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V rámci konference FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2018 se uskutečnila série šesti
workshopů. Volba jejich témat i facilitátorů byla v evaluacích hodnocena velmi
vysoko, proto nabízíme našim čtenářům možnost prohloubit své znalosti, ale
především dovednosti v prakticky zaměřených workshopech. Ano, minimum
teorie a vše aplikované do vaší praxe - přesně takové budou podzimní workshopy
Firemního vzdělávání, které se uskuteční v říjnu a listopadu 2018. 
A která témata vás čekají?
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VYZKOUŠEJTE SI LEARNING 

DESIGN A DALŠÍ TÉMATA V PRAXI
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Firemní vzdělávání není jen e-časopis, ale od letoška pod touto značkou najdete  
i konference a workshopy. Stále však vymýšlíme nové služby, proto nyní můžeme
představit horkou novinku - Přehled prostor pro konání firemních akcí, setkání se
zaměstnanci, jednacích místností, školení či teambuildingů. 
Začínáme skromně - s 12 prostory, kde můžete svou akci objednat a uspořádat. Ale již nyní
připravujeme širší seznam - těšte se na něj v příštím roce! Přehled prostor naleznete jako
přílohu k tomuto vydání e-časopisu, kterou si můžete stáhnout a vytisknout třeba  
na nástěnku, poslat kolegovi či asistentce, která má podobné akce na starost. 
Věříme, že tuto novou službu uvítáte a bude vám k užitku.

POŘÁDÁTE FIREMNÍ AKCI, 
ŠKOLENÍ, TEAMBUILDING?
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Learning Design - Jak navrhnout skvělý workshop od Brano Frka 
Learning Design - Jak vytvořit kvalitní vzdělávací program od Brano Frka 
Jak zavést gamifikaci do firemního vzdělávání od Jiřího Brédy 
Jak zavést narativní přístupy do firemního vzdělávání od Mirky Dvořákové 
Zavádění systému hodnocení a supervize interních trenérů od Tomáše Langera 

Workshopy se uskuteční ve dnech 31. 10. 2018 a 27. 11. 2018 v prostorách
Konferenčního centra Greenpoint v Praze 10.

Podrobnější program, časování a další detaily naleznete na webu www.firemnivzdelavani.eu/workshopy. 
Ve Firemním vzdělávání zkoušíme jít cestou inovací. Vyzkoušejte proto naše netradiční pojetí, kdy v jeden den můžete
absolvovat jeden nebo dva z nabídky tří workshopů přesně podle vaší volby! 
A samozřejmě za výhodnou cenu - jeden workshop za 3 000 Kč, dva za 5 000 Kč (vč. 0 % DPH).

http://www.firemnivzdelavani.eu/workshopy
http://www.firemnivzdelavani.eu/casopis
https://tomaslanger.typeform.com/to/wvTzDn
http://www.firemnivzdelavani.eu/workshopy
http://www.firemnivzdelavani.eu/workshopy
http://www.firemnivzdelavani.eu/workshopy


Autor :  Tomáš  Langer

Jak se za dobu vašeho působení  
v HR změnilo firemní vzdělávání? 
Změny jsou výrazné, stále
intenzivnější a k dobrému. Stále více
se učíme individuálně, skládáme si
vlastní mozaiku znalostí, dovedností
a zkušeností, které chceme  
a potřebujeme získat. Zároveň to vše
potřebujeme sdílet mezi sebou  
a obohacovat se navzájem. Tím se
nabyté zkušenosti dále rozšiřují  
a podněcují naši zvídavost. 
Veřejné kurzy nebo hotové formáty
kurzů poskytované širokým
spektrem dodavatelů zdaleka
nestačí. Pokud potřebujeme
smysluplnou a opravdu přínosnou  

Jak se změnilo firemní vzdělávání pohledem zkušené manažerky? Na které oblasti se v Kofole
klade největší důraz? Které projekty se podařilo rozjet a jak lze vyhodnotit jejich účinnost?

F I R EMN Í  V Z D Ě L Á V ÁN Í    |    3

Hana Caltová je HR
Director v Kofole
ČeskoSlovensko, kde
od roku 2016 pečuje
o lidské vztahy. HR
chápe jako zkratku
pro human relations
a jejím cílem je
rozvíjet tyto vztahy  
na evropské úrovni,  
a to s respektem  
k tomu, co vybudovali
její předchůdci.

aktivitu, vždy je to o náročné
společné přípravě s lektorem  
a případně i konzultantem  
a výsledek je ušit na míru. Na prvním
místě při výběru již dávno není cena,
ale kvalita referencí a osobní
zkušenost s lektorem. 
 
Mají na tyto změny vliv moderní
technologie? 
Technologie se staly významným
prvkem a velkou podporou osobního
rozvoje. Díky nim můžeme
ovlivňovat, spoluvytvářet  
a přizpůsobovat si intenzitu a rozsah
vzdělávání. Prostřednictvím
sociálních sítí se spojujeme do  

komunit, kde sdílíme zájem o určitá
témata a učíme se jeden  
od druhého. Setkáváme se online  
s lektory na druhém konci světa  
a díky tomu se učíme v širších
souvislostech. Toto živé prostředí
téměř nemá hranice a je výzvou  
pro prezenční výuku i tradiční formy
např. univerzitního studia. 
Na druhou stranu, pokud dokážete
připravit opravdu originální program
mimo prostory firmy či domova zcela
bez techniky, zájem je zaručen.
Potřebujeme se odpojovat, sednout
si na trávu, nechat se oslepit
sluníčkem, namočit se, mrznout,
zadýchat se, umazat. 

ROZHOVOR

NEZBYTNOST VZDĚLÁVÁNÍ 
JE NEZPOCHYBNITELNÁ
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vazbou, ve výrobě dva a ve skladech
jeden celodenní workshop. Vedoucí
pracovníci dvojnásobek, a to vše  
v průběhu dvou let, se třemi lektory,
při velké sezónnosti  
a nepravidelnosti naší výroby. 
 
Které HR projekty se podařilo  
v Kofole rozjet? 
Pracujeme na projektu rozvoje  
a podpory lidí, kteří mohou
směřovat na klíčové pozice, nebo  
na nich již jsou. Další projekt je
zaměřen na střední management.
Projektově řídíme i metodiku
vyhledávání a výběru zaměstnanců
a jejich uvedení a adaptaci  
ve společnosti. Začali jsme
projektově řídit rozvoj a realizaci
trainee programů, které se díky
tomu začínají zásadně měnit. Dále
jsou to implementační projekty  
v rámci rozvoje personální části
firemního ERP systému v celé
skupině, která neustále roste.
Zahájili jsme projekt aktualizace,
přeformátování a doplnění všech
interních směrnic či pokynů HR tak,
aby byly stravitelné a uživatelsky
příjemné. Běží nám projekt
implementace technologické
platformy pro řízení rozvoje  
a vzdělávání a také pro řízení
vyhledávání a výběru zaměstnanců. 
 
Jak je to s projekty v Kofole? 
V Kofole nemáme projektovou
kancelář. Vytvořili jsme neformální
a otevřenou skupinu projektových
manažerů, abychom sdíleli
zkušenosti z projektů a navzájem  
se podporovali. 
 
Jsou některé i v oblasti
vzdělávání a rozvoje lidí? 
Krom uvedených je to třeba
akademie prezentačních dovedností
pro senior brand manažery.
Rozsáhlé je také jazykové
vzdělávání. Působíme v šesti zemích
a potřebujeme si rozumět, mít
společný jazyk pro strategickou část
komunikace ve skupině, která
představuje malý Babylon. 

ROZHOVOR

Od roku 2016 pečujete o lidi  
v Kofole. Co vás na vzdělávání  
v tomto segmentu nejvíce
překvapilo? 
Není snadné získat si pozornost  
a trpělivost při poctivé přípravě
rozvojové aktivity pro skupinu lidí.
Potřebujeme lidi zaujmout, vzbudit  
v nich zvědavost a zájem, takže  
i způsob komunikace je důležitý.
Často se potýkáme s kombinací velké
touhy po osobním rozvoji a malé
ochoty dát k dispozici svůj čas a úsilí.
Zvědavost a zvídavost se dnes jeví
jako klíčové pro přežití vlastního
profesionálního života. Maximální
perspektiva aktivní práce je dnes
dlouhá téměř padesát let a nebude se
zkracovat. Zde vstupuje do hry naše
poznávací kapacita, ale to je téma na
velmi odbornou diskuzi. 
 
Jaký největší oříšek jste v oblasti
vzdělávání v Kofole řešila? 
Před dvěma lety jsme začali budovat
nový formát rozvoje managementu
prodeje. Je to téměř sedmdesát lidí
rozdělených podle rolí do tří úrovní
programu a ty se dále rozpadají  
na malé skupiny. Tito lidé se pohybují
po celé ČR a my jsme potřebovali
během 8 měsíců realizovat úvodní
zážitkový den, 6 celodenních
workshopů pro upřesnění potřeb,
čtyři půldenní diskuzní skupiny užšího
managementu pro finalizaci zacílení
programu a třicet osm tréninkových
dnů na různých místech. To vše se
dvěma externími lektory. Byl to
takový pytel oříšků, že se z nás téměř
staly veverky. Hodně nám pomohl
interní tým trenérů prodeje, bez jejich
aktivního zapojení by to vůbec nebylo
uskutečnitelné. Téměř všichni
účastníci také v lednu letošního roku
absolvovali mezinárodní certifikaci, to
byla velká satisfakce. 
Další výzvou podobné povahy jsou
rozvojové aktivity zaměstnanců
výroby a skladů. Je to skupina více  
než sedmi set lidí v Mnichově Hradišti,
Krnově a Rajecké Lesné. Všichni
absolvovali development centrum  
s následnou individuální zpětnou  

Průběžně je v malých skupinách  
a individuální výuce zapojeno okolo
200 lidí, což představuje velké finanční
náklady. Připravujeme změny, pevnější
pravidla, podmínky a také certifikace,
aby vynakládané prostředky byly
opravdu efektivní.  
 
Jak měříte jejich výsledky? 
Zejména kvalitativně, zajímá nás
návratnost očekávání, ROE a pak
dopad do praxe, stejně jako sdílení
nabytých znalostí a dovedností dále  
do společnosti. Pro svůj tým jsem
vytvořila metodickou mapu, která
personalistu vede od identifikace
rozvojových potřeb na základě
strategie firmy až po již zmíněné
zhodnocení ROE a návratu na začátek
celého cyklu. Je v tom obsažen zdravý
rozum, Kolb i Kirkpatrick. Nováček
mapu dostane bez komentáře  
k přečtení, trochu se vyleká a pak si to
začneme vysvětlovat. 

Někdy je užitečné se
odpojit, sednout si
na trávu, nechat  

se oslepit sluníčkem,

namočit se,

mrznout, zadýchat
se, umazat.

“



ROZHOVOR  |  INFOGRAFIKA
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Rádi bychom se
této oblasti
věnovali  
v budoucnu
systematičtěji, ale  
i neformálně to
funguje docela
dobře. 
 
Odkud čerpáte
inspiraci pro svůj
rozvoj? 
Pokud jde o můj
osobní rozvoj,
připomíná se mi
pohádka Malá
mořská víla  
a odpověď hlavní
hrdinky na otázku,
zda se chce stát
lidskou bytostí:
Chci to, chci to
všechno. Mám
potřebu zažít co
nejvíc na vlastní
kůži. Jsem hodně
zvědavá a chtěla
bych umět
spoustu věcí.
Rozvoj  
v oblastech, které
se týkají mé práce,
je úplně přirozeně
akcelerován
úžasným rozvojem
agendy týkající se
lidí ve firmách.
Zdaleka nestačím
všechno sledovat,
číst a poslouchat
tak, jak bych
chtěla. Mám  
v tomto směru
spoustu snů,
jejichž splnění se
nemůže do mého
života vejít, a jsem
vděčná za vše, co
se povede. Ten
zbytek si nechám
na příště… 

Je to nakonec jednoduché a vede nás
to správnými cestami. Tam, kde je to
smysluplné a efektivní, usilujeme i o
exaktnější metody. Součástí zpětné
vazby na dopady rozvojových aktivit  
v oddělení prodeje se pravděpodobně
stane mezinárodní nezávislý
průzkum, který dlouhodobě měří
kvalitu prodejního týmu
prostřednictvím zpětné vazby od
klíčových odběratelů v oblasti retailu.  
 
Vzdělávání zaměstnanců bylo chvíli
považováno za nutné zlo, později za
benefit a nyní o něm hovoříme jako
o nezbytnosti. Jak to vnímáte vy? 
Nemám příklad, ve kterém by
vzdělávání hrálo roli nutného zla.
Benefit je to obrovský a já velmi
oceňuji, že mohu s akcionáři  
o investicích do rozvoje a vzdělávání
úspěšně vyjednávat. Tím nechci říci,
že je to snadné. Čím lépe jsem
připravena, tím je šance na úspěch
větší. Nezbytnost vzdělávání je
nezpochybnitelná, už jsem to  
v našem rozhovoru zmínila. 
 
Jak motivujete své zaměstnance  
k neustálému rozvoji? 
Motivace je hlavně vnitřní motor
každého z nás, který můžeme zvenku
do jisté míry stimulovat. Otevírat
zaměstnancům možnosti, dávat jim
perspektivu, pomáhat najít smysl
vlastního rozvoje a pak to celé dobře
udělat. Jinak to nikam nevede. 
 
Věnujete se také mentoringu  
studentů a absolventů VŠ.
Uplatňujete mentorování  
i v Kofole? 
Ucelený mentoringový program
nemáme. V týmech samozřejmě
mentorujeme, ve vztahu k ostatním
zaměstnancům tehdy, když je to
potřeba. Postupně skládáme nefor-
mální skupinu mentorů, kterým to jde
a umí s lidmi pracovat. Ti působí  
v našich trainee programech, a pokud
chtějí, podporujeme je v jejich rozvoji. 



Autor :  Ondřej  Staněk ,  lektor  Top  Vision ,  info@topvis ion .cz  

Jak vnímáte v kontextu firemního
vzdělávání rozdíly mezi generacemi
X, Y a Z? 
Na jednu stranu jsem k tomuto
umělému rozdělování generací
částečně skeptický a nesouhlasím  
s některými často slýchanými
nálepkami. Třeba, že jsou mileniálové,
tedy generace Y, líní, narcističtí  
a nechce se jim vzdělávat. Na druhou
stranu některé rozdíly musím  
z praxe potvrdit. 
 
Můžete uvést konkrétní příklad? 

Lektor ,  startup  mentor  a  přednášející  na  vysoké  škole .  Pro  Top  Vision  vede  kurzy
Prezentační  design  budoucnosti ,  Chytrá  vizualizace  dat  v  prezentacích  a  další .

Generace Y a Z jsou při školeních
mnohem komunikativnější. Setkávám
se s tím třeba na kurzech prezentačních
dovedností, které vedu pro Top Vision.
Lidi z těchto generací je mnohem
jednodušší dostat do fáze, kdy s vámi
chtějí diskutovat, sdílet svůj názor.
Nemají ani problém se zpětnou vazbou.
Nezažili už minulý režim, nikdo jim
nikdy neříkal, ať si své názory mimo
rodinu nechávají pro sebe. Navíc i při
výchově byl jejich názor brán víc v
potaz. Generace X se naopak do
diskuze tolik nepouští, nedávají svůj  

názor tolik najevo. Bojí se také v rámci
zpětné vazby někoho kritizovat. Opět
jde ale samozřejmě o určitou
generalizaci. 
 
A jaké má naopak generace X  
ve firemním vzdělávání výhody? 
Udrží déle pozornost. Zvládnou
například i 30minutový teoretický
úvod do problematiky, než se pustíme
do praktických cvičení. To u mladých
lidí moc nefunguje. A už vůbec na ně
nefungují slidy plné textu, s tím se
budou muset lektoři rozloučit. 

GENERACE VE FIREMNÍM 

VZDĚLÁVÁNÍ: POHLED Z PRAXE

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


RESERVIO

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

APLIKACE PRO VÁS: 
VERIOD

rezervace koučovacích setkání, správa klientů,
analytika a přehledy dat jsou dnes součástí služeb
každé kvalitní vzdělávací firmy. Reservio nabízí dobré
služby za příznivou cenu. 
 
http://reservio.com/cs 
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Reservio je online rezervační systém, který svým
uživatelům umožňuje efektivně administrovat
rezervace, objednávky či SMS připomínky termínů  
pro uživatele. Reservio také nabízí speciální verzi
pro řízení a organizaci přihlášek a termínů pro
vzdělávání. Možnost online přihlašování na kurzy, 

V dnešních tipech na zajímavé aplikace pro
vzdělavatele jsme se zaměřili na ty, které vám
usnadní práci s tréninky a workshopy. 
 
Digitální odznaky jsou internetovou verzí
certifikátů. Mohou být uděleny například  
za úspěšné absolvování tréninku, workshopu nebo
konference. Jejich výhodou je možnost sdílení
odznaků třeba na LinkedIn profilu a také jejich
hodnověrnost. Z odznaku jsou totiž jasné informace
kdo a za co odznak vydal. Veriod je česká webová
aplikace, která vám umožní vydávat a administrovat
digitální odznaky. Navíc je zdarma, nejen proto  
ji vřele doporučujeme. 
 
http://www.veriod.cz 
 
Naše hodnocení: ★★★★☆ 

 
 
Naše hodnocení: ★★★★☆

http://reservio.com/cs
http://www.firemnivzdelavani.eu/casopis
http://reservio.com/cs
http://www.veriod.cz/
http://reservio.com/cs
http://www.veriod.cz/
http://reservio.com/cs


Autorka :  Lujza  Kotryová ,  herní  designérka  a  konzultantka ,  Court  of  Moravia ,  lujza .kotryova@courtofmoravia .com

Jak vám může pochopení tzv.
ekonomiky zážitku (experience
economy) pomoct ve formování
péče o zaměstnance a jakou roli  
v tom zaujímají hry? Mým cílem
není ohromit vás novou teorií, ale
změnit váš pohled na role, kterých
se mají lidé ve vaší firmě zhostit.  
A proto musíme začít v roce 1999. 
V této době totiž Joseph Pine a James
Gilmore poprvé psali o ekonomice
zážitku. Jejich vize ekonomického
posunu od služeb k zážitkům se
tehdy týkala především nabídky  
a poptávky po produktech  
a službách. "Zboží a produkty již 

Gamifikace vzdělávání je trendem řadu let. Zamysleli jste se už nad možností využít hry  

i v "naloďování" svých lidí? Co myslíte - žijete ve své firmě v éře služeb, zážitků nebo transformací?
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ONBOARDING: 
TRANSFORMACE JAKO HRA

nejsou dost dobré," psali. Zákazníci
chtějí zážitky. Dá se tenhle model
vztáhnout i na zaměstnání? Dalo by
se říct, že lidem již nestačí "být
zaplacen za svou práci", ale očekávají
více - zážitek? Za záplavou happiness
managerů, teambuildingů, bonusů  
a kafeterií stojí samozřejmě snaha  
o udržení si těžko získaných
kandidátů, ovšem taky reakce na
zvyšující se nároky lidí, kteří práci
hledají. Pine a Gilmore ale předpoví-
dají příchod ještě dalšího stupně
ekonomické poptávky - totiž
transformace. Lidé hledají osobní
sebeaktualizaci, své lepší "já" 

a obohacení svého života. Možná  
v tom již vidíte paralelu s moderním
talent managementem, který je
hledáním nejlepší verze sebe sama.
To, a také stále silnější volání  
po smyslu v práci a šíření idejí
zodpovědných firem, napovídá, že
doba transformací již klepe na dveře. 
 
ONBOARDING NA SCÉNĚ 
Podívejme se nyní na to, co se ve vaší
firmě děje, optikou transformace. 
Jedna z konkrétních oblastí, na které
je tenhle posun firem blíže  
k transformaci dobře vidět,  
je onboarding. 

Lujza Kotryová  
je herní designérka,
gamifikátorka  
a konzultantka
zavádění hravých
řešení do firem.
Plaví se pod vlajkou
firmy Court of
Moravia. 



Onboarding je období obvykle
ohraničené nástupem a koncem
zkušební doby, i když samotná
adaptace může trvat déle. Někdy se
zmiňuje i pre-boarding ohraničený
prvním pohovorem a nástupem,
navazuje tedy na nábor. 
Tyto fáze jsou často chápány jako
období, kdy je potřeba nováčka zaučit
a vybavit s ním potřebnou
administrativu. Pro nováčka často
nabývá podoby seznamu školení a
povinností. To, co ovšem nový kolega
nasává (silněji než obsah školení), je
atmosféra, postoje a vzorce chování,
které kolem sebe vidí.  
V tomto období si utváří celkový
obrázek o firmě a o své roli v ní. Nikdy
poté pak už nemá možnost začít
znova. A změnit již jednou nastavený
pohled a postoj je tuze těžké. Právě
proto má onboarding a pre-boarding
speciální místo v celém příběhu. 
Abychom se vrátili k naší metafoře.  
O onboardingu lze uvažovat jako  
o službě zaměstnancům, kdy jsou jim
prostě doručeny základní informace  
a znalosti, které budou pro start
potřebovat. Nebo také jako o zážitku,
kdy jejich učení a zapojení podpoříte
emočním zapojením. A taky jako o
počátku transformace, kdy nováčky
během onboardingu povedete ke
změně pohledu na to, jakou roli může
vaše firma hrát v jejich životě. 
Pokud si říkáte, že by byl čas posunout 

INOVACE  VE  VZDĚLÁVÁNÍ
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se k vyšším stupňům, nabízím jeden  
z prostředků - hry. S dobře nadesigno-
vanými hrami pro onboarding můžete
mít pod kontrolou totiž nejen službu  
a zážitek, ale i transformaci. 
 
SERIOUS GAMES 
Serious games (vzdělávací a rozvojové
hry) a gamifikace jsou na první pohled
nástroji čtvrtého stupně - doručování
zážitků. Plní však důležitější roli. Jejich
primárním účelem, na rozdíl od volno-
časových her, není bavit (i když to
dělají a dělají to dobře) a ani nejsou
tak efektivní v doručování tvrdých
znalostí, jak se mnohdy
předpokládá. To, v čem jsou hry
skutečně dobré, je totiž doručování
oné transformace. Hry rozvíjejí měkké
dovednosti (leadership, followership,
komunikaci...) včetně sociálních
dovedností (např. spolupráci). Zlepšují
ale také kognitivní schopnosti (kritické
myšlení, problem-solving, analytické a
logické myšlení), kreativitu či
představivost. Hry mají moc naučit lidi
chápat, přemýšlet a konat. 
 
PRAKTICKÉ APLIKACE 
Pro firmu IFE-CR jsme změnili klasické
dvoudenní školení na hru. Hráči
(čerství nováčci) v ní skládají společně
velký 3D model firmy, doplňují jej  
o znalosti a procházejí příběhem
historie firmy. Hra ukazuje firmu jako
celek, nejen jako soustavu "od-dělení". 

Učí chápat návaznosti a souvislosti,
učí hrdosti na to, co zaměstnanci
jako kolektiv dělají. To, věříme, pak
bude ovlivňovat, jak se budou
chovat, když se rozejdou na svá
pracoviště, a jak budou o firmě  
a o své roli v ní mluvit a přemýšlet. 
Tenhle princip ale určitě neplatí
jenom pro onboarding. Ve firmě
Veracomp jsme díky gamifikaci
digitální akademie transformovali
celkovou kulturu kolem rozvoje
dovedností potřebných pro
budoucnost. Digitální akademii
provází postapokalyptické téma
(které si sami zaměstnanci vybrali)  
a vybízí je k angažovanosti  
ve školeních, díky kterým získávají
dovednosti pro záchranu světa. Lidé
pomocí této změny začali chápat
vzdělávání jako hodnotu,  
víc a aktivně se do něj zapojují. 
Larp Sestup, který je zaměřen na
top manažery ve firmách, zase bere
hráče v ponorce na dno Severního
ledového oceánu. V herní situaci
zažívají skutečnou krizi: ponorce
dochází kyslík, padají obvinění ze
sabotáže, mise je ohrožena  
a ponorka se hroutí. Většině týmů se
na hladinu vyplavat nepodaří.
Reflexe neúspěchu (a ve výjimečných
případech úspěchu), revize
rozhodování a zpětná vazba na to,
jak jednotlivci reagovali na herní
situace, vede účastníky
přinejmenším k zamyšlení, často ale  
i k transformaci pohledu na své
vlastní schopnosti a rozbíjí dojem
toho, že už se na top pozicích
nepotřebují rozvíjet. 

TRANSFORMACE 
 
ZÁŽITEK 
 
SLUŽBA 
 
PRODUKT 
 
KOMODITA 

Upraveno podle: Joseph Pine - James Gilmore:  
The Experience Economy (Updated Edition), 2011. 



Autorka :  Lenka  Malinová ,  garant  Programu  pro  rodiče  ČSOB ,  matka  na  rodičovské  dovolené ,  malina .lenka@gmail .com  

V březnu 2018 se konal druhý ročník konference v rámci projektu Charta diverzity, letos  
s podtitulem "Matky a otcové vítáni”. Příspěvky na konferenci byly inspirací k tomuto
článku. Jaké šance a limity mají na trhu práce rodiče malých dětí? A co pro ně dělají firmy?

MATKY  A  OTCOVÉ  VÍTÁNI?

Podle statistik OECD patří ČR mezi
země s poměrně vysokými výdaji
na rodinnou politiku, poskytuje
relativně vysoké sociální dávky,
zvyšuje daňové úlevy. Zároveň ale
zaujímá jednu z posledních příček
co do schopnosti zajistit potřebné
služby pro rodiny, které  
by umožnily rodičům návrat  
do pracovního života.  
Eurostat (2015) zjistil, že české ženy
pracují nejvíce z celé Evropy, ale po
narození dítěte tráví nejdelší čas
mimo práci. Po návratu z rodičovské
dovolené jsou pak ženy nejvíce z celé
EU ohroženy nezaměstnaností, 

Lenka Malinová je
senior specialista
náboru se
zkušenostmi  
z personální
agentury  
i na straně
zaměstnavatele,
kariérový poradce,
garant Programu
pro rodiče ČSOB,
máma šestiletého
Vojty a dvouleté
Zuzanky.
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zatímco muži, kteří mají děti, jsou
nezaměstnaností ohroženi méně než
muži bezdětní. Zásadní rozdíl je
patrný mezi mzdami žen a mužů, tzv.
pay gap, který v průměru činí v ČR  
22 % a ve věkové skupině 35-44 let
dokonce 28 %, což je opět nejvíce  
z celé EU. Tato znepokojivá čísla se
pak prakticky promítají do snižující
se porodnosti a ochoty žen mít další
děti. Ženy se často musejí
rozhodnout, zda zvolí profesní nebo
rodičovskou kariéru. 
Česká společnost je nastavena tak,
že obojí není možné. Dlouhodobé
rodičovství je považováno 

za sociální normu. Je to skutečně
tak? Musí to tak být? Lze to změnit? 
 
STŘÍDACÍ BONUS 
Například v Německu se proti
podobným tendencím vláda v roce
2007 postavila opatřením známým
jako tzv. střídací bonus. Jeho princip
je jednoduchý. Část rodičovského
příspěvku připadne otci, ale pouze  
v případě, že zůstane s dítětem
doma místo matky. Pokud se tak
nestane, tato část příspěvku
"propadne". Deset let po zavedení
střídacího bonusu se procento otců
čerpajících rodičovskou dovolenou
zvýšilo z původních 3 % na 34 %. 
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Postupnou proměnu společenských
stereotypů zaznamenalo Německo  
i v průzkumu mezi babičkami. 
S výrokem "Ženy by se měly starat více
o rodinu než o svoji kariéru"
souhlasilo v roce 2007 80 % babiček,
zatímco po deseti letech už to bylo  
jen 50 %. 
Příklady fungujícího systému podpory
pracujících rodičů malých dětí bychom
mohli tradičně najít ve skandinávských
zemích či ve Francii. 
Co potřebují rodiče malých dětí, aby
mohli pracovat? Zkrácené úvazky.  
To je podle průzkumů mezi rodiči
malých dětí nejdůležitější opatření,
které jim umožní skloubit pracovní  
a rodinný život a bez něhož to prostě
nejde. Dále by ocenili firemní jesle či
školky či větší pomoc ze strany rodiny. 
 
JAK A PROČ PRACOVAT S RODIČI? 
Jak ale dosáhnout toho, aby mohly
firmy zkrácené úvazky nabízet?  
Co dalšího mohou rodičům
nabídnout? A co za to dostanou?  
Prvním náročným krokem je vymyslet,
zaplatit a realizovat opatření
podporující flexibilní práci. Najít náplň
práce pro zkrácené úvazky,
rozvrhnout pracovní dobu, zajistit
podmínky pro práci z domova, 

nastavit sdílení pracovních míst atd.
Druhým, snad ještě obtížnějším
krokem je ale přimět zaměstnance,
zejména manažery, k tomu, aby tato
opatření uměli využívat. 
To představuje výraznou změnu
firemní kultury, kterou není možné
uskutečnit přes noc.  
Proč to všechno firmy dělají?  
V současné situaci na trhu práce, kdy
míra nezaměstnanosti klesá pod
všechna historická minima,  
je extrémně těžké a drahé najít a
udržet si nové zaměstnance, proto je
potřeba pečovat o ty vlastní. Rodiče
na mateřské/rodičovské dovolené
(MD/RD) mají už ve firmě svoji
historii, znají pracovní prostředí, lidi,
systémy. I když se po dobu jejich
"dovolené" mnoho věcí změní, není
třeba je tolik zaškolovat, zvlášť pokud
jsou i v průběhu rodičovské s firmou
v kontaktu. Jsou obvykle loajální,
motivovaní a výkonní. 
 
CÍLEM NENÍ DRŽET MÍSTO,  
ALE ZAMĚSTNATELNOST 
Firmy se snaží udržet kontakt se
svými zaměstnanci na MD/RD, dávat
jim najevo, že s nimi stále počítají.
Ještě než budoucí maminky odejdou,
pořádají se pro ně informační 

workshopy, aby věděly, čeho mohou
po dobu MD/RD využívat. Později se
mohou účastnit osobních setkání  
na různá pracovní i rodičovská
témata, či být členy skupin  
na sociálních sítích, které slouží  
ke sdílení zkušeností či jako
prostor pro novinky ve firmě. 
Firmy nabízejí i možnosti přivýdělku
po dobu rodičovské dovolené  
a pořádají kurzy, které rodičům
umožní plynulejší návrat do práce  
či rekvalifikaci. Cílem není držet rodiči
totéž místo, na které se po dvou, třech
nebo více letech vrátí, ale umožnit mu
vykonávat takovou práci, kterou
zaměstnavatel potřebuje. 
 
PROJEKTOVÍ RODIČE 
Podle zkušeností firem se rodičům
nejlépe vrací, jsou-li zapojeni  
do projektu. Přirozeně se seznámí  
s novými technologiemi a poznají
nové lidi napříč organizací. 
Projekt obvykle umožní volnější
pracovní dobu a nabízí různé formy
koučinku či mentoringu. Po skončení
projektu je pak rodič připraven  
pro návrat do svého původního
útvaru nebo rotuje tam, kde získal
nové zkušenosti v rámci projektu. 



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

Ačkoliv zmíněná spojení učící se
organizace, město atd. se používají
běžně, učení se je proces, který se
týká jen člověka – pouze ten
(odhlédněme v tomto kontextu od
jiných živých organismů) je schopen
se učit, tedy aktivně a zodpovědně
získávat nové znalosti, dovednosti  
a postoje a na tuto jeho aktivitu je
kladen stále větší důraz i větší tlak. 
Umění učit se je považováno  
za jednu z klíčových kompetencí
každého člověka. Kompetenci, kterou
bychom měli získat dílem v rodině,
dílem  ve škole, dílem sami v průběhu
svého pracovního i osobního života.
Máme ji ale? Víme, jak na to, tedy jak se
efektivně učit v průběhu celého svého
života? Často se, zejména na vysoké
škole, potkávám s lidmi, kteří říkají,  
že jsou už na učení moc staří, nejsou  
na to dost chytří, nemají dost času,
nevědí, jak na to. Učí se pak zpaměti
dlouhé pasáže, které umí odříkat téměř
slovo od slova, což jim bere tolik času  
a energie, že pak nejsou schopni vidět  
v tom, co se naučili, jakýkoliv smysl.
Výsledkem je stres, odpor k učení,
minimální motivace a nechuť se učit.
Zbytečně. Stačí si osvojit správnou
strategii učení se, několik jednodu-
chých pravidel, která můžeme najít
například v knížkách psychologa  
a ekonoma Martina Krengela
Tajemství efektivního učení: dvakrát
lepší výsledky s polovičním úsilím
(Grada Publishing, 2015), nebo
psychologa Eberhardta Hofmanna  
a učitelky Moniky Löhle Jak se úspěšně
učit: nejlepší strategie a techniky 
(Grada Publishing, 2017). 

Už několik let, nebo spíše desetiletí, slýcháme z různých stran, že žijeme v učícím se
světě, učící se společnosti, učícím se regionu, městě, organizaci… Jak je to tedy s učením?

Obě knihy jsou si velmi podobné,
možná i díky tomu, že vycházejí  
z podobných tradic (autoři obou knih
jsou Němci) a podobných zdrojů
(psychologie učení), liší se spíše  
v detailech. Tajemství efektivního
učení je knížka spíše o tom, "jak se
před zkouškami moc nenadřít  
a přesto je zvládnout". Je určena
především vysokoškolským
studentům, ale velmi dobře se dá
využít i v praxi firemního lektora,
manažera nebo obecně člověka, který
potřebuje efektivně pracovat  
s informacemi, třídit je, pamatovat si
je. Martin Krengel přestavuje proces
učení se v deseti základních krocích,
od toho, jak si stanovit plán, přes to,
jak sám/sama sebe motivovat, jak
pracovat s informacemi a osvojovat si
je až po samotnou zkoušku a její
reflexi. Jeho styl je velmi jasný,
srozumitelný, logický, knížka je čtivá  
a opravdu vás provede všemi 

UMĚNÍ  UČIT  SE

RECENZE
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důležitými kroky a fázemi učení se.  
Eberhardt Hofmann a Monika Löhle
svůj návod na to, jak se efektivně
učit, nevedou tak jasnou linkou  
ve smyslu jednotlivých návazných
kroků a do knihy vložili o něco více
teoretických poznatků o fungování
mozku a paměti. Knihu navíc
obohatili o několik kapitol týkajících
se relaxace (svalové, technik dýchání,
eliminace škodlivých myšlenek)  
a práce se stresem před i během
zkoušek. Doporučení týkající se toho,
jak se efektivně učit, jsou ovšem
velmi podobná. 
Kteroukoliv z publikací můžete využít
jak k tomu, abyste si osvojili (nebo
připomněli, doplnili) schopnost
efektivně se učit, tak k tomu, abyste
byli schopni pozitivně ovlivňovat
učení se účastníků vašich kurzů, ale  
i vašich podřízených či kolegů třeba  
v rámci pracovních porad nebo tzv.
peer-to-peer learningu.  



Autor :  Marek  Velas ,  zakladatel  Edupunk ,  marekvelas@edufactory .cz  

Jednou z největších výzev v oblasti vzdělávání je stanovení hodnoty vzdělávání, jeho efektivity
a návratnosti vložených investic do vzdělávání zaměstnanců. A přesně o tom je ROI.

CO JE TO ROI

O  ČEM  SE  MLUVÍ
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V následujícím textu si vysvětlíme,
co často užívaná zkratka ROI
znamená a proč se zabývat důvody
pro nastartování sledování "Return
of Investments" ve vzdělávání. 
ROI je součástí každé oblasti
podnikání a obvykle se používá  
ke stanovení procentní návratnosti
vzniklých nákladů. Ve vzdělávání je
využíván pro kvantifikaci vztahu mezi
přínosy vzdělávání a jeho náklady.
Mezi nejčastější náklady, které se do
ROI zahrnují, patří nejen cena kurzu,
ale také související náklady (cestovné,
ubytování, diety) a náklady na ušlou
mzdu zaměstnance, který se
vzdělávání účastní, a případně  
i náklady na mzdu zaměstnance, který
za vzdělávaného zaskakuje. Hůře se
měří přínosy vzdělávání, které závisí
na konkrétní firmě, jejím podnikání  
a povaze práce zaměstnance. 
 
PROČ ROI MĚŘIT? 
Mezi obvyklé důvody pro měření
návratnosti a efektivity vzdělávání
patří zejména: 

nutnost nadesignovat nový
vzdělávací program či nastartovat
rozvojový program ve firmě, 
poskytnout informace a důkazy  
o úspěšnosti vzdělávání, 
vyhodnotit, jak účinné byly metody,
lektoři či obsah vzdělávání, 
nalézt další oblasti pro zlepšení
u zaměstnanců nebo v celé firmě. 

Začít přemýšlet o návratnosti investic
do vzdělávání zaměstnanců je
užitečný restart v každé firmě, a to
zejména z důvodu aktuálního
přehledu o vydaných nákladech  
a užitečnosti vzdělávání. 
Prospěšné je také znát návratnost
kvůli řízení kariéry, pro sledování
kariérního postupu a motivaci lidí.
Návratnost pomáhá porozumět
potenciálním rizikům jakékoli formy
učení. Návratnost investic však není
jediným měřítkem hodnoty  
ve vzdělávání.  
 
Závěrem lze zjednodušeně
konstatovat, že návratnost investic
a její jednoduché propočítání
umožní stanovit  
"bod rovnováhy", tedy to, co musí
vzdělávací akce poskytnout, aby se
přinejmenším sama zaplatila. 
Jsme si vědomi, že téma je velmi
široké, proto na ně navážeme
konkrétními aplikačními příklady  
v některém z dalších čísel 
Firemního vzdělávání. 

vzdělávání
vůbec obejít?
Vzdělávají se
naši lidé přes
míru? Budou
jejich
znalosti  
za rok
zastaralé?
Přichází  
do našeho
oboru nějaké
inovace? 

V rámci dotazů na HRvzory.cz
zjišťujeme, že zmíněné důvody jsou
standardně známé, ale již se
nepoužívají propracované metody
měření návratnosti. Zjednodušeně
řečeno "efektivita" vzdělávání obvykle
končí dotazníkem po akci. Častěji se
však objevují tendence počítat
návratnost, protože se firmy
začínají cítit přeškolené a zaměstnanci
"převaření" různými kurzy, které
mnohdy nemají efekt. Navíc v zahraničí
fungují vzdělávací koncepty firem se
zapojováním zákazníků do hodnocení
znalostí, chování a způsobilosti
zaměstnanců, a to nejen v callcentrech. 
 
KDY ZAČÍT NÁVRATNOST MĚŘIT? 
 

Když kalkulujeme s lidmi či firemní
situací při vzdělávání a ptáme se
sami sebe: Je naše vzdělávání
časově náročné z firemní nebo
profesní perspektivy? Máme
komplikovanější pracovní život  
v průběhu času? Rapidně se mění  
s velikostí firmy?  
Když potřebujeme určit hodnotu
získaných zkušeností a cenu
budoucích chyb, kterým se firma
vyhnula a ptáme se sami sebe:
Vrátila se hodnota vložená  
do vzdělávání? Snížily se náklady  
na řešení chyb? Jaké chyby jsme  
již neudělali?

přesně určit, zda došlo ke změně  
ve výkonu zaměstnanců, nákladů  
na jejich práci nebo v jejich chování,

Když začneme vnímat čas jako
omezený zdroj a ptáme se sami
sebe: Mohou se zaměstnanci bez
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CVTS , AES , LFS , PIAAC . . . Že vám tyhle zkratky nic neříkají? A přece by měly .

Pohybujete-li se v oblasti firemního vzdělávání , je dobré se orientovat  
ve výzkumech , které se naší práci věnují . Představme si ty nejvýznamnější z nich .

MEZINÁRODNÍ VÝZKUMY 

V DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Čísla, čísla a zase čísla. Vše, nebo
téměř vše, dnes musí být možné
převést na statistiky, porovnávat
v čase, se zahraničím nebo  
s konkurencí a podle zjištěných
výsledků pak navrhovat případná
opatření. Nejinak je tomu  
i v oblasti dalšího vzdělávání, resp.
vzdělávání dospělých. Pojďme se
společně podívat na přehled
výzkumných šetření této oblasti,
do nichž je zapojena i ČR. 
K těmto šetřením patří především
Adult Education Survey (AES),
průzkum vzdělávání dospělých,
Continuing Vocational Training  

Mirka Dvořáková
vystudovala
sociologii 
a andragogiku  
na FF UPOL,  
v profesním životě
pracuje jako
vysokoškolský
pedagog a lektor,
zaměřuje se  
na oblast didaktiky
dospělých  
a lektorských
dovedností. 

VÝZKUMY
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Survey (CVTS), průzkum týkající se
dalšího odborného vzdělávání
zaměstnaných osob, a částečně také
Labour Force Survey (LFS). Specifická
témata související s funkční
gramotností šetří nejaktuálnější
výzkum Programme for the
International Assessment of Adult
Competencies (PIAAC), program
mezinárodního hodnocení
kompetencí dospělých. 
 
ADULT EDUCATION SURVEY (AES) 
AES je zásadním šetřením týkajícím
se dalšího vzdělávání, které poskytu-
je srovnatelné údaje pro země EU.  

První šetření proběhlo v letech
2011 a 2012 a účastnilo se jej
všech 27 členských států EU
(pilotní šetření bylo realizováno již
v letech 2007–2008), druhé v roce
2016, další by mělo být
realizováno vždy po pěti letech.  
Dotazováni jsou všichni členové
vybraných domácností ve věku
18–69 let (v posledním šetření to
bylo 7 780 domácností a údaje
byly shromážděny od 12 272
respondentů). 
Účastníci šetření jsou dotazováni
na vzdělávání, které absolvovali  
v posledních 12 měsících
předcházejících datu dotazování. 



VÝZKUMY
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Mimo sociodemografických
charakteristik respondentů je
zjišťováno jejich zapojení do aktivit
formálního či neformálního
vzdělávání, v prvním šetření také
získávání znalostí a dovedností
prostřednictvím informálního
učení, jazyková vybavenost,
počítačová gramotnost či účast  
na kulturním životě a zájem o četbu
knih a novin, v druhém šetření už
tyto informace zjišťovány nebyly. 
Výsledky šetření je možno stáhnout
ve formátu pdf na webových
stránkách Českého statistického
úřadu (název dokumentu, který
shrnuje výsledky posledního
šetření je Vzdělávání dospělých  
v České republice. Výstupy z šetření
Adult Education Survey 2016).

Základní soubor tvoří ekonomické
subjekty působící na území ČR  
s více než 10 zaměstnanými
osobami působícími ve všech
odvětvích české ekonomiky  
(v posledním šetření zahrnoval
výsledný výběrový soubor 9 224
ekonomických subjektů
podnikatelského sektoru). 
Smyslem šetření je zmapovat
oblast firemního vzdělávání  
a získat data vypovídající  
o zajišťování vzdělávání
zaměstnaných osob,  
o charakteristikách vzdělávání,
hodnocení jeho kvality,
financování, překážkách, které
firmy omezují nebo jim zcela brání
v zajišťování vzdělávání,  
o přístupu, plánování a organizaci
vzdělávání, spolupráci firem se
školami, o poskytování praxe
žákům/studentům počátečního
vzdělávání ve firmách a o nabírání
nových zaměstnanců ve firmách. 
Výsledky šetření je možno
stáhnout ve formátu pdf na
webových stránkách Českého
statistického úřadu (název
dokumentu je Vzdělávání
zaměstnaných osob – 2015.
Analýza a výsledky šetření  
CVTS 5).  

CONTINUING VOCATIONAL
TRAINING SURVEY (CVTS) 
CVTS, neboli šetření o dalším
odborném vzdělávání zaměstnanců,
je realizováno pod vedením
EUROSTATu v pětiletých cyklech již  
od roku 1994 (za rok 1993), ČR se
účastnila až od druhého šetření  
(CVTS 2) v roce 2001 (za referenční
rok 2000), zatím poslední šetření  
(CVTS 5) proběhlo v roce 2016  
(za referenční rok 2015).  

LABOUR FORCE SURVEY (LFS) 
LFS, tedy výběrové šetření pracovních
sil (ČSÚ používá zkratku VŠPS), je pod
vedením EUROSTATu realizováno 4x
ročně na populaci starší 15 let  
a primárně je zaměřeno na zjišťování
informací o situaci na trhu práce,
umožňujících její analýzu z různých
hledisek – ekonomických, sociálních  
a demografických, další vzdělávání  
je okrajovým tématem. 

Sledována je účast na formálním  
a neformálním vzdělávání  
v posledních 4 týdnech.  
U formálního vzdělávání je dále
sledován stupeň vzdělání, kterého
se respondent účastní,  
u neformálního vzdělávání počet
hodin strávených ve vzdělávání  
v posledních čtyřech týdnech.  
Výsledky šetření jsou uváděny  
za jednotlivé kraje ČR, je tedy
možno je využít například pro
analýzy vzdělanostní struktury
obyvatelstva kraje, v němž se  
firma nachází. 
Data jsou k dispozici čtvrtletně,  
za jednotlivé roky i v delších
časových řadách na webových
stránkách ČSÚ. 

PROGRAMME FOR THE
INTERNATIONAL ASSESSMENT  
OF ADULT COMPETENCIES (PIAAC) 
PIAAC, program mezinárodního
hodnocení kompetencí dospělých, byl
pod vedením OECD realizován  
v letech 2011–2012 s cílem zjistit, jak
jsou občané připraveni na život  
v moderní společnosti. Zaměřuje se
tedy na hodnocení úrovně základních
dovedností potřebných pro úspěch  
v běžném životě i na pracovním trhu.
Věkové vymezení respondentů
vyplňujících testy a dotazník bylo  
16–65 let, celkem se v ČR zúčastnilo  
6 102 respondentů. 



Pod hlavičkou našeho e-časopisu se v červnu 2018 uskutečnil 1. ročník konference FIREMNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ 2018. Akce pro personalisty se zodpovědností za rozvoj a vzdělávání
pracovníků se zúčastnilo 130 osob. Připomeňme si obrazem atmosféru konference. 

OHLÉDNUTÍ ZA KONFERENCÍ 
FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2018

KONFERENCE
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PŘEHLED KONFERENCÍ, AKCÍ  
A VELETRHŮ NA 2. POLOLETÍ 2018

SLEDUJEME  ZA  VÁS
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Employer Branding Experience 2018 
20. 9. 2018 | Praha | www.brandexperience.cz 
Přitahovat, zapojit a udržet si ty správné lidi je snem většiny firem. Poznejte ty, kteří o Employer Brandingu nejen
mluví, ale také toho hodně dělají pro současné i budoucí zaměstnance. 

HR MEET UP 2018 
11. 10. 2018 | Praha | www.hrsummit.cz/meetup.cz 
Setkání bude zaměřeno na nejlepší praktiky v oblasti řízení lidských zdrojů včetně sdílení znalostí a zkušeností  
od renomovaných odborníků z oboru. Setkání volně navazuje na 2. ročník HR Summitu. 

HR Konference #EDUCA2018 – „Buďme HR“ 
11. 10. 2018 | Liberec | www.educaliberec.cz/hr 
4. ročník HR konference zavede personalisty do Home Credit Areny, kde se uskuteční konference na téma "Buďte
HR". Jedná se o tradiční, oblíbenou a odbornou část veletrhu vzdělávání a práce EDUCA MYJOB LIBEREC 2018. 

Training & Development Forum Praha 2018 
18. 10. 2018 | Praha | www.trainingforum.cz 
Jak rozvíjet virtuální týmy? Jak na digitalizaci vzdělávání i talent management? HR jako hybná síla rozvoje. 

JOB FAIR IT 
23. 10. 2018 | Brno | www.alfafairs.cz 
Veletrh pracovních příležitostí pro všechny, kteří se pohybují v oblasti informačních technologií. 

JOB FAIR ICT 
6. 11. 2018 | Brno | www.alfafairs.cz 
6. ročník veletrhu s bohatou nabídkou prací, stáží a brigád v oblasti IT. 

EVOLVE! SUMMIT 2018 
13.–14. 11. 2018 | Brno | www.evolvesummit.cz 
4. ročník největší recruitment & sourcing konference ve střední a východní Evropě. 2 dny, 3 přednáškové zóny,
více než 20 světových i domácích řečníků, bohatý doprovodný program a 450 profesionálů z oboru. 

InCommunication Forum Praha 2018 
20. 11. 2018 | Praha | www.internikomunikaceforum.cz 
Demytizujeme buzzwords jako angažovanost nebo employer brand. Potykáme si s gamifikací a vyzkoušíme si  
na vlastní kůži, jak ji ve firmě efektivně používat.  

HR Konference 2018: Osobní mistrovství 
22.–23. 11. 2018 | Brno | www.motivp.com 
Mistrovství spočívá v dokonalém zvládnutí toho, co dělám, dokonce je možno říci, že mistři oboru jsou i mistry,
umělci v přístupu ke světu. Udržovat osobní mistrovství je trvalý, nikdy nekončící proces. 

Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí v praxi 
28.–29. 11. 2018 | Praha | www.vox.cz 
Cizinecké a pracovní právo doznává významných změn, přidávajících povinnosti českým firmám a vrásky HR  
a personálním manažerům. Konference nabídne příklady z praxe řešené odborníky na každou oblast zaměstnávání. 

Leadership Praha 2018 
19. 9. 2018 | Praha | www.leadership-praha.cz 
Jak inspirovat lidi a budovat společné hodnoty a důvěru? Jak využít netradiční formy leadershipu? Jak zvládat
kontroverzi a předsudky? 7 řečníků, včetně nekonvenčních, vám ukáže nové úhly pohledu na vedení a inspiraci lidí. 

JOB FAIR MSV 
4. 10. 2018 | Brno | www.jobfairmsv.cz 
Najít ty správné zaměstnance není v dnešní době hračka, a proto pořádáme veletrh pracovních příležitostí během
Mezinárodního strojírenského veletrhu Brno. Loňský rok nás navštívilo 13 500 osob, zastavte se i vy! 

MotivP Business Brunch®: Rozhodování v dilematických situacích 
4.–27. 9. 2018 | Plzeň, Praha, Hradec Králové, Ostrava, Brno, Bratislava | www.motivp.com 
Aniž si to uvědomujeme, jsme stavěni před nějaké dilema každý den. Jak často se ocitáme v situaci "buď – anebo"?
Ano, černobílé myšlení nám situaci zjednodušuje. Někdy k našemu prospěchu, někdy naopak.  

MotivP Business Brunch®: Vedení generací Y a Z 
4.–19. 12. 2018 | Hradec Králové, Bratislava, Brno, Ostrava, Plzeň, Praha | www.motivp.com 
Existují generace X, Y, Z a další? Nejsou to jen prosté generační rozdíly, které tu byly vždy? Ať už je příčina jakákoli,
rozdíly mezi věkovými generacemi zaměstnanců tu jsou. 



HR  NEWS  |  KNIŽNÍ  TIPY
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Existují různé nástroje pro
vyhodnocování schopností,
dovedností a předpokladů.  
V HR se nejčastěji používají
pro hodnocení uchazečů  
o práci a při rozvoji
zaměstnanců. Ne každý
nástroj je však vhodný pro
každou firmu a příležitost. 

NOVINKY 

Z HRNEWS.CZ
Jak vybrat správný nástroj  
pro testování zaměstnanců? 

Tyto a další články najdete na
www.hrnews.cz 

Mít kouče je pro seniorní
manažery běžná a přínosná
věc. Svědčí o tom nejen
rychle rostoucí počet
exekutivních koučů, ale
především jejich výsledky.
To však neznamená, že kouč
může pomoci každému. 

Koučování manažerů:  
Kdy jen vyhazujete peníze? 

Ani ten nejlepší kouč nedokáže pomoci k lepší
výkonnosti manažerovi, který se zkrátka koučovat nedá. 

Školení a firemní kurzy byly
ještě v nedávné době kvůli
rozpočtovým škrtům  
u tuzemských firem spíše
výjimkou než pravidlem.  
To se momentálně naštěstí
mění. Zatímco však firmy
neváhají do školení
zaměstnanců investovat,
málokdy se snaží nějak 

Pět tipů, jak zajistit návratnost
investic do školení zaměstnanců 

Chcete si vytvořit dobré
vztahy s kolegy, známými,
rodinou nebo kýmkoliv
jiným? Chtěli byste umět
vyjít i s problémovými
lidmi? Sto zlatých pravidel,
které v knize najdete, vám
ukáže, jak se s ostatními
naladit na stejnou vlnu, jak
druhé pochopit, budovat  
s nimi pevné vztahy a jak  
z nich dostat to nejlepší. 

KNIŽNÍ TIPY 

GRADY

Světově známá kniha
odkrývá tajemství
výjimečných pracovních
výkonů zaměstnanců
Toyoty. Autoři popisují
proces přípravy, tréninku  
a následovnictví, jenž vede
ke špičkovým výsledkům
pracovníků této firmy.
Naučte se rozvíjet schop-
nosti svých lidí v prostředí
vzájemné spolupráce  
a týmového ducha. 

Páté vydání dnes již
klasického díla o manage-
mentu přináší nový pohled
na vztah manažerů a lídrů,
nové poznatky o potřebách
zákazníků a nové úvahy  
o strategickém řízení. Kniha
více připomíná těsný vztah
technické a lidské části
organizací a popisuje zbrusu
nový manažerský nástroj  
- mapy souvislostí. 

Více informací a objednávky na 
www.grada.cz

metodologicky zajistit, aby se tato investice vrátila. 

http://www.hrnews.cz/
http://www.grada.cz/

