme dobře popsat:
Co chceme, aby se změnilo? Jaký

RATING

očekáváme výsledek? Stanovení cíle

Rating vychází z výhod předchozích

vzdělávání je tedy jeho podstatná

způsobů hodnocení vzdělávání

a nezbytná část. Cesta ke změně

a eliminuje nevýhody především

není jednoduchá a její kroky vedou

v časové a organizační náročnosti

přes emoce, informace, motivaci,

a také subjektivity. Jedná se

dovednosti, postoje a aplikaci.

o sofistikovaný dotazník, který hodnotí

Oddělovat tyto části od sebe je

v podrobně popsané škále různé

nelogické, neznamená to však,

prvky podílející se na kvalitě

že mají ve vzdělávání stejnou váhu.

vzdělávání. Je to cíl vzdělávání

A vyhodnocení míry změny je právě

(chceme-li měřit efektivitu,

vyhodnocením efektivity vzdělávání.
FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
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RECENZE

PŘEDNÁŠEJTE JAKO NA TEDU
S knihami týkajícími se prezentací, prezentačních dovedností a veřejného vystupování
se v posledních letech doslova "roztrhl pytel". Přesto přinášíme recenzi jedné z těch,
která se na toto téma dívá tak trochu jinak.
Autorka: Mirka Dvořáková, lektorka, mirka.dvorak@gmail.com
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Nejen knih, ale i kurzů na téma

pravidla mohou velmi dobře

a je na něm, který si zvolí.

prezentačních dovedností je celá

fungovat, a to i v každodenní praxi

Jako bonus Anderson přidává živý

řada, a pokud jste byli již na třetím,

člověka, který prezentuje nějakou

a čtivý jazyk, i když pro některé

přestává to pomalu dávat smysl,

myšlenku ostatním.

čtenáře může být poněkud

protože rady týkající se například

Kniha vás postupně provede

rozčilující určitá nadbytečnost

postoje při prezentování si navzájem

jednotlivými kroky přípravy

informací, typická pro americké

odporují, jeden lektor či jedna kniha

na prezentaci určitého tématu,

knihy, kdy vše musí být nejen

tvrdí to, druhý lektor a druhá kniha

od zformulování základní myšlenky,

důkladně vysvětleno, ale také

ono. A proč tedy recenze na další

leitmotivu a struktury vystoupení,

ilustrováno na mnoha příkladech.

knihu o prezentování? V čem je tahle

přes styly a nástroje, které může

Pokud tedy chcete vědět, jak si

"jiná"? Kniha s celým názvem

řečník při prezentování využít,

připravit své příští vystoupení, proč

Přednášejte jako na TEDu: Oficiální

až po konkrétní kroky přípravy

nenosit na pódium TED konference

průvodce veřejným vystupováním od

na vystoupení a toho, co se děje

kravatu nebo co je třeba takový

kurátora konference TED, která vyšla

či se může stát při samotném

powerpoint na steroidech, směle

v roce 2016 v nakladatelství Jan

vystoupení. Kniha obsahuje i velmi

se začtěte, stojí to za to.

Melvil Publishing, je opravdu tak

konkrétní rady a doporučení

trošku jiná kniha o prezentačních

například pro přípravu

Anderson, Chris: Přednášejte

dovednostech. Její autor, Chris

powerpointové prezentace, nácvik

jako na TEDu. Oficiální průvodce

Anderson, je od roku 2001

vystoupení, toho, jaký zvolit oděv

veřejným vystupováním

prezidentem a kurátorem neziskové

(a to včetně jeho barevnosti

od kurátora konference TED.

organizace TED Conferences a tuto

a přiléhavosti) až po mentální

Brno: Jan Melvil Publishing, 2016.

knihu vytvořil na základě zkušeností

přípravu a práci s trémou těsně

s přednášením právě na tomto typu

před vystoupením.

konferencí.

Chris Anderson radami opravdu

Základní tezí knihy je myšlenka, že

nešetří a kniha působí dojmem,

prezentační gramotnost se dá naučit,

že odkrývá know-how jeho a jeho

stačí, když máte myšlenku, kterou

týmu. Doporučení jsou provázena

chcete sdělit (a která má moc "měnit

odkazy na jednotlivé TED talky

svět" nebo měnit pohled lidí na svět),

(které jsou k dispozici zdarma

a slova, tedy srozumitelný

online), na kterých dokládá,

a "společný" jazyk, kterým ji sdělíte

o čem právě píše. Zároveň je na ní

ostatním. Anderson v knize vytvořil

osvěžující to, že za základ

určitý koncentrát z toho, jaké

prezentačních dovedností

zkušenosti získal během patnácti let,

nepovažuje dodržování nějakých

kdy pomáhal řečníkům připravovat

přesně daných, univerzálních

se na jejich vystoupení v rámci TEDu

pravidel, která „vždy fungují“, ale

(o tomto typu prezentování se

staví na neformálnosti, autenticitě

dozvíte více v článku výše) a z obrov-

řečníka, jeho uvěřitelnosti,

ské popularity tohoto typu

myšlence, kterou může sdělit

prezentování lze soudit, že tato

mnoha různými způsoby

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

O ČEM SE MLUVÍ

CO JE VIRTUÁLNÍ A ROZŠÍŘENÁ
REALITA
Virtuální (VR) a rozšířená (AR) realita se objevily mezi trendy ve firemním vzdělávání pro letošní
a následující roky. Co oba pojmy znamenají, v čem se liší a jak mohou přispět k efektivnějšímu
vzdělávání ve firmách různých typů?
Autor: Ondřej Staněk, konzultant, lektor a mentor, Staněk Consulting, ondra@stanekconsulting.cz

Pojem virtuální realita (nebo také VR)

Díky novým technologiím začala

budete rozmlouvat s virtuálním

označuje počítačem simulované

virtuální realita nacházet využití kromě

rodilým mluvčím v nejrůznějších

prostředí, které uživatel vidí přes

zábavního průmyslu také například

životních situacích.

speciální brýle a se kterým je mu

na univerzitách jako pomůcka

Augmentovaná neboli rozšířená

umožněno do určité míry interagovat.

ve vzdělávání, v lékařství při diagnóze

realita (AR) využívá obraz skutečného

Virtuální realita kombinuje zpravidla

pacientů, v armádě při výcviku nových

prostředí, do kterého jsou počítačově

prvky vizuálního, zvukového

pilotů nebo ve stavebnictví

dodány nejrůznější digitální objekty.

a hmatového vjemu.

a inženýrství.

Příkladem použití rozšířené reality

Její původ sahá do roku 1962, kdy

Ve firemním vzdělávání se pak virtuální

může být tištěná učebnice, která se

spatřil světlo světa stroj sestavený

realita osvědčuje například jako

promění v interaktivní pomůcku,

Mortonem Heiligem – Sensorama.

pomůcka pro školení požární ochrany

jakmile je na její stránku natočena

Tento podivuhodný, plně mechanický

(Fire Safety Training od Quytech), která

kamera mobilního telefonu.

přístroj, vybavený obrazovkami,

dokáže interaktivní formou zajistit,

Na obrazovce telefonu se okamžitě

větráky, naklápěcí židlí, a dokonce

že si zaměstnanci osvojí základní

ukáže prostorový model ilustrující

i vstřikovači odéru, umožňoval svému

návyky, které jim mohou pomoci

probíranou látku. Dotykem je pak

uživateli zažít jízdu na kole

při požáru na pracovišti (klikněte zde

možné tyto modely natáčet, zvětšovat

po americkém Brooklynu všemi

a spusťte si video).

a dopodrobna zkoumat.

smysly. Od doby, kdy jste si mohli díky

Pokud hledáte nové způsoby tréninku

Sensoramě plnými doušky vychutnat

a výuky cizích jazyků, pomoci může

Jaký je tedy hlavní rozdíl mezi VR a AR?

cyklistický výlet ulicemi velkoměsta

například aplikace Mondly (klikněte zde

Ten nejzásadnější spočívá v tom, že AR

a nevstat přitom z křesla, uteklo již

a spusťte si video) od stejnojmenné

pracuje s reálným prostředím, zatímco

více než 50 let.

společnosti, pomocí níž

VR zobrazuje pouze prostředí uměle
vytvořené.
Ve virtuální realitě můžeme zažít zcela
nový svět, proletět se vesmírem,
případně se v mžiku ocitnout
na tropickém ostrově.
Rozšířená realita staví na základě
reálného světa, do kterého doplní
takový objekt, který si zrovna přejeme.
Pro lektory není bez zajímavosti, že se
virtuální realita osvědčila v oblasti
klinické psychologie jako pomůcka
pro léčbu nejrůznějších fóbií, jako je
například arachnofobie, strach z výšek
nebo strach z veřejného vystupování.

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
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ROZVOJ LIDÍ VE FIRMĚ

HOLISTICKÝ PŘÍSTUP A TALENT
MANAGEMENT V PRÁCI S LIDMI
Přemýšlíte také někdy o tom, jak co nejvíce provázat práci s lidmi se strategií celé
organizace? Aby obě oblasti šly ruku v ruce a byly dostatečně provázány?
Autorka: Lea Mentlíková, edudesignérka, Court of Moravia, lea.mentlikova@courtofmoravia.com

Lea Mentlíková
je talentovou
edudesignérkou
s přesahem
z designového
a herního myšlení
působící na palubě
svobodné posádky
Court of Moravia.
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ORGANIZACE JAKO BUŇKA

Však to znáte, něco se ve firmě stane

její DNA, chování a návaznosti.

Organizace je velmi komplexní sys-

a zamává to s celým systémem.

Jak to ale udělat?

tém pohybující se v neustále se

Cílem vedení je čas růstu této buňky

měnícím prostředí vyžadující

protáhnout na co nejdelší dobu

NA KOMPLEXNÍ VÝZVY PLATÍ

adekvátní reakce. Uvnitř má jádro

s využitím toho, co má "doma"

KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP

skládající se z DNA firmy, tedy z vize,

za zdroje. Netřeba více zdůrazňovat,

Jednou ze základních podmínek

mise, hodnot a strategie, a jeho fun-

jaká je to výzva, protože všechny

vysoce kreativního a funkčního

gování podporují mitochondrie – lidé

prvky v buňce mají tak trochu svoji

řešení je to, aby na něm pracoval

zastávající funkci dodavatelů energie

hlavu. Aby buňka fungovala,

multioborový tým. A to se za mě týká

do systému. Jádro i lidi plavou

potřebuje, aby vše do sebe zapadalo

i tématu práce lidí v organizaci,

v roztoku cytoplazmy obsahující

a navazovalo, a proto, když se

na které je často HR ve firmě úplně

firemní kulturu a v něm se odehrává

bavíme na téma strategické práce

sám/a. Nastiňme si tři expertizy,

mnoho chemických reakcí určujících,

s lidmi v organizaci, potřebujeme mít

které nás společně mohou dovést

jaký má buňka metabolismus.

na paměti stále celou buňku,

ke komplexnímu přístupu:

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ LIDÍ VE FIRMĚ

Designové myšlení: je kreativní

Systémové myšlení: je holistický

Z těchto důvodů dochází k zásadnímu

mindset, který má k dispozici

způsob myšlení o procesech v orga-

posunu – rozvoj lidí nemá na starosti

soubor metod vedoucí k efektiv-

nizaci. Řeší, jak jsou v něm

pouze HR oddělení, ale všichni

nímu řešení nových výzev. A to přes

uspořádány jednotlivé prvky a jak

manažeři/teamleadeři, včetně vedení,

pochopení fungování lidí v systé-

se vzájemně ovlivňují. V ideálním

jsou zodpovědní za vytvoření

mu, jejich potřeb, ale také toho, co

případě také zahrnuje pochopení

adekvátní talentové strategie. Kdo má

je proveditelné. Aby designové

mentálních modelů v organizaci.

znát lépe lidi než jejich team leader?

myšlení fungovalo, musí být

Čímž myslím doslova "zažrané"

TM klade také důraz na správnou

spojené s další expertizou, za naším

vzorce chování a subjektivní

formu rozvoje. Lidé potřebují

účelem s talent managementem.

chápání věcí u každého

personalizovaný rozvoj, aby pro ně

Více informací na

zaměstnance, které zpravidla

měl skutečný dopad. Je potřeba

designthinking.ideo.com.

nejvíce stojí v cestě rozvoji.

sáhnout po akademiích nadesignova-

Integrovaný talent management

Mentálním modelem v příběhu

ných účastníkům na míru, které

(TM): realizované studie (např.

"Císařovy nové šaty" je obraz

využívají různorodých forem rozvoje:

CIPD: The war on Talent?) poukazují

vládcovy důstojnosti, který brání

simulace, mentoringu, stínování nebo

na to, že na trhu jsou úspěšné ty

lidem vidět jeho nahotu.

on-the-job tréninků.

organizace, které umí získat,

Dále je TM integrován do kultury

rozvíjet a udržet talentované

ESENCE INTEGROVANÉHO TALENT

organizace, což znamená, že se do

pracovníky. V definici toho, kdo je

MANAGEMENTU

práce se zaměstnanci propsala vize,

talent, došlo za posledních patnáct

Na začátku jsem zmiňovala organizaci

mise i hodnoty, kde jako vzor fungují

let k velkému posunu. Už to není

jako buňku. Moderní pojetí TM se

leadeři, a tím dochází k prosakování

specifických top 5 % pracovníků.

označuje za integrované, protože je

kultury k dalším zaměstnancům.

Moderní TM se dívá na jednotlivce

TM integrován do celkové strategie

V neposlední řadě je TM integrován

a řeší, jaké má talenty, k čemu

organizace. Ta se staví na základě vize

také do procesů organizace,

osobnostně tíhne, a tedy zda sedí

(kam se chceme dostat za x let), mise

se kterými se vhodně doplňuje

na správné židli. Jestli mu

(proč existujeme) a hodnot (jak se tam

a navazuje (nestojí tedy zvlášť). Talent

organizace tvoří správné podmínky

dostaneme). Podle strategie se skládá

management je systém o 7 oblastech:

pro rozvoj směrem ke strategickým

kompetenční model, vybírají noví

1. Talentová strategie organizace

cílům, jestli jej adekvátně odměňuje

zaměstnanci tak, aby organizace měla

a plánování

apod. Integrovaný TM se tedy

správné talenty se správnými

2. Hledání a nábor zaměstnanců

posunul na roveň pojmu řízení

dovednostmi ve správný čas

3. Řízení výkonu

lidských zdrojů.

na správném místě.

4. Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců
5. Plánování nástupnictví
6. Rozvoj leadershipu
7. Plánování benefitů
Organizace se každý den vypořádávají
s mnoha výzvami. Integrovaný talent
management nabízí možnost, jak
získat konkurenční výhodu skrze lidi
v organizaci. To má svůj význam
i v dobách ekonomické krize, kdy
holistický TM umí podpořit organizaci
v tom, aby se s novou situací rychleji
vypořádala (viz CIPD: Chartered
Institute of Personell and Development),
a to je příležitost, kterou je potřeba
nepropásnout.

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
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OTÁZKY & ODPOVĚDI

NEBOJTE SE FUCKUPŮ,
DĚLAJÍ JE I ÚSPĚŠNÍ!
V tomto čísle Firemního vzdělávání jsme se zeptali zajímavých osobností na otázku:
"Který největší fuckup (přešlap, omyl) jste ve své kariéře zažili? A co jste z něj naučili?"
Vzpomínám si, že v jedné firmě jsme si museli na rok vybrat 1–2 školení z nabídky. Většinou to probíhalo cestou
nejmenšího odporu a člověk si vybral školení, o kterých si myslel, že mu k něčemu mohou být. Počkal, až ho na ně
pozvou, absolvoval a hotovo. Rozvoj by dodán. Tato vzpomínka myslím dobře ilustruje můj omyl ze začátku mé
kariéry, že tréninkové oddělení je zodpovědné za veškerý rozvoj. Kdo je tedy ve firmě zodpovědný za rozvoj
pracovníka, resp. u koho pracovníci vnímají tuto odpovědnost? Je to manažer? Pracovník? Tréninkové oddělení?
Nebo všichni dohromady? Tréninková oddělení ve firmách se často snaží tuto zodpovědnost přebírat na sebe, což
může přinášet mylný dojem, že kdo nechodí na workshopy či nestuduje online kurzy, tak se nerozvíjí. Troufnu si
říct, že když byste se ve většině firem zeptali na otázku: "Jak se firma stará o váš rozvoj?", dostalo by se vám
odpovědi typu: "Máme hezkou nabídku školení, kurzy angličtiny jsou fajn, to poslední školení na komunikaci bylo
výborný." Snažím se netlačit pracovníky a manažery do formálních kurzů, aby si obě strany udělaly čárku.
Je dobré se ptát zadavatelů na to, čeho chtějí dosáhnout. A nebát se vysvětlit, že některé věci nevyřeší ani
sebelepší workshop. A hlavně rozvíjet manažery v tom, jak využívat každodenní zkušenosti k rozvoji svých lidí.
Marek Mičienka, Training & Development Manager, UPC Česká republika, s.r.o.
Před lety jsem tvořil jedné firmě profesionální prezentaci na vyhlášení soutěže. Mělo se jednat o značné množství
slajdů, na každém z nich logo soutěže. Hlavní barvou loga byla šedá. Slajdy jsem nadesignoval, odeslal, nakonec
vše upravil a odevzdal. Dostalo se mi díků a vstupu na galavečer a slavnostní vyhlášení. Vypadalo to, že se bude
jednat o velký úspěch. Když jsem však vešel do sálu a podíval jsem se na plátno, krve by se ve mně nedořezal.
Na plátně přede všemi svítilo slovo, které označuje nesnášenlivého člověka. A na dalším slajdu opět a na dalším
slajdu opět. Jak to? Ukázalo se, že pokud projektor vysílá šedé logo na šedý podklad, nebude vidět a zřetelný
bude jen nápis v jiných barvách. Sesunul jsem se na židli a přál si, abych se propadl do země. Celý večer byl
naštěstí organizátorsky dobře zvládnutý a všichni si ho nesmírně užili a prezentace s oním slovem byla středem
konverzace všech. Od té doby chodím prezentace tohoto kalibru předávat a implementovat osobně.
Ondřej Staněk, lektor a konzultant
Změna v kariéře je těžká věc v každém věku. Myslím, že můj největší přešlap byl spojen právě s touto změnou,
a to docela nedávno. Viděl jsem krásnou (zvenčí) firmu, známého inspirativního majitele, který mi nabízel krásnou
pozici. Něco mi říkalo, dávej si pozor. Říká se tomu intuice. Přátelé mě varovali. Já neposlouchal, viděl jsem vizitku
se skvěle znějícím názvem pozice, velké auto… Podepsal jsem. A ejhle, už za pár dní se vše začalo projasňovat
nebo spíše kalit. Mé odpovědnosti, i s tou úžasnou vizitkou, se smrskly na příkazy od majitele. Po šesti měsících
jsem byl pro pokoj obou stran z kola ven. Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají. Když vás budou lapat, vyjasněte si
dobře očekávání. Zeptejte se lidí v dané firmě, zeptejte se dodavatelů, jaké to tam opravdu je. Věřte své intuici.
David Vrba, partner, COCUMA a DigiSkills, executive coach a mentor
Začal jsem pracovat v jednom callcentru jako manažer a mým úkolem bylo vést pobočky po celé republice. Nikdy
jsem v callcentru nepracoval, a tak jsem tápal, co a jak je třeba dělat. Na začátku jsem přemýšlel o tom, že bych si
měl sednout k portu jako každý řadový telefonní operátor a zkusit prodat alespoň jedno pojištění. Nakonec jsem to
neudělal: byla v tom obava, že po telefonu nic neprodám a že si telefonní operátoři řeknou, že šéfa, který neumí
jejich práci, si nebudou vážit. Tak jsem si k portu nikdy nesedl a nikdy nic nenavolal. A to byl totální přešlap.
Opak se stal pravdou: nikdy jsem si pak nezískal srdce těch tvrdě pracujících lidí u telefonů. Všichni věděli,
že jsem TO ani nezkusil. A já jsem to měl, a jak vidíte, pořád mám v sobě. Poučení, kterého se držím, je to,
že když něco chci po svých lidech, tak to já sám musím alespoň zkusit. Nemusí se to podařit, ale jsem u toho.
Jiří Bréda, lektor, Mise HERo
Před mnoha lety jsem nastoupila na pozici HR ředitelky do jedné firmy a nechala se unést značkou firmy a vizí
toho, co bylo třeba v oblasti HR řešit. Znělo to vše jak z pohádky. Co jsem bohužel nedostatečně prozkoumala,
bylo hodnotové nastavení celé firmy i moje vlastní. Kdybych to bývala udělala, bylo by od začátku jasné, že naše
hodnotové systémy neladí. Hodnoty jsou obrovské hybné síly, ať už si jich jsme u sebe a druhých vědomi nebo ne.
Tato zkušenost mne dovedla k hluboké reflexi. Začala jsem si uvědomovat, jak jsou pro mne důležité hodnoty jako
integrita, respekt, růst, důvěra a rovnováha. Zanedlouho jsem dostala nabídku pracovat pro firmu, jejíž hodnotové
nastavení bylo velmi podobné tomu mému. A díky tomu jsme také dlouhou dobu mohli být skutečnými partnery.
Dagmar Suissa, facilitátorka a koučka
Myslela jsem si, že jako zralý člověk a manažer bych měla umět navázat fungující osobní vztah s každým typem
člověka na pracovišti. Poznání, že to tak nemůže být, tehdy dost bolelo. Díky tomu jsem se naučila nebrat si
osobně důsledky asociálního, agresivního nebo psychopatického chování.
Pokud se dnes s takovými projevy setkám, nejsem ráda, ale vím, co s tím.
Hana Caltová, HR Director, Kofola ČeskoSlovensko a.s.
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Chcete, aby byla zpětná vazba
k něčemu? Zapomeňte na sendvič!

Z obálek časopisů a televizních
obrazovek se zdá, že na co
známí lidé sáhnou, to se jim
daří. Ale tak to přece v životě
nechodí! Úspěch bývá často
vykoupen výživným průšvihem,
bankrotem nebo zklamáním
nejbližších – zkrátka fuckupem.
Celosvětový fenomén Fuckup
Nights, během kterých známé
a zdánlivě vždy úspěšné
osobnosti hovoří o věcech,
které se dvakrát nepovedly,
má nyní i svou českou verzi.

O důležitosti zpětné vazby bylo
napsáno již mnoho. Zpětná vazba
může pomoci nasměrovat,
přináší sebeuvědomění, zjištění,
jak nás vidí druzí a jak jsme na
tom v porovnání s ostatními.
Společnosti si to uvědomují
a vysílají svoje zaměstnance
na mnohá školení a tréninky,
jak dávat zpětnou vazbu.

Pravda o work-life balance.
Možná je to všechno jinak!
Work-life balance je velmi
populární téma poslední doby,
kde se ale najednou vzalo?
Proč jsme o něm před lety téměř
nemluvili a proč mu připisujeme
takovou hodnotu právě teď?
Co když se jen někomu nechce
pracovat, nebo má jiný problém
a work-life balance (neboli jakási vyváženost práce
a osobního života) je prostě báječně znějící výmluva?

Může být firemní kultura zabiják
leadershipu?
Nároky na manažery v oblasti
leadershipu se stále zvyšují
a očekávání jdou ruku v ruce
s rostoucí náročností firemních
cílů. Dostupné literatury o tom,
co a jak má správný leader
naplňovat, jsou v oddělení
osobního rozvoje plné regály.
Kurzů leadershipu v různých
kvalitách také.

Tyto a další články najdete na
www.hrnews.cz
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TED konference ukázaly
celému světu, jakou sílu může
mít mluvené slovo.
Že mluvená řeč může být
silnější než psaný text
– ovšem jen tehdy, je-li pečlivě
promyšlená a bravurně
pronesená. Kniha hlavního
tvůrce a kurátora TED
konferencí vás naučí, jak se
stát charismatickým rétorem.
Ať už jde o firemní prezentaci,
přednášku či jakýkoli jiný
projev.

Kim Scottová přichází
po dlouholetých zkušenostech
s vedením týmů s novým
pojetím efektivního
managementu – radikální
otevřeností. Přístup vychází
z myšlenky: pokud chcete
dobře šéfovat, musíte
v prvé řadě projevovat osobní
zájem o své podřízené
a zároveň jim poskytovat
jednoznačnou zpětnou vazbu.
A také ji umět přijímat.

Více informací a objednávky na
www.melvil.cz

