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Nabízejte l idem to, v čem se chtějí  rozví jet
Firmy si v době nedostatku kvalitních uchazečů, začínají mnohem více vážit svých zaměst-
nanců a masivně investují do jejich rozvoje a kariéry. Může za to i nástup nových generací, 
které očekávají od svého zaměstnavatele právě možnosti rozvoje a kariérního růstu. Roz-
vojové programy proto zažívají ve firmách nebývalý rozkvět. Navíc se zásadně mění přístup 
a koncepce firemního vzdělávání. HR manažeři se mnohem více než předtím zaměřují nej-
prve na zmapování konkrétních vzdělávacích potřeb různých skupin zaměstnanců i ma-
nažerů. A nabízejí jim programy šité na míru a často individuálně, aby program skutečně 
podpořil a rozvíjel silné stránky dotyčného zaměstnance nebo manažera. 

Také vpád moderních technologií do vzdělávání znamená velkou změnu v  metodice 
a formátech firemního vzdělávání. Pokud to jen trochu lze, využívají se online nástroje a au-
diovizuální prostředky, aby se lidé mohli učit kdykoliv a odkudkoliv, jak jim to vyhovuje. 
Vzdělávání tak začíná respektovat i požadavky na work life balance a flexibilitu. Mnohem 
častěji než dříve se také využívají k rozvoji interaktivní workshopy, na nichž účastníci sdílejí 
své zkušenosti. Digitalizace a  robotizace přináší ještě jeden fenomén, zaměření rozvojo-
vých programů na měkké dovednosti. A ještě jeden fenomén společnosti respektují. Dávají 
zaměstnancům prostor, aby se prezentovali v tom, co je baví – třeba kurzy vaření, učení se 
cizím jazykům, výtvarné umění a práce s videi a se sociálními médii. Pokud lidem nabídnete 
to, v čem se chtějí i mimo firemní cíle rozvíjet, získáte jejich zájem a do budoucna jejich 
loajalitu.

Alena Kazdová, šéfredaktorka HR forum
INZERCE



Průzkumy ukazují, že jazyky ve firmách sílí
Význam mezinárodní komunikace stále roste a  s  ní i  důležitost jazykových kompetencí zaměstnanců. Jazyky jsou 
kartou, se kterou se hraje i  při náboru. Uchazeči si volí práci také podle nabízených benefitů a  zde patří firemní 
jazykové vzdělávání k  nejoblíbenějším. Jak se k  jazykovému vzdělávání staví zaměstnavatelé a  jaké trendy může-
me sledovat?

Z dá se, že firmy na výuku cizích jazyků 
kladou stále větší důraz. Z nedávného 
průzkumu Asociace jazykových škol 

vyplynulo, že po propadu výdajů na vzdělávání 
dnes trh jazykového vzdělávání opět výrazně 
roste. Vůči situaci po krizi se zvedl o 13 %, při-
čemž růst akceleroval zejména v  posledních 
letech. Ze stejného průzkumu se také ukazu-
je, že dospělí Češi se učí jazyky spíše u svého 
zaměstnavatele než v  kurzech pro veřejnost. 
Firemní výuka totiž tvoří v průměru více než 
70 % objemu práce jazykových škol, které po-
krývají trh o velikosti přibližně jedné miliardy 
korun ročně. A jak je to s konkrétními jazyky? 
Asi nepřekvapí, že největší zájem je u nás stále 
o angličtinu, která tvoří zhruba ¾ kurzů. Dru-

hým nejžádanějším jazykem je němčina, která 
se vyučuje v 11 % kurzů. Třetí nejčastější je pak 
čeština pro cizince. Učí se téměř ve 4 % kurzů 
a její podíl roste. 

Bližších dat, která by vypovídala o přístupu 
a prioritách zaměstnavatelů v oblasti rozvoje 
jazykových kompetencí zaměstnanců, najde-
me už výrazně méně. Doplnit tyto informa-
ce má za cíl probíhající průzkum iniciovaný 
jazykovou školou Glossa, který chce podrob-
něji zmapovat trendy ve firemní výuce jazy-
ků prostřednictvím přímého dotazování HR 
profesionálů. Do tohoto průzkumu se nyní 
mohou zapojit i  čtenáři HR Fora. Z  respon-
dentů bude vylosován výherce, který získá 
kvalitní tablet s projektorem. Pokud se chce-

te průzkumu zúčastnit, krátký 
dotazník k  vyplnění najdete 
na adrese http://bit.ly/2LQLVGs, 
nebo jej zobrazíte naskenováním QR kódu 
uvedeného pod tímto článkem. Všichni re-
spondenti získají podrobné anonymizované 
výsledky průzkumu. n

České učňovské školství je časovanou bombou 
Pokud v  České republice nezměníme postoj k  odbornému vzdělávání, čekají naši ekonomiku těžké časy. České učňovské 
školství je časovanou bombou, kterou dosud politici přehlíželi. Upozornil na to prezident Hospodářské komory Vladimír Dlou-
hý na konferenci k  odbornému vzdělávání, která se v  květnu konala v  Praze a  Mladé Boleslavi ve spolupráci Hospodářské 
komory a  Evropské učňovské řemeslné aliance. 

Š éf Komory prosazuje ve vybraných 
oborech zavedení duálního systému 
a připomněl, že v ČR neexistuje žádný 

formální učňovský program, který by zahr-
noval smlouvu mezi žáky a zaměstnavatelem 
a  neexistuje ani sdílená zodpovědnost mezi 
firmami a  školou při přípravě žáků, jako je 
tomu např. v Německu či Rakousku. 

Čísla jsou neúprosná. Zatímco v roce 2005 
se v ČR například vyučilo 705 zedníků, v  loň-
ském roce získalo výuční list pouze 253 absol-
ventů tohoto oboru. A ani v dalších žádaných 
oborech není situace o mnoho lepší. Podobnou 
nouzi prožívají například pokrývačské nebo 
nábytkářské podniky, kde by propojení škol 

s konkrétními zaměstnavateli znamenalo další 
výrazné povzbuzení odborného vzdělávání.

Bez těsného kontaktu s praxí budou podle 
Komory vzdělávací programy v ČR zastaralé již 
v okamžiku svého spuštění. I dobře připravený 
program musí v dnešní době rychlých techno-
logických změn pružně doplňovat nejnovější 
požadavky z praxe. Jinak česká ekonomika ne-
zachytí trend tzv. Průmyslu 4.0.

Některé resorty se ale k tuzemským firmám 
obracejí zády a situaci svými návrhy ještě zhor-
šují. Vladimír Dlouhý upozornil na novelu na-
řízení vlády č. 75/2005 Sb. z dílny ministerstva 
školství, která by znamenala zrušení místa zá-
stupce ředitele pro praktické vyučování. 

Podle místopředsedy vlády a ministra prů-
myslu a  obchodu Karla Havlíčka je problé-
mem i pohled české společnosti na technické 
profese a řemesla. „Přišel jsem na ministerstvo 
z  podnikatelského prostředí, kde je nedosta-
tek lidí problémem číslo jedna. Musíme začít 
u žáků dnešních základních škol a koneckon-
ců i u jejich rodičů, kteří se často na technické 
obory dívají neprávem skrz prsty. Proto jsme 
připravili nový předmět Technika do základ-
ních škol, ve stejné době rozjíždíme duální 
systém vzdělávání pro střední odborné školy 
a současně rychle zavádíme mistrovské zkouš-
ky,“ říká Havlíček. n (tz)

Na MotivuP ví, proč je důležité míti Filipa
Školící Agenturu MotivP založil v  roce 1996 František Horník jako rodinný podnik. Každý člen Hroníkovic famílie má na Mo-
tivu svůj úkol. Nyní je to jedna z  největších školících agentur v  Česku a  za poslední dobu vytvořili všichni společně pro své 
klienty spoustu nových produktů. Od natáčení videí, přes MotivP LINKU, až po Online psychodiagnostiku.

D o budoucna se ale chtějí více zaměřit 
na firemní vzdělávání, které je stále zá-
kladním kamenem této firmy. A  dále 

nám již více řekne leader MotivPelotonu Mar-
tin Jelínek

Co všechno si můžeme představit pod 
pojmem firemní vzdělávání z pohledu 
MotivP?
Staráme se zejména o  rozvoj firem. Děláme 
rozvojové programy pro manažery, specialisty, 
obchodníky. Pořádáme školení, konference. 
Natáčíme videa, rozhovory, pozvánky. Tvoří-
me modelovky a prodáváme jejich licence.

Když už jsme u  těch modelovek, tak si 
vzpomínám na jednoho zákazníka, u kterého 
konkurence dělala Assessment centrum a po-
ptávali nového dodavatele – nás. Paní perso-
nalistka poprosila pana Hroníka, jestli by si 
mohl nastudovat modelovku Křeliv, kterou 
používají. Pan Hroník odpověděl, že to dělat 
nemusí. Paní HR na to odpověděla, že by ji ale 
opravdu moc chtěli. A on pobaveně: “Víte, já 
jsem tuto modelovku vymyslel”.

Vypadá to jako široké spektrum všech 
možných činností, co všechno je 
k tomu v kanceláři potřeba?
U nás máme kromě klasických kanceláří také 
studio, kde točíme pozvánky na školení a ob-
sah do mezidobí. Dále máme vlastní tiskár-
nu, kde opravdu tvoříme všechny materiály 
a skripta individuálně na každé školení.

Zbývá ještě prostor na další projekty?
Občas se nějaká chvilka naskytne. V  posled-
ní době máme projekt MotivP TALKS, kde 
točíme české konference a videa umisťujeme 
na náš web. Také rozjíždíme sociální sítě, kde 
můžete například sledovat můj pravidelný po-
řad “JeleNoviny”. Aktuálně máme 6000 videí, 
a protože provoz projektu financujeme z na-
šeho marketingu, tak je jasné, že nám na vzdě-
lávání záleží.

Jak se snažíte rozvíjet?
Osvědčilo se nám nastavovat procesy, k čemu 
nám pomáhá i systém FILIP. Díky tomu jsme 
efektivní a máme minimální chybovost a mů-
žeme růst. Minulý rok jsme se zaznamenali 
u školení růst o 40 %. Naše další cíle s firem-
ním vzděláváním je do dvou let zdvojnásobit 
počet školení, protože ostatní projekty, kte-

rým se MotivP věnuje, postupně rostou a my 
chceme, aby hlavní business MotivuP byl stále 
firemní vzdělávání!

Ale samozřejmě jsem rád, že jsou ostatní 
projekty tak oblíbené – například MotivP LIN-
KA, 360ka nebo online Psychodiagnostika.

A kdo za tím vším stojí?
Máme tým lidí, kteří tvoří systém FILIP. Na-
ším úkolem je vyhodnocovat školení, dopo-
ručovat další aktivity a tvořit vždy něco navíc. 
Tato práce nás neskutečně baví a jsme rádi, že 
můžeme dělat něco navíc.

Můžete se také za námi kdykoliv přijít po-
dívat. Dělají to tak pravidelně klienti našich 
dlouhodobých programů a jsou z toho nadše-
ní :-)

Sledujte nás rovněž na všech dostupných 
sociálních sítích….protože hned dalším naším 
cílem je mít více followerů než Kim Karda-
shian? #influencers n

Systém Filip nám  
pomůže zdvojnásobit  
počet školení  
do dvou let.

PŘÍLOHA FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHA FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
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Česká platforma pro rozvoj 
a vzdělávání zaměstnanců 
M Moderní on-line služba 

BOOKPORT poskytu je 
zaměstnancům v  Čes-

ku a na Slovensku přístup k více 
než 4 500 elektronických knih 
formou předplatného. Tituly 
v  tuto chvíli poskytuje již více 
než 12 nakladatelů. „Naším cí-
lem bylo vytvořit platformu, 
která umožní číst kdykoli a kde-
koli, bez omezení a  v  obrovské 
nabídce zajímavých titulů,“ říká 
Martin Sviták, vedoucí projek-
tu, a upřesňuje: „Oproti firemní 
knihovničce uživatelům odpa-
dají veškeré starosti, jako jsou 
rezervace či nedostupnost knih, 
a  navíc se pořizovací náklady 
pohybují jen v  desetikorunách 
měsíčně na uživatele.“

„Snad každý náš uživatel do-
káže ocenit nabídku beletrie, 
přesto platforma vyniká přede-
vším svým rozsahem odborné 
literatury a titulů z žánru osob-
ního rozvoje,“ doplňuje Lenka 
Skružná, specialistka rozvoje 
HR ze společnosti T-Mobile, 
která sama online knihovnu 
BOOKPORT využívá.

Velkou výhodou platformy 
BOOKPORT jsou také pravidel-
né aktualizace o knižní novinky 
ze všech oborů lidské činnosti. 
Ročně zde přibývají stovky no-
vých titulů a to včetně těch nej-
žádanějších bestsellerů.

Jaký dopad bude mít Brexit na Erasmus+  
a další mezinárodní programy mobility
Od začátku programu Erasmus+ v  roce 2014 vyjelo do Spojeného království více než 8 100 účastníků z  řad neformálního 
vzdělávání mládeže, školního, odborného a  vysokoškolského vzdělávání a  vzdělavatelů dospělých. 

D o České republiky naopak zavítalo 
2  500 účastníků. Spojené království 
patří dlouhodobě k  nejoblíbenějším 

destinacím výjezdů v  rámci programu Eras-
mus+. Jaký bude mít dopad Brexit na program 
Erasmus+ a probíhající mobility? 

Pro případ Brexitu „bez dohody“ vydala 
Evropská komise (EK) Návrh nařízení Evrop-
ského parlamentu a  Rady, kterým zajišťuje 
pokračování probíhajících činností v  oblasti 
mobilit v rámci programu Erasmus+. Návrh si 
klade za cíl zajistit, aby všichni účastníci v za-
hraničí, kteří se účastní programu Erasmus+ 
v  době vystoupení Velké Británie z  Evropské 
unie, mohli svá studia řádně dokončit a nadá-

le dostávat příslušné finanční prostředky nebo 
granty, což by jinak nebylo možné. 

Návrh nařízení platí pouze pro mobility 
z Velké Británie a do Velké Británie (Klíčová akce 
1), a to pouze pro ty, které budou zahájeny před 
vystoupením Velké Británie z Evropské unie.

Jedná se tedy o dočasné opatření, které je 
jednostranně iniciované Evropskou komi-
sí. Na projekty Klíčové akce 2 (KA2) a klíčové 
akce 3 (KA3) se bude vztahovat Návrh nařízení 
Rady o opatřeních týkajících se provádění a fi-
nancování rozpočtu Unie v roce 2019 v souvis-
losti s vystoupením Velké Británie z EU, avšak 
pouze tehdy, pokud Velká Británie přispěje do 
rozpočtu EU na rok 2019. 

V  tuto chvíli ale stále platí záruka pro 
všechny sektory (školní vzdělávání, odborné 
vzdělávání, vysokoškolské vzdělávání, vzdělá-
vání dospělých, oblast mládeže), že všechny 
mobility, které budou zahájeny před vystou-
pením Velké Británie z  Evropské unie, bu-
dou hrazeny z  evropských zdrojů Erasmus+. 
Všechny ostatní mobility, které začnou po vy-
stoupení Velké Británie z EU, jsou předmětem 
návrhu dalšího nařízení o rozpočtu Evropské 
unie na rok 2019. 

Evropská komise zveřejnila na svých strán-
kách FAQ týkající se Erasmus+ a Brexitu: htt-
ps://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
about/brexit_cs

Rozvoj zaměstnanců (nejen) v době ekonomické nejistoty
Česká ekonomika už podle názorů většiny ekonomů a  odpovídajících ukazatelů již dosáhla svého vrcholu. I  když stále roste, 
tempo je pozvolnější a  aktuální ekonomické prognózy upravují odhady růstu naší ekonomiky na stále  nižší hodnoty. Důvody 
jsou komplexní, vnější, globální ekonomicko-politické vlivy, ale v  našem českém případě i  jeden ryze lokální fenomén, a  to 
extrémně nízká míra nezaměstnanosti, v  rámci EU v  současnosti nejnižší. Stručně řečeno nejsou lidi a  zdá se, že v  dohledné 
době to nebude lepší.

D opady tohoto stavu na firmy není 
obtížné uhodnout. Lidé v  nich pra-
cují nadoraz, mzdové náklady rostou, 

udržet zaměstnance je stále těžší, najít nové je 
obtížnější a  objevit talentované je téměř ne-
možné. Podíváme-li se na výzkumy zabývající 
se otázkou, jaké jsou klíčové faktory pro setr-
vání v současném zaměstnání či jeho opuště-
ní, zjistíme, že hlavním důvodem odchodu je 
stále finanční ohodnocení, ale velmi důležitou 
okolností je také možnost vlastního rozvoje 
i  prostředí ve firmě jako takové, např. vzta-
hy na pracovišti nebo s přímým nadřízeným. 
Přímí nadřízení a prostředí v organizaci patří 
mezi klíčové faktory pro udržení zaměstnan-
ců – rozvoj lídrů a kultury společnosti jsou tak 
dvě důležité oblasti výkonné a úspěšné firmy. 

Dobrá zpráva je, že na rozvoj managemen-
tu a firemní kultury je možné najmout exter-
ní společnost, najít charismatického spíkra, 
který lidi „nakopne ke změně“. Špatná zpráva 
je, že tato intervence většinou nemá dlouho-
dobé výsledky. Rozvoj lidí a  firemní kultury, 
pokud má mít skutečný dopad na chod firmy 
(například na nižší fluktuaci či udržení talen-
tů), musí být dlouhodobý a musí přijít zevnitř. 
Vedení firmy se musí shodnout, že je to jejich 
priorita a zodpovědnost. 

Jak by měl vypadat systém, který bude toto 
naplňovat? Špičkoví umělci a sportovci trénují 
velmi systematicky, na základě stanovených 
postupů a způsobů, které mají maximální do-
pad na jejich výkonnost a jsou v jejich prostře-
dí realizovatelné. Je možné aplikovat podobné 
přístupy i na rozvoj lidí a firemní kultury? 

Předpokladem kvalitního systematického 
tréninku je mít k dispozici to nejlepší možné 
variabilní know-how, aby umožnilo rozvoj 
v rámci každodenních pracovních povinností, 
mít pro něj podporu od vedení, možnost se 
obrátit na odborně vyškolené kolegy s žádostí 
o pomoc. 

Na základě diskusí s  našimi klienty jsme 
vyvinuli řešení vhodné pro firmy, které si 
uvědomují, že rozvoj lidí a firemní kultury je 
nezcizitelnou, těžko kopírovatelnou dlouho-
dobou konkurenční výhodou. 

Toto řešení využívá potenciálu interních 
koučů a lektorů, kteří znají prostředí firmy, jak 
je nemůže znát žádný externí dodavatel. Jsou 
schopni reagovat na situaci uvnitř firmy, řešit 
aktuální problémy a obsáhnout celou firmu.

Řešení, které je natolik flexibilní, že umož-
ňuje rozvoj i ve víru každodenních povinností. 
Tedy řešení zahrnující nejen klasické vzdělá-
vání s lektorem, ale i on-line kurzy (individu-
álního samostatného vzdělávání), krátké lekce 
a videa a možnost rychlého vyhledání dle po-
žadovaného tématu v nabídce tipů a nástrojů. 
To vše přináší firmě úsporu času a  nákladů 
a  účastníkům dovolí rozvrhnout si samostu-
dium do pro ně vhodného časového plánu. 

Je to řešení, které svou šíří umožňuje hlu-
boký dopad do organizace tím, že rozvíjíte 
i lidi, které byste dříve nevzdělávali. 

A  konečně je to řešení, které má takovou 
hodnotu, že si ho může daná společnost do-
volit. 

Řešení, které jsme nazvali All Access Pass 
(AAP), kombinuje využití interních lektorů 
a  know-how FranklinCovey a  odpovídá na 
většinu výzev, které společnosti v  oblasti 
rozvoje zaměstnanců, managementu a  fi-
remní kultury řeší. Dnes ho využívá téměř 
450 tisíc lidí po celém světě ve více než 
tisícovce společností. 

Zkušenosti z  ČR a  SR ukazují, že 
tento způsob rozvoje umožňuje do-
sáhnout hmatatelných výsledků. Fi-
nanční náklady jsou výrazně nižší 
(zhruba 25−30 %) ve srovnání s využi-
tím pouze externích dodavatelů a dále 
se snižují i výdaje spojené s organizací 
školení a časovou náročností účastníků. 

Lze předpokládat, že ekonomika v příštích 
několika letech výrazně neporoste. Zkušenos-
ti z minulého hospodářského poklesu ukazují, 
že jednou z prvních oblastí, kde firmy v obtíž-
nějších ekonomických časech šetří, je rozvoj 
lidí. Uvážíme-li, že jeden z klíčových faktorů 
pro udržení lidí ve firmě je kromě adekvát-
ního finančního ohodnocení i  jejich rozvoj 
a pracovního prostředí, stává se zajištění eko-
nomicky smysluplného řešení pro systematic-
ký rozvoj lidí a  kultury organizace strategic-
kou a konkurenční výhodou. n

TEXT:  TOMÁŠ KOPECKÝ,  

MANAGING PARTNER,  

FRANKLINCOVEY PRO ČR A  SR
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EDOO s.r.o. www.edoo.eu

EDOO – ANGLIČTINA PO TELEFONU
EDOO je intenzivní výuka angličtiny po telefonu ve 
formě krátké každodenní lekce s živým lektorem 
a podporou nejmodernějších technologií (denní 
test, komentář od lektora, aplikace) atd.

EDOO je nejrychlejší a nejsnadnější způsob, jak se 
naučit anglicky. Potřebujete jen telefon a 5 minut 
času denně. 
•	2x rychlejší pokrok
•	 individuální výuka
•	studium kdykoliv a kdekoliv
•	účet pro personalistu (snadná HR správa)

petra@edoo.eu

1. VOX a.s. www.vox.cz

Zakázková školení
Zakázková školení jsou založena na individuálním 
přístupu k naším zákazníkům. Nepracujeme 
s hotovými produkty, vyvíjíme zcela nové 
vzdělávací programy, a to ve spolupráci s Vámi.

•	25 let zkušeností 1. VOXu se vzděláváním
•	Školení 100% na míru                              
•	Větší efektivita proškolení zaměstnanců                                                  
•	Možnost financování školení z dotačních 

programů ESF

zakazky@vox-kurzy.cz

AbecedaPC
®

www.abecedapc.cz

Počítačová školení a konzultace
Počítačová školení zaměřená na kancelářské 
aplikace Office a G Suite, CAD software, grafické 
programy, internetový marketing, na tvorbu 
webových stránek a na školení pro správce IT

Naší specializací jsou firemní a individuální školení 
přizpůsobená podle požadavků posluchačů. 
Pro firmy nabízíme kompletní služby v oblasti 
počítačových školení, od návrhu školení, přes 
jeho realizaci, provedení individuálních konzultací 
i technickou podporu.

info@abecedapc.cz

agentura 
Motiv P s.r.o. www.motivp.com

Zdravá firma
Rádi bychom Vám představili jeden z našich 
rozvojových programů s názvem Zdravá firma.

Zlepšení psychické kondice, změně myšlení 
a perspektivy / posílení pozitivního myšlení / 
zvýšení odolnosti vůči stresu, naučení se správně 
uvolnit / práci s fyzickým zdravím, pohybové aktivity 
a správné stravování.

filip@motivp.com

Coaching 
Systems

www.acecoaching.
eu

Academy of Coaching Excellence (ACE) 
Practitioner
ACE Practitioner je intenzivní, akreditovaný 
výcvik, který propojuje světy manažerů a koučů 
a umožňuje vytvoření vlastního koučovacího stylu. 
Již více než 200 absolventů z 10 zemí.

V ACE Practitioner se naučíte desítky užitečných 
technik pro koučování a vedení lidí. Jako jediný v ČR 
získal mezinárodní akreditace od obou největších 
asociací koučů na světě – EMCC i ICF. Akreditaci 
EIA od EMCC můžete získat ihned po absolvování 
výcviku.

info@
coachingsystems.cz

CONECTIO www.conectio.eu/
kurzy

Manažerská akademie
Rozvoj manažerských dovedností, komunikace, 
prodej. Realizaci rozšiřujeme o gamifikaci, sociální 
komunikaci a zážitky. Využíváme celosvětově 
uznávané koncepty a inspirativní hosty.

Získáte koncept na míru podle zadání a úrovně 
manažerů.
Můžete mít ve více jazycích s lektory a hosty z ČR 
nebo zahraničí.
Účastníky nadchne inovace a zážitek. 
Ověřeno v digitálně pokrokových organizacích (např. 
Microsoft, Samsung a Dimension Data).

office@conectio.eu

DMC 
management 
consulting s.r.o.

www.dmc-cz.com

Mistrovská akademie, HR akademie, Manažerská 
akademie, Lean akademie, TWI (Training Within 
Industry), Kata koučink
Dlouhodobé vzdělávací programy podporující 
implementaci teorie do praxe
TWI – efektivní vzdělávací metoda, implementující 
základní zeštíhlující standardy přímo v provozu 
klienta.

Propojení teorie s praxí, udržitelnost
zlepšení firemní kultury, zvýšení efektivnosti, 
standardizace adaptačního procesu a procesu 
zaškolování, podpora zlepšování 
podpora agilního přístupu, podpora samořídích týmů 
a jejich samostatnosti

 info@dmc-cz.com

FranklinCovey 
Česká 
a Slovenská 
republika

www.franklincovey.
cz 

Licence ALL ACCESS PASS
Licence umožňuje zaměstnancům přístup 
k digitální knihovně rozvojových programů, lekcí, 
videí, hodnocení a nástrojů FranklinCovey – kdykoli, 
kdekoli a v jakékoli formě potřebují. 

Flexibilní a efektivní systém vzdělávání s dopadem 
do celé organizace. Upevňujte firemní kulturu 
a rozvíjejte zaměstnance na všech úrovních 
s výrazně nižšími náklady na osobu (než 
u klasického semináře) a s ohledem na aktuální 
potřeby a individuální požadavky. 

aap@franklincovey.cz

Glossa – škola 
jazyků www.glossa.cz

Firemní jazyková výuka
Glossa – škola jazyků nabízí komplexní řešení 
firemního jazykového vzdělávání na míru. Kurzy 
jako zaměstnanecký benefit nebo rozvojové 
vzdělávací programy? Máme pro vás řešení!

Za více než 25 let předávání jazykových dovedností 
ve firmách jsme naše kurzy vyladili k dokonalosti. 
Ušetříme vám čas i práci a přineseme měřitelné 
výsledky. Propracovaná metodika, stabilní lektorský 
tým, certifikace kvality. S námi se domluvíte!

info@glossa.cz

IVITERA a.s. www.selflearning.
cz

Selflearning
Online vzdělávací aplikace, monitoruje stovky 
předních zdrojů z oblasti osobního i profesního 
rozvoje. Na základě nejzajímavějších článků jsou 
denně zpracovávány české anotace.

Průběžně sledujete trendy a vývoj v oblastech, 
které Vás zajímají. Máte z čeho čerpat při přípravě 
projektů a prezentací, současně zvyšujete svoji 
hodnotu v rámci firmy. Získáváte návody a tipy 
ihned využitelné v praxi, a to nejen na pracovišti, 
ale i z domova.

info@selflearning.cz

James Cook 
Languages s.r.o. www.jcl.cz 

Firemní jazykové vzdělávání
JCL je největším poskytovatelem firemního 
jazykového vzdělávání. V ČR působí 20 let. Nabízí 
komplexní jazykové služby – pravidelnou výuku, 
překlady, odborné a intenzivní kurzy. 

Na základě přání klienta JCL připraví individuální 
koncepci jazykového vzdělávání. Sleduje 
spokojenost studentů, kvalitu výuky a pracuje na 
rozvoji svých lektorů. JCL také výstupy reportuje 
a předává zpětnou vazbu lektorům. Vyučuje celkem 
na 30 jazyků.

 jazyky@jcl.cz

Přehled poskytovatelů vzdělávacích služeb

Víte, jak vaše zaměstnance a manažery připravit na budoucí VUCA svět?
Při rozvoji manažerů a  specialistů se dnes zaměřujeme především na jejich přípravu pro budoucí VUCA 
svět. Ve firmách se toto nové prostředí projevuje rychlejšími změnami, nejistotou budoucího vývoje, 
komplexností řešených problémů a  nejednoznačností pohledu různých lidí na stejnou realitu. Pokud 
tyto výzvy nejsou zvládnuty, rychle klesá engagement na všech úrovních i  výkon celé organizace.

S polečnost Krauthammer v  loňském 
roce uskutečnila průzkum, zaměřený 
na budoucí potřeby rozvoje lidí. Naši 

klienti se v  průzkumu shodli, že nezbytné je 
zaměření na 4 klíčové kompetence:
1. Komunikace – schopnost jednat a  spolu

pracovat ve velmi diverzifikovaném pro
středí, s kolegy různých generací a kultur
ních a hodnotových okruhů.

2. Spolupráce – efektivní spolupráce je zákla
dem úspěchu týmů i celých firem. Musí dob
ře fungovat nejen v rámci organizace, ale i se 
zákazníky, dodavateli a dalšími partnery.

3. Kritické a strategické myšlení –schopnost 
vnímat věci v jejich souvislostech. To nám 

může pomoci předvídat budoucí vývoj 
a správně určovat priority pro naše rozho
dování.

4. Kreativita – nové konkurenč
ní příležitosti vyžadují nové 
nápady. Být na špičce zna
mená mít vysokou schop
nost  inovace v  oblasti 
svých výrobků a služeb. 
V praxi se stále častěji set

káváme s  potřebou rozvíjet 
tyto kompetence autentickou 
formou. „Každý člověk i  tým je 
jiný, a  také i  cesta musí být 
individuální. V  oblasti 

vedení lidí jsme proto při vytvořili 3 nové pro
gramy: Autentický leader, Autentický mana

žer a  Autentický TOP management tým. 
Jejich účastníci se naučí optimálně vy

užívat svůj stávající i skrytý potenci
ál a nacházet další možnosti svého 
rozvoje při spolupráce s  okolím,“ 
říká Richard Dobeš. n

TEXT: RICHARD DOBEŠ,  

MANAGING PARTNER  

KRAUTHAMMER ČR
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Krauthammer 
Partners Czech 
Republic, s.r.o.

www.krauthammer.
cz

Firemní tréninkové programy a koučování
Tréninkové programy a koučing v oblasti 
leadership a managementu, prodejních dovedností, 
rozhodování a řízení změn, firemní kultury 
a spolupráce.

Nabízíme firemní tréninky na míru, individuální 
i týmové školení a kurzy pro veřejnost. Uplatňujeme 
vždy autentický přístup a používáme naše vlastní 
ověřené nástroje a metody včetně e-learningu. 
Rozvíjíme v lidech to nejlepší s pozitivním 
přístupem a energií.

info.czech@
krauthammer.com

Nakladatelský 
dům GRADA www.bookport.cz 

Unikátní služba v oblasti vzdělávání
Online knihovna nabízející tisíce knih od českých 
nakladatelů. Čtěte bez omezení v elektronické 
podobě ve vašem telefonu, tabletu i počítači.

•	neomezené čtení knih
•	unikátní firemní benefit a rozvoj zaměstnanců
•	přes 4 500 titulů ze všech oborů lidské činnosti
•	čtení v prohlížeči v aplikaci pro Apple a Android 

zařízení
•	průběžné rozšiřování nabídky o stovky knih ročně

info@bookport.cz 

People 
Management 
Forum

hrforum.cz/
produkty-a-sluzby/

institut

Komplexní certifikační vzdělávání v oblasti 
personalistiky pro HR odborníky, manažery 
i ředitele. Realizujeme 3 ucelené programy  
dle seniority účastníků – HR PROFESIONÁL, 
HR MANAŽER a HR STRATÉG. 

Hlavní přidanou hodnotou našich kurzů jsou lektoři, 
kteří jsou vyhledávanými odborníky z HR praxe. 
Dále je to sdílení zkušeností mezi účastníky. Ti 
jsou z různých odvětví a velikostí firem, čímž se 
navzájem obohacují. 
Neučte se z teorie, ale od odborníků z praxe.

marketa.kouklikova@
pmf-hr.com

Slůně – svět 
jazyků, s.r.o. www.slune.cz

Firemní jazyková výuka a Soft Skills // jazyková 
výuka, jazykové audity, soft skills v angličtině, 
jazykové kurzy v zahraničí // JAZYKY, JAZYKY, 
JAZYKY
Jazykové kurzy na celém území ČR, administrativní 
podpora, plány výuky, progress testování, jazykové 
audity. Soft skills v angličtině, firemní témata.

20 let fungování, 4 pobočky: Ostrava, Brno, Praha, 
Plzeň, zkušenosti s velkými vzdělávacími projekty, 
nárazová i dlouhodobá spolupráce, on-line databáze 
a reporting. Soft skills kurzy v angličtině a němčině 
– témata dle potřeby klienta.

info@slune.cz 
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EDOO – angličtina po telefonu 
aneb mluvit se naučíte jen mluvením
Mgr. Petra Šustáčková, spoluzakladatelka EDOO – ANGLIČTINA PO TELEFONU: „Když máte 10 
let zkušeností v  klasické výuce a  zjistíte, že existuje něco efektivnějšího, nemůžete to nechat 
být. EDOO je denní dávka angličtiny, která vás naučí jazyk používat a  nebát se toho. Jsme tu, 
abychom naučili Čechy mluvit.“

Petro, v EDOO učíte angličtinu po 
telefonu. To není běžný způsob výuky. 
Můžete nám metodu tedy více popsat?
Máte pravdu, angličtina po telefonu není 
běžný formát. EDOO je zaměřené především 
na komunikaci, což v praxi znamená, že na-
šim studentům každý pracovní den na 5-7 
minut voláme a povídáme si s nimi v anglič-
tině. Téma student dopředu nezná, snažíme 
se simulovat autentické situace, lektoři se 
střídají tak, aby student slyšel různé akcenty. 
Lektor studenta hovorem provází, ale záro-
veň mu vždy dává zpětnou vazbu na to, jak 
se mu v  hovoru daří – opravuje gramatické 

chyby, nahazuje slovíčka. Následně po hovo-
ru přijde studentovi SMS se slovní zásobou, 
každý den 5-6 slovíček, komentář od lektora 
a odkaz na denní test, který je zaměřený na 
slovní zásobu a gramatiku. EDOO je ucelený 
systém a výsledky jsou neporovnatelné opro-
ti klasické výuce.

Jak víte, že jsou výsledky neporovna-
telné?
Deset let jsme měli klasickou jazykovou školu 
a učili jsme snad všechny kurzy a věkové kate-
gorie, na které si vzpomenete: veřejnostní či 
individuální kurzy, přípravné kurzy ke zkouš-

kám, pomaturitní studium, firemní vý-
uku (např. ČEZ, TPCA, ABB, Foxconn).

Měli jsme tedy s  výukou cizích ja-
zyků bohaté zkušenosti. Přesto, když to 
porovnáme s EDOO, byl ten pokrok studentů 
pomalý. Opravdu je lepší se s jazykem potkat 
každý den, byť jen na 5 minut, než mít výuku 
jednou týdně. Lekce s lektorem jednou týdně 
může být skvělá, lektor vynikající, ale často 
se stává, že student pak celý týden z  časo-
vých důvodů nic nedělá, s jazykem se nesetká. 
V EDOO jazyk používá každý den, každý den 
otevře pomyslné jazykové okénko. A to je ten 
rozdíl. Mluvit se naučíte jen mluvením. Ne 
vyplňováním gramatických cvičení, čtením 
či psaním, to jsou odlišné dovednosti. Navíc 
denní kontakt s angličtinou zbavuje studenty 
strachu a zábran z mluvení.

To zní zajímavě a dává to smysl. Jak 
jste se k EDOO dostali? Byl to náhlý 
nápad nebo to přišlo postupně?
Byla to asi souhra náhod, ale štěstí přeje při-
praveným. V  jednom firemním kurzu nám 
uprostřed roku dlouhodobě onemocněla lek-
torka a nemohli jsme za ni najít záskok. Začala 
jsem tedy do onoho firemního kurzu jezdit 
sama. A  tam jsem se potkala se studentkou 
Pavlou. Pavla patřila do skupiny mírně pokro-
čilých. Byla ze  studia demotivovaná. Anglič-
tina jí nešla. Proto ji ani nebavila. Ve skupině 
byla tichá, pokud nemusela, nemluvila. Řekla 

mi, že s  angličtinou skončí, že jí nejde. 
Ale že německy umí perfektně. Němec-
ky se prý naučila přímo v Německu, mu-

sela zvedat ve firmě, kde pracovala, telefo-
ny. A tak vznikl nápad. Domluvily jsme se, že 
jí budeme každý den na 5 minut volat. Tak se 
také stalo a za dva měsíce se stal téměř zázrak. 
Pavla byla ve skupině nejvíce aktivní, neustá-
le chtěla mluvit, ohromně se jí zlepšila slovní 
zásoba a především ztratila strach z mluvení. 
Angličtina ji začala bavit! 

Okamžitě jsme pochopili, že tohle je něco 
úplně jiného! A  jak jsem říkala, štěstí přeje 
připraveným. A my jsme připravení byli. Znali 
jsme prostředí výuky jazyků, věděli jsme, jaký 
je obvyklý pokrok studentů za semestr, za rok, 
jak běžný student mluví, reaguje, jak nabaluje 
slovní zásobu, jaké dělá typické chyby.

Hned od začátku jsme věděli, že se chceme 
zaměřit na rozvoj komunikačních dovedností. 
Většina Čechů totiž umí napsat e-mail. Také 
umí dobře vyplnit předpřítomný čas ve cviče-
ní, ale když ho má prakticky při komunikaci 
použít, znejistí, chybuje nebo dokonce do té 
komunikace nejde. Tím, že s námi student ka-
ždý den trénuje, dovednosti si automatizuje.

EDOO je tedy pouze pro ty, kteří již 
dokáží něco říci, je to tak?
Učíme všechny jazykové úrovně od úplných 
začátečníků až po pokročilé studenty. Pou-
ze úplní začátečníci mají materiál ke studiu 

dopředu tak, aby se mohli na lekci připravit. 
Díky každodennímu kontaktu s  angličtinou 
dělají i tito studenti velké pokroky. Po půl roce 
přestupují do úrovně A1, přípravy odloží, už je 
nepotřebují. Zvládají s lektorem komunikovat 
bez přípravy.

Jak je to s lektory, říkala jste, že se 
střídají. Není to problém?
Střídání lektorů je součástí naší metodiky. 
V klasickém kurzu má student svého lektora. 
A je velmi snadné si zvyknout na jeho přízvuk, 
styl mluvy apod. Pak ale může studenta rozho-
dit, promluví-li na něj cizinec s jiným přízvu-
kem. To opět může vést k zablokování. U nás 
student neví, kdo mu daný den bude volat. 
O  to je to samozřejmě těžší. Ale ve výsledku 
daleko efektivnější. Lektoři jsou samozřejmě 
profesionálové, vědí, jak mají se studentem 
pracovat tak, aby ho motivovali, aby mu po-
mohli, jsou vždy vstřícní, takže není třeba se 
komunikace bát. Nižší úrovně mívají zpravidla 
české lektory – mohou se tak případně kdyko-
li zeptat na slovíčko, které neví. Vyšší úrovně 
mají naopak převážně rodilé mluvčí.

Na závěr – máte nějaké doporučení 
pro studenty cizích jazyků?
Rozhodně je to co nejčastější kontakt s  jazy-
kem. A velmi důležitá je zpětná vazba. A pak 
to, co jsem říkala na začátku – mluvit se nau-
číte jen mluvením. n

Firmy školí absolventy v dovednostech, které ve škole nezískají
V  českém průzkumu názorů generálních ředitelů, který realizovala poradenská společnost PwC loni, se 86  % dotazovaných 
generálních ředitelů vyjádřilo, že na nedostatku pracovní síly nese určitou odpovědnost stát. A  to především neefektivní so-
ciální politikou (53  % respondentů) a  poté nevhodnou strukturou absolventů, které naše školy produkuji (50  % dotázaných). 
Situace dále podle 24  % respondentů z  řad generálních ředitelů v  ČR nepříznivě ovlivňuje demografický vývoj.

P odle Andrey Linhartové Palánové, 
manažerky v oddělení Lidé a organi-
zace společnosti PwC „nám v ČR chy-

bí strategická spolupráce státu s  privátním 
sektorem, určitá platforma pro propojení 
škol a  firem.“ Přitom, jak potvrdily výsledky 
průzkumu, bude spolupráce mezi státem, 
školami a  firmami pro budoucí fungování 
trhu práce klíčová. Žijeme v  době, kdy sou-
časný trend nově vznikajících profesí si již 
vytváří poptávku po nových kompetencích 
a  dovednostech. Školy by měly za podpory 
a  koordinace státu více spolupracovat s  fir-
mami a reagovat na novou poptávku doved-

ností, kterou přinese zavádění nových tech-
nologií a Průmysl 4.0

A  jak v  této souvislosti generální ředitelé 
ve zmíněném průzkumu hodnotili vzdělávací 
systém v ČR? Především by podle průzkumu 
měly školy více zohlednit požadavky firem, 
aby profil absolventů odpovídal současným 
požadavkům trhu práce, to tvrdí 60 % dotá-
zaných. 40 % respondentů je přesvědčeno, že 
by školy měly poskytovat univerzálnější vzdě-
lání, aby absolventi našli uplatnění v budouc-
nosti, která je dnes těžko předvídatelná a kdy 
budou potřeba dovednosti a znalosti pro nové 
profese.

Co zaměstnavatelé musí nováčky z  řad ab-
solventů škol naučit, jak je vzdělávají? 79  % 
generálních ředitelů v průzkumu potvrdilo, že 
školení, která poskytují zaměstnancům, vychází 
primárně ze specifických potřeb a  požadavků 
dané firmy a  že neočekávají, že by potřebné 
znalosti a dovednosti mladí lidé měli ze školy. 

21 % naproti tomu uvedlo, že školení, kte-
rá absolventům – zaměstnancům poskytují, 
již z velké části zahrnují znalosti a dovednosti, 
které mohli získat na škole. 47 % dotazovaných 
také potvrdilo, že při náboru zohledňují, jakou 
školu uchazeči absolvovali. n  (Zdroj: PwC)
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Individuálním přístupem dosáhneme  
 větší efektivity proškolení zaměstnanců
Vzdělávací a  poradenská společnost 1. VOX a. s. působí na vzdělávacím trhu od roku 1993. Ve svých začátcích jsme se spe-
cializovali na účetní, daňové, ekonomické a  právní kurzy, ale postupně se naše nabídka rozšířila na softová témata, team-
buildingy, osobní či profesní diagnostiku.

R ozvojové programy organizujeme 
tak, aby byly provázány s  aktuálními 
potřebami týmů, pracovníků a  jejich 

cílů. Spolupracujeme s  vedoucími 
pracovníky a  podporujeme 
je v  zavádění získaných 
poznatků do pracovní 
praxe. Metodika na-
šich workshopů sta-
ví na konkrétních 
příkladech z praxe.

Přístup našich 
lektorů podporuje 
diskuzi, vzájemné 
sdílení zkušeností 
a hledání nových mož-
ností řešení. Na začátku spo-
lupráce uspořádáme tzv. „kick-off 

meeting“, jehož cílem je představení metodi-
ky řízení zakázky, nastavení komunikačních 

toků, definování klíčových milníků za-
kázky a vymezení sledu činností. 

Zásadním kritériem je 
pro nás převod poznat-

ků do praxe a  realizo-
vané výsledky. Na 
workshopech pod-
porujeme výměnu 
zkušeností, zpětnou 
vazbu a  sebereflexi. 
Jsme schopni opera-

tivně vyřešit změny, 
které v  průběhu rea-
lizace mohou nastat. 

Naši lektoři jsou vzájem-
ně zastupitelní a díky tomu 

jsme schopni řešit většinu potřeb flexibilně 
a dodržet tak dohodnutou kvalitu. 

Poskytování kvalitních služeb a produktů je 
pouze částí naší strategie. Jsme si vědomi toho, 
že v určitých intervalech je vhodné ohlédnout 
se zpět a vyhodnotit zvolené přístupy, metody 
a procesy v konkrétních programech. Jen tak 
může být cesta k cíli úspěšná.

Díky dlouhodobým zkušenostem jsou naše 
vzdělávací kurzy zárukou vysoké kvality, stabi-
lity a důvěryhodnosti. 1. VOX a. s. je od roku 
1997 držitelem značky CzechMade. Jako jediní 
máme v  České republice třetí nejvyšší rating 
A, v  rámci mezinárodní sítě IES tj. „špičková 
instituce s mezinárodní zkušeností“. n

HR STRATÉG je o setkávání se s HR odborníky a sdílení zkušeností
V roce 2013 přivítal PMF Institut první 

studenty programu HR PROFESIO-
NÁL, který je určen HR generalis-

tům, aby získali hlubší vhled do jednotlivých 
oblastí a  HR specialistům, aby si rozšířili 
pohled na celou HR oblast. O rok později se 
přidali i studenti v programu HR MANAŽER 
a v roce 2015 zahájil nejprestižnější program 
HR STRATÉG a otevírá ho 1x do roka. Jedná 
se o pět dvoudenních modulů, na kterých se 
potkávají HR ředitelé a manažeři spolu s dal-
šími výkonnými manažery a  majiteli firem, 
kteří chápou lidský potenciál jako základní 
podmínku úspěchu v  dosažení cílů a  napl-
ňování strategie. Jsou mezi nimi zástupci 
jak velkých mezinárodních korporací, tak 
středních lokálních firem, až po účastníky 
ze startupů. Potkávají se zde lidé z  různých 

odvětví, jako je výroba, služby, bankovnictví, 
zdravotnictví, ale i  zástupci z  neziskového 
sektoru nebo státní správy. Tato rozmani-
tost umožňuje nenahraditelné obohacování 
a sdílení zkušeností mezi účastníky.

Tím, že se celá skupina v jednom ročníku 
setkává pětkrát, vzniká prostředí otevřenos-
ti, důvěry a kooperující atmosféry. 

Každý modul má své nosné téma, které 
lektorsky zaštiťuje aktivní profesionál z obo-
ru HR. Dále jsou přizváni jako hosté perso-
nalisté z firem, kde se dané téma již aktivně 
implementuje nebo je pro ně typické např. 
z  pohledu oboru. Jeden půlden je pak vě-
nován tématu, které si zvolí sami účastníci. 
Vždy je na výběr z několika aktuálních tren-
dů a aktualit z HR. Není ani výjimkou vstup 
zahraničního řečníka a  to buď jeho osobní 

účastí, nebo vzdáleně spojením přes moder-
ní technologie.

Absolventi minulých ročníků nejvíce oce-
ňují sdílení best practice, ale i  neúspěchů, 
ze  kterých se lze poučit, konfrontaci svých 
názorů, porovnání nastavených HR procesů 
s  novými trendy. Dále inspiraci a  setkávání 
se zajímavými lidmi. Osobní setkávání je 
obohacující i pro budování vazeb a kontaktů. 

V roce 2019 otevřel PMF Institut své brá-
ny i v Brně, kde nyní v září začne právě i pro-
gram HR STRATÉG. Více najdete na našich 
webových stránkách – http://hrforum.cz/
produkty–a–sluzby/institut/programy/hr–
strateg/. n

Norbert Riethof
Věnuje se koučování od jeho počátků 
v ČR a patří ke zdejším průkopníkům 
oboru. Je zakladatelem a ředitelem 
společnosti Coaching Systems, která 
od roku 2011 nabízí výcviky koučování 
v Academy of Coaching Excellence 
(ACE). Působil jako prezident Evropské 
rady pro mentorování a koučování 
(EMCC) v České republice.

Koučování zaměřené na otázky smyslu
Existenciální přístup v  leadershipu a  koučování

„Ch těl bych vědět, zda má smysl, abych 
dalších dvacet let dělal to, co dělám 
teď.“ „Připadám si nyní jako na ži-

votní křižovatce a potřebuji se vydat správným 
směrem.“ Podobné věty zaznívají při koučová-
ní stále častěji. Koučování se stalo prostorem, 
ve kterém mohou být diskutována hluboká té-
mata a ve kterém lidé uskutečňují svůj osobní 
rozvoj.

Koučování dnes využívá poznatků mnoha 
psychologických disciplín, kreativně je pře-
tváří a aplikuje do své praxe. Poznatky z psy-
chologie osobnosti, psychologie motivace, 
neurověd či tvarové psychologie (Gestalt) jsou 
cennou inspirací pro tento mladý obor. Vel-
mi slibným „odvětvím“ je tzv. existenciální 
koučování, navazující na práci Viktora Frank-
la. Zabývá se vztahem smyslu, smysluplnosti 
a  hodnot uplatňujících se při velkých i  kaž-
dodenních rozhodnutích. Díky zaměření na 
smysl můžeme prožívat více naplněný život 
a účinně předcházet syndromu vyhoření, kte-
rý se objevuje stále častěji.

Dotknout se sám sebe
Zaměření na vnitřní leadership manažerů je 
v  dnešní době turbulentních změn a  stále se 
zrychlujícího prostředí zcela zásadní. Mana-
žerská práce se odehrává především prostřed-
nictvím rozhodnutí, a  těch významnějších 
udělá dnešní manažer průměrně 200 za den. 
Pomocí existenciálního dotazování může 
koučování přispět k  pocitu větší smyslupl-
nosti v práci, kvalitnějším rozhodnutím s tzv. 
„vnitřním souhlasem“ a  k  rovnováze pracov-
ního a osobního života.

4 klíčové roviny  
existenciálního dotazování:

1) REALITA A MOŽNOSTI
•	 Mohu tuto práci dělat? Být v této roli, na této 

pozici? Mám pro to potřebné znalosti, doved-
nosti, postoje? Mám zde dostatek prostoru, 
opor i bezpečí?

2) VZTAHY A HODNOTY
•	 Líbí se mi tato práce? Tato organizace? Tento 

tým? Mám pocit, že sem patřím? Baví mě to 
tu? Souzní to s mými hodnotami? Mám svou 
práci rád?

3) AUTENTICITA
•	 Smím zde být sám sebou? Mohu tady projevit 

svá přání, uplatnit svou vůli? Mohu být au-
tentický? Ukázat své hranice? Jsem zde uzná-
ván?

4) SMYSL A BUDOUCNOST
•	 Má tato práce nějaký přesah? Naplňuje ně-

jaký vyšší smysl? Bude mít pozitivní vliv na 
budoucnost? Měl bych tu pracovat z  těchto 
důvodů?

Koučové i  manažeři se snaží o  efektivitu 
a  úspěch. Nakonec však všichni chceme víc 
než to. Naše práce a  úsilí by také měly vést 
k vnitřnímu naplnění a spokojenosti v životě. 
Naše cíle můžeme nahlížet z „existenciální po-
zice“, která je rozvíjena těmito čtyřmi okruhy 
otázek a aktivuje tzv. vnitřní osobu, kterou po-
psal právě Viktor Frankl.

„Díky existenciálním přístupům mohou 
naše koučovací výcviky pomoci našim účast-
níkům toto jádro – tuto vnitřní osobu – od-
halit a  více prozkoumat. Přivádějí je k  jejich 
osobním hodnotám a  postojům, k  tomu, na 
čem jim v  životě skutečně záleží. Pomáhají 
jim v tom, aby se mohli autentičtěji potkávat 
se sebou i s ostatními lidmi. Autenticita hraje 
podstatnou roli jak ve vedení lidí, tak v koučo-
vání. Je klíčovým hybatelem motivace. Bez au-
tenticity se může koncept úspěchu stát zdro-
jem neustálého tlaku a  strachu ze zklamání. 
Tento postoj mohou naši absolventi následně 
přenášet i  na své klienty,“ popisuje principy 
výcviků koučů jeden ze zakladatelů Academy 
of Coaching Excellence Norbert Riethof.

Kurzy existenciálního koučování v  naší 
Academy učí lidi formulovat a prožít postoje, 
které umožňují pravdivější a svobodnější roz-
hodování v konkrétních situacích pracovního 
i osobního života. Dochází při nich ke zvyšo-
vání uvědomění, včetně vědomí sebe sama 
a svých skutečných motivací. Někdy je tento 
přístup velmi hluboký a může sahat i daleko 
do minulosti člověka. „Tam už se dotýkáme 
samotné hranice koučování a terapie či jiných 
psychologických směrů,“ dodává Norbert. n

TEXT:  MARKÉTA KOUKLÍKOVÁ,  

MANAŽERKA PMF INSTITUTU
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Manažerské vzdělávání, které baví mileniály
Odpovídá Martina Šmidochová, partnerka CONECTIO a  interim HR ředitelka Dimension Data.

Proč dnes firmy věnují tolik pozornosti 
„mileniálům“?
Zaměstnavatelé, kteří se dostatečně nevěnují 
návykům a  požadavkům mileniálů, mohou 
tyto mladé lidi ztratit. 

Podle průzkumů 74  % mileniálů považuje 
technologie za zásadní nástroje v životě a 65 % 
mileniálů hraje hry. Tito lidé chtějí pro svou 
práci „digital“, samostatnost a flexibilitu. 

Sama se učím od svých dětí, snažím se s je-
jich návyky držet krok… určitě je nepřeběhnu.

A co za trendy dnes využíváte Vy?
Osobně práci s manažery podřizuji tomu, aby 
oni sami dokázali řídit odlišné osobnosti na-
příč generacemi a generace sbližovat. Trendy 
z digitálního světa, které mi v tom pomáhají, 
jsou zejména gamifikace, sociální komunikace 
a HR Cloud.

Můžete uvést konkrétní příklady?
Nejprve z  onboardingu. Využíváme v  něm 
gamifikaci formou videohry ADA. Nováčci si 
lépe pamatují důležité informace, které jim 
po jejich nástupu předáváme, tím šetří čas. 
Často jsou také ze samotného nástupu 
nadšeni.

Druhý příklad je z manažer-
ského vzdělávání. Přidali jsme 
do něj videohru PACIFIC, 
on-line diskusi v  prostředí 
firemní sociální sítě, kterou 
moderuje samotný trenér.

Třetím příkladem je vy-
užití HR Cloudu. Ten máme 
k  dispozici z  mobilních 
telefonů. Mladé lidi 
to baví a  HR Cloud 
podporuje všechny 
HR procesy.

Přinesly Vám tyto  
přístupy něco nového?
První, co jsme zaznamenali, bylo lepší vnímání 
firemního brandu mezi uchazeči. To nám zá-
sadně snížilo náklady na nábor IT specialistů.

Dále jsme prošli auditem inovativnosti HR 
procesů. Audit realizovala globální společ-

nosti TOP EMPLOYER a v České repub-
lice jsme získali první místo. 

Vyvážené zaměření na digitalizaci 
a lidský faktor se nám vyplatilo. n

Více na www.conectio.eu/sluzby

Český tým EPALE spustil nový kurz pro začínající lektory 
EPALE je anglická zkratka pro elektronickou platformu pro vzdělávání dospělých v  Evropě (The Electronic Platform for Adult 
Learning in Europe). Jde o  virtuální a  vícejazyčnou komunitu odborníků ve vzdělávání dospělých, kteří zde mohou společ-
ně diskutovat nad nejrůznějšími tématy, sdílet své zkušenosti, odborné publikace a  pozvánky na různé semináře, veletrhy 
a  konference. Platformu lze využít také pro vyhledávání partnerů pro realizaci vzdělávacích projektů v  rámci programu 
Erasmus+ vzdělávání dospělých. Více informací lze najít na webových stránkách www.epale.cz 

Č eský tým EPALE při Domu zahraniční 
spolupráce MŠMT slavnostně spustil 
nový, bezplatný online kurz pro 

vzdělavatele dospělých „Lektorské mini- 
mum“, dostupný na adrese https://
kurzy.epale.cz.

Je určen všem, kteří si chtějí vy-
lepšit své lektorské a  prezentační 
dovednosti. Kurz je vytvořen podle 
moderních trendů v  online vzdělá-
vání a  účastníkům poradí s  přípra-
vou vzdělávacích aktivit pro dospělé. 
Vhodný je především pro začínající 

a  méně zkušené lektory, ale inspiraci v  něm 
najdou i ti zkušenější. Kurz je navíc koncipo-
ván tak, aby oslovil i tzv. příležitostné lektory, 
kteří jen občas poskytují nějaká školení. 

Účastníci se díky němu naučí při-
pravit, realizovat a  vyhodnotit své 
vzdělávací aktivity pro dospělé. Ke 
každému tématu získají praktický 
návod. Součástí budou i  webináře 
a  možnost obracet se s  konkrétními 
dotazy na online instruktory. Kurz 
obsahuje celkem 25 edukačních videí 
a  jeho absolvování trvá zhruba 8 ho-

din. Je ale na každém, jestli si ho projde celý, 
nebo se bude věnovat pouze tématům, která 
ho zajímají. Po zvládnutí závěrečného testu 
získají absolventi certifikát. 

Kurz bude možné studovat hned třemi 
způsoby: jako běžný online kurz, sledováním 
playlistu na YouTube nebo inovativně pomocí 
komunikace s chatbotem na Facebooku. Jed-
notlivé lekce tedy bude možné sledovat ne-
jen na počítači, ale i na mobilních zařízeních. 
V současnosti je kurz nabízen pouze v češtině, 
ale v případě zájmu je v plánu i výroba anglické 
verze. n

PŘÍLOHA FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
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Legislativní Forum

Aktuální pracovně 
právní legislativa

24. září 2019 / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/7, Praha

•   Co chystá novela Zákoníku práce
•   Praktické příklady ze života uvedení GDPR
•   Situace na trhu práce, vývoj a migrace pracovní síly
•   Co obnáší vysílání zaměstnanců do zemí EU
•   Pracovní legislativa z pohledu podnikatelů

Partner

Více na 
www.hrforum.cz
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Studium v PMF Institutu Vám nabízí profesní růst, 
více možností na trhu práce, seberozvoj a know 
how těch nejlepších top manažerů a HR expertů 

z ČR i zahraničí!

Programy v Praze a v Brně!

Nové ročníky všech programů otevíráme v září. 
Termíny již nyní na našem webu. Neučte se z teorie, ale od odborníků z praxe.

Chcete získat více informací o studiu?

Markéta Kouklíková, manažerka PMF INSTITUTU, tel.: +420 774 000 572, e-mail: marketa.kouklikova@hrforum.cz

www.hrforum.cz

Programy v Praze a v Brně!

HR STRATÉG

Absolvent umí pracovat se strategickým 
pohledem na HR v organizacích v kontextu 
dlouhodobého vývoje a přispívá ke 
zvyšování prosperity organizace.

 HR PROFESIONÁL

Absolvent zvládá všechny oblasti 
práce HR specialisty, ovládá HR 
procesy, metodiky a nástroje.

HR MANAŽER

Absolvent umí propojit 
svou práci 
s podnikatelskými 
procesy a ovládá 
dovednosti potřebné 
pro jednání s TOP 
managementem.

PMF
INSTITUT
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