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ROZHOVOR
S JANEM BEKEM

CO SE DĚJE | INZERCE

NOVÝ TERMÍN KONFERENCE
FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
S ohledem na aktuální situaci se tým Firemního vzdělávání rozhodl přesunout realizaci prezenční části
konference FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2020 až na počátek následujícího roku, konkrétně na 4. 2. 2021. Původní
vstupenky zůstávají v platnosti, jakož i program celé akce.
Těší se na vás řečníci z firem jako Sazka, Skupina
Metrostav, MotivP, Komerční banka, Veracomp, JYSK
Czech Republic & Slovakia a Zásilkovna! Představí vám,
jak ke vzdělávání zaměstnanců přistupují ve své firmě, jaké
rozvojové projekty připravují či realizují, s jakými úskalími
se setkali a jak je řešili.
A na jaké workshopy se můžete přihlásit?
Karty a šablony pro design vzdělávání: Brano Frk
Relaxační techniky pro vegany i nevegany: Jan Gruber

Konečně interaktivní e-learning: Jan Složil
Jak vytvářet motivační atmosféru a opravdový
engagement: Vratislav a Martin Kalendovi
Jak neprokoučovat lidský potenciál: Marek Velas
Vizualizací k vyššímu zapojení a efektivitě: Bea Brosková
Více informací a přihlášky najdete na webu
www.firemnivzdelavani.eu/konference.
(tl)

ONLINE VZDĚLÁVÁNÍ
NENÍ NOUZOVÉ ŘEŠENÍ!
S tímto výrokem zaujal mnohé účastníky letošního showcase LEARN & TECH 2020 v Praze Brano Frk. O tom, jaké jsou
možnosti online vzdělávání ve firmách a jaké aktuální trendy na ně mají vliv, hovořil ve svém úvodním příspěvku.
Pokud i vás téma showcase zaujalo, jako čtenáři Firemního
vzdělávání můžete mezi prvními exkluzivně zhlédnout
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nejen Branův příspěvek vč. prezentace v tomto odkazu, ale
(tl)
také celý záznam showcase v tomto odkazu.

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Elektronický dvouměsíčník Firemní vzdělávání
ISSN 2533-6479
Ročník 4., číslo 5, datum vydání říjen 2020
Vydavatel: PhDr. Tomáš Langer, Trmická 5, 190 00 Praha 9
Šéfredaktor: PhDr. Tomáš Langer, tomas@tomaslanger.cz, +420 604 216 788
Redakce: PhDr. Olga Běhounková, Ph.D., PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D., PhDr. Branislav Frk, Ph.D., Mgr. Jan Kříž, Ing. Jana Puhalová
Jazyková úprava: Mgr. Petra Novotná
Objednávky předplatného: www.firemnivzdelavani.eu
Zdarma

2

|

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ROZHOVOR

TALENT SE V JYSKU NEZTRATÍ
A "NETÁHLO" SE TU NESCHOVÁ
Jak si v JYSKU poradili s náborem zaměstnanců, jak pečují (nejen) o mladou generaci
a díky čemu získali ocenění Zaměstnavatel roku 2018 a 2019? A může se skutečně
z řadového zaměstnance stát obchodní ředitel?
Autor: Tomáš Langer

Jan Bek je již 13 let
HR manažerem
v dánském maloobchodním řetězci JYSK.
Můžete namítnout, že
pro něj pak musí být
práce nezáživnou
rutinou. Ale on tvrdí:
"JYSK se vyvíjí tak
rychle, že jsem se tu
za celou dobu ani
na chvíli nenudil."

Obchod s nábytkovým zbožím již

provozuje JYSK už 140 prodejen,

Počet zájemců o práci v JYSKu se

mnoho let okupuje (přinejmenším

jsme už tak téměř všude, začali jsme

výrazně zvýšil, a to ještě v období

marketingově) IKEA. V čem je

otvírat prodejny už i v menších

před dopadem vládních "anti COVID"

dánský JYSK oproti tomuto

okresních městech, což pro nás bylo

opatření na maloobchod, který

švédskému řetězci specifický?

dříve těžko myslitelné. Přibližně 6 let

vážně zasáhl především prodejce

IKEA má své obchodní domy ve třech

velmi úspěšně funguje i náš online

módních značek. Ale ještě docela

největších městech v ČR a SR.

prodej, který nabízí podstatně širší

nedávno jsem přesvědčoval klienty

Naproti tomu je strategií JYSKu být

sortiment, než mohou zákazníci

na úřadech práce, aby se ucházeli

našim zákazníkům nablízku, být jim

JYSKu vidět v našich prodejnách.

o práci u nás. Situace na trhu práce

v jejich městě dobrým sousedem

byla velmi těžká, hledali jsme

od vedle a zároveň jim být

Vybrat vhodné lidi bylo v poslední

kandidáty, kde se jen dalo. V tomto

dosažitelný nanejvýš na jedno

době víc než náročné. Jak jste si

prostředí se však nepohybují

kliknutí počítačové myši. V ČR a SR

s náborem zaměstnanců poradili?

kandidáti, které potřebujeme.

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
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Hlavní roli při zajištění vyššího počtu

programy (SMT resp. DMT program)

všem oblastem práce manažera

kandidátů hrálo nastartování procesu

až po trénink pro budoucí obchodní

prodejny od schopnosti vytvořit

budování značky JYSKu jako skvělého

ředitele. Díky detailní analýze víme,

objednávku, naplánovat směny, přes

zaměstnavatele tzv. employer

kolik lidí si potřebujeme během

schopnost řídit prodej za pomoci

brandingu, kdy nám pomohl i zisk

budoucího roku na kterou pozici

analýzy prodejních výsledků. Dále

titulu KINCENTRIC Zaměstnavatel

připravit a podle toho plánujeme

trénujeme poskytování zpětné vazby,

roku 2018 a 2019 a také zavedení

patřičný počet tréninkových

řešení konfliktních situací, náboru

nové HR platformy pro správu

programů, které uskutečníme

a především leadershipu. Podstatou je

a komunikaci s kandidáty. Při náboru

v následujícím roce. Vedle toho

praktický trénink formou rolových her,

rozhoduje rychlost reakce a udržení

samozřejmě běží pravidelná

pouhých dvacet procent tréninku je

aktivního kontaktu s kandidátem

produktová, systémová školení

teorie. Mezi moduly pak SMT, jak

po celou dobu náborového procesu.

a trénink na zákaznický servis. Ta se

nazýváme účastníka programu,

A k tomu nám nová platforma výrazně

týkají všech zaměstnanců. Jsme mezi

praktikuje na prodejně po boku

pomáhá.

sebou domluveni, že z každého

zkušeného mentora a plní úkoly

školení, tréninku uděláme zajímavý

zadané během SMT modulu.

Řada odborníků tvrdí, že klíčem

post, který poté sdílíme v naší interní

Je to vlastně stejné, jako byste jel

k nastupující mladé generaci je mj.

facebookové skupině a v sociálních

s autoškolou do plného provozu

péče o jejich rozvoj...

médiích. Zaměstnanci tak vědí, že

s instruktorem na sedačce

S tím souhlasím. Podle výsledku

na rozvoj klademe důraz, že se tu věci

spolujezdce. Na výkon SMT po dobu

mezinárodního průzkumu, který JYSK

dějí, a sami se pak zajímají o to, jak se

celého programu dohlíží oblastní

před dvěma lety udělal mezi

mohou stát členy SMT nebo DMT

manažer, který mu během

respondenty z generací Y a Z vyplývá,

programu.

pravidelných setkání poskytuje
zpětnou vazbu. Celý program je pak

že mladí lidé od zaměstnavatele
očekávají kariérní a rozvojové

Četl jsem zajímavý článek vašeho

zakončen vypracováním případové

příležitosti a též velkou míru uznání.

zaměstnance o zaškolovacím

studie, kterou musí SMT obhájit

Dále by pro ně práce měla být

programu – můžete jej popsat?

před celým managementem JYSKu.

zábavou a měla by jim umožňovat

Vybral bych program pro budoucí

life balance. Toto platí pro náš

Manažery prodejen, tedy SMT

Je skutečně možné, aby se člověk

středoevropský region. Hlavní

program. V tomto programu připra-

z řadového zaměstnance vypracoval

potřebou mladých například

vujeme zaměstnance na vedení

až na obchodního ředitele?

ve Švédsku je být obklopen

vlastní prodejny, vlastního týmu. Trvá

Ano je, dva ze tří obchodních ředitelů

kompetentními a ambiciózními

přibližně devět měsíců. V pěti

JYSKu začínali na prodejně. Co je na

kolegy.

týdenních modulech se věnujeme

firmě skvělé je, že se intenzivně

Jak už bylo řečeno, získali jste
ocenění Zaměstnavatel roku. Nejvíce bodů jste získali za podporu
vzdělávání a rozvoje zaměstnanců.
Jak jste toho dosáhli?
Hlavní úlohou HR v JYSKu je budování
zastupitelnosti a příprava talentů pro
vyšší role – budování pipeline. Máme 4
úrovně tréninkových programů.
Od talent programu, který připravuje
šikovné prodejní asistenty na práci
zástupce manažera prodejny, přes
Store a Distrikt Manažer trainee
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věnujeme vyhodnocování výkonu

Veškeré naše úsilí

a potenciálu našich zaměstnanců. Tím

v oblasti rozvoje

pádem máme neustále jasno v tom,

zaměstnanců musí

s kým můžeme počítat pro vyšší

vést k vyšší

pozice, komu doručovat výzvy, aby

spokojenosti

rostl a nezačal se nudit na své

zákazníka

aktuální pozici. A také díky tomu víme

a navyšování obratu.

komu pomoci, aby se odrazil ode dna

A to jsou naše hlavní

alespoň k průměru. Jinak řečeno,

kritéria, kterým se

talent se v JYSKu neztratí a "netáhlo"

věnujeme.

se tu neschová.
Důležité také je, že jedním z HR cílů

Jaké by podle vás

je obsadit 80 % manažerských pozic

mělo být firemní

interně. Proto musíme nabírat talenty

vzdělávání, aby

už na pozice prodejních asistentů.

opravdu fungovalo?
Podle pozitivní

Která témata kurzů či jiných

zpětné vazby od

rozvojových aktivit jsou u vás

našich zaměstnanců

nejvíce žádaná či populární?

bych řekl, že jako to

Nejpopulárnější tréninky jsou ty,

naše.

které jsou zaměřené na vedení lidí.
Tedy trénink leadershipu, dále vedení

A na závěr

zaměstnanců formou dotazovací

tradiční otázka.

zpětné vazby, trénink na analýzu

Kdo nebo co je pro

osobního profilu kandidáta, která

vás profesně

manažerovi pomáhá s tím, jak

největší inspirací?

přistupovat, vést a rozvíjet své lidi

Mě v mé práci

s ohledem na jejich osobní

inspirují především

motivátory.

moji kolegové
z vedení firmy

Kolik investujete do vzdělávání

a moji nadřízení

a rozvoje? Jak měříte návratnost

v Dánsku.

investic do vzdělávání a rozvoje?

Je to pro jejich

K této otázce musím zmínit, že

neutuchající energii

veškeré vzdělávání zajišťujeme

a zaměření

výhradně vlastními silami. Máme

na výsledek, pro

připravenou skupinu interních

jejich opravdový

trenérů a zkušené manažery, kteří

zájem o naši práci.

vedou tréninky v jednotlivých

Nikdy nic

rozvojových programech. Na "měkké"

nevzdáváme, jsme

dovednosti máme certifikované

odvážní, nebojíme se

trenéry z HR oddělení. Tyto služby

chybovat, stále

tak nenakupujeme a já tím pádem

zkoušíme věci

ani nedovedu specifikovat, kolik nás

vylepšovat.

to všechno stojí peněz. Kdybychom

Díky tomu tu máme

to však museli nakupovat, odhadoval

vítěznou atmosféru,

bych, že půjde o vyšší jednotky

která z lidí dostává to

miliónů korun ročně.

nejlepší.
FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
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LEARN & TECH 2020

ONLINE NEBO OFFLINE? ONLIFE!
Ve čtvrtek 24. 9. 2020 proběhl již 2. ročník showcase technologií ve firemním vzdělávání
LEARN & TECH 2020 za účasti 11 partnerů, téměř 80 účastníků na místě a 171 v online streamu.
Autorka: Olga Běhounková, odborná asistentka FF UK, olga.behounkova@ff.cuni.cz

Úvodní příspěvek Brano Frka nesl

První z nich je zaměřit se

na technologie. Jmenovitě s Kateřinou

symbolický název "?". Otazníků je totiž

na technologie – platformy LMS

Repatou ze společnosti Deloitte,

ve firemním vzdělávání mnoho, např.

a LXP, obsah a zkušenosti. Druhým

Tomášem Stibalem z České

Jakou bude mít nadále podobu? Jaká

jsou vhodná témata, která mohou být

spořitelny a Brano Frkem

je jeho nová, změněná role? Brano

součástí vzdělávání – adaptibilita

ze společnosti Oppus. Řečníci vyvrátili

úvodem zopakoval překvapivý závěr

(i duševní zdraví), job aids (ne vše

mýtus, že online vzdělávání je vhodné

z loňského showcase, a to, že

musí být kurz) a zefektivnění procesu

pro velké skupiny lidí, naopak

technologie jsou OK, ale preferujeme

učení se tak, aby výsledkem

doporučují menší skupinky s častějším

prezenční vzdělávání. Situace se díky

vzdělávání byly nejen vědomosti, ale

opakováním, kdy méně lidí umožňuje

covidu-19 dramaticky změnila –

hlavně dovednosti a změna myšlení.

více interakce. Praktickým

v současnosti probíhá digitální

Třetí doporučení spojil se vzdělávací

doporučením pro webináře byl časový

transformace (firemního) vzdělávání.

online kulturou, rolovými modely

rámec nepřesahující 40 minut

Inspiraci a pochopení tohoto stavu

lídrů v organizaci a participací všech

a ideálně každých 5 minut interakce,

lze dle něj hledat v knize polského

pracovníků na vzdělávání. Zdůraznil

aby nebyly webináře statické,

sociologa a filozofa Zygmunta

nutnost udržitelnosti vzdělávání

a posluchači tak mohli být neustále

Baumana "Tekutá modernita" (jedná

uvnitř firem, nejen nakupovat

zapojeni. Podle odborníků lze hledat

se o sociologický pojem, který autor

nové softwary a kurzy, ale umět je

inspiraci sledováním zahraničních

použil k popsání soudobé společnosti

aktualizovat a měnit dle potřeb

webinářů. U otázky motivace

a jejích akcelerujících změn).

organizace.

ke vzdělávání Brano Frk připomněl
termín nudge learning, tedy

Brano jednoznačně uvedl, že online
vzdělávání není nouzové řešení,

Druhou částí akce byla prezentace

"pošťouchnutí k učení". Tento

ale spíše nový "normál". Účastníky

showcases, tedy konkrétních

behaviorální koncept je založen

showcase také inspiroval pojmem

technologických řešení společností

na myšlence, že člověk potřebuje

"onlife", který pochází od italského

SantiaX, e-learnmedia,

k nějaké činnosti impulzy, a to se týká

filozofa a logika Luciana Floridi

Sense4Code, humancraft a dalších

i učení. Zaznělo též, že klíčem k online

a je nadstavbou dosavadního dělení

partnerů, jejichž loga naleznete níže

vzdělávání není plánovat jednodenní

na online či offline. Také zmínil tři

na této stránce. V tomto odkazu si

či vícedenní kurzy, ani dokončit celý

trendy v oblasti e-learningu: pokles

pak můžete prohlédnout i jednotlivé

kurz či získat certifikát, ale jde spíše

ILT (Instructor Led Training), nárůst

prezentace showcases ve stručném

o kratší bloky (1 až 4 hodiny)

VILT (Virtual Instructor Led Training)

a věcném formátu A4.

s gamifikačními prvky, které hned
aplikujete v praxi a které umožňují

a také nárůst Online Learning.
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Jak na současnou situaci reagovat?

Na závěr akce nově proběhla diskuse

najít to, co hledáte či potřebujete

Odpovědí jsou tři doporučení.

Tomáše Langera s odborníky

k řešení pracovních problémů.

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

APLIKACE PRO VÁS

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

Virtuální realita je již dlouho žhavým tématem i ve vzdělávání, v praxi se však jedná víceméně o experimenty.
Období home officů a remote teamů ovšem přináší i více ochoty zkusit VR ve firemním vzdělávání nebo řízení
týmů. Recenzovali jsme pro vás zajímavé aplikace, které si možná najdou místo i ve vaší koncepci vzdělávání.
Vyzkoušet si možnosti virtuální reality nabízí bezplatně
projekt Hubs od společnosti Mozilla a užijete si ji, i když
zrovna nemáte po ruce VR headset. Jednou z předností,
kromě toho, že je zdarma, je přístupnost i z webového
prohlížeče. Zážitek jistě nebude tak skvělý jako s VR
brýlemi, ale za vyzkoušení to rozhodně stojí. Hubs nabízí
velmi snadné a intuitivní ovládání, grafika celého prostředí
a avatarů je však také povedená. V Hubs lze vytvářet
místnosti, zvát do nich lidi, kterým můžete prezentovat
videa, livestream, pdf soubory či manipulovat s 3D objekty.
Silnou stránkou je i možnost hlasové komunikace. Hubs
nabízí plnohodnotné VR prostředí i pro vzdělávání ve
firemním prostředí. Připravit a realizovat trénink je snadné

https://hubs.mozilla.com

a pro účastníky to bude po všech těch online "callech"
vítané zpestření.

Naše hodnocení:

★★★★★

IMMERSE
Kalifornská firma Immerse nabízí jazykové vzdělávání
kompletně ve virtuální realitě. Jejich řešení je založené
na "ponoření se" do různých typů prostředí, kde
komunikujete se svým průvodcem–lektorem a také
dalšími studenty. Jazyk (angličtinu) se tedy učíte
virtuálním zážitkem spojeným s absolvováním různých
situací. Platforma také umožňuje lektorům facilitovat celý
průběh lekce a sledovat progres svých studentů.
Pro výuku potřebujete VR headset, který je v ceně služby.
Nicméně Immerse je velmi dobrý příklad využití VR ve
vzdělávání, který může sloužit jako inspirace pro podobné
vzdělávací projekty ve virtuální realitě. Doporučujeme
zhlédnout ukázkové video nebo si domluvit demo.
https://www.immerse.online
Naše hodnocení:

★★★★★
FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
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TRENDY VE FIREMNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

CO BY MĚL UMĚT VÁŠ LMS?
LMS, tedy Learning Management System, je systém (obvykle aplikace) řešící tvorbu, řízení
a vyhodnocování (online) vzdělávání. Řada firem svůj LMS využívá již řadu let a ne vždy tak
systém zahrnuje všechny technologické a didaktické možnosti současné doby.
Autor: Jan Složil, lektor a konzultant, xLearning.cz, partner, Santiax.cz, slozil@santiax.cz

Jan Složil se
zavádění online
forem do klasického
vzdělávání věnuje
přes deset let.
Vytváří interaktivní
xLearningy, školí i
konzultuje na dálku
a pomáhá firmám
s přechodem na online vzdělávání.
Hlavním principem
veškerého vzdělávání, které tvoří, je
interaktivita, k níž
vybízí lektory
i tvůrce kurzů
v online prostoru.

"V eLeMeSku máme takové ty

ale daleko víc se posouvá do role

To všechno jsou otázky, které vám

povinné kurzy, ale jinak si

jednoho místa, kam si lidé chodí

pomohou lépe zacílit vzdělávání

prezenční školení zaměstnanci

pro vzdělávání, pro svou každodenní

pro konkrétní potřeby zaměstnanců.

objednávají sami a stačí jejich

inspiraci a pouze jedním zlomkem

Vaše LMS by vám mělo umožnit tato

evidence v Excelu. Asistentka

z celé škály inspirací mohou být

data sledovat. Můžete tak například

ředitele to eviduje."

prezenční kurzy. Co by tedy mělo

oblíbeného lektora více vytížit

Tohle mi ještě před třemi lety

LMS / LXP v dnešní době umět?

a u neoblíbeného pátrat třeba

říkali v řadě firem. Dnes ale jeden

8
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po příčinách. Můžete podpořit autory

až dva objednané prezenční kurzy

PRÁCE S DATY

nejlépe hodnocených materiálů, aby

ročně opravdu nestačí, zaměstnan-

Víte, jaký je nejoblíbenější kurz?

jich tvořili víc. Nebo s nimi například

ci se potřebují vzdělávat neustále

Lektor? Které testové otázky činily

natočit podcast či rozhovor na jejich

a v online době potřebují různé

největší potíže účastníkům? Kolik

téma. A do třetice můžete velmi

relevantní online zdroje dostupné

času a v jaké denní době tráví

rychle sledovat, jak se každá nová

ihned.

zaměstnanci studiem? Co všechno

vzdělávací forma, kterou do firmy

Proto v této době LMS přestává

najdou, když v LMS zkusí vyhledat

jako "vzdělávači" zavedete, v praxi

sloužit jenom k řízení vzdělávání,

slovo "komunikace"?

osvědčuje.

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

TRENDY VE FIREMNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Ať jsou to třeba zmíněné

PRÁCE SE VZDĚLÁVACÍMI CESTAMI

podcasty, každodenní

Vzdělávací cesta je sled aktivit

5minutovka na prověření

směřujících ke vzdělávacímu cíli nebo

znalostí nebo "ask" videa

postupně posilujících kompetence

členů představenstva (jde

v určité oblasti. LMS by je mělo

o typ videa, v němž se

umožnit poskládat za sebe tak, aby

moderátor ptá na otázky

zaměstnanec viděl, kam dojde a co ho

a pozvaný host na ně

po cestě čeká.

odpovídá).

Vzdělávací cesty skládejte
z různých forem vzdělávání: článků,

PODPORA SDÍLENÍ

blogů, infografik, obrázků, podcastů,

VLASTNÍHO OBSAHU

videí, simulací, virtuálních setkání

A DISKUSE O TÉMATECH

(hromadných nebo individuálních),

Podle modelu 70:20:10

diskusí, komunit a samozřejmě

by mělo pocházet 70 %

i prezenčních forem – kurzů,

vzdělávání z vlastního

mentoringů, workshopů a mnoha

výkonu práce a učení se

dalších možností.

z vlastních chyb. Ale co

Přidáte-li navíc jako články i úkoly či

kdyby se z té chyby mohl

výzvy pro účastníky, sestavíte jim v LMS

poučit někdo jiný? Nebo co

nádherný několikatýdenní až několika-

když zaměstnanec přišel

měsíční vzdělávací program, během

na zajímavý postup, jak si

něhož se sami rozvíjejí svou prací,

zefektivnit organizaci

doprovázeni vzdělávací platformou

práce? Měl by mít možnost

a pravidelnými vstupy manažera.

o tom napsat krátký článek

Pro flexibilní rozvoj zaměstnanců

nebo ideálně natočit video,

reagující na jejich aktuální potřeby

třeba na mobil, a takový

a časové možnosti už dávno nepotře-

obsah vložit do LMS. Když

bujete jenom nástroj na řízení

k němu přiřadí vhodná

vzdělávání. Potřebujete online

klíčová slova, snadno ho

prostředí, které se stane přirozenou

podle nich najde jiný

součástí jejich i vašeho každodenního

zaměstnanec, který řeší

života. Vy, "vzdělávači", budete v pozadí

podobný problém.

tahat za nitky a formovat ho podle

Zkušení obchodníci zase

aktuální situace a firemních strategií.

mohou natočit, jaké finty

Řekněte si sami: umí tohle vaše LMS?

používají v CRM pro ideální
přípravu na schůzku
s klientem. Proč by pak
takové video nemohlo být
součástí onboardingového
procesu nových zaměstnanců? Z každého kurzu
může odejít zaměstnanec
s nezodpovězenými dotazy.
Přiřadíte-li ke kurzu v LMS
diskusi, může tam pak
kolegům dotaz položit
nebo třeba v předchozích
dotazech už svou odpověď
rovnou najde.

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
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ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB

JAK VÉST ROZHOVOR PRO
ANALÝZU VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB
V dřívějším článku jsme se věnovali tomu, co je analýza vzdělávacích potřeb a jak probíhá.
V tomto navazujícím článku se zaměříme na rozhovor jako jeden ze způsobů identifikace
vzdělávacích potřeb, na kroky pro jeho přípravu, zahájení a realizaci.
Autor: Marek Velas, zakladatel, EDUpunk, marekvelas@edufactory.cz

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

Jak tedy identifikovat vzdělávací

Pro potřeby tohoto článku jsme jako

s přípravou plánů školení,

potřeby zaměstnanců? V praxi

ideální a efektivní nástroj zapojení

přípravou materiálů, výběrem

existuje několik základních a běžně

zaměstnanců do designování

lektorů a řadou dalších aktivit,

užívaných způsobů identifikace

budoucích vzdělávacích aktivit

musíme nejprve identifikovat

vzdělávacích potřeb. Mezi nejčastěji

vybrali poslední z uvedených, tedy

vzdělávací potřeby u svých

používané patří hodnoticí ankety,

individuální rozhovor.

zaměstnanců. Smyslem tohoto

průzkumy a dotazníky, dále analýzy

Stále však zůstáváme v oblasti

článku je ukázat, jak si zjistit

dokumentů, záznamů a zpráv, přímá

analýzy vzdělávacích potřeb, jejíž

základní informace, které poslouží

pozorování pracovního výkonu

součástí je mimo jiné také rozhovor.

úspěchu školení mezi vašimi

a chování zaměstnanců, konzultace

Tento typ rozhovoru bývá někdy

zaměstnanci a kolegy. Ukážeme

s osobami na klíčových pozicích

nazýván jako zpětnovazební

si pár tipů a také to, na co se při

nebo se specifickými znalostmi,

rozhovor nebo také jako hodnoticí

zjišťování aktuální vzdělávací

AC/DC nebo individuální rozhovory

rozhovor pro analýzu vzdělávacích

potřeby pomocí rozhovoru zeptat.

se zaměstnanci.

požadavků.

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB

PŘÍPRAVA ROZHOVORU

Obsah školení máte, ale hledáte

Při přípravě je potřeba

informace o hloubce či šíři, kterou

rozhodnout, jaký je cíl

potřebujete pokrýt. Ptejte se na

rozhovoru. Chceme zjistit

SLOŽITOST.

zájem lidí nebo nás zajímá

Chcete získat návrhy na nové

konkrétní znalost, doved-

osoby či celé kategorie účastníků.

nost či vzdělanostní

Ptejte se na ÚČASTNÍKY.

mezery? Při přípravě si
vzpomeňte, jaké byly

PRŮBĚH ROZHOVORU

minulé školicí či rozvojové

V našem případě nejde o rozhovor

aktivity a co si mohou ještě

přesvědčovací, ale analytický, tedy

zaměstnanci pamatovat. Je

nemáte být zaujati svou představou

klíčové rozmyslet si, s kým

výsledku a nemusíte nic obhajovat.

chci a mohu hovořit, jakým

Okruhy otázek pro rozhovor:

způsobem vyberu kolegy,

Jaké bylo dřívější úsilí, jak se

kterých se rozhovor týká.

měřil výsledek a efektivita

V neposlední řádě je dobré

školení? Snažíte se poučit ze

zjistit, zda mají firemní

zkušeností. Proces testování a

desicion makers o vzdělává-

zpětné vazby je nekonečný cyklus,

ní lidí zájem a zda chtějí do

který vám umožňuje se neustále

školení investovat. Vytvoř-

zlepšovat, zejména když kladete

te záznamový arch a neza-

na první místo potřeby uživatelů.

pomeňte na délku, místo

Proč jsou potřeba nové doved-

či strukturu rozhovoru.

nosti a jaké jsou požadavky?
Zpřesňujete, proč jste se rozhodli,

ÚVOD ROZHOVORU

že se lidé budou zlepšovat, a jak

Máte dohodnuty termíny,

mohou nové dovednosti přispět k

stanovili jste si délku

celkové strategii a růstu firmy.

rozhovoru a máte připra-

Lze identifikovat dovednosti,

ven záznamový arch? Pak

mezery ve znalostech a obsah

tedy začněte rozhovor

školení? Zjišťujete, jaké znalosti

vysvětlením, v jaké fázi se

chybí, zda můžete navrhnout lepší

se svým školicím či rozvo-

programy pro učení a rozvoj.

jovým projektem

Kdo potřebuje být vyškolen,

nacházíte. Představte

kdo je motivován na výsledku

smysl rozhovoru a uveďte

školení a rozhoduje o úspěchu?

další informace. Měl by

Monitorujete požadavky lidí, kteří

zaznít také důvod, proč

budou používat výsledné

rozhovor realizujete a k

dovednosti, a těch, kteří školení

čemu poslouží výsledek.

hodnotí a platí.

Využijte následující tipy

Je školení přístupné všem

k vysvětlení důvodů:

diskutovaným jedincům či

Školicí program

kategoriím zaměstnanců? Jde o

schválilo vedení

přístupnost a otevřenost, od

společnosti, chcete

stanovení míry srozumitelnosti a

zjistit nové nápady k

úrovně složitosti tématu až po

obsahu a konkrétní

podobu distribuce obsahu.

návrhy školicích témat
atd. Ptejte se na

O způsobech vyhodnocení dat

OBSAH.

z rozhovoru se dozvíte v dalším čísle.

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
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L&D INSPIRACE

JAK SE VZDĚLÁVÁ V HAYS
Článek se zaměřuje na vzdělávání v personální společnosti Hays a dozvíte se nejen to, čím
vším si musí projít v této společnosti každý konzultant, ale taktéž se můžete inspirovat
nabídkou dobrovolného vzdělávání, jež Hays zaměstnancům nabízí.
Autor: Alexander Bečka, Associate Consultant, Hays, becka@hays.cz

Alex Bečka
je Associate
Consultantem
společnosti Hays
a zároveň
studentem oboru
andragogika
a personální řízení
na FF UK. Zajímá se
mj. o strategický
management.

Historie společnosti Hays sahá

Na českém trhu začal Hays působit

z nově příchozího zaměstnance

do 19. století, kdy jejím hlavním

v roce 1997 a má v Česku okolo 80

"udělat" plnohodnotného člena týmu

obchodním zaměřením bylo

zaměstnanců se dvěma pobočkami

během jednoho až dvou týdnů dle

provozování přístavišť a skladů

v Praze a Brně. Základ firmy tvoří

seniority dané pozice, a to díky

v Londýně. Postupem času se

konzultanti a researcheři, kde

přesně naplánovanému programu

věnovala i logistickým službám.

konzultanti jsou seniornější zaměst-

školení. Společnost využívá svůj

Změna však přišla v roce 1986,

nanci, kteří se starají o kontakt

vlastní databázový program Hays

kdy Hays provedl akvizici firmy

s klienty a vyjednávání obchodních

Learning Hub, ve kterém zaměstnan-

zaměřené na recruitment zaměst-

dohod. Naopak juniorní pozice

ci najdou veškeré materiály, testy

nanců. A konečně v roce 2003 se

researcher je pro nováčky či stážisty,

a e-learningové aktivity, jak pro

Hays rozhodl vzdát ostatních

kteří odpovídají za vyhledávání,

povinná, tak i nepovinná školení.

činností a věnovat se pouze

oslovování a selekci vhodných

Základní balíček povinných školení je

recruitmentu. Od té doby stihla

kandidátů na obsazované pozice.

podobný jako v kterékoliv jiné firmě.
Kurzy BOZP, požární ochrany a první

firma vstoupit na 33 zahraničních
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trhů a rozšířit své řady na 11 510

VSTUPNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V HAYS

pomoci probíhají prostřednictvím

zaměstnanců (r. 2018).

Vzdělávací systém v Hays dokáže

jednoduché aplikace na webu,

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

L&D INSPIRACE

kteří dostanou předepsané role
klientů a kandidátů. Hodnotí se
především, jak se konzultant v těchto
situacích zachová. Po ukončení programu musí konzultant v průběhu
jednoho roku absolvovat alespoň
jeden trénink v rámci programu
Consultant Development, který se
věnuje oblastem behaviorálního
interview, strategii obchodu,
komunikaci a time managementu.
DOBROVOLNÉ VZDĚLÁVÁNÍ
Zaměstnanci mají několik možností,
díky které lze snadno a srozumitelně

od kterých získávají pracovní pozice,

získat nejdůležitější informace

jejichž obsazování je pro firmu

a postupy.

pochopitelně ekonomicky zásadní.

Poté následuje tzv. Welcome školení,
kde se nováčkům představí společnost

NEW CONSULTANT TRAINING

Hays, kolegové se seznámí

Největší část vzdělávání konzultantů

s předepsaným dresscodem

zabírá školicí program New Consultant

či s firemními směrnicemi. Vše je

Training, který se dělí na osm

zakončeno prohlídkou kanceláří,

tematických dílů – ty podle náročnosti

včetně představení ostatních týmů.

trvají od 2 do 8 hodin. Menší část

Další vzdělávací aktivity jsou již

programu je orientována na práci

rozděleny podle pracovních pozic,

s kandidáty, konzultanti zkoušejí vést

které bude zaměstnanec zastávat.

pohovor s trenérem, který se je snaží

Researcheři jsou ve firmě juniorní pozicí

co nejvíce předpřipravit na

a nízkému stupni seniority odpovídá

neočekávaná setkání a náročné

i počet povinných školení. Základ

situace. Další čas je věnován

pro vzdělávání researcherů tvoří dva

klientským aktivitám, kterými jsou

kurzy New Researcher Training, každý

trénování Business Development

nezabere déle než 2 hodiny. Mezi

hovorů, jak se dostat na schůzku s

probíraná témata patří například

klientem a jak s ním vést obchodní

správné vyhledávání kandidátů na

jednání. V této části je kladen důraz na

pracovních portálech či sociálních

případové studie, které mají za cíl

sítích. Díky náslechům se nováček

otestovat konzultantovu reakci na

dozví, jak správně komunikovat

nečekané situace při kontaktu s

s kandidátem a na jaké informace se

klientem. V této části se konzultanti

musí zeptat. V neposlední řadě je

potkávají i s vedením společnosti,

seznámen s interním systémem, který

které jim předává užitečné tipy

potřebuje ke své každodenní práci.

z praxe. Následně se manažeři

Školení je zakončeno zkušebním

dostávají do role mentorů jednotlivých

telefonátem kandidátovi.

konzultantů. Celý program je

Zpravidla po roce se z researcherů

zakončen tzv. Hays maturitou, kdy

stávají konzultanti, na rozdíl od

nově nastupující konzultant volá

researcherů jsou v kontaktu i s klienty,

náhodně vybraným kolegům z práce,

jak se ve svém volném čase rozvíjet.
Možností jsou třeba Lunch and Learn
webináře, které probíhají během
obědové pauzy jednou za měsíc.
Trvají max. jednu hodinu a lektory
jsou zahraniční hosté z poboček Hays
(aktuálně třeba nastavení fungování
týmů na dálku a jak přitom v rámci
možností zachovat firemní kulturu).
Zaměstnanci mají na výběr z mnoha
kurzů od těch základních, kde se
účastníci naučí zacházet s Microsoft
Office nebo se sítí LinkedIn, až
po speciální školení ohledně tipů
na headhunting a executive search.
Hays má zajímavý přístup
ke školitelům interních vzdělávacích
aktivit. Lektory si totiž vybírá výhradně
z řad zaměstnanců, kteří mají informace "z první ruky". Aby se zaměstnanec mohl stát interním lektorem, musí
projít Training Programme, kde se
dozví, jak optimálně předávat své
zkušenosti nováčkům, a také se
seznámí se školicími materiály.
Jako odpověď na pandemii koronaviru
vytvořil Hays nový e-learningový
portál Hays Learning, který je veřejnosti přístupný zdarma a zájemci
v něm najdou třeba kurzy týkající se
práce z domu, tedy jak si správně
nastavit time management, jak v nové
situaci zvýšit odolnost vůči stresu
či jak si v domácím prostředí zacvičit.

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
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RECENZE

SPOLUPRÁCE S NEPŘÍTELEM
Základem práce s lidmi je komunikace. A spolupráce. O obou tématech bylo napsáno tolik
knih, že bychom jimi mohli vydláždit cestu do pekla a zpátky. Je možné se z další takové
knížky dozvědět, nebo dokonce naučit ještě něco nového?
Autorka: Mirka Dvořáková, lektorka, mirka.dvorak@gmail.com
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Odpověď na úvodní otázku zní: je.

schopni, měli bychom podle autora

Kniha s názvem Spolupráce s nepříte-

projít třemi přesahy. První přesah

lem a podtitulem Jak vyjít s lidmi,

spočívá v přijetí konfliktu a jeho

s nimiž nesouhlasíme (autorem je, jak

souvislostí, nesoustředění se jen na

uvádí záložka, "facilitátor pracující

jeden základní princip, ale použití

s řediteli, politiky, generály, bandity,

dvou doplňujících se principů: moci,

státními zaměstnanci, odboráři, aktivis-

snahy po seberealizaci a lásky, snahy

ty, duchovními i umělci ve všech kou-

po sjednocení. Oba tyto principy by

tech světa" Adam Kahane) přináší jiný

měly být uplatňovány střídavě,

pohled na problematiku spolupráce.

ne zároveň. Druhý přesah spočívá

V současném komplexním světě, kde

v experimentování a hledání cest,

často řešíme velmi složité a těžko

vedení dialogu založeném jak na

řiditelné problémy, se podle Kahaneho

mluvení, tak naslouchání. Třetí přesah

stále více setkáváme se situacemi, kdy

pak vyžaduje vrhnout se do činnosti,

musíme spolupracovat s lidmi, s nimiž

být ochotný změnit se, ne měnit

nesouhlasíme, nemáme je rádi nebo

druhé. A to, jak jistě uznáte, není jen

jim nedůvěřujeme. Kdo z nás to už

tak. Nejde jenom o uvědomění si nebo

Tato snaha ukázat, že kniha může být

někdy nezažil? Kahane to ovšem bere

změnu myšlení, tyto schopnosti je

užitečná nejen v životě pracovním,

jako výzvu. Nesnaží se čtenáře

potřeba procvičovat a na konci knihy

ale i osobním či rodinném, může být

přesvědčit o tom, že by měl mít rád

k tomu dostanete stručný, ale hutný

pro mnohé užitečná, dovedu si ale

všechny své spolupracovníky, překonat

návod. Ačkoliv myšlenky obsažené

představit, že část čtenářů bude,

své nechutě a nedůvěry a být součástí

v textu jsou velmi zajímavé

stejně jako já, knihou více listovat než

šťastného, přátelského týmu, ale nabízí

a v mnohém opravdu inspirativní, je

ji číst. Knihu lze určitě doporučit

rozlišení dvou typů spolupráce, kon-

jich na daný rozsah knihy "po čertech

lektorům, facilitátorům, manažerům,

venční (obvyklou) a pružnou. A zatímco

málo". Výkladové schéma je, jak je

vedoucím i členům nejrůznějších

první typ předpokládá jednoho

dnes již poměrně obvyklé, založeno

týmů. Výklad je, jak bylo naznačeno,

vedoucího, společné cíle, jasné dohody,

ponejvíce na popisu a zhodnocení

poměrně mnohovrstevnatý, každý si

soustředění na dobro, soulad v týmu

zkušeností autora s daným tématem.

v ní tedy najde to, co potřebuje.

a shodu na a při řešení problému,

Autor se však čtenáři snaží přiblížit

druhý typ je založen na zapojení všech

v tomto narativním přístupu o něco

Kahane, Adam. Spolupráce

členů, přijetí konfliktu a souvisejících

více a téměř celým textem prolnul

s nepřítelem. Jak vyjít s lidmi,

okolností, experimentování a hledání

příběh manželů Johna a Mary a jejich

s nimiž nesouhlasíme.

cest. Abychom byli této spolupráce

syna Boba, který má finanční potíže.

Praha: Portál, 2020.

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

O ČEM SE MLUVÍ

CO JE FLIPPED CLASSROOM
Převrácená učebna, neboli flipped classroom, je metoda výuky převracející zažité postupy výuky.
Jejím cílem je individualizace učení efektivním zaváděním moderních technologií a psychologických
poznatků. Zůstává však otázkou, nakolik je tento přístup plošně realizovatelný.
Autor: Jan Kříž, redaktor Firemního vzdělávání, jankriz.fv@gmail.com

Zná to zřejmě každý, kdo studoval.

JAK NA TO?

Nejdříve stráví mnoho hodin na před-

Už ze základních myšlenek tohoto

náškách, jejichž termín, délku a pořadí

konceptu vyplývá, že pro úspěšnou

si nemůže určit, poté musí luštit sám

realizaci je potřeba vysoká úroveň

domácí úkoly. Pozornost lektora se

výukových materiálů. Ty by měly mít

mu dostává tehdy, když ji příliš

ideálně podobu krátkých videí

neocení, a když ji naopak potřebuje,

s konkrétní problematikou a zabýva-

obvykle není k dispozici. To se snaží

jících se jádrem problému. Příkladem

řešit koncept flipped classroom.

budiž konference TED, animovaná
populárně vzdělávací videa Kurzgesagt

DOMA TEORIE, VE ŠKOLE PRAXE

či materiály organizace Khan Academy.

Princip flipped classroom spočívá

Videa by měla být pestrá, s obrázky

v tom, že místo aby musel lektor

a názornými ukázkami.

nebo jen s obtížemi, případně si je

každé skupině účastníků kurzu

Flipped classroom totiž nelze stavět

nemohou dovolit. Naopak může také

přednášet zvlášť, obstará kvalitní

na "odfláknutém" PowerPointu či PDF.

zaznít námitka, že se v dnešní době

materiály, zpravidla formou videí,

zírá do obrazovek až příliš, než aby to

které si mohou účastníci individuálně

TO ZNÍ HEZKY, ALE…

bylo nezbytnou podmínkou i při

pouštět kdekoliv na svých zařízeních.

Častá námitka vůči flipped classroom

výuce.

Při osobních setkáních pak skupina

vychází z problému s motivací. Tento

řeší praktické úkoly, při nichž si

koncept je totiž založen na osobní

Je otázkou, nakolik se flipped

účastníci také navzájem pomáhají.

odpovědnosti účastníků, a tak všechna

classroom prosadí jako univerzální

Prohlubují si tak nejen své znalosti,

pozitiva mohou snadno přijít vniveč,

princip ve výuce, a to i u dospělých.

ale zlepšují i své schopnosti

pokud jim chybí motivace.

Bude zajímavé sledovat, jestli se

spolupráce. Lektor pak přestává být

Případně pokud lektorovi chybí

tento koncept stane běžnou rutinou

autoritářským kazatelem, ale spíše

charisma, zájem a v neposlední řadě

všech úrovní vzdělávání, nebo se

jako kouč a mentor usměrňuje úsilí

také lektorské dovednosti, aby

bude omezovat jen na některé části

účastníků. Výsledkem spojení těchto

účastníky dostatečně motivoval.

vzdělávacího procesu či jen některé

faktorů by měla být vyšší motivace.

Výuka zároveň vyžaduje dostatečnou

demografické skupiny, například

A proč je to tedy učení "převrácené"?

technickou výbavu a znalosti jejího

právě dospělé. Pokud se tak ale

Oproti běžné výuce je principem to, že

využívání. Ačkoliv by se to v době

nakonec prosadí, bude možná

základní informace (znalosti) účastník

všudypřítomných mobilů a internetu

budoucím lektorům a účastníkům

získá již před kurzem a při výuce pak

nemuselo zdát, stále existuje nemalé

kurzů připadat, že to takzvaná

pracuje na aplikaci získaných znalostí

množství těch, kteří s informačními

klasická výuka byla celou dobu

na praktických příkladech.

technologiemi neumí zacházet vůbec

nepochopitelně převrácená.

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
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ROZVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ

ROZVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ
MANAŽERŮ V OBDOBÍ KRIZE?
Jak podpořit rozvoj manažerů, aby byli schopni inovovat a podpořit své lidi a firmu? Ukážeme
si to na několika příkladech, např. podpoře silných stránek týmu, job craftingu nebo posunu
manažerského rozvoje směrem ke tvoření či sdílení zkušeností a učení se v prostředí farem.
Autor: Valery Senichev, spoluzakladatel a trenér vzdělávací platformy Educamp.cz, valerysenichev@gmail.com

Valery Senichev je
tréninkový psycholog
a kariérový poradce.
Je spoluzakladatelem
vzdělávací platformy
Educamp.cz
a platformy
na podporu změn
ve firmách #Aby se
změny povedly.
Dlouhodobě se
zabývá tématy
designu práce,
udržitelnosti v HR
a vlivu nových technologií na trh práce.

Rozvoj manažerů úzce souvisí

stav pro mnohé náročný, současně

Stále však zůstává otázkou, nakolik

s tím, kam se firma chce dostat

však může být aktuální situace

umí se svými lidmi pracovat a zda

a jak jí s tím management

výzvou pro manažery, kteří mají

jsou schopni poznat, v čem jejich

může pomoci. Situace kolem

právě teď skvělou příležitost

lidé skutečně vynikají. Jaký formát

covidu-19 je pro spoustu firem

k budování skutečně kvalitních týmů,

práce v týmu podporuje talenty

zatěžkávací zkouškou. Krize

o které se mohou opřít. Pojďme si

jednotlivých členů? V čem je mohou

ukazuje, jak kvalitní management

ukázat možné cesty, jak manažeři

uplatnit? Být dobrým lídrem obnáší

firmy mají a také nakolik jsou

mohou podpořit své týmy prostřed-

také schopnost v pravý čas upozadit

jejich lidé i organizace jako celek

nictvím rozvoje sebe a svých týmů.

sebe a více reflektovat hranice svého

flexibilní a agilní. Je třeba aktivně

16 |

ega. Vedete tým? A ptáte se svých

měnit zažité vzorce chování,

UMOŽNĚTE LIDEM DĚLAT TO,

lidí, co rádi v práci dělají a co jim jde

upravovat procesy, řešit krizovou

V ČEM MOHOU EXCELOVAT

dobře? Při práci s týmy a manažery

komunikaci a podporovat lidi

Spousta manažerů prošla

bývám často tím prvním, kdo jim

kolem sebe.

úchvatným množstvím testování

podobné otázky pokládá, a to z pozi-

Právě v tomto může být současný

osobnosti, silných stránek či talentů.

ce poradce, nikoliv vedoucího týmu.

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ

Nechte členy týmu vyjmenovat deset

Musíme změnit způsob nahlížení na

BLÍŽE K PŘÍRODĚ

činností, které v práci nejčastěji dělají.

nás a na business, posílit spolupráci

Jako efektivní způsob rozvoje mana-

V čem se vzájemně shodují a v čem

mezioborově, např. marketingu a pro-

žerů vidím vytrhnout je ze známého

ne? Které z těchto činností souvisí

duktového oddělení nebo IT a HR. Ob-

prostředí a nechat je tvořit. Poslední

s jejich silnými stránkami? A nakolik

náší to i změnu návyků ve vzdělávání.

dobou se stává populární vzdělávání

se jedná o strategické činnosti, které

v prostředí farem, tedy blíže k přírodě.

přinášejí hodnotu?

ZMĚNY VE VZDĚLÁVÁNÍ

Lidé nejen odloží telefony, ale mohou

Možná se ptáte, k čemu je to všechno

Bohužel stále častou praxí je, že

společně uvařit i oběd a zažít si spolu-

dobré. Odpověď zní: job crafting!

na školení manažerských dovedností

práci a tvorbu v týmu bez přežitých

Umožněte svým lidem práci přizpůso-

sedí manažeři u stolu, mají u sebe

pravidel. Zažijí si přirozené fungování

bit tak, aby jim více seděla a oni byli

PC a telefony a školitel se je snaží

týmu a z této zkušenosti pak mohou

díky tomu spokojenější. Buďte pro ně

vtáhnout do procesu, snaží se před-

čerpat ve své praxi. Neznámé

manažerem, který je podporuje

nést téma, případovou studii apod.

prostředí vytvoří autentický prožitek

a rozvíjí. Vyplatí se vám to.

Do určité míry celý proces připomíná

a při dobrém vedení rozvojové aktivity

divadelní představení, kdy školitel

a sdílení mezi sebou se člověk sám

NEBUĎTE DINOSAURUS

musí zaujmout, ukázat, že jim rozumí,

aktivně zapojí do aktivity. Pokud si

Vzpomínáte si na ten hlavolam, kde

že rozumí jejich potřebám a může

přičtete fakt, že na takové místo

máte za úkol devět teček spojit

pomoci. Pak školení skončí, účastníci

přijíždí většinou lidé, kteří si chtějí

pomocí čtyř úseček, aniž by se tužka

vyplní zpětnou vazbu a často se

něco odvézt (networking, řešení,

přestala dotýkat papíru? Nenechte

bohužel nestane vůbec nic. Znáte to?

zážitek), vyjde vám v této rovnici

se svazovat pravidly, která neexistují.

Posledních několik měsíců tento

mnohem efektivnější způsob rozvoje

Řešení spočívá v hledání možností

formát nebyl možný. Přešlo se více

manažerů a týmů, než jakým jsou

i mimo těch prvních, které se nabízejí.

do online prostředí, ovšem podstata

pasivní přednášky.

Covidová situace posloužila jako

zůstala stejná.

lakmusový papírek, který ukázal, jak

Dalším neefektivním trendem jsou

JEDNORÁZOVĚ TO NESTAČÍ

moc jsou firmy se svými manažery

populární inspirativní přednášky

Tento proces je potřeba uchopit dlou-

schopni změn. Kvůli protikoronovým

pro manažery (často v pracovní době).

hodobě, aby manažeři mohli nové

opatřením lidé nemohli kupovat auta

Pozvete známou osobnost z umění,

návyky a znalosti sdílet a ukotvit je

v showroomech, změnily se vzorce

sportu či businessu a tento host dvě

ve firmě. Velmi účinné mohou také

chování a preference v nakupování

hodiny povídá o sobě, o své cestě

být navazující aktivity, které se opakují

produktů a služeb. Některé

k úspěchu, o překážkách, které

přibližně každé dva měsíce a které

automobilové společnosti tedy začaly

překonal. Jistě je inspirativní poslech-

v mezičase prostřídá online i offline

hledat řešení ve využití virtuální reality

nout si, jak někdo vyšplhal na Mount

podpora. Doba po covidu je pro řadu

při výběru aut.

Everest nebo překonal nějakou krizi.

manažerů testem schopností a doved-

Změna myšlení je v některých

Nakolik je to efektivní pro 40–50

ností provést týmy a celé organizace

případech bolestivá, protože často

manažerů, kteří sedí v místnosti a tráví

změnami a utvořit efektivnější firmy.

ukazuje naši osobnost a to, jak se

tam 2 hodiny, které by mohli věnovat

Co uděláte pro to, abyste nebyli dino-

budeme chovat, když se nacházíme

práci? Není lepší poslechnout si TED

saurus a zároveň umožnili svým lidem

v období nejistoty. Jak takovou změnu

Talks doma či při procházce se psem?

dělat to, v čem mohou excelovat?

můžete podpořit?
Jakým vzděláváním si pomoci?
Stejně jako hlavolam s devíti tečkami, tak i motto
#nebuddinosaurus
znamená být
schopen najít řešení tam, kde jsme
ho dříve nehledali.

Foto: Jaroslav Chroňák

KOUČOVÁNÍ

PREMENA DOBRÉHO MANAŽÉRA
NA LÍDRA POMOCOU KOUČOVANIA
Čo je koučing a ako funguje, o tom sme už písali niekoľkokrát. Ale ako môžete využiť
koučovací prístup k vzdelávaniu a rozvoju manažérov? To vám na podklade teórie
a s niekoľkými konkrétnymi príkladmi predstaví nasledujúci článok.
Autor: Roland Pavlík, konzultant, certifikovaný kouč, tréner, rolandpavlik25@gmail.com

Roland Pavlík pracuje
ako konzultant
a certifikovaný kouč
v Assessment
Systems Slovakia, je
certifikovaný
na Hogan
Assessment Systems
psychodiagnostiku.
Zaoberá sa aj
forenznou
psychológiou, ktorú
externe vyučuje na
UMB v Banskej
Bystrici.
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Chcete byť vedený dobrým mana-

Problém nastáva nie vtedy, ak si

intrapersonálne (riadenie sebou

žérom, alebo dobrým lídrom? Je

zamestnanci a manažéri svoj poten-

samým), ktoré je typickým znakom

ideálne, ak je váš šéf oboje. Ak ste

ciál neuvedomujú, ale vtedy, ak ho

sebavzdelávania. A v tom je nádej

sám manažérom a riadite tím,

nemajú. Chýbajú im kompetencie

pre manažérov, ktorí chcú viesť ľudí

pravdepodobne používate viaceré

a kouč zamestnancov i manažérov

koučovacím štýlom a stať sa lídrami.

osvedčené metódy vedenia ľudí.

navedie, aby ich nadobudli –

Môžete riadiť ľudí dvomi spôsobmi:

Spoločnosť je nastavená na výkon,

koučovacími otázkami, tréningom

príkazmi, využívaním svojej formál-

ktorý chceme dosiahnuť, tak načo

a naplánovaným sebarozvojom.

nej moci z pozície a vyžadovaním

je dobrý líder, ak na dosahovanie

Koučovanie je proces vzdelávania

splnenia vydaných príkazov (mana-

výsledkov potrebujeme dobrého

a ako uvádza Krystoň v knihe

žérska autorita) a kontrolou. Alebo

manažéra? Alebo je to inak?

Andragogické aspekty využívania

môžete využiť silu svojich myšlienok,

Mnohí zamestnanci ani manažéri si

voľného času (2011), vzdelávanie je

schopnosť získať si ľudí pre svoje

neuvedomujú svoje schopnosti

proces riadený, pričom môže ísť

ciele a silu osobnosti i záujmy

a zručnosti a potrebujú niekoho,

o extrapersonálne (riadene niekým

vedených pracovníkov – teda viesť

aby im pomohol si ich uvedomiť.

iným, napr. koučom) alebo

ľudí bez použitia formálnej autority.

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

KOUČOVÁNÍ

V prvom prípade manažéri fungujú

A čo urobí manažér–líder?

ZMEŇTE TVRDENIE NA OTÁZKU!

ako výkonní manažéri, v druhom

Ten namiesto konštatovania stavu

Tvrdenie: "Fero, ty si si zase nesplnil

fungujú už ako lídri a podriadených

(sťažnosti kolegov na pani Líškovú a jej

novú úlohu v termíne a nedodržal si

premenili na svojich lojálnych a nadše-

prístup) sa jej v prvom rade opýta, aká

harmonogram! Som nespokojný!"

ných nasledovateľov. Skutočný

je situácia v jej úlohách a projektoch.

Koučovacia otázka: "Fero, ako

koučing vo vedení ľudí je ten druhý

(Až) v druhom rade – líder nepoužije

postupuješ s novou úlohou? Ako sa ti

proces, pretože ním došlo k zmene

lacnú techniku pochlebovania

darí dodržať harmonogram? Je treba

ponímania toho, čo sa má urobiť, ako

na začiatok rozhovoru – vecne ocení

niečo zmeniť? Ako si s tým spokojný?"

aj toho, ako. A to dobrovoľne,

prínos jej výsledkov pre celý tím.

Výsledok: Koučovacími otázkami

v hlavách vedených pracovníkov.

Potom použijúc jej slabé stránky –

donútite Fera priznať, že zase (zase –

zameranie na svoj výkon a kvalitu,

to znamená, že nám direktívne

MANAŽÉR VERZUS LÍDER

individuálne riešenie úloh a arogan-

riadenie na Fera neúčinkuje) nesplnil

V KRITICKOM ROZHOVORE

ciu sa jej opýta, ako by ostatným

úlohu, nedodržal harmonogram a že

Zoberme si oba uvedené prístupy

ukázala, prečo sa jej tak darí a čo ona

je to on, kto musí dať návrh na zmeny

a ich účinok v rovnakej situácii: Ako

sama robí pre svoj úspech? Ponúkne

a napokon sa ospravedlniť a vyjadriť,

manažér dnes musíte s kľúčovou

jej vhodnú formu sebaprezentácie

čo urobí, aby zlyhaniu predišiel.

zamestnankyňou – key performerom

napr. na porade tímu a pod. Pani

Zároveň zapojením emocionálnej

pani Líškovou riešiť sťažnosť ostatných

Líšková sa môže stať vzorom, zvýšiť

a citovej zložky osobnosti ponúka líder

zamestnancov na jej arogantný

výkon a disciplínu a nevedome sa stať

zamestnancovi tzv. "ownership"

a nekooperujúci prístup. Pani Líšková

aj motivátorom pre ostatných v tíme,

nájdeného riešenia. Preto považujeme

má však mimoriadne vysoké a kvalitné

pretože ju budú obdivovať. Týmto

koučing za nástroj vedenia ľudí:

výkony, ale je hašterivá, arogantná,

pani Líšková nepriamo prispeje

umožňuje totiž manažérovi rozvinúť

silná osobnosť, sólo hráč a kritik ostat-

k naplneniu tímových cieľov, nielen

praktické zručnosti pracovníkov, a to

ných. Okrem riešenia sťažnosti ju

vlastných. Vnímate ten rozdiel?

na základe záujmu, motívov a cieľov.

musíte motivovať, aby sa zvýšil jej

Nedirigujem, nenariadim – pýtam sa

Podľa štúdie Pavlova (Súčasnosť a per-

záujem o tímové ciele.

(aj keď poznám odpoveď), aby som

spektívy teórie výchovy dospelých

zaangažoval a namotivoval a aby

v sústave andragogických vied, 2015)

Čo urobí manažér?

rozhodnutie bolo spoločné. Nič vám

andragogický pohľad na dospelého

Manažér požiada pani Líškovú, aby sa

nebráni stopnúť autoritatívny štýl

človeka má byť komplexný a systémo-

vyjadrila k sťažnosti kolegov s tým, že

riadenia ľudí a zmeniť ho koučovacím

vý, zahŕňajúci všetky dimenzie jeho

ju zahrnie kritikou a ukončí žiadosťou,

prístupom na vedenie ľudí. Povedzme,

osobnostného rozvoja v živote a práci.

aby sa jej odmietanie spolupráce voči

že si ako manažér uvedomujete svoj

Lídri nemajú koučovaným radiť, majú

kolegom už neopakovalo, lebo!...

talent na riadenie ľudí a na ich

počkať, kým na riešenie neprídu sami.

Zdôrazní tímové ciele a ich obrovský

motivovanie. Potom môžete byť

Čo si s tým má počať manažér? Prestať

význam preňho samého. V tomto

príkladom, ako viesť ľudí koučovaním.

mentorovať a začať klásť otázky!

prípade ide o tvrdé manažérske
vyžadovanie splnenia príkazov bez
toho, aby došlo k zmene v hlave pani
Líškovej. Cieľ síce splní, možno aj
požadovaným spôsobom, ale
nestotožní sa ani s cieľom, ani
so spôsobom jeho splnenia. Ostali tu
dve bojujúce strany, nie jeden
pracovný tím, vedený vodcom. Okrem
toho si pani Líšková proti vám pripraví
nášľapné míny – rafinované strategické postupy (všimnite si opis jej
osobnosti vyššie), ktorými bude
atakovať vašu autoritu a postavenie,
len aby ukázala vašu manažérsku nemohúcnosť a líderskú neprítomnosť.
FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
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7 kroků k úspěšnému programu
virtuálního jazykového vzdělávání

Kniha plná praktických

Většina firem řeší otázky
spojené s odměňováním
a řízením mzdových nákladů.
Patří i vaše firma mezi ty, které
řeší odměňování? Přečtěte si
o tom, co firmě přinese
edukace v odměňování,
že odměňování není jen
o směrnicích, pravidlech a kolektivních smlouvách nebo
že nastavení a řízení odměňování je dovednost a znalost
jako každá jiná a je zapotřebí se tuto dovednost naučit.

všímavosti, účinně se

HR se stává klíčovým hráčem
pro udržení kontinuity podnikání
v "novém normálu"
Situace kolem COVID-19 nám
všem ukázala, jak moc jsou
stávající HR procesy náročné
na čas, prostor i lidskou sílu.
Stav se ale rychle mění.
Digitalizace transformuje celý
segment HR. Proto společnost
SAP ČR nabídla sérii webinářů,
ve kterých se zaměřila
na strategická řešení pro udržení kontinuity podnikání
v kontextu personálního managementu.

10 mýtů, ze kterých zkušení
recruiteři naštěstí vyrostli
V jakémkoliv oboru se
perspektiva vaší práce změní
s postupem vaší kariéry.
V oblasti náboru tomu není
jinak. Nábor je obklopen řadou
mýtů a mylnými představami,
a tak se tímto článkem zaměříme na pár častých prozření.

Tyto a další články najdete na
www.hrnews.cz
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cvičení, která vám pomohou osvojit si dovednost
orientovat v mezilidských
vztazích, regulovat své
emoce a tolerovat stres.
Autoři staví na základech
dialekticko-behaviorální
terapie (DBT), jejíž
účinnost byla prokázána
při léčbě celé škály
duševních poruch a potíží.
Potřebujete navázat více
pracovních kontaktů, ale
máte rádi samotu nebo si
rádi věci dopředu dobře
rozmýšlíte? Devora Zack
připravila rádce, který umožní
využít vašich preferencí
a předností, abyste se seznámili s druhými lidmi. V knize
rozkrývá, čeho všeho se týká
a netýká introverze a extroverze, a umožní vám zjistit,
ke kterému pólu inklinujete.
Autor, který má zkušenost
s vyjednáváním ve více než
padesáti zemích světa,
popisuje rozdíl mezi
konvenční spoluprací a tzv.
pružnou spoluprací. První
předpokládá společné cíle
a jasné dohody, druhá nutí
postupovat po malých
krůčcích bez předem
daného celkového plánu
a nezřídka vyzývá ke změně
vlastní pozice.

Více informací a objednávky na
www.portal.cz

