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TRENDY
VE FIREMNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

ROZHOVOR
S EVOU HÖSCHLOVOU

PŘIHLAŠOVÁNÍ NA KONFERENCI
ODSTARTOVÁNO

9102 ECNEREFNOK

CO SE DĚJE

Přihlašování na konferenci FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2019 bylo spuštěno!
Již nyní se můžete přihlašovat, a včas si tak zajistit své místo na
konferenci v Brně dne 17. 4. 2019 nebo v Praze dne 12. 6. 2019.
Mezi řečníky a diskutujícími mimo jiné vystoupí:
DANA DEMJANOVIČOVÁ, HR Director, STOCK Plzeň-Božkov
JANKA HOLÚBEKOVÁ, L&D Manažer, SLOVNAFT
FRANTIŠEK HRONÍK, psycholog, lektor, jednatel, Motiv P
VRATISLAV A MARTIN KALENDOVI, jednatelé, IMAGE LAB
ZDEŇKA MATOUŠKOVÁ, HRBP a T&D Manažer, NESTLÉ Česko
BARBORA MUHROVÁ, manažerka vzdělávání a int. komunikace, EUC
MARTINA SCHIESTLOVÁ, HR Director, DELOITTE

Pro rok 2019 jsme zvolili následující témata workshopů a jejich facilitátory:
Kromě zajímavých řečníků, best practices

REVOLUCE NA PAPÍŘE: JAK PROTOTYPOVAT

z řady firem a aplikačních workshopů

GAMIFIKACI, Oliver Šimko

se můžete těšit i na neformální atmosféru

CORPORART: DIVADLEM K PROFESNÍMU RŮSTU,

či setkání a diskuse s kolegy z oboru.

Jarka Swoboda
CUSTOMER LEARNING EXPERIENCE, Brano Frk

Více informací a přihlášky na webu

SOUMRAK EXTERNÍCH LEKTORŮ?, Mirka Dvořáková

www.firemnivzdelavani.eu/konference.

TALENT JE JEN VÝMLUVA!, Veronika Kynclová

Těšíme se na setkání s vámi!

OS. LEADERSHIP S INDIÁN. MOUDROSTÍ, Jana Puhalová

PF 2019
Vážení čtenáři,
děkujeme vám všem za přízeň v tomto roce, díky níž náš časopis čte již přes 2700 odborníků na vzdělávání
a rozvoj zaměstnanců ve firmách. Máme radost, že díky vám se nám podařilo vybudovat komunitu těch, kteří
sami často vzdělávají, ale na své učení či seberozvoj jim moc času nezbývá. I to je totiž jedním z našich cílů
- pomoci vám dozvídat se nové informace a inspirativní příběhy, číst zajímavé články a recenze, sdílet své
zkušenosti na konferencích a workshopech. A jak se nám to daří? Posuďte to prosím sami v anketě,
kterou jsme pro vás připravili - stačí kliknout zde a věnovat nám několik minut.
Přejeme vám klidné svátky a úspěšný nadcházející rok 2019!

Váš tým Firemního vzdělávání

Elektronický dvouměsíčník Firemní vzdělávání
ISSN 2533-6479
Ročník 2., číslo 6, datum vydání prosinec 2018
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., Ing. Jana Puhalová
Jazyková úprava: Mgr. Petra Novotná
Objednávky předplatného: www.firemnivzdelavani.eu
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FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ROZHOVOR

TRENDEM VE FIRMÁCH JE
PŘEDEVŠÍM AGILNÍ ŘÍZENÍ
Co je agilní řízení a jak se může uplatnit v HR a vzdělávání? Které aktuální trendy na tato
oddělení firem působí nejvíce? A má ještě dnes psychodiagnostika místo v rozvoji lidí?
Autorka: Olga Běhounková

zc.8mpu.www ,kečídoK ardniJ :eifargotoF

Eva Höschlová
vyučuje
psychometrii,
psychodiagnostiku
a ekonomickou
psychologii
na FF UK, výzkumně
se zabývá zejména
využitím testových
metod v oblasti
psychologie práce
a organizace.
Jako konzultantka
společnosti QED
GROUP pomáhá
s rozvojem
jednotlivců i týmů.

Působíte na univerzitě

proběhnout výzkum s odbornou

Poptávka vždy vychází z toho, co se

i v soukromém sektoru. Existuje

garancí katedry psychologie FF UK,

momentálně ve firmách děje.

nějaké propojení mezi firmami

a jehož výsledky by bylo možné

Trendy, které pozoruji, jsou spojeny

a univerzitou v oblasti rozvoje

využít ke konkrétním opatřením.

s neuvěřitelným zrychlením

a vzdělávání?

Taková spolupráce je možná

a konstantní přítomností změny,

Propojení akademické půdy

například v oblasti ekonomické

nutností okamžitě reagovat

a komerčních subjektů je obecně

psychologie a behaviorální

na potřeby trhu, vyrovnat se

poměrně nízké i v technických

psychologie, v oblasti

s digitálními technologiemi i zvyšující

oborech, v oblasti společenských věd

psychodiagnostiky a také

se diverzitou. Zcela se rozpadá

bohužel téměř neexistuje.

ve firemním vzdělávání a rozvoji.

původní typická organizační

Psychologie je úžasnou oblastí, kde

struktura firem, člověk už není pouze

by se věda a praxe mohly, či

A jaká témata dle vašich

v jednom oddělení, stává se členem

dokonce měly potkávat. Jsem ráda,

zkušeností poslední dobou nejvíce

více týmů, které jsou svou strukturou

že se nám rýsuje několik možností,

dominují právě v oblasti firemního

velmi rozmanité, jdou napříč

kde by v konkrétních firmách mohl

vzdělávání a rozvoje?

původními odděleními.

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
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ROZHOVOR

Firmy pochopily, že rychle reagovat

Různých druhů agility a agilního

a efektivně fungovat budou moci

leadershipu bychom dnes našli více,

pouze tehdy, pokud budou schopny

zjednodušeně lze říci, že je jeho cílem

uvnitř sebe sama perfektně

propojit organizaci napříč odděleními

spolupracovat.

prostřednictvím spolupráce na rychle
dosažitelných cílech v menších

Jaké potřeby vzdělávání

týmech. Krátké sprinty – intenzivní

zaměstnanců z toho tedy vyplývají?

bloky práce ve strategických

V první řadě se mění samotný styl

a klíčových oblastech – střídají

která mezi lidmi může šířit strach,

rozvoje. Potřebná rychlost v práci

retrospektivy, při kterých má tým

obavy a nejistotu.

vytvořila tlak i na vzdělávání. Čím dál

možnost se ze zkušenosti něco naučit

více se mluví o tzn. "microlearningu"

a zlepšit spolupráci v dalším sprintu.

neboli učení se v malých krocích

hrají důležitou roli ve výuce nové
Silnou vazbu má agilita na firemní

technologie a inovativní metody...

s možností zjištěné poznatky

kulturu, která se ve firmách stává

Jednoznačně je to velké téma. Ať už

a dovednosti okamžitě uplatnit

důležitější než procesy...

se podíváme na využívání interních

v praxi. Základní jednotkou

Agilita zcela zásadně mění firemní

sociálních sítí, webinářů, gamifikaci

organizace dnes není jednotlivec,

kulturu nejen tím, že mění fokus

onboardingu, digitální komunikaci,

ale tým. Lidé čím dál více pracují

z procesů na lidi a jejich interakce, ale

virtuální týmy a mnoho dalších.

a komunikují virtuálně, roste diverzita

zejména otřesem většiny hodnot,

Řada firem je v této oblasti ve fázi

týmů. Možná i proto cítíme velký

na které byli lidé ve firmách zvyklí.

experimentování. Z vlastní zkušenosti

nárůst poptávky v oblasti zlepšování

Výrazně se mění role leaderů, chce se

musím říct, že se začínají projevovat

komunikace a spolupráce uvnitř týmu

od nich čím dál více role facilitátorská

rozdíly v tom, jakým způsobem se učí

i mezi nimi navzájem. Hodně to

a hostitelská (host leadership),

zaměstnanci, kterým je přibližně 35–50

souvisí také s tím, že celá řada našich

potlačuje se hierarchie, ten, kdo se

let, a tím, jak k rozvoji přistupují

klientů přešla nebo momentálně

vypracoval na nějakou pozici, ji už

mileniálové. Vzdělávací aktivity musí

přechází na agilní styl řízení.

dnes či zítra mít nemusí. Na jednu

mileniály vtáhnout do akce, a to

stranu je určitá změna stylu, jakým

ideálně hned od začátku. I 30 minut

Agilní přístup je jedním z velkých

firmy fungují v současném rychle se

teorie bez aktivit je hodně. Na druhou

trendů poslední doby. Co si pod

měnícím světě, zcela nezbytná pro

stranu jsou připraveni si sami

tímto termínem představit?

přežití a udržení

vyhledávat vlastní zdroje, diskutovat

Původně byl agilní přístup novým

konkurenceschopnosti. Na druhou

o svých názorech, seberozvoj je pro ně

formátem v oblasti vývoje software.

stranu je to do jisté míry revoluce,

důležité téma.

jednoduché principy či hodnoty, které
formulovali jeho zakladatelé. Šlo
zejména o to, že lidé a jejich interakce
jsou důležitější než procesy
a nástroje, že reagování na změny je
důležitější než dodržování původně
stanoveného plánu, že klíčový je vztah
se zákazníkem a funkční software
podstatnější než jeho obsáhlá
dokumentace. Tento přístup se
mimořádně osvědčil a ukázal se být
velmi přínosný v dnešní době
enormně rychlých změn, a tak se
postupně začal mírně upravovat
a převádět i do jiných oblastí,
oddělení či celých organizací.

|

V kontextu učení (se) dospělých

či blocích, případně během práce

V jeho základu nalezneme čtyři
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“

Agilita zcela zásadně
mění firemní kulturu
nejen tím, že mění
fokus z procesů na lidi
a jejich interakce...

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ROZHOVOR | INFOGRAFIKA

A jak je to s psychodiagnostikou?

v to, že většina lidí

Projevují se technologie i tam?

ve své podstatě

Psychodiagnostika prochází

chce pracovat

v poslední době podobně

a chce pracovat

turbulentním vývojem tak jako

především tak,

digitální technologie. Výpočetní

aby to dávalo

rychlost umožnila zapojit do interakce

smysl, aby to něco

s testovaným nejrůznější

přinášelo.

matematické predikční modely. Tím

A že nejlépe

vzniklo adaptivní testování reagující

uděláme, když

průběžně na odpovědi, což přináší

lidem jednoduše

možnost daleko rychleji zjistit

vytvoříme takové

podrobnější informace, navíc si lze

prostředí,

lépe ohlídat, zda má testovaný

ve kterém mohou

tendenci si něco přikrášlit, jevit se

tento potenciál

v lepším světle a v čem konkrétně.

projevit.
Největší výzvou je

Jsou testy stále nejčastěji voleny

zde správná

ve vztahu k hledání talentů, či

komunikace

nastal přesah i do jiných oblastí?

a nasměrování

HR oddělení daleko častěji testové

této energie.

metody začleňují do procesu náboru

Klíčové bude, aby

než do oblasti rozvoje, nicméně

lidé měli zcela

poslední dobou se čím dál více s testy

jasno, jakých cílů

pracuje i při různých leadership

mají jako tým

programech, development centrech,

i celá společnost

školeních a také doplňkově

dosáhnout, jaké

při koučování. Zahraniční studie

jsou hodnoty,

dvojice Howarda a Howardové udává,

které by při té

že ve Velké Británii v dnešní době

cestě měli ctít,

psychodiagnostiku zapojuje do své

a jakým způsobem

práce už 88 % koučů. U nás se jedná

při ní budou

o dosud velmi málo zmapované pole

vzájemně

a mám radost, že nyní dokončujeme

spolupracovat,

výzkum, který zjišťuje, jaké metody

protože nakonec

a jakým způsobem jsou využívány HR

každý máme

pracovníky v rozvoji a vzdělávání

odlišné představy

(nikoli recruitmentu).

o tom, jak
efektivní práce

Kde vidíte největší možnosti

vypadá.

a rizika vzdělávání a rozvoje

V tom je kouzlo

v nejbližších letech?

diverzity a ti

Ve firmách dochází k posunům,

leadeři, kteří

o kterých jsme si před pár lety mohli

budou umět své

pouze nechat zdát.

lidi propojit,

Intenzivní týmová práce,

sjednotit ve výše

zplnomocňování, důraz na spolupráci,

uvedeném, budou

na vzájemnou hustotu propojení,

mít obrovskou

na facilitaci, na koučování… to vše je

konkurenční

vlastně ukázkou zvyšující se důvěry

výhodu.

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

|

5

INSPIRACE | INZERCE

TREND MOBILNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
VE FIRMÁCH
Očekává se, že do roku 2020 bude mít mobilní telefon nebo jiné mobilní zařízení 90 %
lidí na naší planetě. Tento předpoklad přináší řadu možností i pro oblast vzdělávání.
Autorka: Svatava Dohnalová, Head of Content, Top Vision, svatava.dohnalova@topvision.cz
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Mobilní telefony změnily způsob, jak

což naznačuje, že budoucnost spočívá

personalizace vzdělávacího

lidé přijímají nový obsah, a mohou

právě v tomto stylu učení. Uvedený

obsahu,

sloužit jako efektivní nástroj pro

trend se projevuje stále výrazněji

zapojení social learningu,

udržování znalostí mezi zaměstnanci.

s nástupem generace mileniálů

širší adopce gamifikace,

S jejich využitím můžete vytvořit

a také generace Z.

narůstající popularita video

vědomostní kapitál a ten ve vaší

10 důvodů, proč využívat mobilní

obsahu,

organizaci sdílet. Zájem o mobilní

učení ve vaší firmě:

postupné nahrazení offline

učení v posledních osmi letech vzrostl

výraznější svoboda a flexibilita,

prostředí online prostředím,

natolik, že bychom tento fenomén

stále rozsáhlejší využití mobilních

simplifikace za využití umělé

neměli ignorovat a měli bychom se

zařízení ve firmách,

inteligence.

ho pokusit implementovat

větší pozornost věnovaná

do firemního vzdělávání. Mobilní

mobilnímu designu,

Celý článek a mnoho dalších

učení už využívá téměř 47 %

optimalizace e-booků a jiných

najdete na našem blogu

organizací po celém světě,

formátů pro mobilní zařízení,

www.topvision.cz/blog.

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

APLIKACE PRO VÁS

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

V dnešním čísle rubriky představující zajímavé aplikace k vašemu využití se zaměříme na softwary umožňující
nejrůznější úpravy digitálního obsahu.
Známá platforma pro e-learning TalentLMS má také další
zajímavý produkt, kterým jsou Talentcards. Tato aplikace reaguje
na trend microlearningu a nabízí zajímavé řešení
pro firemní tréninky a školení. Jak již název napovídá, aplikace
využívá princip karet, který umožňuje přehledně a jednoduše
prezentovat vzdělávací obsah, zejména přes smartphony.
Samozřejmostí je využití multimédií, gamifikačních prvků a také
velmi zdařilý systém micro-assesmentu. Méně je někdy více,
a to platí i u Talentcards. Škoda, že se to neuplatnilo i v cenové
politice. Nicméně appku je možné vyzkoušet i ve free verzi,
což rozhodně doporučujeme.
https://www.talentcards.io
Naše hodnocení: ★★★☆☆

THINKLINK

AUDACITY

Možná jste někdy chtěli vložit odkaz do obrázků, videí

Při tvorbě digitálního vzdělávacího obsahu občas

nebo jiného obsahu. Thinklink je aplikace, která tento úkol

potřebujeme zpracovat i zvukové záznamy. V záplavě

dokáže elegantně vyřešit. Na první pohled se může zdát,

komerčního softwaru se vyjímá Audacity. Jde o free řešení

že se nejedná o nic převratného, ale praktické použití vás

nabízející vše, co potřebujete pro úpravu zvuku: střih,

překvapí interaktivitou a efektivností. Díky této aplikaci

úpravu kvality, efektů apod. Velkým plusem je, že dokáže

snadno vytvoříte interaktivní onboarding, 360° videa,

zvukové záznamy pořizovat, ale také extrahovat například

interaktivní infografiky a mnoho dalšího. Na webu

z videí nebo jiných digitálních materiálů. Práci s Audacity

naleznete řadu příkladů a ukázek pro inspiraci. Dobře

vám usnadní dobře zpracované manuály. Software vyvíjí

použitelná je i freeverze této aplikace.

komunita nadšenců, kterou můžete podpořit dobrovolným
příspěvkem. Pokud potřebujete cokoliv udělat se zvukem,

https://www.thinklink.com

Audacity je jasná volba.

Naše hodnocení: ★★★★☆

https://www.audacityteam.org
Naše hodnocení: ★★★★★
O
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TRENDY VE FIREMNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

TRENDY VE FIREMNÍM
VZDĚLÁVÁNÍ: ČESKÝ POHLED
Které trendy ve firemním vzdělávání převládaly letos a které můžeme očekávat v příštím
roce? Na tyto otázky jsme se ptali v anketě, jejíž výsledky v mnohém jistě překvapí.
Autor: Tomáš Langer, lektor, trenér a konzultant, tomas@tomaslanger.cz

Tomáš Langer
absolvoval
andragogiku na FF UP
a FF UK, je lektorem
a konzultantem
firemního vzdělávání,
metodikem několika
projektů, učí na FF UK.
Lektoruje kurzy
lektorských
a prezentačních
dovedností.

akšiL šámoT :eifargotoF
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V listopadu 2018 jsme se odborníků

TRENDY V ČESKU A NA SLOVENSKU

Několikrát bylo v anketě zmíněno

na firemní vzdělávání v krátké

V letošním roce ve firmách věnovali

i koučování, které je však trendem

anketě ptali na to, jaké trendy

L&D manažeři a HR specialisté

již mnoho let – to, co se mění, je

v jejich firmě převládaly v letošním

pozornost zejm. rozvoji online

využití koučů nejen pro management

roce a které očekávají v roce 2019.

vzdělávání a zapojení digitálních

firem, ale i pro řadové zaměstnance.

Ponechali jsme prostor pro

technologií do vzdělávání

A mění se i obsah koučování od čistě

odpovědi, jakož i pro uchopení

zaměstnanců. S tím souvisí i další

profesního k osobním či životním

samotného slova "trend". Na

nejčastěji zmiňovaný trend, a tím je

tématům.

anketu reagovali celkem 52

gamifikace, tedy uplatňování

Velkým tématem je agilita a agilní

respondenti, jejichž odpovědi jsme

herních prvků v neherním prostředí.

způsoby řízení, tvorba a rozvíjení

podrobili analýze a v tomto článku

Cílem je, aby zaměstnance vzdělávání

komplexních firemních akademií

je čtenářům představíme.

nejen poučilo, rozvíjelo a pomáhalo

či převažující orientace na interní

V příštím čísle doplníme trendy

v dosahování (firemních) výsledků,

formy vzdělávání a učení se mezi

o ty, které převládají ve světě.

ale aby je také bavilo.

kolegy navzájem (peer learning).

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

TRENDY VE FIREMNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

A jaké trendy očekávají firemní

orientaci na

vzdělavatelé pro rok 2019? V jejich

"on demand"

odpovědích nejčastěji zaznívala témata

programy,

blízká technologiím, konkrétně větší

tedy

příklon k online vzdělávání

vzdělávání

a nahrazení části prezenčních kurzů

na vyžádání

moderními technologiemi (e-kurzy,

a podle

firemní vzdělávací aplikace a/nebo

skutečné

weby kombinující texty, hraná či

potřeby

animovaná videa, simulace a další

konkrétního

prvky) a konečně zapojení rozšířené

zaměstnance.

(AR) a virtuální reality (VR)

A konečně

do vzdělávání (mezi respondenty

i doplnění

převažovaly výrobní firmy). Již dnes

nabídky

řada firem vzdělává prostřednictvím

vzdělávacích

brýlí pro virtuální realitu (např. Oculus)

programů

nebo podobných zařízení

o témata osobního rozvoje člověka,

Nejvíce řešeným tématem HR

umožňujících velmi věrně simulovat

wellbeing, minfullness a další.

dneška je zřejmě nedostatek lidí

realitu, a v bezpečném prostředí si tak

na pracovním trhu, fluktuace

nacvičit ovládání nebo i opravy

WORKPLACE LEARNING REPORT

a související témata. Proto by (nejen)

drahých (a pro vzdělávání často

Uvedené trendy se do značné míry

personalisty mělo zajímat zjištění,

nedostupných) strojů.

shodují s nedávno publikovanou studií

že 94 % zaměstnanců by ve firmě

Po této skupině odpovědí byla

LinkedIN Learning "2018 Workplace

zůstalo déle, pokud by investovala

paradoxně druhou nejsilnější oblastí

Learning Report", která zahrnovala

do jejich kariéry.

očekávaných trendů orientace na

4000+ respondentů (odkaz zde).

zaměstnance jako člověka.

Ta jednoznačně ukázala na význam

TRENDY VE SVĚTĚ

Mezi trendy respondenti řadili vyšší

u nás mnohdy znevažovaných

Uvedené šetření předznamenává

zapojení koučování, individualizaci

a zatracovaných "soft skills".

téma trendů ve světě, na něž se

vzdělávacích programů a jejich

Ze studie jako nejdůležitější

zaměříme v dalším čísle e-časopisu.

dovednosti zaměstnanců vyplývá

Prozraďme nyní alespoň některá

leadership, komunikace, spolupráce

z témat, která vládnou světu

a až poté dovednosti konkrétní
pracovní pozice. Roboti totiž
nemají soft skills.
Trend digitalizace je

firemního vzdělávání.
Především se jedná o personalizaci
(customizaci) vzdělávání a učení
a s nimi spojené nonstop

evidentní

a hybridní učení. Dále jsou

i v následujících

to microlearning, learning

zjištěních. Kupříkladu

experience, vzdělávání s prvky

68 % zaměstnanců

zábavy (gamifikace

upřednostňuje učení

a edutainment), vzdělávání

se v práci, učení se

s využitím umělé inteligence (AI),

podle vlastního tempa

dále AR a VR, orientace na learning

(58 %) a v momentě,

analytics a implementace jejich

kdy je to potřeba

výstupů, agilní přístupy

(49 %), což

ke vzdělávání a rozvoji, storytelling

jednoznačně nahrává

a narace či netradiční uspořádání

vzdělávání s využitím

prostor určených pro vzdělávání

digitálních technologií.

zaměstnanců.

Zdroj obrázku: Workplace Learning Report
2018 by LinkedIN Learning

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
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ZAJÍMAVOST

DIVADLEM K PROFESNÍMU
RŮSTU

Když se setká lektorka a metodička spolu s divadelní režisérkou a pedagožkou, musí
zákonitě vzniknout něco nové - třeba unikátní systém dramatických školení CorporArt.
Autorka: Jarka Swoboda, lektorka, CorporArt, jarka@corporart.cz

Jarka Swoboda
je lektorka
a konzultantka
profesního rozvoje.
Vede kurzy
v oblasti
komunikace, řízení
a prodeje, dále se
věnuje návrhům
a integraci
speciálních
rozvojových
programů
v organizacích.
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CorporArt propojuje dva světy

pracovníky klientských oddělení

členěné tematické bloky, které

v jeden a nabízí ojedinělou

nebo administrativně-hospodářské

představením "pouze" vyvrcholí.

příležitost zažít firemní vzdělávání

pozice. Velký ohlas jsme zaznamenali

jinak. Propojení technik

u seniorních manažerů a špičkových

CO SE LZE NAUČIT?

dramatické práce s metodami

profesionálů, kteří mají většinou již

Základní dovedností a zároveň

využívanými ve vzdělávání

řadu školení za sebou

pracovním "nástrojem" snad všech

dospělých je koncept, na který

a je těžké pro ně vyhledat vyhovující

zaměstnanců je komunikace. A na tu

jste mohli prozatím narazit jen v

kurz. "Co si tedy můžu pod názvem

se soustředí první část workshopu.

zahraničí. Zajímá vás, jak takový

vašeho workshopu konkrétně

Po seznámení a uvedení do způsobu

nápad vypadá v praxi?

představit?" To je první dotaz,

práce se noříme do světa fantazie,

Představíme vám jeden z našich

se kterým se obvykle setkáváme.

kde se veškeré aktivity realizují

programů.

Odpověď je jednoduchá: připravíme

v prostředí provizorního divadelního

Jedná se o interaktivní workshop

s vašimi zaměstnanci divadelní

souboru. Pod odborným vedením

"Divadlem k profesnímu růstu", který

představení! Samozřejmě to není jen

drama pedagožky Jany Svobodové se

je zacílen na manažery, prodejce,

tak, ono se vlastně jedná o důmyslně

rozehříváme během aktivizačních

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ZAJÍMAVOST

cvičení a technik, jejichž cílem je
probudit smysly a aktivovat je ve
vztahu k myšlenkovým pochodům.
V této fázi, kterou nazýváme Body and
Mind (z angl. tělo a mysl), účastníci
porozumí tomu, jak emoce ovlivňují
jejich verbální a neverbální projev.
A stejně jako profesionální herci se
naučí mít tyto projevy pod kontrolou.
Dalším z cílů je osvojit si postupy
odstraňování nervozity. Účastníci
projdou zkušeností, která jim pomůže
s nervozitou a nejistotou ve veřejném
prostoru zacházet. Metoda
improvizace je základním nástrojem
této dílny. V několika srozumitelných
krocích se účastníci naučí, jak na to,
a prakticky si svou novou dovednost
vyzkouší. A světe div se – všichni

Naopak dialogy a jednotlivé zápletky

o aplikovanou divadelní techniku.

vyplývají ze zkušeností a fantazie

Ta monitorují formou hry držení

účastníků.

těla, gesta, artikulaci, práci

V rámci diskuzních kroužků se

s dechem, prostorem a časem. Cílem

následně tvoří definice jednotlivých

je porozumět sobě sama

rolí a detailní scénář. Nesnažíme se

v kontextu situace, a podat tak

komunikovat efektivně s klientem?

vytvořit "ideální" scénář, cílem je

nejlepší možný výkon v daném

porozumět dynamice zápletky

časovém rámci.

DEN POKRAČUJE...

a faktorům, které její dějové

do jednoho zatím touto "zkouškou
ohněm" bez obtíží prošli.
Komunikační dovednosti a prezentace
jsou důležité, ale jak se prodejce naučí
lépe uzavírat obchod, manažer vyřešit
konflikt v týmu nebo operátor

Další část výukového dne se již věnuje
scénáristické a scénografické práci.
Program je postaven tak, že role,
scény a rámcový obsah připravované
divadelní hry jsou dány.

směřování ovlivňují.

A TO JE VŠE?

V této části se účastníci věnují

Třešničkou na dortu je práce

praktickému provedení na scéně

s kostýmy, rekvizitami a scénografií.

formou sólových nebo skupinových

Stejně jako v reálném životě

vystoupení, která se opírají

i v divadle nás definuje to, co máme
na sobě, naše image. K dispozici
pro účastníky máme samozřejmě
připravenou skutečně bohatou
nabídku různých kostýmů a rekvizit.
Workshop je zakončen krátkým
divadelním vystoupením. Divadelní
práce umožnila účastníkům vzdálit
se od zdánlivě neřešitelných
problémů a nechala je nahlédnout
na jejich řešení formou hry.
Nové poznatky jsou v závěru dílny
zpracovány formou skupinové
reflexe. Účastníci se tak nejen
dověděli mnoho nového, zároveň
je tato forma vzdělávání bavila.

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
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RECENZE

IMMUNITY TO CHANGE
Kegan a Laskow-Lahey jsou autory několika desítek knih z oblasti leadershipu
a učení se dospělých, ve výzkumu a praxi spolupracují přes 25 let.
Autorka: Olga Běhounková, odborná asistentka, FF UK, olga.behounkova@ff.cuni.cz

Oba autoři se snaží o podporu
osobního a profesionálního rozvoje
seniorních lídrů a jejich týmů
v soukromém i státním sektoru.
Cílem je překlenout propast mezi jejich
dobrými úmysly a skutečným
chováním. Jejich průlomový objev
skryté dynamiky v chování pracovníků
v organizaci je obsahem této

k určitému chování může být tabulka ze strany 41:
Behaviorální

Chování, které

Skryté, rozporuplné

cíl/viditelný

brání dosáhnutí

závazky

závazek

závazku/cíle

Snaha udělat věci

Úsečné odpovědi

vlastním způsobem

Být více otevřený

Kladení uzavřených

Snaha mít přímý vliv

vůči novým

otázek

Snaha mít kontrolu

nápadům

Rychlé předkládání

a být nejlepší při

vlastních nápadů

řešení problému

inspirativní publikace, v českém
překladu s názvem Psychologický

12
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přístup ke změně. Kniha propaguje

Adaptivní přístup ke změně je podle

Neztrácejme cíle našeho učení

vyrovnávání se se změnou

autorů založen na následujících

a vzdělávání a povzbuďme i naši

prostřednictvím zvýšení osobnostní

předpokladech. Za prvé, že překonání

motivaci. Kde je motivace, tam je

komplexity. Teoretický koncept autorů

imunity nevyžaduje odstranění všech

energie a tam může nastat i samotný

akcentuje viditelné rozdíly mezi

systémů svázaných s úzkostí, ba

proces změny.

očekáváními a realitou. Podle nich se

naopak, většina z nich je zapotřebí, ale

v organizacích u pracovníků očekává

je nutné je přetvořit a umožnit tak

Kegan, Robert a Lisa Laskow-Lahey.

sebeovládání a vůle ke změně, realita

dosažení stanovených cílů (jedince

Immunity to change:

je však jiná. Z tohoto nesouladu plynou

i organizace). Za druhé se týká pocitu

How to overcome it and unlock

problémy při implementaci jakékoliv

úzkosti, který nezpůsobuje změna

the potential in yourself and your

změny. Unikátnost tohoto přístupu tkví

sama o sobě, nýbrž vnímaná nejistota,

organization. Boston: Harvard

v nahlížení na změny ze dvou různých

pramenící z obav o dostatečnou

Business Press, 2009.

úhlů pohledu: jako na změny technické

ochranu před novými skutečnostmi.

a adaptivní. Jednodušší a fungující se

Třetí premisa postuluje skutečnost, že

ukazuje technický přístup zahrnující

imunitní systém může být překonán

behaviorální změny (např. novoroční

a pozměněn. Autoři si kladou otázky,

předsevzetí), jeho účinnost však brzy

jak tedy přimět pracovníky ke změně,

vyprchá. Pro adaptivní přístup je nutná

pokud oni nejsou schopni změny ani

hlubší osobnostní transformace.

v osobním životě (například v oblasti

V organizacích jde často o komplexní

zdraví a prevence). Přiznejme si, lidé

změny, které jsou směsicí obou

se moc nemění, absolvováním školení

přístupů. Například pozdní příchody

se měníme nepatrně, reálné jsou jen

nemusí být otázkou nesprávných

menší změny. Je proto potřeba

návyků, ale problém může být hlubší:

aplikovat nové způsoby porozumění,

Kegan a Laskow-Lahey jej nazývají

které změnu podpoří, a ty nejvíce

"imunitní reakcí" jedince a v jejím

souvisí s vůlí a otázkami "Co chceme?"

překonání vidí jedinou možnou cestu

a "Co pro to jsme schopni udělat?"

v případě změn. Příkladem rozboru

Zaplnit tuto mezeru je výzva

skrytých psychodynamických sil

a dominantním učícím se problémem

vedoucích pracovníka

21. století.
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CO JE SOCIÁLNÍ INOVACE?
Sociální inovace je v nejširším významu nové řešení sociálního problému, nebo dosud
nevyužitá příležitost. Jak toto téma souvisí se vzděláváním?
Autor: Brano Frk, learning designer, OPPUS, brano@oppus.co

Sociální inovace se tedy týká

Zajímavé příklady

sociálního problému, jímž se rozumí

zapojení firem do

nějaký společenský stav nebo

sociálních inovací

situace, kde je člověk nebo skupina

najdete v odkazu

lidí v pozici, v níž nemůže (nebo

zde. Jen namátkou

může jen částečně) uspokojit své

třeba IBM vysílá

potřeby. Možnosti, jak toho

své mladé lídry

dosáhnout, jsou nepřeberné.

vzdělávat

Příkladem může být využití

a mentorovat

technologií, inovativní služby nebo

do rozvojových

procesy. A jednou z možností je

zemí. Tímto

samozřejmě také vzdělávání.

způsobem nejen

Ve firemním vzdělávání jsme

pomáhá v těchto

soustředěni především na takové

zemích, ale lidé se

vzdělávání, které vede ke zlepšení

tak rozvíjejí ve

pracovního výkonu. V kontextu

velmi náročném

sociálních inovací však můžeme

prostředí.

uvažovat o vzdělávání také jako

Realizace: vzdělávání zaměřené na

o prostředku k řešení různých

sociální inovace může mít různé

životních situací zaměstnanců.

Co tedy obnáší sociální inovace

formy: samostatné aktivity nebo

V podnikové oblasti se dosud

a firemní vzdělávání?

integraci těchto aktivit
do stávajících kurzů.

uplatňovaly spíše různé formy

Identifikace a analýza sociálních

společenské odpovědnosti,

problémů ve firmě je zcela prvním

odpovědného financování nebo

krokem. Pro sociální inovace jsou

dobročinnosti. Péče o zaměstnance

vhodné ty problémy, které nejsou

je aktuálně velkým tématem a zdá se,

řešeny jinak, nebo je jejich řešení

že propojení zaměstnavatel

nedostatečné. Typickým příkladem

a zaměstnanec je jedním z klíčů

může být podpora zaměstnanců

k úspěšnosti a spokojenosti obou

s malými dětmi, problémy s work-

Jednou z prvních aktivit tohoto druhu

stran. Vzdělávání však může být

life balance apod.

byla konference Sociální inovace

zajímavé především z hlediska

Hledání inovativních řešení:

a vzdělávání dospělých, kterou

udržitelnosti pomoci, to znamená,

inovace vyžadují nejen vhodný

uspořádala letos platforma EPALE

že pokud zaměstnance naučíme, jak

proces jejich tvorby, ale především

v Brně. Účastníci tak měli možnost

zvládat své životní situace,

zapojení cílových skupin a jejich

vyzkoušet si navrhnout sociálně

budou schopni tento stav udržovat

společná práce s inovátory na

inovativní vzdělávací aktivity v rámci

nadále samostatně bez další pomoci.

nových řešeních. Pro tento účel jsou

kreativního workshopu. Více

Stejně tak je možné sociálně inovativní

vhodné designové sprinty, inovativní

o konferenci najdete v odkazu zde.

vzdělávání nabízet i veřejnosti

workshopy nebo interní inovativní

Zájem a kladná odezva potvrzují, že

a naplňovat tím společenskou

inkubátory. Pokud chceme propojit

téma sociálních inovací je zajímavou

odpovědnost firem. Jednoznačným

vzdělávání a sociální inovace,

a smysluplnou novinkou v oblasti

benefitem sociálních inovací pro firmy

je důležité zaměřit se na dodání

vzdělávání. V redakci se již těšíme

jsou spokojení zaměstnanci, kteří

znalostí, dovedností nebo změnu

na první projekty z této oblasti

dokážou své problémy řešit.

postojů pro řešení problémů.

v českých a slovenských firmách.

Evaluace a iterace: sociální
problémy se vyvíjejí, proto je
důležité inovativní aktivity
průběžně evaluovat a v případě
potřeby také iterovat, tedy
postupně upravovat a vylepšovat.

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
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OTÁZKY & ODPOVĚDI

CO NOVÉHO JSTE SE LETOS
NAUČILI?
V této nové rubrice Otázky & odpovědi vycházíme vstříc vám, našim čtenářům.
V časopise totiž nejčastěji pozitivně hodnotíte rozhovory. Více než jeden se však do každého
čísla nevměstná, proto jsme zvolili nový formát krátkých odpovědí na otázky redakce.
Letos jsem se naučil říkat “ne”. Moc si vážím všech nabídek na spolupráci, ale chci odvádět super práci, a to při
zahlcenosti nejde. Proto se příští rok chci naučit taky nějaké “unlearn” techniky, abych měl místo na nové věci.
Brano Frk, learning designer, Oppus
Učím se stále a jinak už to mít nemohu. Letos toho bylo hodně a točilo se to převážně okolo mezilidských vztahů,
mé sebereflexe a sebepoznání. A také, že s dobře fungujícím zázemím – rodinou už jde pak všechno samo.
Jitka Drážková, HR ředitelka, Bidli holding
Na jednom ze seminářů organizovaných naší firmou jsem se naučila využívat techniku co-developmentu, která pro mě byla
úplně nová. Nejvíce mě však ovlivnilo téma kulturních rozdílů a jejich dopad na řízení multikulturálních týmů.
V soukromí jsem objevila techniku vaření sous-vide, díky které si užívám dobré a hlavně zdravé jídlo. :)
Klára Escobar, HR Director, Hello bank!
Potvrdila som si, že paradoxne Alenka v ríši divov mala pravdu – Človek dnes musí utekať príliš rýchlo, aby zostal stáť
na jednom mieste. Na druhej strane som pochopila, že správne je to naopak - človek potrebuje spomaliť, skľudniť sa
a ísť na veci s pokojom a rozvahou, a vtedy sa on i veci rýchlo pohnú. A ešte som sa naučila porozumieť a pracovať
s výsledkami pre mňa v novom testovacom nástroji na meranie leadership potenciálu :)
Janka Holúbeková, manažerka Rozvoj ĽZ / Learning & Development, Slovnaft
Těžko říci. Učím se každý den, a proto se obtížně něco vymezuje. Snad jednotlivosti propojuje "minulost není překážkou
budoucnosti" na jednom pólu a na druhém pólu je to, že “minulost je stále před námi”.
Vlastně jsme vždy vícedimenzionální. Potvrzoval jsem si, že toho “buď-anebo” moc není, že nejsme buď extraverty
nebo introverty. Že můžeme růst oběma směry. Učím se být unboss a nebýt hodnotící.
František Hroník, lektor a jednatel, Motiv P
V letošním roce jsem se věnoval především strategickým projektům rozvoje, kde jsem si opakovaně potvrzoval
zkušenost, že poradenská firma roste s náročností zadání svých klientů. A to znamená "být stále in" v oblastech rozvoje
lidí, budování firemní kultury a motivační atmosféry, podpory zavádění změn, v zavádění a využívání HR technologií…
Vratislav Kalenda, jednatel, ředitel, senior konzultant, Image Lab
V soukromí řezat dřevo horní stranou lišty motorové pily. A v práci jsem dospěl do stavu,
kdy pro názory chodím nejdřív za největšími kritiky naší práce.
David Koláček, manažer vzdělávání, Seznam.cz
U mě osobně byl tento rok jednoznačně o vyjednávání a projektovém řízení. Na podzim se v naší firmě implementoval
strategický transformační projekt, který se připravoval více než čtyři roky. Klíčovým úkolem bylo proškolit 3 300
zaměstnanců během jednoho měsíce. Hlavním cílem bylo přizpůsobit školení na míru jednotlivým divizím. Uplatnění
naší vzdělávací strategie, což je propojení online vzdělávání a face to face tréninků, nám to umožnilo. Díky velikosti
projektu jsem byla často mimo komfortní zónu, v níž se naučíme nejvíce. :)
Klára Marečková, Head of Training & Development, O2 Czech Republic
Člověk si v průběhu života vybuduje určitý poznatkový systém a s tím pracuje. Když pak překročí přesprůměrnou věkovou
hranici, je tento systém narušován poněkud rychlejším zapomínáním, a aby z člověka nebyl senilní stařík, musím ty úbytky
nějak kompenzovat. Takže i když nevím, co bylo v mém poznávání letos nové, mohu konstatovat, že se mi daří jakžtakž
poznatkový systém udržovat. Vzhledem k tomu, že jsem vzdělávání dospělých zasvětil
značnou část aktivního života, zrazoval bych sám sebe, kdybych to nedělal.
Zdeněk Palán, expert na další vzdělávání
Z těch "vyšších" dovedností jsem se naučil o něco lépe plánovat, takže už v tom jsem jen katastrofální.
Z volnočasových jsem pootevřel dveře do programu Ableton Live, takže mohu své nejbližší mučit vlastní
elektronickou muzikou.
Oliver Šimko, Founder and Lead Gamification Designer, Luducrafts
Práce s projektivními kartami. Obohatilo to některé mé kurzy,
zejména ty, které se týkají komunikace a řešení konfliktů.
Jarka Swoboda, lektorka, CorporArt
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LEARNING DESIGN, GAMIFIKACE
A INTERNÍ LEKTOŘI
Tři workshopy, tři témata, tři facilitátoři a dvě desítky účastníků. Takové byly ve zkratce
listopadové workshopy Firemního vzdělávání v Praze. A co zajímavého se účastníci naučili?
Autor: Tomáš Langer, lektor, trenér a konzultant, tomas@tomaslanger.cz

LEARNING DESIGN: JAK VYTVOŘIT

JAK ZAVÉST

KVALITNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

GAMIFIKACI
DO FIREMNÍHO

Ve workshopu facilitovaném Brano

VZDĚLÁVÁNÍ

Frkem, známým odborníkem
na lektorské dovednosti a technologie

Facilitátorem

ve vzdělávání dospělých, se účastníci

workshopu se stal

zaměřeli především na principy tvorby

zkušený gamifikátor

vzdělávacích programů s využitím

a lektor Jiří Bréda,

moderních a ne zcela obvyklých

který účastníkům

postupů.

vysvětlil, k čemu

Účastníci si vyzkoušeli tvorbu nebo

gamifikace je a na

redesignování vlastních návrhů

jakých principech

vzdělávání, a to inovativními cestami

vůbec funguje.

a postupy. Využívali přitom několik

Následovala série

typů karet, např. MethodKit

videopříběhů,

či Learning Battle Cards.

z nichž účastníci

A k tomu i řadu canvasů neboli šablon

vybírali gamifikační

usnadňujících re/design vzdělávacích

prvky, které ihned aplikovali

aktivit. Hlavně ale účastníci získali

do vlastních rozvojových projektů.

a sdíleli mnoho inspirativních

V průběhu workshopu společně

myšlenek, jak uvedené nástroje využít

pracovali s gamifikačními kartami

pro zlepšení kvality svého firemního

a vybírali konkrétní prvky gamifikace,

vzdělávání.

které využili rovnou pro své projekty.

XXX
JAK ROZVÍJET INTERNÍ LEKTORY
VE VAŠÍ FIRMĚ
Posledního workshopu se zhostil
Tomáš Langer, lektor a konzultant
firemního vzdělávání. V průběhu
workshopu účastníci spolu s lektorem
prošli charakteristiky interních lektorů,
jejich specifika oproti lektorům
externím, typické role interních
lektorů a častá úskalí v jejich
naplňování. Podrdobněji se zaměřili
na kompetence interních lektorů
a možnosti jejich zjištění a rozvoje.
Následovaly praktické tipy, jak lektory
rozvíjet konkrétně např. sebereflexí,
supervizí, koučováním, skupinovou
konzultací, 360° zpětnou vazbou
či aktivitami zvyšujícími prestiž
profese. Na závěr skupina rozebírala
typické problémy a možnosti jejich
řešení v prostředí jednotlivých firem.
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Výzvy pro české manažery
– co prozrazují big data?

Většina z nás používá při
studiu zastaralé metody
- podtrhávání a biflování.
Jenže po nějaké době umíme
z látky pouhý zlomek! Díky
novým poznatkům
přinášíme postupy, jak se
efektivně porvat s učením
a pamatováním si. A pokud
jste pedagog nebo lektor,
tak i s tím, jak znalosti
předávat co nejúčinněji.
Rady autoři opírají o studie
a dokumentují je
na životních příbězích.

Role manažera a jeho
schopnosti být nejen
manažerem, ale také
leaderem nabývají v
současné době stále více
na významu. Motivující,
vnímavý a rozvíjející manažer
s parametry leadera může
výrazně ovlivnit angažovanost zaměstnanců a hrát
významnou roli při rozhodování zaměstnanců o tom,
zda spojí s danou společností svou další budoucnost.

5 doporučení, jak vhodně
reprezentovat sebe i firmu v médiích
Ustát krizovou komunikaci při
nenadálé události, obhájit
svůj strategický postup nebo
jen seznámit s problematikou, jíž se firma či oddělení
zabývá. Na rozhovor se
zástupci médií by měl
v dnešní informační době
být připraven prakticky každý
manažer, team leader a zástupce vyššího vedení.

Co lidi v práci štve
Je opravdu neuvěřitelné,
že podle průzkumů je jen
necelých 20 % všech
pracujících lidí v práci
spokojeno. Trošku mi to
připomnělo hlášku Barta
Simpsona "Když dospělí
nemají svou práci rádi,
nestávkují. Chodí jen každý
den do práce a dělají všechno napůl…"

Tyto a další články najdete na
www.hrnews.cz
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Knihy Simona Sineka
přiměly již miliony čtenářů,
aby změnili pohled
na všechno, co dělají.
Nalezení svého PROČ
přináší pocit dlouhotrvajícího uspokojení a štěstí,
kdy každý dělá to, čemu
věří. V knize najdete
postupy, úkoly, tipy,
ilustrace, otázky i harmonogram pro jednotlivé fáze
hledání hluboko skrytých
motivací.
Bohatě ilustrovaná, chytrá
a vtipná knížka o tvoření,
novátorství a plagiátorství
v digitální době. Lze dnes
vůbec být 100% původní?
A má smysl o to usilovat?
Austin Kleon dospívá
k závěru, že absolutní
původnost je nedosažitelný
cíl. Tvorba je a bude VŽDY
krádež. Umělec je totiž
sběratelem - zážitků, vlivů,
vjemů... který však bere jen
to, co opravdu miluje.

Více informací a objednávky na
www.melvil.cz

