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Váš partner pro firemní vzdělávání



Než se s námi potkáte na příštím kurzu, poslechněte si rozhovory s našimi lektory a  inspirativními 
osobnostmi nejen ze světa byznysu. Přinášíme vám pravidelný přísun duševní potravy. Naše podcasty jsou 
výživné a lehce stravitelné.
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Lead and Learn #32 – Michaela Murin

S lektorkou a koučkou Michaelou Murin jsme si povídali o tom, jak ovládat čas a emoce, abychom 
se dokázali posouvat v pracovním i osobním životě dál a neutopili se pod návalem úkolů 
a negativních informací.

Lead and Learn #31 – Margareta Křížová

Se známou business mentorkou Margaretou Křížovou jsme mluvili o tom, proč se nebát změn, 
jak překonat krizi, jak využít nápady zaměstnanců ve prospěch celé firmy a jakou roli mají 
vizionáři a dotahovači ve firmách.

Lead and Learn #30 – Bibiana Machátová

S Bibianou Machátovou, Academic HR ředitelkou EDUA Group, jsme hovořili o unikátním 
projektu James Cook Languages s názvem S.E.N. i o tom, které mýty v jazykovém vzdělávání je 
ještě třeba zbourat.

Editorial Lukáše Fejkse

Téma: e-learning

Hana Ondráčková
Sebechytřejší know-how k lidem 
bez aktivního zapojení nedoputuje

Novinky v Top Vision

Lukáš Barda
Přechod do onlinu není revoluce, 

ale evoluce

Ondřej Staněk
Jde to dělat jinak, chce to jen odvahu

CO V TOMTO VYDÁNÍ NAJDETE?

Obsah

https://podcasts.apple.com/cz/podcast/lead-and-learn/id1530674868?l=cs
https://open.spotify.com/show/7hwYWGLHhM2CHahUJz2RBK?autoplay=true
https://www.topvision.cz/podcasty


ONLINE
vs. offline
Milé čtenářky a čtenáři, 

zdá se, že covidové vlny jsou pomalu na ústupu, za dveřmi je jaro a spolu s ním nová očekávání. Co a jak rychle se 
vrátí do doby před covidem? Co se naopak už nikdy nevrátí? Uznáme, že některé změny byly nutné a pandemická 
situace jejich prosazení urychlila? 

Jedná se o otázky celospolečenské, my jsme se jako vždy zaměřili na změny a trendy spojené se vzděláváním 
a rozvojem firem. 

V aktuálním vydání našeho magazínu přinášíme pohledy na různé formáty vzdělávání a věnujeme se převážně 
rozdílu mezi online tréninkem a tréninkem na bázi osobního setkání. 

Vybíráme témata jako prezentace a vystupování či rozvoj personalistů a manažerů. Ohlížíme se za našimi zkušenostmi 
z jednotlivých formátů vzdělávání a nabízíme pohled na jejich klady a zápory. 

Věřím, že pro vás a vaše firmy či týmy budou tato témata inspirativní. 

Příjemné čtení.

Editorial Lukáše Fejkse

Lukáš Fejks
Managing Director of Top Vision
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Novinky v Top Vision

JE FLUKTUACE TÉMA VAŠÍ FIRMY?
Změňte to!
Úkolem HR je nejen najít, ale především udržet talenty ve firmě. Protože když pomineme náklady na nábor, 
ztráta každého zaměstnance je i ztrátou znalostí a zkušeností, jež si s sebou odnáší ke konkurenci. Vysoká 
míra fluktuace vždy indikuje problém, protože lidé, kteří jsou ve své práci spokojení, svá místa jen tak 
neopouštějí.

Jedním z nejobvyklejších důvodů, proč lidé odcházejí jinam, může být nesoulad mezi pracovní pozicí a jejich 
schopnostmi. Přitom nemusí jít o případ, kdy na svou práci nestačí. Naopak mohou mít pocit, že jsou jejich dovednosti 
nedostatečně využívány. Najímání překvalifikovaných pracovníků, kterým nenabídneme možnost kariérního růstu, 
obvykle končí jejich odchodem. Pokud je daná pracovní pozice pouhou slepou uličkou a nedává nejmenší naději na 
povýšení, mělo by v tom být jasno už u přijímacího pohovoru. Nikdy bychom neměli slibovat něco, co nemůžeme 
nebo nechceme splnit. 

Kandidátovi by samozřejmě měla perfektně sedět nejen pracovní pozice, ale i vaše firemní kultura. Jediný negativní 
člověk vám může narušit atmosféru v celém týmu. V takovém případě je nejlepší se s takovou osobou rychle rozloučit. 

Dalším důvodem odchodu talentovaných lidí může být nízké nebo nespravedlivé platové ohodnocení. I ti největší 
nadšenci, kteří říkají, že by u vás pracovali i zadarmo, nakonec musí platit nájem. A pokud jim konkurence nabídne 
více, budou o nové nabídce minimálně přemýšlet. Investice do zaměstnanců však nemusí mít jen podobu navýšení 
platu. Investovat lze i do jejich vzdělávání, z něhož ve výsledku benefituje jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel, který 
tím zhodnocuje svůj lidský kapitál. Pracovníci potřebují vědět, že si jich ceníte a vážíte.

Co zaměstnanci od zaměstnavatelů v dnešní době očekávají? A co byste měli změnit, aby neodcházeli ke konkurenci? 
Odpovědi na tyto otázky vám předáme v kurzu:

JAK ZATOČIT S FLUKTUACÍ ZAMĚSTNANCŮ
Co vám kurz přinese?

naučíte se rozpoznávat první příznaky a příčiny fluktuace zaměstnanců

budete schopni stanovit výši a povahu fluktuace, eliminujete její vliv

dokážete si spočítat náklady na fluktuaci – jako podklad pro argumentaci svých opatření

získáte náměty, jak vytvořit stabilní firemní prostředí 

osvojíte si metody mapování personální kondice firmy 

odnesete si konkrétní příklady z praxe firem na českém trhu

dosáhnete návratnosti investic vložených do získávání a zapojení nových zaměstnanců

Vaší lektorkou bude Hana Ondráčková, HR konzultantka a koučka, která 
ráda předává své know-how. Pomůže vám sestavit správnou strategii, s níž 
zabrzdíte sílící spirálu odchodů.   

•

•

•

•

•

•

•

 
Více zde
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https://www.topvision.cz/nabidka/hard-skills/jak-zatocit-s-fluktuaci-zamestnancu


Novinky v Top Vision

VAŠI POZORNOST POTŘEBUJÍ TI NEJLEPŠÍ!
Ne ti problémoví
Všimli jste si toho, kolik času věnujete problematickým lidem ve firmě? Pravděpodobně o dost více než 
těm bezproblémovým. Ale přitom to nedává žádný smysl… Vaše pozornost by měla patřit především těm 
nejschopnějším lidem, kteří jsou pro váš byznys nepostradatelní a nenahraditelní. Protože pokud jsou pro 
vás neviditelní, pro konkurenci bude snadné je získat.

Odchod důležitého člověka nepředstavuje jen náklady na nábor a čas na výcvik nováčka. S jeho odchodem totiž 
přijdete i o síť kontaktů na VIP klienty, o jeho jedinečnou osobnost a koučovací schopnosti, promění se skupinová 
dynamika a pryč je i jedno přátelství. Kromě toho je pravděpodobné, že když odchází jeden vrcholový manažer, ti 
ostatní o tom také uvažují. 

Každý odchod klíčového člověka indikuje hlubší problém. Tady rozhodně nejde o váš balíček benefitů. Hvězdy bývají 
ve firmách často extrémně přetěžované. Dostávají ty nejnáročnější a nejzodpovědnější úkoly, protože si s nimi prostě 
poradí nejlépe. Ale možná jim to nepřipadá fér. A i když jim slíbíte mimořádnou odměnu nebo den volna navíc, 
možná nechtějí mít dennodenně dvakrát více práce než jejich méně šikovní kolegové. Vysoké pracovní nasazení jde 
ruku v ruce s vysokým rizikem vyhoření. 

Dalším důvodem odchodu talentovaného člověka může být promarněná příležitost na povýšení, které nepřišlo včas. 
Lidé, kteří žijí svou prací, bývají velmi ambiciózní a potřebují se neustále posouvat dál. O nabídkách od konkurence 
vám nejspíš neříkají, ale skrze profesní síť LinkedIn určitě nějaké přicházejí. Co s tím můžete jako zaměstnavatel 
udělat? Poskytovat svým zaměstnancům ty nejlepší podmínky k tomu, aby mohli vykonávat svou práci co nejlépe.

Vytvořte firemní kulturu, kterou vaši klíčoví lidé nebudou chtít opustit za nic na světě. Více inspirace najdete 
v kurzu:

JAK NEPŘICHÁZET O KLÍČOVÉ ZAMĚSTNANCE
Co vám kurz přinese?

naučíte se identifikovat klíčové kandidáty s potenciálem a silnou orientací na výkon 

rozpoznáte „hvězdy“ vašich stávajících týmů a budete vědět, jak se projevují  

uvědomíte si důležité faktory motivace a demotivace klíčových lidí

zjistíte, jak nastavit podmínky pro jejich dlouhodobou seberealizaci, co lidé orientovaní 
na výkon nejvíce oceňují a potřebují a co jim určitě nedělat 

poznáte klíčovou roli manažera při vedení „hvězd“ 

budete umět udržet „hvězdy“ ve firmě a zabráníte zbytečnému odlivu lidí, kteří 
přinášejí největší výkon

•

•

•

•

•

•

Vaší lektorkou bude Hana Ondráčková, HR konzultantka a koučka, která 
ráda předává své know-how. Pomůže vám pochopit všechna specifika ve 
vedení a motivování hvězd.

 
Více zde
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https://www.topvision.cz/nabidka/hard-skills/jak-neprichazet-o-klicove-zamestnance
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LOGISTIKA V DOBĚ, KTERÁ ZTRATILA LOGIKU

Logistické firmy, které řídí tok a skladování zboží, byly zásadním způsobem zasaženy pandemií, což 
následně dramaticky otřáslo snad všemi sférami byznysu. Pandemie zbrzdila světovou ekonomiku, která 
se nyní pomalu dává do pohybu. I přesto nás nadále provází nejistota a návrat do normálu nás rozhodně 
nečeká.

V současnosti se potýkáme s řadou problémů, dochází k dalším výpadkům v dodavatelských řetězcích nebo ke 
skokovému nárůstu cen u nedostatkových komodit. Nedostatek elektřiny v Číně zastavil výrobu v mnoha továrnách, 
a to včetně dodavatelů firem Apple a Tesla. Levná pracovní síla z východu, kterou jsme roky využívali, se tak přestává 
vyplácet.

A to není vše. Počet řidičů kamionů během pandemie prudce klesl, protože řidiči nemohli nebo nechtěli pracovat. 
Není divu, stačí vzpomenout si na kolony kamionů dlouhé 50 kilometrů, které se tvořily na hranicích. Dále je tady 
AMAZON EFEKT, který způsobuje, že zákazníci si zvykli požadovat dopravu zdarma a do dvou dnů, což se postupně 
stává standardem i v přepravě mezi podniky. Jiní zákazníci naopak kladou důraz na hodnoty udržitelnosti. A kromě 
toho jsme na začátku energetické krize, která vyvíjí tlak na snižování nákladů, ačkoli se to zdá být prakticky nemožné.

Jak řešit problémy v dodavatelských řetězcích? Jsou tyto problémy vůbec řešitelné? A může být problém hnacím 
motorem, který povede k inovacím v podniku? Odpovědi na tyto a další otázky najdete v kurzu:

LOGISTIKA V REALITĚ 21. STOLETÍ
Co vám kurz přinese?

ve svých logistických procesech naleznete skryté rezervy i vítaný potenciál úspor

dosáhnete vyšší efektivity různých aspektů vašich logistických procesů

osvojíte si nástroje, které vám umožní správně určit konkrétní interní potřebu 
z hlediska vašeho materiálového toku

dozvíte se, jak správně vybrat nejvhodnějšího dodavatele (3PL providera)

naučíte se průběžně měřit úroveň a výkonnost logistických činností

připravíte se na výzvy, které přináší COVID-19

Vaším lektorem bude David Pinka, specialista na řízení nákupu, logistiky 
a odběratelsko-dodavatelských vztahů. Pomůže vám zefektivnit procesy 
a minimalizovat činnosti nepřinášející hodnotu.

•

•

•

•

•

•

 
Více zde
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NEMUSÍTE BÝT PRO VŠECHNY.
Stačí, když pro někoho budete vším
Uzavření obchodu je umění i věda. Abyste byli úspěšní, musíte porozumět cílům druhé osoby, předložit 
jí přesvědčivou nabídku a překonat potenciální námitky. Způsob, jak se zákazníci rozhodují o nákupu, se 
přitom neustále mění. Proto je důležité neustále přehodnocovat vlastní prodejní strategii.

Jak si získat věrné zákazníky? Prvním krokem je vystoupit z řady ostatních obchodníků, zkrátka se odlišit od 
konkurence. Zákazníkům nejde primárně o CENU, ale o HODNOTU vašich produktů a služeb. Jakou přidanou 
hodnotu nabízíte? Jaké výhody zákazník získá, když si vybere zrovna vás?

Prodejci stráví spoustu času snahou o uzavření obchodu. Abyste byli ve svých snahách úspěšní, musíte rozumět jak 
své společnosti, tak společnosti vašeho potenciálního zákazníka. Pamatujte, že při každém pokusu o prodej musí 
být zákazník na prvním místě. Musí mít pocit, že vám jde i o jeho úspěch a o jeho byznys. Vypočítavé chování může 
klienty odradit. Takže prvním krokem je udělat si průzkum. Ujistěte se, že jste dobře obeznámeni s nabídkou vaší 
společnosti a hodnotou, kterou můžete poskytnout vašemu zákazníkovi. Připravte se předem i na pravděpodobné 
námitky. A nebojte se nabízet klientům i služby, které nutně nepotřebují. Prodej je totiž také o vyvolávání nových 
potřeb.

Co chtějí a očekávají firemní zákazníci? Jak budovat obchodní vztahy v digitální době, kdy probíhá většina 
komunikace elektronicky? A co můžete klientům nabídnout, abyste nemuseli stavět na nejnižší ceně na trhu? 
Přijďte se „ochytřit“ do kurzu:

KOMPLETNÍ KNOW-HOW PRO B2B OBCHODNÍKY
Co vám kurz přinese?

zvýšíte svou úspěšnost při jednáních, poptávkách a výběrových řízeních u firemních 
zákazníků

budete uzavírat vzájemně výhodné obchody s firemním nákupem

dokážete se spolehlivě odlišit od konkurence a budete umět následně budovat bariéry 
proti vstupu konkurence k zákazníkovi a tím si ho dlouhodobě udržet

naučíte se zpracovat nabídku, která zaujme

budete umět úspěšně komunikovat a jednat s firemními nákupčími

získáte detailní vhled do světa firemních nákupních procesů a rozhodování a zjistíte, 
jak to využít pro zlepšení vašich obchodních výsledků

•

•

•

•

•

•

Vaším lektorem bude Karel Otýs, expert na firemní nákup a B2B obchod. 
Pomůže vám vidět obchodní transakce optikou nákupčích a vy tak 
pochopíte, podle jakých kritérií se vaši zákazníci rozhodují.

 
Více zde
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https://www.topvision.cz/nabidka/soft-skills/kompletni-know---how-pro-b2b-obchodniky
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Online vzdělávání je v posledních letech na vzestupu a opravdu není těžké pochopit proč. Příčinou není 
jen pandemická doba, která nás omezovala v osobním setkávání. Online kurzy jsou nesmírně populární, 
protože jsou mnohem pohodlnější než klasické prezenční kurzy. 

#1
Můžete se naučit mnohem více,
než v klasických kurzech
Online kurzy vám dávají plnou kontrolu nad vaším vlastním učením. Umožňuje vám postupovat vlastním tempem, 
aniž byste se museli přizpůsobovat skupině. Pokud je pro vás něco snadné, budete postupovat rychleji, a pokud 
je to obtížné, můžete si videoobsah přehrávat opakovaně. Přitom nebudete nikoho zdržovat a ani nebudete mít 
ten nepříjemný pocit, že jste to právě vy, na koho se čeká. Když vás čas netlačí ani nebrzdí, můžete při online výuce 
přijmout až pětkrát více informací.

Od online výuky si můžete rovnou odečíst i čas na cestu tam a zpět, čas strávený seznamováním se s lektorem 
a  účastníky kurzu, čas na dotazy, na které byste se vy nikdy nezeptali… Podle výzkumů vyžaduje online výuka 
o 40–60 procent méně času než klasická prezenční výuka.

Není potřeba do kurzu dojíždět, do virtuální učebny se můžeme připojit jediným kliknutím ze svého domova nebo 
z kanceláře. Do předtočeného multimediálního obsahu se navíc můžeme pustit, kdykoliv nám to vyhovuje. Kdo už si 
e-learning vyzkoušel, ten ví, o jak velkou výhodu jde. Za prvé, můžeme si sami dávkovat, kolik učiva chceme během 
dne zvládnout. Sami si rozhodujeme o tom, kdy si uděláme přestávku, když už jsme například nesoustředění. A za 
druhé, nahrávka umožňuje opakování. Můžeme se tak vrátit k obsahu, kterému jsme napoprvé neporozuměli nebo 
si ho chceme připomenout. Přinášíme vám hlavní argumenty, proč byste měli dát šanci online výuce.

Z OFFLINU DO ONLINU:
Vstupte do nové dimenze vzdělávání 
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#4
Soustředíte se jen sami na sebe
Online vzdělávání podporuje sebeřízení. Zatímco v učebně řídí proces učení lektor, při online výuce si vše řídíte vy 
sami. Berete svůj rozvoj do svých vlastních rukou a veškeré vaše pokroky nejsou výsledkem práce toho talentovaného 
lektora, ale jsou to vaše vlastní úspěchy, o které jste se postarali sami. To vám dodá nejen sebevědomí, ale bylo 
i dokázáno, že si daleko lépe pamatujeme informace, na které jsme museli pracně přijít sami, než informace, které 
nám někdo předložil jako hotovou věc. 

Přes všechno výše uvedené konec prezenční výuky není na obzoru. Přece jen jsou témata, která se do 
online prostoru příliš nehodí. Veškeré kurzy, které se týkají komunikace, vyjednávání nebo řešení konfliktů, 
vyžadují setkávání se s lidmi a interakci ve skupině. Pro příznivce hraní scének je to bezpochyby příznivá 
zpráva.  

I online výuka může mít své slabé stránky. Mohou selhat technologie, připojení k internetu, nebo nám naopak může 
trvat příliš dlouho, než se s některou online platformou naučíme pracovat. Ale tak je to se vším, co je nové. Online 
výuka také nemusí vyhovovat lidem, kteří mají problémy se sebedisciplínou. Je snadné prokrastinovat, když tady 
není lektor, který by nás povzbuzoval do další aktivity. Jediné, co vám můžeme doporučit, je vyzkoušet si online 
výuku na vlastní kůži, abyste zjistili, zda je to pro vás to pravé.

#2
Pozornost během online výuky 
může být i vyšší

#3
Vaše časová i finanční investice 
není tak vysoká

To samozřejmě neplatí, pokud během online lekce nakupujeme v e-shopech nebo vyřizujeme e-maily. Bez jisté 
dávky sebedisciplíny to nepůjde. E-learning nicméně nabízí poutavý multimediální obsah a eliminuje rušivé vlivy 
skupiny. Jen si vzpomeňte, kolikrát jste se během kurzu přistihli při tom, že místo výkladu sledujete ostatní účastníky 
a všímáte si toho, jak jsou oblečeni nebo jak se tváří… Vaše pozornost se pak ubírá naprosto jiným směrem.

E-learning výrazně snižuje časové i finanční náklady potřebné pro vzdělávání zaměstnanců. Dnes už se divíme tomu, 
proč dříve školení pracovníků probíhalo v prostředí, které vyžadovalo, aby všichni byli ve stejnou dobu na stejném 
místě. E-learning, tedy vzdělávání prostřednictvím notebooků, tabletů a chytrých telefonů, je stejně efektivní jako 
klasická prezenční výuka. Zaměstnanci jsou navíc kratší dobu mimo kancelář a nevznikají jim cestovní výdaje 
v důsledku dojíždění. 1817



Hodnotící rozhovor

Jak na výběrový pohovor

Chytrá vizualizace dat v prezentacích

Rétorika se Zdeňkou Žádníkovou Volencovou

Time & priority management

Zjistěte, jak se připravit na hodnotící rozhovor, aby byl konstruktivní a přínosný pro obě strany a zároveň se nestal obávanou 
stresovou záležitostí.

Mít ty nejvhodnější lidi v týmu je přáním většiny manažerů. Na začátku toho všeho je profesionálně provedené interview. 
Perfektně provedený výběrový pohovor je klíč ke kvalitnímu zaměstnanci a k celkově výkonnému týmu.

Přemýšlíte nad tím, jak prezentovat čísla, grafy a tabulky tak, aby jim posluchači rozuměli a prezentace je bavila? Víme, jak na to. 

Váš verbální projev a neotřelá prezentace mohou být silnými nástroji, které uplatníte v různých sférách lidské činnosti. V tomto 
kurzu vám přetvoříme standardní pohled na pojem rétorika a naučíme vás, jak svým projevem skutečně zaujmout.

Cítíte se zahlcení, stále vás něco či někdo vyrušuje a když už konečně máte prostor na soustředěnou práci, tak nevíte, co dřív, 
a den je pryč? Přijměte pozvání na trénink time managementu a zjistěte, jak efektivně řídit vlastní čas, jak realisticky plánovat 
a porazit prokrastinaci i rušiče.

Hana Ondráčková
Lektorka, HR konzultantka a koučka

Yvona Charouzdová
lektorka

Zdeňka Žádníková Volencová
herečka a lektorka osobnostního rozvoje

Michaela Murin
lektorka

Ondřej Staněk
Konzultant prezentačních dovedností, 
prezentačního designu a komunikace
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E-LEARNING
Nová dimenze vzdělávání
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JDE TO DĚLAT JINAK, chce to jen odvahu

V Top Vision máme za sebou dva roky online 
výuky. Jak jste k ní přistupoval na počátku a jak 
je to nyní? 

Přiznám se, že já osobně jsem s přechodem do onlinu 
velký problém neměl, protože už čtvrt roku před tím 
jsem začal nahrávat videa pro klienty. Byl jsem už tedy 
zběhlý v používání kamer a zvukové aparatury a měl 
jsem doma vybudované své studio… Takže pro mě 
to bylo doslova překliknutí a na tu online výuku jsem 
mohl snadno naskočit. Tím nechci říct, že to zpočátku 
nebylo problematické. Člověk se musel naučit 
pracovat s nejrůznějšími nástroji a sžívat se s nimi. 

Chyběl vám osobní kontakt s klienty, skupinová 
dynamika? Nebál jste se, že klienti už budou chtít 
u onlinu zůstat?    

Toho jsem se nikdy nebál. Naopak, během těch 
dvou let, co vedu online kurzy, se mi klienti svěřují, 
že online výuka je super, že je baví, ale všichni se 
shodují na tom, že už se těší, až se budeme moct 
vidět v meetingovkách a budeme spolu moct chodit 
na obědy. Takže obavu, že bychom už do onlinu přešli 
úplně, jsem neměl. 

Jaký je rozdíl v aktivitě posluchačů? Všímáte 
si rozdílů mezi onlinem a offlinem? Přece jen 
v onlinu vám konkurují e-maily, e-shopy… Je 
snadné přijít o pozornost publika. 

To jednoznačně. Samozřejmě zde záleží na lektorovi 
a na tom, jakým způsobem ta online výuka probíhá. 

Ondřej Staněk je lektorem prezentačních dovedností a prezentačního designu. V době pandemie poptávka 
po jeho kurzech paradoxně stoupla. A to i díky webinářům, v nichž učil své klienty prezentovat v onlinu. Jak 
hodnotí výkony politiků, kteří v době pandemie vysílali ze svých domovů? A jak se mu vyučuje přes obrazovku 
počítače? Zeptali jsme se za vás.  

Z mého pohledu není složité udělat online výuku tak, 
aby lidi bavila a aby se jí věnovali. Na druhou stranu je 
pravda, že když jsou lidé u počítače a nemají vypnuté 
notifikace, neustále je rozptylují příchozí maily. Taky 
pro ně není problém vypnout si kameru a odběhnout 
si něco vyřídit, což už není úplně příjemné. Ale to 
je taky o tom, jak si s účastníky školení nastavíme 
pravidla komunikace. Já účastníky vedu k tomu, aby 
měli webkamery po celou dobu zapnuté, abychom se 
mohli vidět. Už to je udržuje aktivní. Je naivní si myslet, 
že když si vyřizuji maily, tak to nikdo nepozná. Pozná.

Je příprava online lekcí pracnější než příprava na 
klasickou výuku? 

Já si myslím, že není, ale nechci nic paušalizovat. 
Benefit mých kurzů spočívá právě v tom, že se 
dají v onlinu jednoduše školit. Prezentační design, 
vizualizace dat, storytelling… To všechno jsou věci, 
které se dají v onlinu bez problémů zvládnout. 
Nedokážu si ale představit například trénink asertivity 
v onlinu. Neříkám, že se to nedá zvládnout, věřím, že 
je mnoho expertů a expertek, pro které je to třeba 
hračka, ale vidím tam mnoho potíží. Nebo meditace 
v onlinu. Jak to chcete dělat? Kupříkladu pan Špaček 
oznámil, pokud se dobře pamatuji, že on dělat kurzy 
v onlinu nebude, protože si nedovede představit, že je 
v obleku a mluví o etiketě k lidem, kteří jsou v pyžamu. 
Já jsem měl tedy výhodu a navíc mě technologie baví.   

Je přechod do onlinu jakousi revolucí ve 
vzdělávání? Bude podle vás v budoucnu většina 
výuky probíhat online? 

Ondřej Staněk
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„Vedu účastníky kurzů k tomu, aby měli webkamery zapnuté. Už to je udržuje aktivní. Je naivní si myslet, že když 
si vyřizuji maily, tak to nikdo nepozná. Pozná.“

Já si myslím, že tam bude záležet právě na obsahu 
vzdělávání. Určité dovednosti se budou dát onlinově 
školit. Za sebe bych řekl, že na vyhodnocení, zda je 
online výuka stejně kvalitní jako prezenční výuka, 
máme málo statistických dat. Já jednoznačně preferuji, 
pokud se klienti chtějí naučit prezentovat v onlinu, 
aby to školení bylo v onlinu. Ale co se týká obecně 
vystupování před publikem, tak online nedokáže 
zprostředkovat zážitek, kdy stojíte před deseti lidmi, 
kteří vám dávají okamžitou neverbální a verbální 
zpětnou vazbu na vaše vystoupení. To v  onlinu 
neudělám. Prezentační design je překlopitelný 
jedna ku jedné, avšak konkrétně trénink vystupování 
před větším publikem nikoliv. Proto se má školení 
prezentačních dovedností musela upravit tak, aby 
onlinu vyhovovala. Offline výuka tedy nikam nejde 
a dříve nebo později se k ní vrátíme. Neříkám ale, že 
v plném rozsahu, to pravděpodobně nikdy.

Stoupla v průběhu pandemie poptávka po vašich 
kurzech? Někteří lidé měli najednou více času… 
Ale vzdělávali se více? 

Já jsem měl štěstí. Můj věk, záliba v technologiích, 
kurzy, které učím, ale i disciplína, se kterou jsem 
se onlinu věnoval, to všechno vedlo k tomu, že mi 
v  době pandemie poptávky rostly. Tím nechci říct, 
že v  prvním měsíci covidu jsem nešel dolů. Šel, ale 
člověku nezbývalo nic jiného, než novou situaci 
přijmout, zatvrdit se a makat. Pečlivě si vedu statistiku. 
Do dnešního dne od začátku pandemie jsem vedl 277 
webinářů, kterými prošlo 2 799 lidí. Můj obor tomu 
byl díkybohu nakloněný. Nicméně cítím obrovskou 
pokoru před lidmi, jejichž obor se do onlinu převést 
nedal a kteří si prošli a prochází nesmírně těžkým 

obdobím. Jestli se lidi vzdělávali více? To si nejsem 
jistý. Já bych řekl, že ano, ale tuto odpověď zakládám 
pouze na poptávkách po mých kurzech a kurzech 
svých kolegů a kolegyň, se kterými jsem v kontaktu. 
Co se mé osobní zkušenosti týče, lidé si uvědomili, že 
prezentace v onlinu je jiná než prezentace v offlinu 
a  že neví, jak prezentaci ve virtuálním prostředí 
správně pojmout. Zjistili, že i starý způsob vizualizací 
už jim v onlinu absolutně nebude fungovat. A tím, 
že já už jsem s tím zkušenosti měl, věděl jsem, jak jim 
pomoci.

Jak vlastně hodnotíte vystupování politiků v době 
pandemie? Ti také vysílali do televize z domova… 
Myslíte, že absolvovali nějaké školení? Nebo 
naopak udělali tu chybu, že se s nikým neporadili, 
jak na to?  

Přenosů jsem viděl několik a za sebe si myslím, že 
poradce neměli. A pokud ano, tak neodvedl svou 
práci dobře. Protože kdybych to byl já, tak bych je 
takto nepustil do televize, ani nikam jinam. To byla 
absolutní katastrofa. Teď nejde o to, že jsme viděli 
domácnosti politiků. Všichni jsme byli zavření doma 
a oni museli ukázat, že jsou taky. To je dobře. Ale to, 
že byli neostříhaní, neupravení, špatně osvětlení, 
obraz byl nekvalitní, když hovořili, tak se nedívali 
do kamery, je jen ukázka toho, jak jsme většinově 
k onlinovým prezentacím přistoupili jako společnost. 
Stačí se podívat na ty rádoby vtipné obrázky na 
LinkedInu a Facebooku. Lidi nabyli dojmu, že je 
normální mít nahoře košili a dole pyžamové kalhoty. 
Ne! Je to neprofesionální. Z mého pohledu je to jen 
výsledek přístupu: „Haha, hehe, neberme se tak vážně”. 

„Stačí se podívat na ty rádoby vtipné obrázky na LinkedInu a Facebooku. Lidi nabyli dojmu, že je normální mít 
nahoře košili a dole pyžamové kalhoty. Ne! Je to neprofesionální.“
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Nejsme malé děti, jsme profesionálové ve svém oboru 
a pokud chceme, aby nás tak svět vnímal, musíme se 
podle toho chovat. Opravdu bychom cítili, že je vše 
v pořádku, kdyby například lektor povstal a viděli jsme, 
že má na sobě jen spodní prádlo, protože je mu to 
pohodlné? Nemyslím, že by to účastníky školení bylo 
považováno za etické chování.

V Top Vision vedete kurz Prezentační design 
budoucnosti. Některá pravidla platí pořád, ale 
sledujete i současné grafické trendy? Třeba na 
Instagramu nebo v magazínech věnovaných 
designu? 

Za zajímavou platformu pro inspiraci považuji 
YouTube nebo Pinterest, kde jsou lidi z branže, na které 
nedám dopustit. Určitě stojí za to sledovat trendy ve 
webdesignu, protože ten je prezentačnímu designu 
hodně podobný. Na druhou stranu je prezentační 
design kategorie sama o sobě, protože to, že jste 
dobrý grafik, neznamená, že budete dělat dobré 
slajdy. Prezentační design je o minimalismu, důsledné 
práci s kontrastem a s velikostmi. Jedno ze základních 
pravidel zní, že pokud lze nějaký grafický prvek 
oddělat, aniž by to narušilo vypovídající hodnotu 
slajdu, tak by takový prvek měl být vymazán.

Takže váš kurz prezentačního designu není 
o  tom, jak udělat co nejkreativnější grafiku, ale 
o tom, jak strukturovat slajdy, aby lidi věděli, na 
co se mají dívat, a pochopili z nich tu předávanou 
informaci… 

To je přesně ono! Pokud se nepletu, tak to byl Puškin, 
který říkal, že pokud máte na scéně rekvizitu, tak by 
měla být nejpozději ve třetím aktu využita. A pokud 
nebude využita v daném divadelním představení 
vůbec, tak by na podiu neměla vůbec být. Stejně 
to funguje i v prezentačním designu. Slajd má být 
vytvořen tak, aby podporoval řečníka. Ale pokud je 
ten slajd tak kreativní, že posluchač přestane vnímat 
řečníka, tak je to špatně udělaný slajd.     

Můžete uvést typické chyby, kterých se tvůrci 
dopouští při designování svých prezentací? 
Stává se vám, že si vaši klienti o něčem myslí, že 
je to super, jsou na to pyšní a vy je pak vyvedete 
z omylu? 

Já se nepotkávám s lidmi, kteří by byli pyšní na své 
slajdy. Potkávám se spíše s lidmi, kteří nějaké slajdy 
tvoří, ale vlastně si spíše říkají, že je to hrůza, ale že 
tak se to u nich ve firmě dělá, a proto to tak udělali. 
Což je smutné, přímo strašné. Na kurz přichází typicky 
s  ukázkami slajdů a hledají radu, jak to dělat jinak. 
Klienti bývají pyšní až po kurzu a hodně často mi 
posílají ukázky toho, co nového vytvořili.

Co byste si přál, aby si klienti odnesli z vašich 
kurzů?

Především to, že slajdy jde dělat jinak a že to není 
tak náročné. Já z lidí v kurzech nedělám grafiky a ani 
sám sebe nevnímám jako grafika. Jsem prezentační 
designér a to je něco trochu jiného. Grafiky vnímám 
jako daleko kreativnější, než jsem já.

Teď mě napadá, že i grafici by mohli benefitovat 
z vašich kurzů. Protože můžou mít skvělé nápady, 
ale někdy se z jejich materiálů vytrácí ta hlavní 
informace… 

To je zajímavé, že to říkáte, protože grafici se mi na 
školeních objevují. Ať už jde o korporátní grafiky nebo 
o freelancery. Odchází pak s novým know-how, které 
když spojí se svou kreativní expertízou, tak vznikají 
fantastické věci. Víte, lidé na mých kurzech získávají 
nejen větší vhled do problematiky, ale také odvahu 
provádět změny. Protože přesně tohle mí klienti řeší. 
Říkají: „Je to parádní, ale můj šéf mi to nedovolí takhle 
dělat.“ A já jim říkám: „Proč ne? Váš šéf vás poslal na drahé 
školení, abyste se to naučili dělat správně.“ A takhle je to 
potřeba vysvětlit i tomu šéfovi. 
 
A jak byste třeba oponoval šéfovi, který má pocit, 
že na každém slajdu musí být logo firmy, že se 
musíme prodat? 

Já bych argumentoval tak, že korporátní identita není 
logo. Je to více věcí. Jsou to písma a jejich řezy, barvy, 
zarovnání, tvary, ikony, firemní kultura… Vezměme 
si jednoduchý příklad. Banka - červená - černá - bílá. 
Komerčka! Banka - černá - žlutá. Rajfka! Nepoužil jsem 
logo, ale každý okamžitě ví, o co jde.

„Lidé si uvědomili, že prezentace v onlinu je jiná než prezentace v offlinu a že neví, jak prezentaci ve virtuálním 
prostředí správně pojmout.“ 
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SEBECHYTŘEJŠÍ KNOW-HOW
k lidem bez aktivního zapojení nedoputuje  

V Top Vision máme za sebou dva roky online 
výuky. Jak u vás probíhal přechod z offlinu do 
onlinu? 

Na startu covidové situace se mi u dvoudenního 
kurzu stalo, že po prvním dni prezenčního kurzu 
přišlo oznámení, že druhý den je potřeba realizovat 
už jen on-line. Bylo jasné, že udržení pozornosti 
vyžaduje kratší formát, více přestávek a změnu stylu 
výuky. Faktem je, že tomuto dni chyběla větší energie 
a dynamika, která při prezenčních kurzech vzniká 
snáz. Prvotní pocit tedy tak dobrý nebyl. Byl to však 
impuls začít vymýšlet, jak „onliny“ do budoucna 
pořádně uchopit. Mít know-how a vědět „co říct“ pro 
dobrý kurz nestačí. Teprve způsob předání a zapojení 
lidí má významný vliv na reálný zájem o učení. 
Sebechytřejší know-how k lidem bez vhodného 
zapojení nedoputuje. Pro mě to znamenalo velmi 
rychle „překopat“ dosavadní způsoby vedení kurzu 
na nový formát – vymyslet nové vizualizace, jiné 
aktivity i jiný způsob komunikace. A troufnu si říct, že 
se to i povedlo. Také díky podpoře Top Visionu, který 
investoval do spolupráce s lektory vstupní know-how 
pro online výuku, které každý lektor již dál rozvíjel. 
Pravda, někteří on-line vzdali, pro každého ta kamera 
asi není.

Chyběl vám osobní kontakt s účastníky kurzů? 
A neobáváte se, že klienti už budou chtít u onlinu 
zůstat?

Když dokážeme realizovat online kurz v takovém počtu 
lidí, že na sebe všichni přes kamery vidíme a všichni 

Hana Ondráčková se před výzvou online výuky nezastavila. Změnila svůj styl práce a vymyslela si nové aktivity 
i vizualizace, které jí v onlinu fungují. Povídali jsme si s ní nejen o e-learningu, ale také o HR problematice, na 
kterou je expertkou.

Hana Ondráčková

se zapojujeme, tak vlastně nechybí a dynamiku 
přes nové formy výuky udržíme. Nemám strach, že 
by jednoznačně v oblasti rozvoje převážil on-line. 
Člověk je tvor společenský a pro většinu lidí bude 
fyzická účast, zapojení a sdílení zkušeností v „živé“ 
skupině pořád výhodou. Na druhou stranu on-line 
má své zastoupení v situacích, kdy bychom se jinak 
k přímému setkání z jakýchkoliv důvodů nedostali, 
nebo s většími obtížemi.

Je příprava online lekcí pracnější než příprava na 
klasickou výuku? 

Pro mě ano. A to i přesto, že většina on-line kurzů má 
kratší časový rozsah. Paradoxně právě práce s časem – 
jak se „vejít“ do kratších časových bloků s potřebnými 
aktivitami – je náročná. A připravit on-linové téma tak, 
aby si udrželo jak svou odbornou kvalitu a hloubku, 
tak i díky aktivitám dobře drželo pozornost (když 
účastníci sedí před obrazovkou), to vnímám jako 
skutečně náročnější.

Bude podle vás v budoucnu většina kurzů 
probíhat už jen online?

Netroufnu si říct, jestli většina, ale covidová doba nás 
ve využívání techniky posunula a online výuka se 
stává čím dál obvyklejší. Po prvotním volání „výuka/
porady/meetingy/vedení týmů přes on-line nefungují!“ 
jsme museli hledat způsoby „jak fungovat“. Jeden 
můj hyperaktivní kolega mě dříve vytáčel, když říkal: 
„Neznám slovo nejde! Možná s obtížemi, ale jde!“ A  pro 
situace, které nastaly, je tento výrok charakteristický. 
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Někteří se snadněji ztotožní s tím, že „to nejde“ a ze 
svých rolí (manažerských, učitelských, lektorských 
i jiných) ustoupí. Jiní hledají nové způsoby, jak zvládat 
navzdory novým podmínkám. Přestože dosavadní 
principy (porad, vedení týmů a výuky) přestávaly 
fungovat, ukázalo se, že on-line – přes počáteční 
obtíže – může být funkční a v mnoha ohledech 
využitelný model i bez covidové situace. Tam, kde 
máme týmy/lidi z různých míst, nebo tam, kde se pro 
danou akci nevyplatí cestovat, máme dnes mnohem 
vypilovanější nástroje než dřív a umíme kvalitně 
pracovat i on-line.

Jakou zpětnou vazbu na online výuku máte od 
svých klientů? Jsou někdy i negativní reakce? 
Třeba kvůli technickým potížím?

Začátky byly trochu „punk“, ale dnes je tu skutečně 
funkční, uplatnitelný způsoby výuky, který účastníci 
oceňují. Nejvíc asi potěší hodnocení „navzdory on-linu 
jsem se nenudil ani minutu a obsahově jsem si vzal 
přesně to, pro co jsem si přišel“, nebo dokonce „online 
kurz jsem opravdu hodně nechtěl, nevěřil jsem mu, ale 
byl doporučen nadřízeným… nyní jsem jednoznačně 
rád, že jsem se ho zúčastnil, že i on-line funguje“. 
Technické potíže někdy neovlivníte… V prosincovém 
kurzu z nevysvětlitelných důvodů padalo připojení, 
sekal se obraz i zvuk, přitom nastaven top balíček 
internetových služeb, silný upload pro vysílání dat. 
Tehdy nezbylo, než aby se někteří odpojili z kamer. 
Později jsem se dozvěděla, že husté chumelení a mlha 
měly vliv na špatný přenos signálu. Celkově je dnes již 
naprostá většina technikálií vychytaných, ošetřených 
a potíží v přenosu je velmi málo.

Stoupla v průběhu pandemie poptávka po vašich 
kurzech? Vzdělávali se lidé na home office více?

Zpětně viděno, zájem o kurzy přesně kopíroval 
adaptaci uživatelů na on-line svět. Na začátku 
pandemie jsem vnímala velký propad kurzů. 
V podobě, v jaké byly kurzy dosud, na nějakou dobu 
skončily. Nastartovala se tehdy silná vlna podcastů… 
Ale to bylo vše. Firmy výrazně upozadily zájem 
o rozvoj lidí, forma on-linu jim (a i nám ) byla skoro cizí, 
nepoznaná. Později, tak jak se firmy a její zaměstnanci 
adaptovali na on-line práci, přicházela myšlenka 
rozvoje a vzdělávání formou online opět do hledáčku 
zájmu. Firmy se začaly vracet do normálu, pochopily, 
že je potřeba jet dál i v podpůrných aktivitách, mají-li 
nestagnovat, musejí podpořit rozvoj. A upozaděné 
aktivity (i vzdělávání lidí ) opět dostaly zelenou.

V Top Vision vedete kurz HR jako respektovaný 
partner. Jaké by měly být kompetence HR 
oddělení?

Určitě se shodneme, že mít personální erudici, tím 
myslím být „specialistou“ na HR ve smyslu odborných 
znalostí – od pracovněprávní problematiky 
a bezpečnosti až po dovednosti, jak například vytvořit 
analýzu tréninkových potřeb pro konkrétní skupiny 
pracovníků. Neméně důležité je umět manažersky 
myslet a pracovat strategicky. Aby HR umělo 
odvozovat personální cíle od celofiremních záměrů 
a realizovat je napříč firmou, spolu s manažery. Ne 
dělat nějakou personalistiku, kterou cítí a umí, ale 
takovou, která se skutečně odvíjí od celofiremních 
cílů, která podporuje manažerské výsledky. A v tom 
vnímám častý nedostatek. Když se zeptám, kam jde 
firma, co má v plánu, co jsou ty manažerské výsledky, 

„Jeden můj hyperaktivní kolega mě dříve vytáčel, když říkal: ‚Neznám slovo nejde! Možná s obtížemi, ale jde!‘ 
A pro situace, které nastaly, je tento výrok charakteristický.“

„Člověk je tvor společenský a pro většinu lidí bude fyzická účast, zapojení a sdílení zkušeností v živé skupině 
pořád výhodou.“
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Když talentovaný člověk, který má svou práci 
rád, odchází jinam kvůli nadřízenému… Kde 
jeho nadřízený asi udělal chybu? A měl by to být 
varovný signál pro HR oddělení?

Netroufnu si říct, kde konkrétně nadřízený udělal 
chybu, každopádně je někde nesoulad vzájemného 
očekávání (může být v přístupu, podmínkách). Varovný 
signál by to měl být především pro samotného 
nadřízeného, on má zodpovědnost za výkon svých 
lidí a on by měl mít primární zájem zjišťovat okolnosti 
a důvody odchodu šikovného člověka. Jeho zájmem 
je mít v týmu šikovné lidi a vytvářet jim podmínky 
pro jejich výkon (a ano, dávat impulsy či zpětnou 
vazbu do firmy a na HR, aby se podmínky dařilo 
zajišťovat). Tohle je silné téma, které řešíme i na kurzu 
„Jak nepřicházet o klíčové zaměstnance“. Jestli je 
odchod talentovaného člověka signál „pouze“ pro HR 
a ne pro manažera, který zodpovídal za jeho výsledky, 
jde o špatně přijatou zodpovědnost. Manažer je pro 

podřízeného „zajišťovatel“ podmínek a často platí dva 
principy: 1. že „většina lidí neopouští společnosti, 
ale manažery“ a 2. Paretův princip, kdy 20 % těch 
nejvýkonnějších lidí dosáhne 80 % potřebných 
výsledků. A rozdělení rolí, zodpovědnost mezi 
manažery a HR, vytváření podmínek pro retenci 
klíčových zaměstnanců – to jsou důležité body kurzu. 

Co byste si přála, aby si klienti odnesli z vašich 
kurzů?

Uvědomění a poznání, jak konkrétně jsou získané 
principy využitelné v praxi. Ať už jde o manažerskou 
nebo HR tématiku, snažím se know-how z těchto 
oblastí vztahovat na konkrétní pracovní situace 
a ukázat na reálných firemních příkladech. A ideálně, 
aby došlo i k identifikaci slabých stránek či úzkých míst 
v jejich pracovní realitě. Pak si snadněji umějí provázat 
poznatky se svými konkrétními potřebami. O  to 
účinnější je samotná aplikace poznatků po návratu 
z kurzu, čímž postupně vzniká nová dovednost.

často neví. Nebo chybí i samotné pochopení toho, jak 
firma funguje, jak je ve firmě rozdána zodpovědnost, 
pravomoc, kde jsou vykonávány jaké činnosti, 
s  jakým výsledkem a v jakých podmínkách, kde 
jsou úzká místa pro očekávané výsledky apod. Bez 
hlubší znalosti firemního byznysu a bez povědomí 
manažerské problematiky bude HR sice vykonávat 
nějakou personální práci (možná tu nejlepší, co umí), 
ale těžko bude přímou podporou managementu 
a tím nebude vnímáno jako skutečný partner.

Co by mělo být součástí personálního 
controllingu? Jaké ukazatele bychom měli 
sledovat? Produktivitu? Angažovanost? Nebo 
něco jiného?

Personální controlling nám dává personální 
ukazatele, které charakterizují jednotlivé oblasti 
personálního řízení. Přes „HR čísla“ sledujeme plnění 
personálních cílů, vyhodnocujeme a srovnáváme 
plány se skutečností, sledujeme efekty a dopady 
naší strategie a činností. Abychom si určili priority 
HR controllingu, bude záležet, jaké jsme si stanovili 
cíle, které klíčové procesy máme nastavené – ty pak 
chceme vyhodnocovat. Kdo neměří, neřídí, takže bez 
čísel jen těžko vím, jak velkou mám firmu, kolik je kde 

lidí, jaké náklady se k nim vážou, kolik nás který krok, 
proces nebo opatření stojí a jestli nám to přináší efekt. 
Utrácíme, nebo investujeme s vyčíslitelným přínosem? 
Díky controllingu získáváme rozhodovací parametry 
pro další řízení. Měli bychom sledovat jak vnitřní firemní 
ukazatele, tak ty vnější – jak si stojíme v porovnání 
s trhem, s konkurencí (benchmark) apod. Máme 
pak argumenty pro správné rozhodování – co (ne)
dělat a proč. Data potřebujeme pro návrh, plánování 
i pro obhajobu potřebných budgetů, abychom 
mohli podnikat, alokovat potřebné zdroje… A měřit 

můžeme jak kvantitu (např. peníze/investice, čas), tak 
i kvalitu – třeba právě vámi zmíněnou angažovanost. 
Například přes úroveň porozumění cílům, úroveň 
komunikace či firemní kulturu, spokojenost s určitými 
kroky - formou zpětnovazebního monitoringu. To, co 
by mělo být součástí HR controllingu, tedy vyplývá 
především ze záměrů firmy, jejích priorit a cílů. 
K nim vzniknou strategie/postupy pro jejich splnění. 
Například, je firma, pro kterou má vysokou důležitost 
sledovat nemocnost (počty dnů, ušlý výkon, převod 
na peníze) a důsledky na další procesy, aby se s tím 
vypořádali, protože jim třeba opakovaná nemocnost 
výrazně brání v plnění cílů. Jiná firma tento parametr 
nesleduje, byl by to ukazatel, který právě u nich 
nehraje výraznou roli.

„Pro HR je důležité umět manažersky myslet a pracovat strategicky. HR by mělo odvozovat personální cíle od 
celofiremních záměrů a realizovat je napříč firmou, spolu s manažery.“

„Díky controllingu získáváme rozhodovací parametry pro další řízení. Měli bychom sledovat jak vnitřní firemní 
ukazatele, tak ty vnější – jak si stojíme v porovnání s trhem, s konkurencí.“
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PŘECHOD DO ONLINU NENÍ REVOLUCE,
ale evoluce

V Top Vision máme za sebou dva roky online 
výuky. Je přechod do onlinu jakousi revolucí ve 
vzdělávání? Bude podle vás v budoucnu většina 
výuky probíhat online?

Neřekl bych, že to je revoluce. Spíš evoluce. Potřeba 
potkávat se offline, tedy fyzicky, nám zůstane. Ne 
každému online vyhovuje, ne každá dovednost se 
dá v online efektivně předat. Offline akce mají super 
přínos v poznávání nových lidí a otevírání obzorů, 
což vždy půjde lépe a přirozeněji v zasedačce než 
na Teams schůzce. Offline tedy má a bude mít své 
místo. I  online má ale své výhody a byla by škoda 
se jich vzdát. Nemusíme cestovat a můžeme se 
připojit pár minut předem nebo můžeme u školení 
dělat i jiné věci. Online akce a vzdělávání se staly 
normální součástí našich životů. Naučili jsme se 
a zvykli si se potkávat online. Do budoucna to vidím 
na kombinaci obou forem. Zda bude převažovat víc 
online nebo offline, to záleží i na vašich osobních 
preferencích, odvětví a pracovním prostředí, ve 
kterém se pohybujete. Přechod do online ale hodně 
akceleroval tvorbu obsahu. Různých článků, podcastů 
a videí. Jejich výhoda spočívá v tom, že se můžeme 
učit něco nového kdykoliv a svým vlastním tempem. 
Videa si můžete pozastavovat, články číst vícekrát atd. 
To eliminuje „nevýhody“ školení, kdy musíte být na 
daném místě, ve stanovený čas a lektor na vás může 
jet buď moc rychle nebo moc pomalu.

Stoupla v průběhu pandemie poptávka po vašich 
kurzech? Někteří lidé měli najednou více času… 
Ale vzdělávali se více?

Pandemie postupně ustupuje, ale hromadný přesun z offlinu do onlinu se nekoná. Zjistili jsme, jak je pohodlné 
vyřídit si vše online. Ale proč nás online svět vlastně tak přitahuje? Není to tím, že v onlinu všichni vedeme 
dokonalé životy, zatímco v offlinu nám to až tak nejde? A jak poznáme, že jsme onlinu propadli? O těchto 
a dalších tématech jsme si povídali s lektorem digitální produktivity Lukášem Bardou. 

Obecně poptávka stoupla a stoupá dál. Všechna 
témata kolem technologií a digitalizace od nástupu 
pandemie lidi a firmy zajímají. Nebo je tomu alespoň 
v mé bublině. Naše chuť se vzdělávat jde ale ve vlnách. 
Ze začátku jsme byli všichni vyděšení a neměli na 
školení myšlenky. Tím myslím to období, kdy jsme do 
obchodů chodili v igelitových rukavicích a nevěděli, 
co bude dál. Pak jsme byli nadšení z home office a lidé 
se vzdělávali. Probíhalo hodně webinářů a online akcí, 
protože to byla jediná možnost, jak někoho potkat, 
něco se naučit a něco zažít. Nyní už jsme ale onlinem 
a především sezením před obrazovkou přesyceni a je 
těžké lidi i tou nejzajímavější vzdělávací akcí zaujmout. 
V offline světe stále cítím obavu lidí se potkávat, 
případně si firmy nepřejí, aby jejich zaměstnanci 
někam na společné akce chodili. Zajímavější než 
růst poptávky je změna v poptávaných tématech. 
Ty kopírují „onboarding“ lidí a firem do digitálního 
prostředí. Zatímco na začátku pandemie jsme se 
učili používat Teams a Zoom nebo si nastavit kameru 
a  uzpůsobit pracovní místo, dnes už to většina lidí 
umí a řeší se, jak v digitálu fungovat dál. Třeba to, jak 
pracovat hybridně, tedy jak zkombinovat spolupráci 
lidí na HO a v kanceláři. Roste poptávka po kyber-
bezpečnosti, digitální produktivitě a online týmové 
spolupráci, ale i po IT gramotnosti obecně.

Jedním z vašich témat je rovnováha mezi online 
a offline světem. Pozoroval jste v době pandemie 
výraznější únik lidí do digitálního prostoru? 

Ano, co jiného nám také zbývalo. Nikam jsme nesměli, 
blízcí lidé byli často daleko a online byl jedinou 

Lukáš Barda
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možností, jak se s nimi spojit. Nebo byli blízcí naopak 
moc blízko a online byl jedinou možností, jak od nich 
alespoň na chvilku utéct. Unik do digitálního prostoru 
ale máme rádi i bez pandemie. Ta ho jen urychlila. 
V online je to fajn, život je tam jednodušší a hezčí. 
Člověk nemusí řešit své vlastní problémy a nechává se 
unášet externími vjemy. A pokud máte rádi vzrušení 
nebo se rádi bojíte, tak stačí jít na zpravodajské servery 
a můžete sledovat drama nebo aktuální horor na 

Ukrajině online v přímém přenosu. Jenže po každém 
takovém virtuálním výletu vždy přichází návrat do své 
vlastní reality. A tam už to často tak jednoduché není, 
člověk musí do aktivit investovat energii, zachovat 
klid a být trpělivý. To nám ale často moc nejde a do 
reality se nám prostě zpět nechce. Nikdo nechce 
řešit problémy a obtíže. Každý je ale máme, jen si je 
v online navzájem neukazujeme. 

Jak se vám osobně dařilo být během pandemie 
offline?

Během pandemie jsme se uklidili z Prahy na venkov 
k lesu, takže se dařilo být offline docela dobře. Přes 
den jsem pracoval v online a mimo pracovní dobu 
byl offline, co to jen šlo. Snažil jsem se o rovnováhu 
a kombinaci obou světů. V praxi to pro mě znamená 
třeba při schůzkách chodit venku nebo chodit na 
pravidelné procházky do přírody. To se ale snažím 
praktikovat i bez ohledu na pandemii. Člověk 
nemůže být jen online a potřebuje si občas mentálně 
odpočinout. 

Celý online je vyladěný tak, aby ta sebekontrola byla 
téměř nemožná. Pokud zařízení neovládáte a ono 
ovládá vás, tak existují aplikace, které vám přístupy 
dokážou blokovat nebo limitovat. Jsou to třeba Čas 
u obrazovky ve vašem iPhone, Digitální zdraví pro 
Android nebo Rescue Time pro obě platformy. Online 
tedy jste, ale kontrolovaně nebo třeba v předem 
vyčleněném čase. Třetí možností je ty věci na dosah 
nemít a tomu pokušení se nevystavovat vůbec. Co tím 
myslím? Trávíte spoustu času na Instagramu ve svém 
mobilu? Pak tu aplikaci smažte a máte klid. Pokud si 
myslíte, že bez Instagramu nemůžete žít, nastavte si 
pro něj časové limity a choďte tam jen ve stanovené 
okamžiky a jen z prohlížeče v laptopu. 

Věnujete se také tématu agilních společností. Jaký 
vývoj můžeme v budoucnosti očekávat? Budou se 
lidé a týmy řídit sami a bez manažerů?

Manažer nebo nějaká forma šéfa bude v budoucnosti 
potřeba vždy. Agilita se nehodí všude a většina lidí 
potřebuje vést. Tedy někoho, kdo dělá rozhodnutí 
a bere na sebe zodpovědnost. Jsou také oblasti, kde 

Podle jakých konkrétních projevů člověk pozná, 
že online světu příliš propadl, že je na něm závislý?

Člověk to pozná podle abstinenčních příznaků. 
Závislost znamená, že dané chování má negativní 
dopad na náš život. Ten může mít hodně forem. Nic 
vás nebaví? Bez mobilu nedáte ani ránu? Jste unavení 
nebo podráždění? Možná je na čase se zamyslet, zda 
to nejsou varovné signály a zda byste neměli trošku 

zvolnit. Neustálá dostupnost nás unavuje a přináší 
stres. Je potřeba to ale nebrat černobíle, že online je 
jen zlo. Není. Třeba máte díky němu v práci takovou 
flexibilitu, že občasný večerní hovor z práce je prostě 
daň za ni.

Máte nějaký tip, jak být při práci na počítači 
produktivní, když je tak snadné kliknout na 
Instagram, Zalando nebo YouTube (obzvlášť na 
home office)?

Je to jednoduché, ale ne snadné. Říkám tomu 
čokoládový přístup. Představte si, že vám na stole leží 
vaše oblíbená čokoláda. Vydržíte ji nesníst a jen na ni 
koukat? Pokud máte silnou vůli, tak asi ano. Možná 
si dáte kontrolovaně jen dvě kostičky a všechno 
je ok. Pokud takovou disciplínu ale nemáte, tak to 
s  tou čokoládou na dosah bude utrpení. Možná 
by bylo jednodušší ji tam nemít a nevystavovat se 
tomu nutkání. S technologiemi je to podobné. Buď 
všechny ty možnosti máte na dosah ruky a vydržíte to, 
ovládáte sebe, nutkání a zvědavost, nebo to nedáte. 

je potřeba klasického šéfa ponechat. Třeba v krizovém 
managementu. Nebo si představte elitní jednotku 
vojáků, kteří se dohadují, kudy ustoupit z boje. 
V takových situacích není čas a prostor na demokracii. 
Někdo prostě musí zavelet, ukázat směr a jde se. 

S jakými argumenty ze strany odpůrců agilního 
vedení se setkáváte?

Že je to blbost a že to u nich nemůže fungovat. Blbost 
to není a fungovat to může. Je nutné ale vědět, co od 
agilního řízení očekáváte, a používat selský rozum při 
jeho zavádění. 

A co na agilitě nejvíce oceňují její příznivci 
a propagátoři? Jaká pozitiva zmiňují klienti, kteří 
už si agilní vedení vyzkoušeli? 

Nejčastěji je to vyšší přidaná hodnota a smysl v tom, 
co dělají, vyšší efektivita práce a průběžné zlepšování 
procesu.

„Po každém virtuálním výletu přichází návrat do vlastní reality. To se nám ale moc nechce. Nikdo nechce řešit 
problémy. Každý je máme, ale v online si je navzájem neukazujeme.“

„Celý online je vyladěný tak, aby sebekontrola byla téměř nemožná. Pokud zařízení neovládáte a ono ovládá 
vás, tak existují aplikace, které vám přístupy dokážou blokovat nebo limitovat.“
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SLEDUJTE NÁS
NAJDETE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

Zákaznické centrum
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https://www.facebook.com/topvision
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