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BLOG EPALE: TŘI KLÍČOVÉ
INSPIRACE Z BIRMINGHAMU
Díky Evropské platformě pro vzdělávání dospělých v Evropě EPALE jsme letos měli možnost zúčastnit se spolu
s kolegou Brano Frkem konference a veletrhu World of Learning 2019 v britském Birminghamu. Ten se konal
ve dnech 15.–16. 10. 2019 a ve dvou dnech nabídl nejen více než stovku vystavovatelů z řad soukromých vzdělávacích institucí, univerzit i poskytovatelů výukových softwarů, ale také několik desítek seminářů. Ty doplňovaly dvě
další stage nazvané jako Live Demo Zone, která byla věnována reálnému předvedení vybraných firem a jejich řešení
pro vzdělávání, a také Learning Design Live zónu zaměřenou na spolupráci lidí zabývajících se learning designem.
Nechci však tento krátký příspěvek pojmout jako výčet
řečníků a názvů příspěvků, to vše si ostatně může čtenář
najít na webu www.learnevents.com. Rád bych se s vámi
podělil o tři klíčové dojmy, které ve mně celá akce zanechala.
Technologie a learning design, kterým se v Česku stále
intenzivně věnujeme a řešíme mj. kruciální otázku, zda jsou
či nejsou vhodné pro vzdělávání dospělých, v Británii, zdá se,
nikdo neřeší. Technologie zde prostě jsou, jsou přirozené,
normální a bylo by podivné, kdybychom je do procesu
vzdělávání a učení nezapojovali. Ostatně podobně je
zapojujeme i do ostatních částí našeho života, jako je běžná
komunikace, ovládání domácnosti, vaření, vztahy či sex.
Ovšem otázka, kterou Britové řeší, je, jak technologie co

tradičnímu školnímu či e-learningovému prostředí. Další

nejlépe zapojit do vzdělávání, resp. konkrétně jak je zapojit

firma zase přibližuje závěrečný text "hlasování" v online

do vzdělávání tak, aby co nejlépe sloužily účastníkům tohoto

seznamce Tinder (ta funguje jednoduše tak, že

vzdělávání (a zde už hovoříme o learning designu).

svajpováním (swipe), tedy posunem prstu po displeji

Na mnoha stáncích jsme si proto mohli prohlédnout, jak

mobilu, dáváte zobrazenému profilu na seznamce svůj

k tomu jednotlivé firmy přistupují. Jedna se orientuje na

zájem nebo nezájem). Že si to neumíte představit jako

metodika/tvůrce vzdělávacího obsahu tím, že maximálně

formu testování znalostí? Jak jednoduché: funguje to

zjednodušuje tvorbu e-kurzu na malé bloky, logicky

na principu hodnocení výroků (obrázků, grafiky...) na ose

a intuitivně nastavené, přehledně a jednoduše zobrazené

pravda–nepravda. Pohybem prstu vpravo souhlasíte, vlevo

– zkrátka pokud máte vzdělávací obsah, stačí pár kliknutí

naopak. Jednoduché, rychlé a hlavně: většina lidí užívajících

a e-kurz je hotov. Jiná firma oproti tomu vsadila na vizualizaci

smartphone tyto „gestures“ dobře zná...

vzdělávacího prostředí ve stylu Netflixu (placená steamovací

Další dvě inspirace z World of Learning si můžete

služba určená pro sledování videí a dalších mediálních

přečíst v blogu Tomáše Langera, klikněte na odkaz:

souborů), který většina Britů zná a užívá, takže jim je toto

https://epale.ec.europa.eu/cs/blog/tri-klicove-inspirace-z-

prostředí důvěrně známé. Navíc je nahony vzdálené

birminghamu
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DO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ
INVESTUJEME ROČNĚ 100 MILIONŮ
Proč si Finové vybrali pro svou pobočku sever Moravy? V čem je vzdělávání "ajťáků" specifické
a které vzdělávací projekty tato cílová skupina oceňuje nejvíce?
Autor: Tomáš Langer

Jana Ženčová působí
jako Learning &
Development
manažerka ve
společnosti Tieto.
Má řadu předchozích
zkušeností z oblasti
rozvoje a vzdělávání
zaměstnaců
z Raiffeisenbank
a švédské společnosti
Mὄlnlycke Health
Care.

Tieto se pyšní tím, že je největším

Dneska slavíme 15 let a zaměstná-

severoevropským dodavatelem IT

váme 2600 lidí. Kromě Ostravy jsme

služeb pro soukromý i veřejný

také v Brně a dostáváme se i do

sektor. Jaká byla cesta z Helsinek

dalších českých měst.

až do Ostravy?
Moravskoslezský kraj si Tieto

Jste finská korporace. Je finský

vyhodnotilo jako region s vysokým

způsob práce něčím typický?

potenciálem. Konkrétně region okolo

Tieto je známo pro svou severskou

Ostravy má několik milionů lidí

kulturu, která je založena

a jsou zde desítky kvalitních škol.

na respektu, rovnosti, důvěře,

Výhodou je poloha poblíž Slovenska

svobodě a otevřenosti. Důraz

a Polska. Pro severské státy byla také

klademe také na vyváženost

zajímavá kulturní a geografická

pracovního a osobního života.

blízkost. Tieto v Ostravě začínalo

Zjednodušeně se dá říci, že se

s padesáti lidmi v malé ostravské

snažíme, aby se u nás dobře

vilce. To se psal rok 2004.

pracovalo i žilo.

Naši zaměstnanci pracují
s nejmodernějšími technologiemi,
mohou měnit projekty i pozice,
rotovat uvnitř firmy, být v kontaktu
se zákazníkem a cestovat.
Mohou se průběžně neustále
rozvíjet, a to jak v ryze technických
dovednostech, tak i v soft skills
– ročně do vzdělávání investujeme
sto miliónů korun.
Můžeme pracovat z domu, máme
zázemí i pro relax a můžeme
si vybírat z celé řady odborných
i společenských akcí, přičemž
některé jsou určené i pro rodiny
našich zaměstnanců.
FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
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Čím se tedy vaše firma konkrétně

Jsou nějaké další projekty, na které

A je něco, co se naopak nepovedlo?

zabývá?

jste obzvláště hrdí?

V minulém roce jsme pilotovali projekt

Výsledky naší práce jsou vidět doslova

Máme hned dva. První je taková

na podporu interní rotace s názvem

napříč světadíly a ve zcela konkrétních

"kulturní" a neformální aktivita After

Digital Bootcamp. Je to program na

denních aktivitách, které když fungují,

dark. Každý měsíc nějaký náš kolega

vyhledávání talentů ve firmě, kteří

tak o nich ani nepřemýšlíme.

udělá workshop na téma, které ho

zatím nemají žádnou ucelenou IT

Tak například díky naší práci mohou

baví. Pokaždé jsem překvapená, jak

kompetenci, ale mají potenciál se učit

jezdit vlaky, lidé platit kartou, lékaři

pestré zájmy naši zaměstnanci mají

a hlavně mají chuť se posunout do

vést online zdravotní dokumentaci

a s jakým nadšením o nich hovoří.

jiného týmu a na jiný projekt.

o pacientech. Naši zaměstnanci se

Takže jsme v After darku měli již

Zaměřujeme se na kompetence, které

podílejí také na řízení

pečení chleba, háčkování, cestovatel-

se těžko hledají na trhu práce

dřevozpracujících továren po celém

ská vyprávění o Indii, Austrálii,

– konkrétně JAVA a C#. Celé kouzlo

světě od Jižní Ameriky, přes Evropu

vyprávění o vodě nebo medu, vaření

našeho Digital Bootcampu spočívá

až po východní Asii. Je tak více než

piva, ale také jsme hráli Dračí hlídku

v tom, že máme na obě kompetence

60% pravděpodobnost, že jakýkoli

nebo cvičili jógu na naší terase. After

připravený ucelený vzdělávací

papír, který se nám dostane do ruky,

dark je prostor pro pohodové setkání,

program a sponzory (cílové manažery).

prošel právě softwarem Tieto.

diskusi, možnost se poznat z jiné

Registrace do programu je podmíněna

Naše služby využívají i města a obce,

stránky.

vstupním interview s manažerem,

kterým Tieto pomáhá s digitalizací.

Druhou aktivitou je týden rozvoje

který si již na začátku vytipuje studenty

IT servis pak umožňuje lidem přes

– Mixer. Každý rok začínáme "týdnem

s potenciálem. Následně probíhá

internet snadno prodat auto nebo

rozvoje", kdy dáváme příležitost

studium, práce na projektu a testy.

například podat žádost o řidičský

lektorům a dodavatelům prezentovat

Cíloví manažeři jsou s účastníky stále

průkaz.

našim kolegům trénink formou

v kontaktu a za půl roku, kdy probíhají

ochutnávky. Každý den tak

závěrečné prezentace, mají víceméně

Které projekty v oblasti L&D

proběhnou 2–3 krátké aktivity. Letos

jasno o tom, komu udělají nabídku.

ve firmě aktuálně běží?

si na svoje přišli zájemci

Je to pro ně snazší než nabrat

V tomto roce jsme přecházeli na nový

o kubernetes, etický hacking, cloudy,

neznámého juniora z externího trhu.

způsob řízení – networkovou

ale i například mindfulness

To, co se nám na Bootcampu nedaří, je

organizaci, a proto jsme se letos

a otužování podle Wim Hofa.

dostat do něj takový počet zapálených

hodně zabývali tvorbou koncepce

Celý týden má příjemnou festivalovou

účastníků, ze kterých by se vylouplo

manažerských kompetencí, které by

atmosféru a probíhá v našich

např. větší množství juniorních javistů.

reflektovaly změny ve společnosti.

prostorách. Cílem je nejen přitáhnout

Zatím se na "výstupu" pohybujeme

Připravili jsme koncept, který

pozornost k tréninkům, které

v jednotkách, cílem je dostat se

manažerům jasně ukazuje, bez

v daném roce budeme nabízet, ale

alespoň na dvacet juniorů, pro které

kterých kompetencí se do budoucna

také inspirovat a rozšířit obzory.

bychom hned našli uplatnění.

neobejdou – např. agilní manažerský
přístup, větší schopnost ovlivňovat
a prodávat své myšlenky, budovat
osobní a týmový brand a třeba myslet
na to, že tvorba networku je součástí
jejich práce.
Celý koncept jsme pilotovali
na rozvojovém programu pro talenty
a právě v návaznosti na zmíněný
koncept byl tento program z větší
části řízen samotnými účastníky
programu. Momentálně program
uzavíráme individuálními rozhovory
a zjišťujeme připravenost účastníků
na manažerskou roli.
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Přemýšlíme nad otevřením externě

pohybuje něco

– tento program bychom nabízeli

kolem třiceti. Školí

hlavně lidem, kteří chtějí změnit

například Javu, C#,

kariéru. Např. máme dobrou

PowerShell,

zkušenost s lidmi z bankovnictví, kteří

Windows, Linux,

se chtějí posunout z administrativního

ITIL…

zaměření do IT, ale třeba i s řidičem
taxi. Účast na bootcampu je nicméně

Která témata

náročná – trénink probíhá většinou

rozvojových aktivit

po pracovní době, účastníci zpracová-

jsou nejvíce žádaná

vají domácí úkoly a jednoduché

či populární?

projekty. Je tedy jasné, že vysoká

V současné době

náročnost může někoho odradit.

máme velký počet
zájemců o cloudová

Jak s neúspěchy pracujete?

školení, poměrně

Vnímáme to tak, že dělat chyby je

výrazný zájem jsme

naprosto přirozené a je důležité nebát

zaznamenali

se o nich mluvit a poučit se z nich.

o témata jako jsou

I proto jsme před nedávnem

například .NET

uspořádali Fuck-up Night, v rámci

a Angular. Úspěch

které jsme takto otevřeně a upřímně

měla také přednáška

sdíleli přibližně dvacet neúspěchů

na téma Agile a Tieto

včetně jejich následků. Vzájemně

konference DevOps

jsme se obohatili, poučili

Summit.

a v některých případech i společně

Nicméně vždycky nás

zasmáli. Chyby nám pomáhají

mile překvapí zájem

k rozvoji – profesnímu i osobnímu.

i o "softovější" věci,
které se týkají

Tieto je IT firmou. Je podle vás

emoční inteligence

vzdělávání "ajťáků" specifické?

a osobního rozvoje.

Pokud pracujete v IT, tak se musíte
učit pořád. Je to oblast, ve které know-

Kdo nebo co je

how zastarává poměrně rychle, a je

pro vás profesně

nutné se neustále udržovat up-to-

největší inspirací?

date. Naštěstí ale většina kolegů dělá

Popravdě jsou to asi

práci, která je baví a vzdělávají se

kolegové, se kterými

v daných oblastech sami a rádi.

si sdílíme

Navíc velmi rádi své znalosti sdílejí

doporučení

– důkazem je počet interních lektorů,

na knížky, zajímavé

které u nás máme, a rozsah

aplikace, podcasty

odborných technických školení,

a videa. Skoro

na které interní lektory využíváme.

nejčastěji načerpám

Interní lektoři neškolí jenom u nás v

inspiraci při nečeka-

Tieto, ale chodí např. trénovat do škol

ném setkání

učitele.

a rozhovoru
v kuchyňce nebo

Kolik interních lektorů

cestou výtahem

ve společnosti máte?

do 12. patra. Proto je

Počet našich interních lektorů, se

fajn nekoukat pořád

kterými splupracujeme pravidelně, se

do telefonu.

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
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OTÁZKY & ODPOVĚDI

KTEROU NETRADIČNÍ AKCI JSTE
LETOS ZAŽILI?
Blíží se konec roku, proto jsme připravili poměrně záludnou otázku. Zpočátku se zdálo, že se
ve firemním vzdělávání netradiční akce nekonají, ale nakonec jsme jich několik objevili.
Netradiční vzdělávací akci jsme měli pro naše obchodní týmy s výjezdem na jižní Moravu. Akce byla zaměřena na
komunikaci se zákazníkem, a to formou praktických nácviků při různých situacích. Další zajímavostí je přítomnost
mentora na oddělení IT. Ten každý týden s našimi programátory probírá aktuální projekty, analyzuje vývojáře a
jejich osobní rozvoj. Další věcí, kterou bych zmínil, byl workshop zaměřený na zdraví. A byl nejen teoretický, ale i
praktický, kdy si zaměstnanci mohli vyzkoušet resuscitaci. Příští rok nás čeká zbrusu nový vzdělávací projekt
PacketAnt, posouvající vzdělávání do životního stylu Zásilkovňáka, protože pracovat v Zásilkovně je životní styl.
Tomáš Křesťan, HR manažer, Zásilkovna s.r.o.
V lednu jsem měla příležitost zúčastnit se mentoringového modulu v Brief Coaching Training pod vedením úžasné
Kláry Giertlové. Modul sestává z tréninku koučovacích rozhovorů, na které si lidé vzájemně dávají zpětnou vazbu.
Skvělá příležitost ověřit si, jestli to, co dělám, opravdu odpovídá definici koučování, ujistit se v tom, co už umím,
a zapracovat na všem, co se dá vylepšit. Zaujala mě přátelská, bezpečná a útulná atmosféra, kterou dokázala
pro své frekventanty vytvořit. Odcházela jsem naplněná spoustou inspirativních myšlenek a technik, ujištěná
ve svých koučovacích kompetencích s velkou chutí pokračovat ve své práci.
Olga Vlachynská, PsychOlinka, Lidi z baru
V Martinuse máme možnosť využívať tzv. štipendium na vzdelávanie a rozvoj. Ako ho najlepšie využiť si vyberáme
sami. Ja osobne som sa zúčastnila hneď niekoľkých akcií, ktoré vo mne rezonujú dodnes. Na konferencii
HRLeaders 2019 v Bratislave okrem iných vystúpil aj Eric Blondeau. Eric zaujal publikum krátkou výzvou.
Na pódium pozval troch poslucháčov, on sám si ľahol a dal im jednoduché zadanie: "Motivujte ma, aby som vstal."
Úplne jednoducho tak predviedol, ako to skutočne je s motiváciou. Na podujatí GTD Summit v Amsterdame sa
stretlo mnoho rečníkov, ktorí sami využívajú metódu GTD (Getting Things Done). Zaujal ma Marshall Goldsmith.
Na vysvetlenie svojho pohľadu na angažovanosť použil citát od J. F. Kennedyho: "Nepýtajte sa, čo môže pre vás
urobiť vaša krajina. Pýtajte sa, čo môžete vy urobiť pre vašu krajinu." Goldsmith vraví, že keď sa chceme cítiť viac
angažovaní, máme to vo svojich rukách. My sa rozhodujeme o tom, či zostaneme robiť prácu, ktorá nás nenapĺňa,
či sedíme na stretnutí, ktoré nás oberá o energiu. Vo svojom vystúpení sa podelil aj o tipy, ktoré sa dajú využiť
okamžite. Vo firme sme mali tento rok výbornú skúsenosť s kurzom Nenásilná komunikácia.
Zaujímavé zážitkom boli Bodytalks a SpeakUp – Silný rečník.
Andrea Mešková, Training & Development Manager, Martinus
Mou nejvíc netradiční vzdělávací akcí byl letos minimalistický workshop jízdy na koni a především lukostřelby, který
jsem absolvoval na zámečku Záluží. Mimo jiné jsem si znovu uvědomil, jak neuvěřitelně formativní
a přínosná pro rozvoj psychiky je instinktivní lukostřelba. Díky tomu pracuji na myšlence nabídnout rozvojový
program založený na projekci lukostřelby do profesní reality specialistům a manažerům. Ať vždy dosáhnete cíle,
jaký si zvolíte! Díky Olino, díky Honzo!
Jan Gruber, psycholog, Tres Consulting
Pro mě jako lektora pracujícího ve vojenském prostředí byla netradiční vzdělávací akcí konference Firemní
vzdělávání 2019 v Brně: atmosféra plná motivace k diskusi, sdílení zkušeností a trendů z oblasti firemního
vzdělávání. Nadchlo mě zejména vystoupení Martina Kalendy na téma agility. Z jeho úst zaznívala slova jako
"společná vize, mít rád svoji práci, motivace, vzájemná důvěra, podpora a spolupráce" a já si uvědomil, kolik
společného s těmito myšlenkami má profese vojáka. Na závěr jeho vystoupení mohli přítomní zhlédnout video
o týmové spolupráci posádky záchranářského vrtulníku při vyprošťování zraněného. Týmovou spolupráci vnímají
vojáci jako klíčovou schopnost úspěšného splnění úkolu a jedná se mimo jiné i o jeden z hlavních cílů, k nimž
směřují naše vzdělávací kariérové kurzy. Zásluhou účasti širokého spektra odborníků jsem měl možnost během
přestávek prodiskutovat zkušenosti se vzděláváním v různých firmách a organizacích. Díky této akci jsem si
uvědomil, že vojenské kariérové vzdělávání má s tím firemním mnoho společného. Občas je problém pouze
v terminologii, protože vojáci používají specifický slovník. Pokud je ale člověk otevřený k názorům a zkušenostem
druhých, dokáže být diskuze velmi přínosná.
Václav Pokluda, vedoucí starší lektor, Velitelství výcviku – Vojenská akademie
Nejzajímavější a zcela jistě nejpřínosnější pro mě letos byl pětidenní kurz k metodě RUŠ. Pokud to velmi
zjednoduším, je to metoda (a zcela konkrétní postup), jak se naučit pracovat se svými "špatnými pocity" tak,
abyste si jimi neblokovali šťastný a spokojený život. Jinými slovy je to o tom, jak se naučit, aby se celý vesmír spojil
a pracoval pro vás, ne vy pro něj.
Mirka Dvořáková, lektorka, členka redakční rady Firemního vzdělávání

6

|

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

APLIKACE PRO VÁS

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

Velkým trendem je i ve firemním vzdělávání využívání mobilů. M-learning má ale
smysl jen tehdy, pokud jej lidé využijí ve vhodnou dobu. Výzkumy ukazují,
že cestování do práce je časem, kdy umíme prostřednictvím mobilu nabídnout nejen
rozptýlení, ale i vzdělávání. Otestovali jsme pro vás aplikace, které se dají
k tomuto účelu využít.
Quizup je skvělá bezplatná aplikace vhodná k vytváření kvízů pro mobilní telefony.
Zaměstnanci mohou testovat a prohlubovat své znalosti v kvízech, soutěžit navzájem
mezi sebou a také komunikovat. Aplikace představuje gamifikaci ve své čisté podobě.
Pokud vytvoříte takového kvízy, pak své zaměstnance nejen touto zajímavou formou
vzděláváte, ale také zjistíte, která témata jim moc nejdou, a budete vědět, na kterých
oblastech je třeba zapracovat při přípravě vzdělávání.
https://quizup.com
Naše hodnocení:

★★★★★

ANCHOR

SWAY

Anchor je nástroj na snadnou produkci a distribuci

Pokud ve firmě využíváte Office 365, máte k dispozici

podcastů. Podcasty jsou v současnosti velmi populárním

i nástroj Sway, který je určen k vytváření a distribuci

médiem. Jde o zvukový záznam, něco jako rozhlasový

newsletterů. Máte tak v ruce produkt, pomocí něhož můžete

pořad, který můžeme distribuovat na internetu nebo

distribuovat ve velmi pěkné grafické podobě nejen

na různých platformách (Spotify, Apple Music a další).

informace, ale i vzdělávací obsah (text, video a další).

S Anchor dokážete připravit podcast přímo u vás ve firmě

Součástí Sway je i jednoduchá analytika, díky které budete

a distribuovat jej následně zaměstnancům přímo do jejich

vědět, jak čtený je váš newsletter. V praxi to může fungovat

mobilů. Cestou do práce nebo z práce si jej mohou

tak, že cestou do práce přijde zaměstnanci e-mail

poslechnout v autě či v metru a využít tento čas pro své

s jednoduchým vzdělávacím obsahem. Se Sway můžete

vzdělávání.

vytvořit snadný microlearning. Doporučujeme!

https://anchor.fm

https://office.com/sway

Naše hodnocení:

★★★★★

Naše hodnocení:

★★★★☆
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TRENDY VE FIREMNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

TRENDY VE FIREMNÍM
VZDĚLÁVÁNÍ 2019/2020
Které trendy ve firemním vzdělávání zaznamenaly firmy v letošním roce? A které
očekávají v roce následujícím? A byly rok staré odhady naplněny?
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.

Před rokem jsme publikovali

z nich pracuje na pozicích L&D

Dalším identifikovaným trendem se

článek na téma trendů ve

manažer, L&D specialista, specialista

stala (pro mnohé paradoxně) orien-

firemním vzdělávání, který vzbudil

vzdělávání či HR manažer/specialista.

tace na "zaměstnance jako člověka",

velkou odezvu. Proto jsme se

8
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konkrétně se jednalo o individualiza-

rozhodli anketu zopakovat a zjistit,

ROK 2019 BYL NEJEN VE ZNAMENÍ

ci vzdělávání, zavádění koučování,

jaké trendy převažovaly letos a na

TECHNOLOGIÍ

orientace i na osobnostně rozvojové

které se máme připravit v roce

Na úvod by bylo vhodné podívat se

programy. Aktuální anketa z konce

následujícím.

na výstupy loňské ankety a na před-

roku 2019 uvedené trendy potvrzuje.

Anketa byla distribuována čtenářům

jímané trendy pro rok 2019. Vloni

Respondenti jako odpověď

e-časopisu Firemní vzdělávání, dále

respondenti nejčastěji uváděli

na otázku: "Které trendy

prostřednictvím partnera Educity

následující oblasti. Jednoznačný

ve vzdělávání ve vaší firmě letos

a také přes sociální sítě, a to v

příklon k využití technologií

převažovaly?" nejčastěji uváděli

listopadu a na poč. prosince 2019.

ve vzdělávání, konkrétně e-kurzy,

příklon k technologiím, konkrétně

Na dvě otevřené otázky odpovědělo

vzdělávací aplikace, simulace, využití

e-learningům, videotréninkům,

celkem 86 respondentů, většina

rozšířené a virtuální reality.

virtuálním kurzům či webinářům.

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

TRENDY VE FIREMNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Jen okrajově se v odpovědích objevila

"externě nakupujeme to, co si

a na straně druhé by měly převažovat

virtuální realita, zato vzdělávací

nemůžeme zajistit sami". Jen zcela

jen několikahodinové vzdělávací (lépe

aplikace, které respondenti před rokem

okrajově se objevily odpovědi jako:

řečeno rozvojové) akce. Již bylo

označovali za pravděpodobný směr

rozvoj talentů, mediace či peer-to-peer

zmíněno téma know-how ve firmě,

vývoje, se nevyskytly vůbec. Několik

vzdělávání.

které se v anketě objevilo poprvé, a to

respondentů uvedlo také gamifikaci

hned několikrát. Jak ve smyslu jeho

vzdělávání. Vcelku se potvrdil

TRENDEM BUDE ZKRACOVÁNÍ DÉLKY

sdílení uvnitř firmy, mezi firmami, tak

očekávaný trend příklonu

VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

i nutnost zjištění a předání know-how

k individualizaci vzdělávacích

Druhá otázka ankety směřovala

u stávajících zaměstnanců.

programů, byť ne v takové míře, jak

k odhadovaným trendům firemního

Za nejvýznamnější oblast trendů, které

respondenti před rokem očekávali.

vzdělávání v nadcházejícím roce.

lze očekávat, firmy považují stále větší

Odhlédneme-li od běžných forem

Významná část respondentů uvedla, že

míru digitalizace vzdělávání, tedy

vzdělávání ve firmách, pak se mezi

letošní trendy zůstanou i pro další rok

zapojení nejrůznějších technologií do

letošními převažujícími typy

beze změn. Mezi pravděpodobnými

procesu učení. A to nejen v čistě online

vzdělávacích programů nejčastěji

trendy se tedy nejčastěji vyskytovalo

výuce, ale zapojení technologií

vyskytovaly (facilitované) workshopy

koučování a mentorování, občas

i do prezenčních kurzů.

(často směřující k řešení konkrétních

s dodatkem, že firmy očekávají otvírání

Konkrétně respondenti nejčastěji

problémů), dále respondenti uváděli

koučování nejen pro manažerské

zmiňovali e-learning/e-kurzy,

inspirativní setkání se zajímavými

pozice, ale i pro řadové zaměstnance.

webináře a poměrně často i virtuální

osobnostmi, u obou pak byl výrazně

Více než v letošním roce by se firmy

realitu a její větší integraci do firem-

zdůrazňován malý časový rozsah

měly zaměřovat na tvorbu firemních

ního vzdělávání. Frekventovaná byla

těchto formátů (např. několikrát se

akademií, tedy spíše dlouhodobějších

v tomto kontextu i gamifikace, jejíž

opakující spojení krátké workshopy).

a soustavnějších vzdělávacích

význam a využití ve firmách by

Ovšem zdaleka nejčastějším trendem

programů. Oproti tomu stojí

zasluhovaly detailnější analýzu.

bylo letos označeno koučování

paradoxně stejně zastoupený trend

Naopak jen okrajově se objevila

a mentorování jako individuální formy

spočívající v příklonu ke kratším

očekávání směřující k využití umělé

rozvoje zaměstnanců. A konečně,

formátům vzdělávání typu

inteligence a chatbotů.

několikrát se opakovala firemní

řešitelských workshopů, inspirativ-

Poslední velkou oblastí, kterou lze

akademie jako komplexní nástroj

ních setkání s osobnostmi, ale

označit jako trendovou, je již zmíněné

rozvoje zaměstnanců. Několik

někteří očekávají i nárůst sdílení

využití spíše individuálních forem

respondentů označilo jako rostoucí

know-how mezi firmami. Tedy na

rozvoje, tedy rozšiřování firemního

trend příklon k internímu zajištění

straně jedné budou firmy budovat

koučování a mentorování.

vzdělávání, a to ve smyslu:

komplexnější rozvojové akademie

Za pozoruhodné si na závěr troufám
označit to, že jen v jednom případě
firmy očekávají krácení výdajů na
vzdělávání, ačkoliv makroekonomové
začínají poukazovat na blížící se recesi
v příštím roce, kdy vzdělávání je
zpravidla jednou z prvních položek
na seznamu "k vyškrtnutí".
Jsme si vědomi významných omezení
takto pojaté ankety jako nástroje
zjišťování trendů, přesto se
domníváme, že mohou být pro kolegy
z oblasti firemního vzdělávání
přinejmenším inspirativní.

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
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ROZVOJ LIDÍ VE FIRMĚ

PROČ LIDÉ VE FIRMĚ POTŘEBUJÍ
INTERKULTURNÍ TRÉNINK
Co je interkulturní trénink a jaké oblasti zahrnuje? Kterých firem se týká, komu je
vlastně určen a proč jej zahrnout do přípravy zaměstnanců i lídrů?
Autorka: Eva Gáboriková, konzultant a trenér, Consulting for Growth, s.r.o., egaborikova@gmail.com

Eva Gáboriková
je konzultantkou
a trénerkou
mezikulturní
komunikace.
Na Slovensku,
v Evropě, USA i
Asii připravuje
lídry na zvládnutí
interkulturních
rozdílů.
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Jako interkulturní trenérka

VĚDÍ SPOLEČNOSTI

CO JE INTERKULTURNÍ TRÉNINK?

spolupracuji již více než 15 let

O INTERKULTURNÍM TRÉNINKU?

První myšlenka většinou směřuje ke

s mezinárodními společnostmi

Stále existuje mnoho společností,

stereotypům a "úvodu do geografie"

v České republice. Podporuji

které nemají představu, o co se

konkrétní země. Interkulturní trénink

zejména expat lídry a manažery,

jedná. Nebo si myslí, že se to jejich

však podporuje zaměstnance

kteří se účastní mezikulturních

firem netýká, protože mají "pouze"

především v jejich profesionální

konzultací a tréninků. Počet

tři expat lídry. Ale právě společnosti

spolupráci. Důraz je kladen

školení pro české týmy je však

se třemi lídry vyslanými ze zahraničí

na porozumění tomu, jak

nižší. Proč společnosti

nebo prodejními týmy odcházejícími

komunikovat se svými kolegy

nepodporují své zaměstnance, aby

do zahraničí jsou těmi, které takový

a vedoucími, jak klást otázky, ptát se

porozuměli výzvám mezikulturní

trénink naléhavě potřebují. Mají totiž

na pokyny, jak poskytovat zpětnou

komunikace a aby našli strategii,

tendenci vidět svět paradigmaty

vazbu a řešit interkulturní konflikty.

jak komunikovat se svými kolegy

české kultury a v oblasti obchodní

Trénink je pak o hledání strategie

a lídry z různých kultur?

spolupráce a rozhodování vytvářet

spolupráce s kolegy z jiných zemí

Začněme proto otázkou.

překážky pro mezinárodní úspěch.

či přizpůsobení strategii zákazníků.

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ LIDÍ VE FIRMĚ

jsou ovlivněny mezinárodní
komunikací a kulturou. Česká
a německá kultura se například liší
ve vnímání času a plánování. Němci
od svých kolegů očekávají přesný
postup práce na projektu a přehled
termínů. Američtí lídři preferují
pozitivní přístup k řešení problémů
a schopnost se rychle rozhodnout.
K jednáním přistupují neformálně
a kladou mnoho otázek, při nichž
některé kultury ztrácejí trpělivost.
Firmy, které mají zákazníky v různých
zemích, mají zpravidla stejný typ
Pokud má firma například zákazníky

Měli by poskytovat doporučení, jak

v Itálii a Německu, je nutné, aby své

respektovat hodnoty různých kultur,

zaměstnance připravila na odlišný

vytvářet podpůrné pracovní prostředí

průběh obchodního jednání v těchto

a rozvíjet dovednosti a kompetence

zemích. Zatímco Italové kladou důraz

zaměstnanců. Určitě není velkým

na budování vztahů, Němci očekávají

překvapením, že i lidem ve výrobě je

detailní informace o projektu. Často se

poskytována interkulturní pomoc.

také stává, že do českého týmu

Týmy obvykle zahrnují manuální

nastoupí americký lídr. A ten od svého

pracovníky z různých kultur a očekává

týmu očekává jiný způsob práce,

se, že budou spolupracovat pod

rozhodování či kladení otázek.

časovým tlakem. Dnes se ve výrobě

Tým jeho pojetí nechápe, protože je

setkávají Češi, Bulhaři, Rumuni a jiné

zvyklý na český styl řízení. Namísto

národnosti. Každý z nich má odlišná

spolupráce pak vzniká překvapení, šok

očekávání od svého vedoucího i celé

či odpor, a to na obou stranách.

firmy. Jinak vnímají termíny, dobré
vztahy v týmu a vzájemnou podporu.

KOMU JE INTERKULTURNÍ TRÉNINK

Také jejich motivace, cíle a hodnoty se

URČEN?

kulturně odlišují. Pokud se nedokáží

Lídři pracující i mnoho let v multi-

vzájemně pochopit, funkční tým

kulturním prostředí si vždy najdou čas

nevytvoří.

na interkulturní výcvik. Proč? Už totiž
vědí, že kultura a jejich styl vedení lidí

KTERÁ TÉMATA PATŘÍ

mají silný dopad na mezinárodní

DO INTERKULTUR-

spolupráci. Zažili, že nemohou být

NÍHO TRÉNINKU?

úspěšní v nové kultuře, aniž by

Interkulturní trénink

porozuměli tamnímu způsobu řízení

by měl zahrnovat

a hodnotám. Mnoho mezinárodních

doporučení ohledně

společností chápe, že místní týmy

vyjednávání,

potřebují interkulturní podporu, aby

marketingových

mohly spolupracovat s centrálou

strategií,

společnosti a expatrioty, kteří s nimi

komunikace,

pracují. HR manažeři jsou obvykle

motivace a stylů

najati lokálně. Měli by však "pasovat"

vedení, protože

k lidem všech kultur ve společnosti.

všechny tyto oblasti

marketingových materiálů.
Neuvědomují si, že Francouzi, Italové
nebo Němci očekávají představení
produktů, které odpovídá jejich
požadavkům a hodnotám. A konečně
jednání se Španěly například vyžaduje
delší čas na vybudování důvěry,
až poté je možné přejít k detailům
projektu.
Interkulturní trenér a kouč, který
takový trénink vede, by měl mít
odborné vzdělání v oblasti
mezinárodní komunikace a zkušenosti
s prací s lídry, manažery
a zaměstnanci. Měl by být schopen
inspirovat lídry, manažery a členy
týmu, aby přemýšleli o své vlastní
kultuře, identifikovali mezikulturní
podobnosti a odlišnosti a nakonec si
našli vlastní strategii pro úspěšnou
spolupráci napříč kulturami.
Překlad z EN: Olga Běhounková

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
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ADAPTACE ZAMĚSTNANCŮ

BEST PRACTICES V ADAPTAČNÍM
PROCESU ČESKÝCH FIREM
Které chyby dělají firmy při práci s nováčky nejčastěji? Je klíčový především první den v práci,
nebo i ty následující? A jaké rady, jak úspěšně adaptaci zvládnout, dávají experti?
Autor: Václav Toman, zakladatel, PERKMAN, vaclav@perkman.cz

Václav Toman je
zakladatelem firmy
PERKMAN a autorem
průvodce pro
nováčky We Wish You
a Great Start /
Úspěšný start, která
pomáhá nováčkům
zvládnout zkušební
dobu s důrazem na
adaptaci v oblasti
soft-skills.
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Nezaměstnanost dnes láme

ONBOARDING A ÚVODNÍ ŠKOLENÍ

Když jim nefunguje nějaký přístup

rekordní minima a pro firmy

S nováčky jsem měl letos možnost

(vstupní karta či software) nebo je

je čím dál těžší získat nové

pracovat ve firmě Johnson

kupříkladu problém s obstaráním

pracovníky.

& Johnson, kde jsem byl zodpovědný

laptopu, jejich zděšení se ještě

Když se to konečně povede,

za onboarding a staral se o nováčky

znásobí.

přicházejí další nelehké úkoly:

během jejich prvních dvou dní ve

Musejí absorbovat spoustu

začlenění nováčka do kolektivu

firmě. Měsíčně nastoupilo v průměru

nových informací, často najednou,

a firemní kultury, zaškolení

30 až 35 osob, takže za rok to bylo

a pamatují si z toho velmi málo.

z odborného hlediska, seznámení

zhruba 400 nováčků.

Po školeních se najde spousta

s firemními procesy a konečně

A co bylo pro většinu totožné?

případů, kdy nováčci – přestože

zvládnutí předchozího v krátkém

První den jsou snad všichni

mají informace v e-mailech – se

čase a nízkými náklady.

zaměstnanci zmatení ze všeho, co

na to samé ptají (během prvních

Co je cílem? Aby pracovník

vidí, neví kam a za kým jít, neví, co

dnů dostanou často desítky e-

neutekl jinam, byl schopný

je čeká, někteří jsou i trochu

mailů a ten s informacemi pro

samostatně pracovat a bylo mu

vyděšení a pouhé ujištění jim

nováčky se mezi nimi snadno

v novém prostředí také příjemně.

může pomoci.

ztratí).

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
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Vezměme si příklad. Po dřívějších

Bylo zajímavé slyšet, jak se všichni

Důležité je podporovat nováčky

zkušenostech nováčkům sdělíte, že

opakují v několika základních věcech

v aktivitě směrem k poznání

BOZP školení se dělají na tom a na

– třeba v té, že klíčové jsou především

firmy a svých kolegů. Někteří jsou

tom webu, přístupy jsou v tom a tom

"soft" skills, tedy osobní přístup

proaktivní, ale zdaleka ne každý.

mailu, že je to potřeba udělat hned

k nováčkovi a adaptaci i v jiných než

Proaktivita a vyhledávání zpětné

(co nejdříve), poté musí vytisknout

procesních záležitostech. Firmy často

vazby je něco, co může adaptační

certifikát, podepsat ho a dát do

řeší adaptaci pomocí různých

proces velmi usnadnit. Ovšem

šuplíku vedle recepce. Duplicitně byly

manuálů či interních HR systémů.

musejí na to být připraveni i

tyto informace i v souhrnném mailu

Pokud jsou jádrem skutečně "soft

kolegové, když je nováček o

posílaném po školení. Jak si myslíte,

skills", tak jaou tyto zdroje většinou

takovou zpětnou vazbu požádá.

že to dopadne?

zaměřeny na poskytnutí vedení

Nováčci se mnohdy bojí zeptat,

Téměř vždy nastanou následující

především v oblasti "hard skills"

když něco neví (potřebují mít

případy:

(např. BOZP a profesní školení, plán

výslovné ujištění, že je to v

někdo certifikát neodevzdal,

adaptace, data rozhovorů

pořádku): v první řadě by všichni

někdo ho odevzdal nepodepsaný,

s manažerem, procesy ve firmě).

(nováček, nadřízený, kolegové,

někdo ho posílal mailem,

Obsah týkající se "soft skills" však

popř. HR) měli neustále

někdo školení neudělal dříve než za

nováček obvykle v žádném manuálu

komunikovat. Základem však je

3 týdny, tedy daleko po termínu.

nedostane.

komunikace a stálé vyjasňování

Proč? Protože to nevidí před sebou,

očekávání mezi nováčkem a

e-mail k tomuto školení mají daleko

NĚKOLIK DOPORUČENÍ EXPERTŮ

manažerem.

za dalšími e-maily a jsou zavalení

Nezapomínejme proto na následující

Je nutné, aby nováček co

množstvím dalších informací, které

doporučení, na kterých se shodují i

nejrychleji poznal způsoby

vytlačily ty předchozí. A když jim

dotazovaní experti:

komunikace ve firmě, principy

pošlete reminder, přihodíte jim akorát

První dojem je klíčový: nováček

rozhodování či pravidla šíření

další e-mail na hromádku. A takových

musí mít pocit, že nastupuje do

informací v týmu. Aby zjistil, jak se

událostí najdeme v různých oblastech

firmy, která se o něj postará a kde

v týmu komunikuje, s kým bude

mnoho...

ho to bude bavit (například ve

spolupracovat, v jakých frekvencích

Feedu mají oběd s jednatelem a

a na čem. A konečně – aby zůstal

DALŠÍ DNY JSOU TY NEJDŮLEŽITĚJŠÍ

nováček od něj dostane dárek –

pozitivní i v čase plném změn.

Zajímalo mě, jak probíhá adaptace

každý!).

dále. Proto jsem absolvoval rozhovory

Nováček musí cítit, že je o něj

Pokud jste HR nebo manažer, tohle

asi se 14 experty na adaptační proces,

postaráno (nemá pocit "hození do

všechno nejspíš víte. Ví to ovšem váš

HR nebo onboarding z firem jako

vody"): jenže na druhé straně je

nováček? A jak dlouho si to bude

Avast, Amazon, InLoopX, Feedo nebo

zahlcen informacemi a neví, k čemu

pamatovat, když mu to řeknete na

Tchibo.

se upnout jako k záchytnému bodu.

začátku (mezi těmi všemi dalšími
informacemi)? To je často ten největší
problém.
Zvažte, zda by nebylo vhodnější, aby
měl klíčové informace stále před
sebou, a to včetně checklistů, kdy
jednotlivé body řešit. Není nutné
dávat nějaké svazující instrukce, spíše
tipy i pro tyto oblasti. Klidně to zkuste
zahrnout i přímo do adaptačního
plánu. Pokud tam tyto "soft" věci už
máte, je to skvělé! Nebo myslíte, že
na to nováček přijde sám?
Nezapomeňte, že většinou má první
dny ve firmě v hlavě úplně jiné věci!

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
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RECENZE

ADAPTAČNÍ KNÍŽKA
WE WISH YOU A GREAT START
Získat dnes kvalitní zaměstnance není snadné. Přesto řada firem pokulhává v pomoci nováčkům
s orientací na novém pracovišti. Adaptační proces je proto klíčový, ale ne vždy dokonale
zvládnutý. Stručný návod, jak na to, přináší právě nová kniha Václava Tomana.
Autorka: Olga Běhounková, odborná asistentka, FFUK, olga.behounkova@ff.cuni.cz

Autorem této rozsahem nevelké

větší osobní spokojenosti a současně

daří. Řešenými tématy jsou

knížky, která překvapivě nemá ani

k naší efektivitě a úspěšnosti (a také

například work-life balance, stress

čísla stránek, ale v jednoduchosti,

vyšší mzdě). Takto lze adaptaci

management, prokrastinace či

obraznosti a návodnosti obsahu je

zvládnout a minimalizovat stresové

nástroje pozitivní psychologie

nabitá a inspirativní, je Ing. Václav

situace, které jsou s novým

s cílem zvýšit vnitřní pohodu

Toman. Působí jako lektor

prostředím neodmyslitelně spojené.

a pozitivní emoce nejen u sebe, ale

mindfulness, školitel v oblasti

Jde o to, že adaptační a rozvojové

také u nových spolupracovníků.

pozitivní psychologie a efektivního

plány jsou hlavně o nás (týden 7).

Jedná se o praktický, kreativní

seberozvoje (pozn. o mindfulness,

Každý týden je doprovázen

manuál, kterým lze nováčka uvítat

tedy schopnosti jedince záměrně

motivačním citátem k zamyšlení,

první den v práci.

a systematicky věnovat svoji

doporučením vybraného specialisty

pozornost tomu, co se děje

na adaptaci, doplněn obrázky

Zaujalo vás téma adaptace nových

v přítomném okamžiku, a to bez

Martina Váši a obsahuje konkrétní

zaměstnanců?

posuzování, hodnocení a očekávání,

nástroje a checklisty, jak postupovat,

V tomto čísle Firemního vzdělávání

jsme přinesli článek v minulém čísle).

a hlavně, jak si vše zaznamenávat.

přinášíme i článek Václava Tomana

Kniha byla napsána na základě

Nováčkům tak nabízí tipy a triky

s názvem Best practices

rozhovorů s dvanácti personalisty

pro zvládnutí adaptace, provází je

v adaptačním procesu českých

napříč organizacemi (od Amazonu,

od prvního (tý)dne po dvanáctý

firem. Naleznete jej na stranách

přes Avast, Feedo, Slevomat, až

týden a vytváří prostor

12–13. Přejeme příjemné čtení.

po malé firmy Avonet či Vapol), jejichž

pro sebereflexi, pro co nejsnazší

křestní jména, pozice a zkušenosti

adaptaci z různých úhlů pohledu

s adaptací jsou v textu uvedeny.

a skrze pozitivní konfirmaci navádí

Kniha je nástrojem pro facilitaci

k vyšší všímavosti všeho, co se jim

adaptačního procesu, který jedinec
zažívá při nástupu do nové práce.
Je strukturována do celkem 12 týdnů
s jasným cílem pomoci nováčkovi
zvládnout orientaci v novém
pracovním prostředí, lépe poznat
sebe sama, kolegy, svého
nadřízeného a hlavně, pracovat
na vlastní všímavosti i pozitivních
věcech, zapisovat si každý (tý)den,
co se (mi) povedlo mezi výzvami,
které adaptační období přináší. Proč?
Protože pozitivní psychologie tvrdí, že
když tak postupujeme, vede to k naší
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O ČEM SE MLUVÍ

BLOCKCHAIN VE VZDĚLÁVÁNÍ
Blockchain je jednou z nejdůležitějších technologií, které budou mít dopad na téměř každou část
našeho života, vč. vzdělávání. V současnosti se však velmi často spojuje s kryptoměnami (např.
bitcoinem). Ty sice blockchain využívají, ale je to jen jedna z možností, jak s touto technologií pracovat.
Autor: Brano Frk, learning designer, OPPUS, brano@oppus.co

Blockchain je jednoduše řečeno

sestavení kompetenčního profilu

způsob, jak sdílet své know-how

databáze, která může obsahovat

a podobně. Na druhé straně se lidé

na nových vzdělávacích platformách

jakékoliv informace, nemá ale

s tímto záznamem mohou snáze svými

(např. Education-ecosystem.com).

centrální místo, kde jsou tyto

kompetencemi prezentovat na trhu

Funguje to kupř. tak, že sdílíte obsah

informace uloženy. Informace

práce. Prakticky si to můžete vyzkoušet

a za tuto aktivitu získáváte tzv. token,

uchovává tzv. distribuovaná síť.

v online kurzu Lektorské minimum

který můžete využít pro přístup ke

Informace se tedy ukládají jako bloky v

(kurzy.epale.cz), kde dodavatel

vzdělávacímu obsahu někoho jiného.

řetězci (odtud slova block + chain),

Oppus.co použil blockchain

Platformy tak mohou mj. propojit

který je kontrolován všemi členy sítě.

pro certifikáty na platformě

akademický svět s firemním

Podstatné je, že každá změna je

Accredible.com. Možná se jedná

prostředím.

zaznamenána, není tedy možné

o vůbec první využití blockchainu

s informacemi manipulovat nebo je

v českém vzdělávání dospělých.

ZAJÍMAVÉ PROJEKTY

neexistoval záznam. Informace

COPYRIGHT A OCHRANA

online vzdělávací platformy zaměřený

obsažené v blockchainu jsou tak

DIGITÁLNÍCH PRÁV

transparentní a uchovány v bezpečí.

Především v online vzdělávání je

pozměňovat, aniž by o tom

potřeba vzít v úvahu ochranu autorJakou souvislost má však blockchain

ských práv na vzdělávací obsah. Obsah

se vzděláváním? Pokud vás stále

sdílený v blockchain databázi není

nenapadá, jak by se dal využít právě

možné použít bez toho, aby o tom

i ve vzdělávání, nastíníme si několik

neexistoval záznam. Tudíž autor, resp.

možností.

vlastník práv, může kontrolovat přístup, a snadno tak sledovat, kdo pou-

BitDegree.org je lotyšský projekt
na blockchain technologie, kde je tato
technologie využita pro studium,
certifikaci, získávání tokenů apod.
ODEM.io je švýcarský projekt online
tržiště pro firmy a dodavatele
vzdělávání a služeb, v němž je
relevance a kvalita vyjádřena v ODEM
tokenech. Velmi zajímavé a transparentní řešení pro vzdělávací trh.

žívá jeho obsah kdekoliv na internetu.

Blockchain Education Network je

či trénink mohou být za pomoci

INOVATIVNÍ VZDĚLÁVACÍ

platformy založené na principu

blockchainu zaznamenány. Takovýto

PLATFORMY

záznam může být následně použit

Mít svůj vzdělávací obsah pod

například při ověřování kvalifikace,

kontrolou umožní také snadnější

STUDIJNÍ ZÁZNAMY A CERTIFIKACE
Každé absolvované vzdělávání, kurz

americký projekt vzdělávací a kreativní
learning by doing. Členové sdílejí své
projekty, inspirují a učí se navzájem,
generují nová řešení a produkty.
BUDOUCNOST BLOCKCHAINU
VE VZDĚLÁVÁNÍ
Dá se předpokládat, že tyto technologie změní a akcelerují vzdělávání
nejen v oblasti certifikace, ale také se
změní přístup ke vzdělávání
samotnému. Transparentnost
a věrohodnost blockchainu umožní
dosud obtížnou spolupráci firem
a vzdělávacích institucí a zároveň
přirozeně ovlivní narůst kvality
samotného vzdělávání.

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
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VZDĚLÁVÁNÍ SPECIFICKÝCH SKUPIN

DÁ SE V NEZISKOVCE
VZDĚLÁVAT JAKO VE FIRMĚ?
O neziskovém sektoru se poslední dobou hodně mluví. My jsme se však v článku zaměřili
na specifika vzdělávání a rozvoje pracovníků neziskovek. V čem jsou stejní a odlišní od jiných?
Autor: Marek Šedivý, prezident Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, lektor a mentor, sedivy@avpo.cz

Marek Šedivý je
prezidentem
Asociace veřejně
prospěšných
organizací ČR.
Zaměřuje se na
řízení, fungování
správních rad,
strategické
plánování a
na oblast vnitřní
a vnější
komunikace
v neziskových
organizacích.
Je spoluautorem
několika publikací.

Pokud jste se někdy dostali do

není firma, i když se to někteří lidé

V byznysu jsou jedny příjmy

kontaktu s neziskovou organizací

snaží změnit, ale zatím neúspěšně,

a náklady, v neziskovce jsou téměř

a měli možnost nahlédnout pod

podobně je to s neziskovkami.

všechny zdroje účelově vázány.

její slupku, možná jste došli

V mnoha věcech je možné souhlasit,

To znamená, že se účtuje po

k závěru, že neziskovky vlastně

že např. jednotlivé procesy jsou

jednotlivých zdrojích na základě

fungují stejně jako byznys.

vesměs stejné jako ve firmě. Existují

smluv, ve kterých je přesně

Nakonec jde všude o peníze.

ale oblasti, kde je realita diametrálně

stanoveno, co se z peněz

Dnes už se tomuto jednoduchému

odlišná. Týká se to i vzdělávání lidí.

od jednotlivých dárců smí a nesmí
zaplatit. Do toho pak ještě vstupují

a nabízejícímu se zobecnění inten-
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zivně bráním. V neziskovém sektoru

NEZISKOVKA NENÍ FIRMA

hlavní a vedlejší činnost, které se

pracuji od roku 1996. Přiznám se, že

Existují dvě zásadní odlišnosti.

účtují odděleně. Pokud se tedy

sám jsem si nějakou dobu myslel, že

Tu první bych nazval organizačně-

někdo vzdělává, musíte přesně

pokud chceme řídit a vést úspěšnou

finanční a souvisí s výší částky,

vědět, který dárce vám poskytne

neziskovku, je třeba se poučit

kterou neziskovka v rozpočtu

peníze na jeho vzdělávání.

v byznysu. Jenže stejně tak jako stát

plánuje na vzdělávání pracovníků.

Následkem toho jsou finanční

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
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prostředky v rozpočtech neziskových

VZDĚLÁVÁNÍ SPÍŠE ZA ODMĚNU

POSLÁNÍ JAKO ZÁKLAD

organizací velmi nízké, často i nulové.

A JAKO BENEFIT

Poslání je to, co odlišuje svět

Výjimkou jsou tzv. měkké projekty

Pro lektora je tato situace velmi

neziskovek a svět byznysu.

financované z evropských fondů.

příjemná. Platí to téměř stoprocentně,

Běžně vzděláváme lidi, kteří jsou

Ty naopak poskytují managementu

že např. na otevřených kurzech, které

nadšení a motivovaní pro poslání

neziskovky možnosti, jak do vzdělává-

jsou v neziskovém sektoru ještě pořád

organizace, jejichž příjem je ale o

ní zaměstnanců investovat alespoň

oblíbeny, se potkávají lidé, kteří se

jednu až dvě třetiny nižší než na

něco. Evropské fondy paradoxně

na vzdělávání těší, chtějí se zlepšovat

srovnatelné pozici v byznysu nebo

v současné době vnímáme jako jednu

a přicházejí s jasnou motivací. To ale

veřejné správě.

z významných příčin stagnace vzdělá-

neznamená, že se v "nezisku"

Úměrně tomu je častější syndrom

vání v neziskovém sektoru – po

nepotkáváme i s problémovými

vyhoření. Proto je často žádané téma

několik let za sebou bylo pro pracov-

účastníky. Naopak, motivovaný

motivace a sebeřízení. Vzděláváme

níky z neziskových organizací dostup-

účastník hořící pro poslání své

lidi, kteří nemají ambice postupovat

né vzdělávání zdarma s velmi různou

neziskovky někdy bývá pro lektora

v organizační struktuře. V malém

kvalitou. Pamatuji si doby, kdy

tvrdým oříškem. Určitým specifikem je

týmu často ani není kam stoupat.

vzdělávací organizace obvolávaly

i preferovaná doba pro vzdělávání.

A také není proč. Finanční ohodnocení

neziskovky, aby zdarma poslaly své

Existuje skupina neziskovek, které

manažerů a ředitelů v neziskovém

pracovníky na nejrůznější kurzy. Bylo

svoje pracovníky vysílají nejraději

sektoru, nepoměr množství práce

třeba naplnit kvóty do projektů...

o víkendu nebo v odpoledních

a odpovědnosti vůči výši mzdy je moc

Druhá odlišnost se týká firemní

hodinách. To znamená, že vzdělávání

velký. Běžně potkávám neziskovky,

kultury v neziskovkách. Jistě nejde jen

se jim nezapočítává do pracovní doby.

kde má manažer nebo ředitel srov-

o moji zkušenost – vzdělávání

Důvodem může být i to, že lidé pracují

natelnou výši mzdy s výkonnými

pracovníků v neziskovce často

v neziskovce dobrovolně a vzdělávat

pracovníky.

postrádá svoji strategii a plán.

se pro ně není v pracovním týdnu

Zažil jsem již případy, že při přepočtu

Je to samozřejmě dané tím, že jde

možné. Využívají proto svůj volný čas

na hodinu měly manažerské pozice

o organizace s malými týmy, které

třeba i o víkendu. Jasným trendem

nejnižší hodinovou sazbu v organizaci.

nemají HR specialistu. Tuto personální

v byznysu je odklon od celodenních

Nakonec je třeba upřesnit, že existují

agendu má pod sebou většinou přímo

seminářů a školení. To se částečně

i velké neziskovky, které mají stovky

ředitel nebo finanční ředitel. Pracovník

děje i v neziskové sféře, na druhou

pracovníků a samozřejmě mají vlastní

si tak musí v mnoha případech

stranu je stále zájem o celodenní

HR oddělení. Vzdělávání v nich pak

o vzdělávání říci a musí přesvědčit

otevřené semináře. Lidé z neziskovek

funguje na daleko sofistikovanější

nadřízeného, aby z rozpočtu nějaké

tam rádi sdílejí dobrou praxi a učí se

úrovni. Není ale pravidlem, že by výše

peníze "vyškrábl".

od ostatních.

mzdy byla ve velkých neziskovkách
výrazně vyšší, než je v těch menších.
Velkých neziskovek je v neziskovém
sektoru významná menšina.
Přemýšlíte-li o tom, že ještě letos
přispějete na činnost či poslání
některé z neziskovek, připravili
jsme vám ve spolupráci s Asociací
veřejně prospěšných organizací
přehlednou infografiku. Najdete
v ní několik doporučení, jak dobře
vybrat toho, komu můžete
pomoci. Naleznete ji na straně
5 tohoto čísla.
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SLEDUJEME ZA VÁS

KRITICKÉ MYŠLENÍ, MANAGEMENT
I KOUČOVÁNÍ TÉMATY KONFERENCÍ
Nezvládli jste v předvánočním shonu navštívit všechny konference, eventy a další akce, které by
vás zajímaly? Proto vám opět přinášíme přehled zajímavých akcí, kterých jsme byli partnery.

KAM KRÁČÍ
MANAGEMENT

KOUČINK V PRAXI –
KONFERENCE
ROVNOVÁHA V ŽIVOTĚ KRITICKÉHO MYŠLENÍ

7. listopadu 2019 se v Brně konal
druhý ročník konference s názvem
Kam kráčí management aneb Ryba
smrdí od hlavy. Jak podtitul napovídá,
hodně se hovořilo o "hlavách" firem,
a to hlavně v souvislosti s jejich stylem
vedení a slaďováním osobního
a pracovního života. Na hlavním pódiu
se během dne vystřídalo 11 řečníků
s mnohdy opravdu silnými osobními
i pracovními příběhy (ale i s humorem
a inspirací), smyslem konference
ovšem bylo nejen jejich vyslechnutí,
ale především networking, tedy
získávání kontaktů a obchodních
příležitostí.
Za jeden den se ani při nejlepší vůli
opravdu nedalo stihnout vše
z nabízených možností, mezi něž
patřila kromě pěti workshopů i řada
dalších lákadel od ochutnávky
sušených červíků, vyzkoušení si
virtuální reality až po možnost využít
služeb profesionálních koučů.
Každý z účastníků konference si tak
bezpochyby našel svůj program,
pokud ovšem nebylo jeho cílem
stihnout vše. Stálo to za to!

Ve dnech 15.–16.11.2019 v Ostravě
proběhl již 7. ročník této konference.
Akce ukázala, jak důležité je téma
rovnováhy pro nás všechny. Páteční
přednáška Norberta Riethofa
zdůraznila důležitost "zdravých" vztahů
na pracovišti i v soukromí a ukázala, jak
zaměřením na smysl a naplněný život
předcházet syndromu vyhoření.
Účastníci si v následujících workshopech mohli na vlastní kůži vyzkoušet
třeba koučování ve tmě s Romanem
Bartákem. Pro všechny přítomné to byl
velmi silný zážitek – odnášeli si tak
námět přemýšlet, jak tuto zkušenost
využít pro své koučované. Jinou
možností byl také workshop zaměřený
na koučování s legem. Tato metodika,
kterou představil Alek Lačev, obohatila
nejen kouče, ale i lektory či lidi z HR,
kteří pracují s rozvojem svých lidí.
V průběhu večera pak všichni ochutnali
některé z aktivit Martina Vasqueze,
které pomáhaly networkingu, jenž byl
důležitou součástí celé konference.
Na závěr lze s jistotou konstatovat, že
si každý z účastníků odnesl inspiraci
do své práce i do seberozvoje.

Letošní 5. ročník se odehrál 26. 11.
2019 v Praze. Prvním hostem byl Petr
Ludwig, zakladatel GrowJOB institutu,
který přišel s tématem klimatických
změn. Téma rozebral s ohledem
na argumenty zastánců i odpůrců
klimatických změn. Upozornil na časté
používání argumentačních faulů
a konfirmačního zkreslení. Zdůraznil
potřebu diskuse a osvěty,
předpokladem však musí být pokora.
Karel Kovář alias Kovy, známý
youtuber a influencer, se věnoval
digitální (ne)gramotnosti v kontextu
sociálních sítí. Upozornil na rozsáhlé
využívání Big Data a algoritmů, které
ovlivňují obsah na sociálních sítích.
V průběhu večera se na pódiu
vystřídala řada řečníků, mezi jinými
Halina Šimková, DNA specialistka,
která prezentovala Bayesovskou
logiku pracující s podmíněnou
pravděpodobností, dále Josef Šlerka,
ředitel Nadačního fondu nezávislé
žurnalistiky, Michaela Špačková,
lékařka Státního zdravotnického
ústavu, mladý vědec Jan Lukačevič
či Bob Kartous, mluvčí Českých elfů.
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NOVINKY
Z HRNEWS.CZ
Sedíte si na datech? Aneb HR
analýzy jako podklad pro
efektivnější rozhodování

Kniha přináší nový pohled

HR analýzy jsou oblastí, o kterou
se zajímá stále více personalistů
a manažerů. Přinášejí totiž potřebné know-how pro rozhodování do každé společnosti.
V důsledku pak umožňují efektivnější rozhodování při práci
s lidmi, snižují náklady, přispívají
k lepším výsledkům a zvyšují konkurenceschopnost.

Na rozdíl od rozšířené

Rovné nastavení v odměňování
i objektivnost hodnotitele zajistí
nástroj na analytické hodnocení prací
Také někdy řešíte, zda máte
ve firmě správně nastavené
mzdové relace mezi jednotlivými pozicemi? TREXIMA nabízí
nástroj Analytické hodnocení
prací AHP 8000, který přispívá
k zajištění rovnosti v odměňování a minimalizuje případný
subjektivní vliv hodnotitele.
Jedná se o univerzální metodu hodnocení prací, která
vychází ze souboru kritérií doporučených ILO.

Ukončení pracovního poměru nejen
právně správně
Ukončení pracovní poměru se
zaměstnancem nebývá příliš
snadnou záležitostí. Na tento
akt je nutné se velmi pečlivě
připravit. Článek se proto
věnuje nejen vlastní administraci tohoto úkonu, ale
především emocionální stránce, která je pro obě
strany často velmi vypjatá.

Tyto a další články najdete na
www.hrnews.cz
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na osobní zrání v dospělosti, a to především
v pracovním kontextu.
představy o tom, že po
dosažení osmnácti let jsme
dospělí, autorka
na praktických příkladech
ukazuje čtyři různé
způsoby myšlení, s nimiž
se u dospělých setkáváme.

Jedním ze základních
nástrojů při činnostech, jako
je trénink nebo facilitace
skupin, je schopnost klást
vhodné otázky.
Dva odborníci na
komunikaci v této knize
shromáždili svůj výběr
nejúčinnějších – klasických
i netradičních – otázek
pro nejtypičtější situace.

O tom, jak správně vést
diskusi, pokud chcete stát
na jejím konci jako vítěz,
napsal snad nejlepší knihu
filozof Arthur
Schopenhauer. Kniha, jež je
známá také pod názvem
Eristická dialektika,
obsahuje bohatý
a strukturovaný přehled
příkladů, jakým způsobem
lze diskusi vést – a to jak
logicky správně, tak pomocí
zavádějících argumentů.

Více informací a objednávky na
www.portal.cz

