
ROZHOVOR 

S KLÁROU MARKUPOVOU

VZDĚLÁVÁNÍ

DUBEN  2018  

ONLINE 

VZDĚLÁVÁNÍ 
VE FIRMÁCH

E - Č A SO P I S  P RO   V Š E CHN Y ,  K T E Ř Í  S E  Z A B Ý V A J Í  RO Z VO J EM   L I D Í  KO L EM  S E B E

ZD
AR

M
A

VY
CH

ÁZ
Í

Firemn
í

HR A INOVACE 

VE VZDĚLÁVÁNÍ

PARTNER ČÍSLA

http://www.firemnivzdelavani.eu/casopis


Letošní novinkou mezi HR akcemi je konference pro personalisty se zodpovědností za rozvoj 
a vzdělávání pracovníků s názvem FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2018, která se uskuteční ve středu 
13. 6. 2018 v Praze. Využijte několika posledních míst, které na akci zbývají. 

První částí programu bude vystoupení několika expertů a následná moderovaná diskuse s řečníky 

zvučných jmen. Mezi nimi vystoupí Hana Caltová, HR Director z Kofoly ČeskoSlovensko, 

Klára Escobar, HR Director z Hello bank!, František Hroník z MotivP, David Koláček, manažer
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Rukověť dobrého interního lektora pro efektivní vzdělávání ve firmách a jiných 
organizacích od Petra Kazíka je loňskou novinkou nakladatelství Grada Publishing 
na poli publikací pro rozvoj vzdělavatelů dospělých. 

Dozvíte se v ní, jak snadno zvýšíte atraktivitu vzdělávání a přitáhnete zájem posluchačů, jaké 
techniky vám pomohou nejúčinněji předávat znalosti a zároveň vám zjednoduší práci, nebo 
to, jak dospějete k žádoucí změně chování a postojů svých kolegů. Knížka je psána formou 
dialogu odborného interního lektora s profesionálním lektorem, 
kteří společně hledají možnosti efektivní výuky a přibližují jednoduché 
zásady, ověřené didaktické postupy a lektorské techniky.  
Vše doprovází šablony, vzory a příklady dobré praxe.  

ROZVÍJÍTE SVÉ INTERNÍ LEKTORY?
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Máte o tuto publikaci zájem? Odpovězte na jednoduchou 
anketní otázku v tomto odkazu - prvních 5 z vás pak obdrží 
tuto knihu poštou. Přejeme hodně štěstí!

vzdělávání ze Seznam.cz, dále Klára Marečková, Head of Learning & Development z O2 Czech Republic, Lenka Murinová, 

HR Specialist ze společnosti Bekaert, Tomáš Otáhal, Learning & Development Coordinator ze SAP Services a konečně 
Marek Premus, HR Director z Alza.cz. 

Součástí programu budou i praktické aplikační workshopy na téma role vzdělávání v onboardingu zaměstnanců, 
gamifikace firemních rozvojových aktivit, proces learning designu, online aplikace pro podporu rozvoje,  

narativní přístupy ve vzdělávání nebo téma change managementu. Facilitování workshopů se ujmou Brano Frk, 
Jiří Bréda, Mirka Dvořáková, Jan Složil, Marek Velas a Petra Zárubová, specialisté na uvedená témata. 

Setkejte se s předními experty, inspirativními osobnostmi i svými kolegy "z branže" v příjemném prostředí 
Konferenčního centra Greenpoint v Praze! 
Více informací na www.firemnivzdelavani.eu/konference.

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


Autor :  Tomáš  Langer

Jste manažerkou tréninku  
s dlouholetou zkušeností 
z oblasti fastfoodových řetězců. 
Jaká jsou specifika tohoto 
odvětví? 
Spousta lidí na různých místech 
po republice nebo ve více státech 
a většina z nich má do učebny 
daleko. Minimálně co se kilometrů 
týká. Typickým zaměstnancem je 
mladý člověk, student, pro kterého 
je to jedna z prvních pracovních 
zkušeností. Další významnou 
skupinou jsou lidé se zkušeností 
z jiného fast foodu. Každá z těchto 
skupin má na vzdělávání jiný pohled. 

Jaké je vzdělávání ve fastfoodových řetězcích, jejichž jsou zaměstnanci roztroušeni po celé 

republice? Mohou pomoci moderní technologie? A jaké kurzy nejvíce "frčí" právě v UGO?

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

Klára Markupová je 
původním vzděláním 
silnoproudá 
elektrikářka, finálním 
pak andragog. 
Pracovala pro 
McDonald's, Panerii, 
FM Logistic. Na 
několik let spojila své 
jméno s o.s. Práce 
a vztahy. V současné 
době se stará 
o rozvoj lidí 
ve společnosti UGO. 

Specifikem je vysoká fluktuace, 
především v prvních měsících je 
velmi důležité mít dobře nastavený 
proces adaptace a úvodního 
zaškolení. V opačném případě firma 
zaškoluje stále dokola nové a nové 
zaměstnance. Tím přichází nejen o 
finanční investici, ale i o vůli trenérů, 
kteří za sebou nevidí žádný výsledek 
v podobě stabilnějšího týmu. Klíčem 
k fast foodovému řetězci je dobrý 
vedoucí provozovny a k této skupině 
také směřujeme největší díl 
vzdělávání. Jde o školení zaměřená 
na provozní dovednosti: od drinků, 
přes údržbu až po "výsledovku". 

Tohle všechno si potom šéf 
provozovny zajišťuje sám se svými 
zaměstnanci. 
Vedoucí samotné potom rozvíjíme 
ve vedení lidí, komunikaci, budování 
týmu. Pokud funguje vedoucí, 
funguje celá provozovna a pak 
je z toho řetězec.  

Jak se změnilo firemní vzdělávání 
v posledních letech? 
Rozhodně k lepšímu! 
Po hospodářské krizi, kdy se začalo 
šetřit na personálních a rozvojových 
aktivitách, vzniklo po pár letech 
vakuum. 

ROZHOVOR

POKUD JE VZDĚLÁVÁNÍ 
DOBŘE NASTAVENO, VŽDY SE 
PROJEVÍ V TRŽBÁCH A ZISKU



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

Jak vybíráte dodavatele 
vzdělávání pro své zaměstnance? 
Vždy si zajdu na pár dní "do terénu",
tady je to restaurace, v logistice to 
byl sklad. Mezi "koncovými" 
zaměstnanci si velmi rychle 
přečtete, jak firma doopravdy 
funguje. Tam se potkávají všechny 
pokyny, nařízení, e-maily, způsob 
komunikace, pracovní návyky. 
Jednoduše řečeno, jak doopravdy 
funguje management. 
Po tomhle "analytickém kolečku" se 
scházím se zadavatelem a znovu si 
projdeme zadání. Někdy dojde ke 
změně poptávky nebo se změní 
cílová skupina, kterou je třeba 
proškolit. Následně nastavíme nové 
školení pod vedením interních 
lektorů nebo hledáme externí 
službu. V současné době je víc 
externích dodavatelů než témat 
k proškolení. Důležitá je pro mě 
osobnost lektora. 

Motivujete zaměstnance k účasti 
na firemním vzdělávání? 
Vzhledem k tomu, že jsme s řízeným 
vzděláváním začali před rokem, tak 
jsou zaměstnanci zatím motivováni 
zvědavostí. Přijedou, dozví se nové 
věci a potkají se s kolegy, se kterými 
se za normálních okolností nemají 
šanci potkat. Do budoucna 
plánujeme ohraničit každý 
dokončený školicí program změnou 
platu nebo pozice.  

ROZHOVOR

Firmy do tréninku nemohly nebo 
nechtěly investovat, a tak si prostě 
nevychovaly trenéry. Teď se to rychle 
mění a baví mě to! Rozvoj 
zaměstnanců je provázen novými 
přívlastky, které v sobě nesou starou 
funkčnost pod moderními názvy. 
Onboarding, gamifikace, learning 
design, happiness management… 
My se rozhodně vydáváme cestou 
blended learningu. Prostě 3. tisíciletí! 

UGO je známou sítí fresh nápojů 
a salaterií. Jak může ovlivnit 
vzdělávání vašich zaměstnanců 
spokojenost zákazníků? 
Spokojení zákazníci jsou alfou 
i omegou našeho snažení. 
UGO je unikátní svou velikostí 
v porovnání s tím, že se vše 
připravuje na každé pobočce a každý 
den z čerstvých surovin. To s sebou 
nese příjemnou individualitu 
a nádech domácí kuchyně. Ovšem 
také rozdílnost chutí. A to zákazníci 
v "řetězcích" ne vždy ocení. 
Proto dbáme na efektivní zpracování 
podoby receptur, podle kterých se 
produkty připravují, a na práci se 
surovinami. Školíme naše 
zaměstnance, jak přistupovat 
k zákazníkovi, v systému obsluhy 
a řešení stížností. Také je učíme 
pracovat s reporty "neznámých 
zákazníků", kterými si náš servis 
necháváme změřit 2x měsíčně na 
každé provozovně. 

Jak měříte efektivitu vzdělávání? 
Dopad vzdělávání na výsledky firmy 
se velmi těžko měří. Pokud je 
vzdělávací kurikulum dobře 
zpracované a aplikované, vždy se 
ukáže v tržbě a zisku. Jen je těžké 
to dokázat. Pokud tržby "frčí" 
a náklady jsou optimální, je to 
zásluha marketingu a provozu. 
Pokud jsou tržby nízké a náklady 
vysoké, může za to trénink. V praxi 
pracujeme s měřítky jako počet 
odškolených hodin, množství nebo 
procento proškolených zaměstnanců, 
spokojenost účastníků a fluktuace. 

Využíváte ve vzdělávání 
zaměstnanců moderní technologie? 
Všeobecně mám moderní technologie 
ráda. Vždy však v interakci s živým 
trenérem. V naší současné situaci máme 
živé trenéry a papírové formuláře. 
V blízké budoucnosti chystáme zapojit 
tablety a následně e-learning. 
Potřebujeme být efektivnější 
v předávání a jednotnosti informací. 
Je nevyhnutelné, aby se zaměstnanci na 
své cílové pozice mohli připravovat také 
samostudiem. V této chvíli vše leží na 
trenérech, a to je zbytečně velká řehole. 

Které kurzy jsou mezi zaměstnanci 
nejoblíbenější? 
Nejoblíbenější jsou kurzy, které skončí 
o něco dřív, než byl avizovaný čas. :) 

No proč ne. :) Měl jsem spíše na mysli 
témata, která jsou nejvíce "trendy"... 
Statisticky je to u nás školení s názvem 
Zákazník. Řešíme tam systém obsluhy, 
stížnosti zákazníků a hlavně "servisní 
pomazlení" těch, kteří nás živí, tedy 
zákazníků a zaměstnanců provozu. To 
pomazlení zatím nemáme naplněné ani 
u jedné jmenované skupiny. Máme kam 
jít a jdeme tím směrem... 

V současné době 

je více externích 

dodavatelů než 

témat k proškolení.
“



MotivP Business Brunch® patří 
dnes již k nejnavštěvovanějším 
setkáním personalistů 
a manažerů v České republice. 
Řeší se tu především témata, 
která předpovídají blízkou 
budoucnost. V březnu bylo 
téma Business Brunche Mýty 
v psychologii a personalistice. 

REPORTÁŽ
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Akci uváděl František Hroník, 

zkušený lektor, kouč a významný 

odborník v oblasti řízení lidských 

zdrojů. Hned v úvodu František 

nastínil momentální situaci, ve které 

se ocitáme. "Žijeme v prostředí 

různých mýtů, omylů a zkreslení. 

Máme řadu domněnek, které 

považujeme za fakta a těmito 

situace komplexně. 

Na funkčním rozdělení hemisfér 

mozku je založena například i řada 

psychologických a terapeutických 

přístupů a metod, například 

neurolingvistické programování. 

Neznamená to však automaticky, že 

překonáním mýtu ztrácí tato metoda 

na své účinnosti," doplnil František. 

Co si můžeme představit pod pojmem 

multitasking? "Multitasking neexistuje. 

Existuje pouze přepojování 

pozornosti," vysvětlil. 

Dá se multitasking spojovat 

s nárokem na výkonnost? "Záleží 

na individuálním přístupu. Nicméně 

pokud se mám věnovat více 

dominantním úkolům v průběhu 

nějakého časového úseku, musím 

se naučit pracovat v blocích," uvedla 

Jana Hroníková. 

Firmy si často při výběru zaměstnanců 

říkají, že každý zaměstnanec 

je nahraditelný. 

František tento mýtus komentoval 

slovy: "Každý má jiné kvality, firmě 

přináší vlastní jedinečný úhel pohledu, 

a tudíž není nahraditelný." 

Na konci setkání František při práci 

s mýty doporučil udržet si nadhled, 

umět myslet v souvislostech a také 

nezapomenout rozlišovat krátkodobé 

důsledky od těch dlouhodobých. 

MÝTY V PSYCHOLOGII 
A PERSONALISTICE

Autorka :  Anna  Ganzerová ,  special istka  marketingu  a  prodeje ,  agentura  Motiv  P ,  anna .ganzerova@motivp .com  

Tradiční a oblíbená akce společnosti MotivP se na počátku letošního roku zaměřila 

na stále aktuální téma mýtů v psychologii a personalistice. A málo jich skutečně není...

domněnkami 

se řídíme. 

Jeden 

z nejrozšíře- 

nějších mýtů 

se týká 

multitaskingu. 

Další jsou 

o tom, jak 

využíváme náš 

mozek." 

Doposud si asi 

každý z nás 

myslel, že levá 

mozková 

hemisféra řídí 

naše 

analytické 

a logické 

myšlení, 

zatímco pravá 

je věnována 

kreativitě. 

"Výzkumy 

naopak 

dokazují, že 

náš mozek 

funguje síťově 

a řeší složitější 

Více informací a video 
o této akci naleznete na webu 

www.motivp.com

http://www.motivp.com/


Autorka :  Zdenka  Studená ,  personální  ředitelka  FLEXJOBS ,  lektorka  Top  Vision ,  zdenka .studena@ f lexjobs .cz  

"Flexibilita lidem přináší volbu ohledně 
místa, času a způsobu výkonu práce. 
Proto jsou firmy nabízející flexibilitu místa 
výkonu práce dnes tolik žádané. Podle 
zprávy britské instituce CIPD (Chartered 
Institute of Personnel and Development) 
až 72 % dotazovaných zaměstnavatelů 
věří, že zavedení pracovní flexibility 
má pozitivní dopad na motivaci 
zaměstnanců," říká Zdenka Studená, 
lektorka společnosti Top Vision patřící 
pod největší českou vzdělávací skupinu 
EDUA Group. A dodává, že průzkum Aon 
Hewitt in Trends in Global Employee 
Engagement dokazuje, že zavedení 
flexibility pracoviště může zvýšit motivaci 
zaměstnanců až o jedno procento  

Stále více lidí při hledání práce vnímá i to, zda si mohou zvolit místo a režim práce. 

Flexibilita pracovního místa navíc zvyšuje motivaci zaměstnanců i růst obratu firmy. 

a současně zvýšit růst obratu firmy 
o 0,6 procenta. "Tento trend na straně 
zaměstnanců navíc jednoznačně roste. 
A podle průzkumů bude do tří let flexibilita 
práce hlavním faktorem při výběru 
zaměstnavatele. I náš průzkum FLEXJOBS 
v Česku prokázal, že flexibilita je důležitým 
faktorem volby pro 77 % dotázaných a pro 
23 % dokonce velmi důležitým," říká 
Zdenka Studená. Existují dva rovnovážně 
zastoupené důvody, proč lidé flexibilitu 
vyžadují. Prvním je snaha být efektivnějším 
v práci díky autonomii a možnosti volby. 
Druhým je lepší rovnováha mezi prací 
a soukromým životem. "Realita na straně 
firem to však ještě dostatečně 
nereflektuje," říká dále Zdenka Studená. 

"Jedná-li se o lidi, kteří nemohou nebo 
nechtějí pracovat na plný úvazek, 
procento nabízených pozic na zkrácený 
úvazek je nyní necelých 10 % ze všech 
obsazovaných pozic. Ovšem toto číslo 
narůstá. Ještě v roce 2015 to bylo 6 % 
a v letech předtím stabilně 5 %. Nicméně 
průměr EU dosahuje dlouhodobě téměř 
19 %.  Jedná-li se pak o ty, kteří hledají 
flexibilitu spíše jako autonomii v práci, kde 
si mohou částečně volit místo nebo čas, 
kde pracují, jsou možnosti o trochu lepší. 
Pružnou pracovní dobu má dnes 46 % 
zaměstnanců v ČR a možnost občasné 
práce z domova 20 %. Není to však stále 
dost pro podporu růstu firem a využití 
potenciálu lidí," dodává Zdenka Studená.   

FLEXIBILITA ZAMĚSTNANCE LÁKÁ

INSPIRACE  |  INZERCE
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CODA

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

APLIKACE PRO VÁS: 
NOTION

Například v kalendáři uvidíte všechny termíny, které 

se v dokumentu objevují, pokud je změníte, změní se 

i v textu. Důležité ale je, že se vytváří knowledge 

base, se kterou je možné pracovat a využívat ji i pro 

vzdělávání. Představte si nového člena týmu, který se 

díky Coda umí dostat ke každé informaci a učit se z ní 

třeba novým pracovním postupům 

nebo kultuře této firmy. 

https://coda.io 

Naše hodnocení: ★★★★☆ 
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Velmi zajímavou aplikací pro práci nabízí Coda, 

která stojí na zcela zásadní myšlence redesignu 

dokumentů. Pokud nejste příznivcem byrokratické 

administrativy, Coda vás zaujme tím, že cokoliv 

děláte, plánujete, komunikujete nebo tvoříte, 

vytváří jeden obsažný elektronický dokument. 

To by nebylo nic zajímavého, ale s Coda 

dokumentem můžete dále kreativně pracovat. 

proto je Notion podle nás náznakem, jak budou 
vypadat pracovní aplikace v blízké budoucnosti. 

https://notion.so 

Naše hodnocení: ★★★★★ 

Ve firemním vzdělávání se v současnosti hodně 
pracuje na tom, jak integrovat vzdělávání přímo 
do pracovního procesu. Jednou z možností 
je využívání aplikací, které nabízí vše potřebné 
na jednom místě. 
Notion je aplikace, která 

obsahuje nástroje pro projektový 

management (to-do listy, 

šablony, kalendář), ale také 

prostor ke sdílení dokumentů 

či nápadů. Takových nástrojů je 

ovšem více, ale Notion navíc 

přidává možnosti sdílení znalostí, 

např. reading listy, osobní nebo 

teamový prostor pro uchovávání 

dat. Informace jsou v Notion 

navzájem propojené, proto je 

možné Notion využívat i jako 

knowledge base. Vše se děje 

velmi přirozeně a intuitivně,  

https://coda.io/
http://www.firemnivzdelavani.eu/casopis
https://notion.so/
https://notion.so/
https://coda.io/


Autor :  Peter  Turčan ,  Training  and  Development  Manager ,  APUEN  AKADÉMIA ,  s .r .o . ,  peter .  turcan@apuen .sk

V období, kdy se naší ekonomice 
a firmám daří dobře a od roku 
2012 v eurozóně zaznamenáváme 
kontinuální růst HDP, není 
v našem regionu ve firemním 
vzdělávání šetření či škrtání 
rozpočtů hlavním tématem. 
Podobně pozitivní hospodářský 
vývoj zaznamenávají i USA a je 
zajímavé sledovat, jak se odráží 
na jejich trhu firemního 
vzdělávání. Mezi lety 2012 a 2017 
roční výdaje firem na vzdělávání 
zaměstnanců celkově vzrostly 
o 69 % a de facto každá firma 
v roce 2017 oproti předchozímu 
roku pracovala s navýšeným 
rozpočtem (Training industry 
report 2017). 

Jak využít inovace v HR pro zlepšení firemního vzdělávání? Jak spojit síly s recruitmentem 

a podpořit vzájemně své cíle? Existují už některé příklady dobré praxe?

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

INOVACE  VE  VZDĚLÁVÁNÍ

SYNERGIE HR PŘI ZAVÁDĚNÍ 
INOVACÍ DO VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO VZDĚLÁVÁNÍ JE 
INVESTICÍ S NEJVYŠŠÍM ÚROKEM 

Všem jistě připadá logické, že by 

měl existovat vztah mezi 

hospodářskými výsledky firem 

a jejich výdaji na vzdělávání. 

Otázkou zůstává, jak tento vztah 

konkrétně kvantifikovat. Odpověď 

může poskytnout studie American 

Society for Training 

and Development realizovaná 

na 2500 amerických společnostech, 

která zkoumala vliv vzdělávání 

zaměstnanců na ziskovost 

společností. Výsledky jsou skutečně 

ohromující. Zvýšené investice do 

vzdělávání zaměstnanců se podle 

výsledků nejlepších 25 % firem 

z výzkumného souboru reálně 

odrážejí ve vyšší ziskovosti (o 24 %), 

vyšším "price-to-book ratio" (o 26 %) 

a vyšším příjmu na zaměstnance 

(o 218 %). Úhel pohledu této studie 

je následující: navýšení rozpočtu 

o X dokáže zlepšit ekonomické 

ukazatele o Y. 

V našem pojetí by stejné nebo 

porovnatelné navýšení 

u některých firem znamenalo 

i 300% překročení vzdělávacího 

rozpočtu, což je samozřejmě 

nereálné. Měli bychom se proto 

ubírat směrem racionalizace 

vzdělávacích nákladů s cílem 

přinášet přidanou hodnotu. Jinými 

slovy bychom měli uvažovat, jak 

za stejné nebo podobné prostředky 

získat více pro zaměstnance a firmu. 

Peter Turčan 
se věnuje tvorbě 
a řízení vzdělávacích 
projektů. 
Kromě jiných oblastí 
se zabývá také 
inovacemi 
ve vzdělávání a HR. 



Pro porovnání, jak se situace vyvíjí 

na Slovensku, připomenu výsledky 

vlastního průzkumu realizovaného 

na vzorku více než 100 velkých 

a středních firem na konci roku 2016. 

Získaná data potvrdila, že z hlediska 

finančních toků do vzdělávání jsme 

na tom velmi dobře. Ukázalo se, že 

slovenské firmy pro rok 2017 

neplánovaly snižovat rozpočty 

na vzdělávání (v jedné třetině dokonce 

uváděly jeho navyšování). To, zda 

nárůst prostředků v rozpočtech bude 

mít stejný vliv na ekonomické 

ukazatele firem, jak to bylo v případě 

zmíněné studie American Society for 

Training and Development, 

si nedovolím předpovídat a je otázkou, 

zda to naše firmy do této hloubky 

vůbec vyhodnocují. Důležité však 

zůstává, zda je ochota využít dostupné 

finance mimo vzdělávání i na rozumné 

inovace. 

KDYŽ SE BIG DATA NEVEJDOU 
DO ROZPOČTU 
Jak tedy vzdělávat zaměstnance 

efektivněji bez toho, aby náš rozpočet 

zkolaboval? Pod pojmem efektivnost 

mám na mysli vzdělávat je v tom, co 

potřebují, a v rozsahu, který potřebují. 

Jednou z možných odpovědí je 

individualizovaný přístup. Není však 

nutné vzdělávat skutečně každého 

INOVACE  VE  VZDĚLÁVÁNÍ
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zaměstnance individuálně, zcela 

postačí citlivěji spojovat určité skupiny 

zaměstnanců na základě jejich 

vzdělávacích potřeb. Pokud při 

analýze vzdělávacích potřeb využijeme 

nástroje, které dokáží sbírat, 

vyhodnocovat a interpretovat 

spolehlivá data, je to opravdu možné. 

Můžeme tak nastavit správné 

vzdělávací cesty zaměstnancům, a to 

vč. talentů. Dnes už je přece dávno 

možné nastavit vzdělávací cestu 

kupříkladu v online programu na 

základě algoritmů, kterými software 

posuzuje naše vědomosti, a podle 

toho upravuje vzdělávací obsah. 

Skvělé, že? Dobrou zprávou také je, 

že tyto nástroje založené na algo- 

ritmickém měření a vyhodnocování 

kompetencí jsou dostupné jak na 

globálním trhu, tak i u nás. A náklady 

navíc můžete sdílet s recruitmentem! 

PŘÍKLADY INOVACÍ HR 
VE VZDĚLÁVÁNÍ 
Jedním z uvedených "HRtech" řešení 

je Scoutible, kdy pomocí simulace 

(doslova hry) lze vyhodnotit 

osobnostní a rozumové schopnosti 

testovaných, a tím usnadnit 

recruiterům nalezení těch 

nejvhodnějších zaměstnanců. 

Nevýhodou je však nutná angličtina, 

která je pro využití v recruitmentu 

Vyšší investice 

do vzdělávání se 

podle americké 

studie reálně 

odrážejí ve vyšší 
ziskovosti 
i vyšším příjmu 

na zaměstnance.

“

zásadní překážkou. Podobným 

nástrojem v ČR je start-up s názvem 
Virtubio, který pomocí gamifikace 

měří a vyhodnocuje kompetence 

stávajících zaměstnanců i uchazečů 

o pracovní místo. Za simulací je 

na pozadí běžící algoritmus, přesné 

měření a spolehlivá diagnostika. 

Sami jsme v HR tento nástroj 

testovali a zjistili, že může sloužit jak 

pro výběr vhodných zaměstnanců 

na danou pracovní pozici, tak i jako 

podklad pro nastavení individualizo- 

vaného plánu vzdělávání 

konkrétního zaměstnance. 

Nadřízený si navíc mohl prohlédnout 

silné a slabé stránky nového člena 

týmu a podle toho zajistit jeho 

adaptaci. Nezapomeňme však, že 

při práci s podobnými systémy je 

třeba k datům přistupovat jako 

k něčemu, co nám může pomoci 

učinit správné rozhodnutí, ale 

rozhodnutí, jak s nimi naložíme, je na 

nás. Spolehlivá data mohou pomoci 

při rozhodnutích, ze kterých budeme 

těžit jak my na HR, tak i naši 

zaměstnanci a klienti. Pokud je 

jazykem vaší firmy angličtina, řešení 

je již k dispozici dostatek. 

My ostatní musíme využít dostupné 

nástroje nebo vytvářet své vlastní. 

V jedné slovenské firmě již využívají 

vlastní nástroj, díky němuž mohou 

poměrně přesně předpovídat, kdo 

jejich firmu v dohlednu opustí. 

A to na základě klíčových slov 

z hodnoticích pohovorů. 

To se může hodit, nemyslíte? 



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

Narace, příběhy nás provázejí v každodenním životě už po tisíciletí. Jak je ale zapojit do 

vzdělávání a rozvoje svých zaměstnanců i sebe sama? 

NARACE VE VZDĚLÁVÁNÍ ANEB 
VZDĚLÁVEJME (SE) POMOCÍ 
A PROSTŘEDNICTVÍM PŘÍBĚHŮ

Příběhy nám pomáhají dávat 
smysl našim životům, 
zkušenostem a porozumět světu, 
lidem kolem nás i sami sobě a 
svému životu, utvářet svou vlastní 
identitu. 
Žijeme ve světě příběhů, příběhy 

nás obklopují všude, setkáváme 

se s nimi ve filmech, v televizi, 

v knihách, mýtech, folklóru či 

náboženství a v zásadě se dá říct, 

že se setkáváme s jejich čtyřmi 

základními typy, které si ve 

stručnosti můžeme charakterizovat 

takto: 

Mirka Dvořáková 
vystudovala 
sociologii 
a andragogiku 
na FF UPOL, 
v profesním životě 
pracuje jako 
vysokoškolský 
pedagog a lektor, 
zaměřuje se 
na oblast didaktiky 
dospělých 
a lektorských 
dovedností. 
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organizační narace se týkají 
určité organizace a života v ní. 

kulturní narace neboli mýty, 
které definují naše kulturní 
prostředí, v němž žijeme, 
spoluvytváří naše základní 
předpoklady o životě a světě, 
rodinné narace zahrnují hodnoty 
a názory, zvyky a rituály rodiny 
(rodinní hrdinové, černé ovce, 
rodinná tajemství, věci, o kterých 
se nemluví, věci, na něž je rodina 
hrdá apod.), 
individuální narace jsou příběhy 
konkrétních lidí spojené s jejich 
životem (jejich osobní příběhy 
týkající se úspěchů i nezdarů, 
vztahů, problémů atd.),

JAK VYUŽÍT NARACI 
VE VZDĚLÁVÁNÍ? 
V oblasti vzdělávání se teprve učíme 
s těmito naracemi pracovat, i když se 
dá říct, že vždy byly nějakým 
způsobem jeho součástí 
a v některých kulturách je na nich 
založeno prakticky veškeré 
předávání znalostí dalším 
generacím. Příběhy můžeme při 
vzdělávání dospělých využít třemi 
způsoby. Prvním je vzdělávání 
a učení se prostřednictvím příběhů,



Častým využitím je také uvádění 
příkladů z praxe, a to jak ze strany 
lektora, tak účastníků. Možností 
a typů a zaměření příběhů je ale celá 
řada. Aby ovšem byly příběhy 
ve vzdělávání opravdu funkční 
a efektivní, musí se vázat k tématu 
výuky a vzdělavatel i účastníci by měli 
mít jasno v tom, proč byly využity. 
Používání narací ve vzdělávání nám 
může pomoci zlepšit efektivitu 
vzdělávání. Příběhy totiž: 
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pomáhají motivovat, aktivizovat, 
zapojovat účastníky do učení se, 
umožňují lepší pochopení tématu, 
obsahu,  
mohou inspirovat, 
zlepšují trvalost zapamatování 
– účastníci si lépe zapamatují 
příběh než výčet postupů 
a pokynů, díky propojení 
s emocemi si lépe pamatují a lépe 
vybavují (pozor, proto si někdy  
z kurzu pamatují jen narace!),  
dávají možnost podívat se na 
problém/situaci z jiného úhlu 
pohledu, 
mohou mobilizovat k sociální 
změně, 
mohou v některých případech 
sloužit k odlehčení, uvolnění 
či pobavení. 

druhým pak pojímání vzdělávání 

a učení se jako narativního procesu. 

Při využití vzdělávání a učení se 
prostřednictvím příběhů účastníci 

naslouchají příběhům sdělovaných 

lektorem, přijímají je a určitým 

způsobem interpretují, srovnávají 

a spojují se svojí vlastní zkušeností. 

Další možností je, že účastníci sdělují 

svoje příběhy, což od nich vyžaduje 

propojit racionalitu a emoce – příběhy 

jsou totiž spojeny především 

s emocemi, zatímco obsah kurzu 

zpravidla spíše se znalostmi 

a dovednostmi. Toto propojení je 

obvykle vysoce funkční. Třetím 

způsobem učení se prostřednictvím 

příběhů je jejich rozpoznávání. V tomto 

případě lektor vede účastníky k reflexi 

toho, že jejich životy, jejich uvažování, 

jednání je do značné míry ovlivněno 

ne zcela uvědomovanými kulturními, 

rodinnými, organizačními 

či individuálními naracemi, které je 

určitým způsobem mohou limitovat. 

V této souvislosti mluvíme o podpoře 

kritického myšlení účastníků. 

Vzdělávání a učení se prostřednictvím 

příběhů může mít v zásadě tři formy. 

První z nich je naratizace obsahu, kdy 

je obsah upraven do podoby příběhu 

a učící se jej mají pochopit nebo 

interpretovat, druhou je storytelling 

(o něm více v recenzi knihy Moniky   

Nevolové Přestaň prezentovat, začni 
vyprávět. Storytelling – odliš se od 
ostatních, kterou najdete v tomto 
čísle časopisu Firemní vzdělávání) 
a třetí využití autobiografií – blogů, 
deníkových záznamů, životních 
příběhů, vzpomínek apod. V tomto 
případě jde vlastně o učení se o sobě 
samém a od sebe sama reflexí 
příběhů, kterými definujeme sami 
sebe v průběhu našeho života 
(autobiografické učení, storywork). 
Druhým způsobem využití příběhu 
ve vzdělávání dospělých je, jak již 
bylo řečeno, pojímání vzdělávání 
a učení se jako narativního 
procesu. Znamená to, že obsah 
zpracujeme jako příběh, dáme mu 
návaznost a emoci, aby účastníka 
zajímalo, "jak to dopadne". Takový 
příběh by měl mít nějaké postavy, 
zápletku, určité napětí a samozřejmě 
řešení a měl by vzbuzovat zájem 
účastníka. 
Možností využití příběhů 
ve vzdělávání je celá řada. Nasnadě 
jsou případové studie, kazuistiky, 
které jsou už samy o sobě příběhem. 
Obsahují v sobě postavy, prostředí 
i zápletku, způsob řešení je obvykle 
v rukou účastníka či skupiny 
účastníků vzdělávání, pokud jsou 
dobře připravené, vtahují účastníka 
do děje, zapojují jej. Na stejném 
principu, i když jiným způsobem, 
je založeno i hraní rolí.  

Pokud se chcete o narativním 
vzdělávání dozvědět více, přihlaste 
se na konferenci FIREMNÍ 
VZDĚLÁVÁNÍ 2018. 
Jeden z praktických interaktivních 
workshopů bude věnován právě 
tomuto tématu. 

V současné době se narativní přístupy 
ve vzdělávání dospělých stávají velmi 
populární, často se obohacují o další 
prvky (tak vznikl například tzv. 
digitální storytelling, tedy kombinace 
storytellingu s multimediálními 
objekty jako jsou obrázky, audio 
a video). To, že je narativní vzdělávání 
právě "in", ale neznamená, že je 
potřeba je používat bez rozmyslu. 
To se koneckonců týká všech "trendů" 
ve vzdělávání dospělých. 

https://www.firemnivzdelavani.eu/konference
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Storytelling se v několika posledních 

letech stal velmi populárním 

termínem a zároveň také způsobem 

práce v mnoha odvětvích 

a oblastech jako je třeba marketing 

(asi všichni známe "reklamy 

s příběhem"), management (příběhy 

jsou dobrým prostředkem, který 

vedoucí pracovníci mohou používat 

například na poradách, ale obecně 

k ovlivňování svých 

spolupracovníků), divadlo 

a samozřejmě v oblasti 

prezentačních dovedností 

a vzdělávání dětí i dospělých. 

Proč tomu tak je a jak storytelling 

využívat, můžete zjistit v knížce 

Moniky Nekolové Přestaň 

prezentovat, začni vyprávět. 

Storytelling – odliš se od ostatních. 

Storytelling v zásadě znamená 

vyprávění či sdílení příběhů. 

Jako u mnoha dalších aktivit i tuto 

dnes vlastně znovuobjevujeme, 

protože vyprávění příběhů sloužilo 

k přenosu kultury, zvyků, morálních 

pravidel a ponaučení již v dobách 

předliterárních a dodneška takto 

funguje například prostřednictvím 

pohádek vyprávěných či čtených 

dětem před spaním. Pojďme se ale 

podívat, co všechno v knížce 

o příbězích a umění jejich vyprávění 

najdeme. 

Odpověď na otázku "proč?" 

Protože příběhy inspirují, motivují, 

provokují emoce, upoutávají 

pozornost, umožňují dávat fakta 

Jedním z klíčových témat tohoto čísla je i narace a storytelling, proto jsme pro recenzi 
v tomto čísle zvolili publikaci nakladatelství Grada Publishing autorky Moniky Nekolové, 

která se jako jedna z mála na současném trhu uvedeným tématům věnuje.

do souvislostí, naladit se na 

podobné prožívání, rozumět si, 

přesvědčit a lépe si pamatovat. 

Odpověď na otázku "jak?" 

Tak, aby příběh měl jasnou strukturu 

obsahující prvek změny, 

transformace (například daný tzv. 

kruhem hrdiny, který využívají de 

facto všechny hrdinské příběhy od 

dob Odysseových po dnešní hrdiny 

a superhrdiny, ať už je to rybka 

jménem Nemo, Spiderman, Harry 

Potter, lichožrout Hihlik nebo třeba 

plyšák Kuky) a skvělou dynamiku 

zprostředkovanou dobrým mixem 

sdělování detailů, dramatu, dialogů 

a pohybů vyprávějícího. 

Odpověď na otázky "kdo?" jsem 
já, vypravěč, "co?" vyprávím 
a "komu?" 
Jak a čím má být vypravěč vybaven, 

jak se na vyprávění připravit, 

jak může pracovat se svým stresem 

a trémou a jak může rozvíjet svoji 

kreativitu, a dokonce i smysl 

pro humor (tuto část příliš 

nedoporučuji číst těm z vás, kdo si 

myslíte či víte, že smysl pro humor 

máte a umíte být vtipní, je docela 

dobře možné, že po přečtení začnete 

toto téma zbytečně analyzovat, což 

nemusí být úplně ku prospěchu věci 

– ostatně na to upozorňuje 

i sama autorka). 

Odpověď na otázku 
"kde najít inspiraci?" 

Všude, kde je to možné, všechna 

témata, všechny životní události 

a situace mohou sloužit jako dobrý 

zdroj pro dobrý příběh. 

Publikace navíc obsahuje velké 

množství příkladů, tipů a především 

nejrůznějších cvičení, chvílemi 

působí až dojmem kurzu 

převedeného na papír. Je na ní znát, 

že je psaná pro poměrně široké 

publikum, takže každý si v ní "najde 

to své", i když místy se díky tomuto 

přístupu trošku ztrácí celkový 

koncept a vodící linka. To ale knize 

příliš neubírá na atraktivitě 

a významu, jde totiž o jedinou 

ucelenější publikaci na dané téma, 

která je u nás dostupná a v níž 

najdete jasný a srozumitelný návod, 

jak se stát dobrým vypravěčem 

příběhů a jak příběhy využít 

jak při prezentování, tak při výuce 

dospělých. 

PŘESTAŇ PREZENTOVAT, 
ZAČNI VYPRÁVĚT

RECENZE

1 2    |    F I R EMN Í  V Z D Ě L Á V ÁN Í



Autor :  Marek  Slavický ,  koordinátor  vzdělávacích  aktivit ,  marekslavicky@gmail .com  

I kdybyste termín MOOC ještě neznali, zřejmě jste už stejně na alespoň jeden takový kurz 

narazili. Co tedy MOOC jsou a co můžou znamenat pro firemní vzdělávání?

CO JE TO MOOC

O  ČEM  SE  MLUVÍ
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Bez peněz do hospody nelez, praví 
jedno české přísloví. Přestože je 
neformální vzdělávání nad sklenicí 
piva jistě bohulibá záležitost, 
nabízejí MOOC (tedy masové 
otevřené online kurzy) hned 
několik výhod – můžete se z pohodlí 
domova – a zdarma – účastnit 
propracovaných online kurzů 
od prestižních světových univerzit. 
MOOC jsou fenoménem posledních 

šesti let. Jsou tvořené tak, aby zvládly 

pojmout kapacitu až desítek či stovek 

tisíc účastníků (jsou tedy masové), aby 

se do nich mohl zapsat kdokoliv 

na světě, a to zdarma (jsou i 

otevřené), aby stačilo mít pouze 

internetové připojení (fungují online) a 

aby byl strukturovaný jako typický 

kurz, včetně konkrétních výukových 

cílů, harmonogramu a hodnoticích 

nástrojů. Obvyklá délka kurzu 

je 6–8 týdnů a studijní látka se 

koncipuje po týdenních blocích. 

Hlavními prvky jsou krátká 

přednášková videa, 

V současnosti se zpoplatňují hlavně 

certifikáty o absolvování kurzu, 

o které usiluje jen zlomek celkového 

počtu zapsaných účastníků. 

Doposud je stále nejasné, jaká je 

tedy dlouhodobá udržitelnost 

MOOC. Z finančního hlediska se 

kurzy při současném modelu 

nevyplácejí. Hlavním argumentem 

pro tvorbu těchto kurzů je snaha 

o zviditelnění univerzity a snad 

v neposlední řadě i altruistická 

radost o zdostupnění kvalitního 

vzdělání široké společnosti. 

VYUŽITÍ VE FIREMNÍM VZDĚLÁVÁNÍ
Onboarding, kariérní rozvoj, 

plánování nástupnictví... 

MOOC mohou mít více než široké 

uplatnění. Firmy mohou například 

vybrat konkrétní kurzy pro rozvoj 

svých zaměstnanců ve zcela 

konkrétních kompetencích a tyto 

zařadit do své nabídky vzdělávacích 

aktivit pro zaměstnance. Uvedených 

možností však v současnosti zatím 

využívá jen málokterá společnost. 

V českém firemním prostředí je 

využití navíc limitované malým 

počtem kurzů dostupných v českém 

jazyce. Nedávným zajímavým tahem 

ve využití MOOC ve firemním 

vzdělávání jsou tzv. nanotituly 

(z angl. "nanodegrees") 

od společnosti Udemy (tato 

platforma nabízí placené online 

kurzy), které potvrzují zvládnutí 

konkrétní dovednosti vyžadované 

zaměstnavatelem. Vyzkoušejte tedy 

alespoň jeden z nabídky tisíců kurzů 

a vyzkoušejte MOOC na vlastní kůži.

články, online diskusní fóra, kvízy 

a úkoly, které kontrolují spoluúčastníci 

kurzu nebo profesionální lektorský tým 

(záleží vždy na velikosti kurzu). 

Kurz najdete na prakticky jakoukoliv 

oblast, kterou univerzity pokrývají: 

dějiny, ekonomie, psychologie, 

sociologie, právo, literatura, umění, IT, 

fyzika a podobně. 

MOOC jsou v současnosti doménou 

především amerických a britských 

univerzit, protože díky anglickému 

jazyku mají celosvětový dosah. Mezi 

nejznámější platformy, které MOOC 

těchto univerzit nabízejí, patří 

Coursera, edX, Udacity nebo 

FutureLearn. Na české scéně můžeme 

mezi MOOC řadit mezi jinými 

především Nostis. 

KDE JE HÁČEK? 

Nic není zdarma. O to víc překvapí, 

že účastník za kurz, na kterém drazí 

odborníci nechali desítky, ba stovky 

hodin příprav a akademického potu, 

opravdu většinou platit nemusí. 



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

Na otázku, zda využívají ve firmě online kurzy, videokurzy nebo 
e-learningové kurzy, měli respondenti na výběr ze tří možností. Jak je 

patrné z grafu, o něco více než polovina (64 ze 122 organizací) využívá 

online kurzy jak pro BOZP, tak pro další typy kurzů. Nelze přitom říct, jak by 

se možná dalo očekávat, že tuto formu vzdělávání využívají spíše velké 

ziskové firmy. Mezi těmi, kdo využívají online vzdělávání pro BOZP i další 

typy kurzů, jsou jak velké ziskové organizace, jako například Kooperativa, 

Komerční banka, 02, Vodafone, Siemens, Tesco, Nestlé, tak organizace 

neziskové, jako například Diakonie Západ, Hasičský záchranný sbor 

či Ostravská univerzita. Mezi těmi, kdo naopak online vzdělávání 

nevyužívají vůbec, se podle šetření objevují organizace jako například Alza, 

TON, PLEAS, Oblastní charita Červený Kostelec či Univerzita Palackého.  

V prvních měsících roku 2018 jste měli možnost odpovídat na anketu našeho časopisu 

a partnera - portálu EduCity. Na celkem šest otázek týkajících se tohoto tématu odpovědělo 

131 respondentů z celkem 122 firem a organizací různých velikostí a zaměření.

ONLINE VZDĚLÁVÁNÍ VE FIRMÁCH: 
VÝSLEDKY ANKETY

ONLINE  VZDĚLÁVÁNÍ
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Dobrou zprávou je, že pouze 6 z 34 
firem, které online vzdělávání vůbec 
nevyužívají, o ně ani nemá zájem, 
zbylých 28 uvádí, že zájem mají, 
ale jsou teprve ve fázi příprav a úvah. 
Zástupci organizací, které již online 
vzdělávání využívají pro BOZP 
a firemní směrnice většinou uvádí, 
že uvažují o využití online kurzů 
a dalších online nástrojů, ovšem jsou 
teprve ve fázi příprav a úvah 
(20 z 24 organizací). 

Pokud se podíváme na celkové výsledky odpovědí na otázku, zda 
respondenti uvažují o využití online kurzů a dalších online nástrojů 
v jejich firmě, vidíme, že naprostá většina jich odpověděla, 
že ano (109, tedy 89 %), přičemž 70 z nich již má zavedeno, 
39 je ve fázi příprav a úvah a pouze 13 (tedy 11 % respondentů) 
o ně zájem nemá. 

Odpovědi na další otázky se již netýkaly využívání online vzdělávání 
ve firmách, ale spíše názorů respondentů, proto byly vyhodnocovány 
nikoliv za organizace, ale za respondenty, pracovali jsme tedy 
se 131 odpověďmi. 



ONLINE  VZDĚLÁVÁNÍ

Na otázku, zda mohou online kurzy, videokurzy apod. nahradit 
tréninky vedené lektorem, naprostá většina respondentů (102, tedy 

78 %) odpověděla, že ano, ale jen omezené množství témat, 17 (13 %) 

odpovědělo, že se domnívají, že online kurzy mohou nahradit v podstatě 

všechna témata, a pouze 6 (4 %) odpovědělo ne. 6 respondentů využilo 

možnosti vyjádřit názor vlastními slovy, přičemž většinou se přikláněli 

k modelu blended learningu, tedy kombinaci online a prezenčních kurzů. 

Na otevřenou otázku, která témata kurzů jsou podle názoru 
respondentů online způsobem nenahraditelná, odpovědělo pouze 

97 respondentů. Většina z nich se shoduje na tom, že online kurzy nejsou 

vhodné pro „soft skills“, zejména témata jako je komunikace, rétorika, 

syndrom vyhoření, leadership, prodejní dovednosti, prodejní techniky, 

menší část z nich se pak domnívá, že nejsou vhodná pro „hard skills“. 

Obecně tedy všechna témata, která buď vyžadují interakci s lektorem 

a ostatními účastníky, nebo naučení se nějaké dovednosti. 

Všichni respondenti uvedli, že se sami vzdělávají prostřednictvím 
různých online nástrojů. Nejčastěji volili více z nabízených čtyř 
možností odpovědi (pouze 15 uvedlo jediný zdroj, a to čtení odborných 
článků, dva nástroje využívá 37 respondentů, tři 53 respondentů 
a všechny čtyři možnosti využívá 24 respondentů). Nejčastěji 
respondenti využívají právě čtení odborných článků (126 odpovědí), dále 
využívají sledování videí (100 odpovědí), online kurzů (82 odpovědí) 
a podcastů (35 odpovědí). Nejvíce respondentů volí kombinaci čtení 
odborných textů, online kurzů a videí (43). 

Na otázku, které online portály 
využíváte ke vzdělávání nejčastěji, 
respondenti uváděli zejména online 
kurzy (Seduo, Coursera, Digiskills, 
Selflearning, Udemy a firemní online 
kurzy) a online časopisy 
a informační portály (HR News, 
HR Forum, ManagementMania, Měšec, 
Ekonom, Podnikatel, LovecHlav), 
online videa (YouTube, TED), sociální sítě 
(LinkedIn a Facebook) a vyhledávání 
informací prostřednictvím Google. 
Do následujícího grafu jsme uvedli pouze 
ty odpovědi, které se ve výsledcích 
objevily alespoň dvakrát. 

Více informací o online kurzech 
si můžete přečíst v článku Marka 
Slavického s názvem Co je to MOOC.
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Všem, kteří v anketě odpověděli, 
velice děkujeme. 
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Bude se koučování top 

manažerů v roce 2022 

uplatňovat častěji než dnes? 

A v jaké formě? Bude se od 

koučů vyžadovat povinná 

certifikace? Klesnou 

poměrně vysoké sazby 

manažerských koučů? 

NOVINKY 
Z HRNEWS.CZ
Studie: Exekutivní koučink 
v následujících 5 letech 

Tyto a další články najdete na 
www.hrnews.cz 

A konečně – nahradí kouče chytré aplikace či roboti? 

Pojďme se podívat na trendy do roku 2022. 

Koučování a mentorování 

jsou stále často zaměňované 

pojmy. Oba tyto typy rozvoje 

zaměstnanců mohou 

firmám přinést skvělé 

výsledky, mají však svá 

pravidla, která je třeba 

chápat a dodržovat. Kdy je 

Koučink a mentoring: 
Základní desatero 

lepší zapojit kouče a kdy mentory? Co může vyřešit 

koučink na rozdíl od mentoringu a naopak? 

Mezi hlavní trendy, které 

letos očekáváme, patří širší 

využití mobilních zařízení, 

další rozvoj tzv. mikroučení 

a gamifikace. Posilovat bude 

také sociální složka 

elektronického vzdělávání 

a řada dalších trendů. 

E-learning v roce 2018: 
Sociální sítě a virtuální realita 

http://www.hrnews.cz/
https://www.firemnivzdelavani.eu/konference

