
CVETNET – 1. část workshopu

Reverzní mentoring 
a 

Vzájemné učení 



• Více než 40% pracovních míst v Evropě se 

díky digitalizaci dramaticky změní

• 12% všech pracovních míst je ohroženo 

automatizací

• do roku 2030 bude zapotřebí o 50% více 

technologických a 25% více sociálních a 

emocionálních dovedností (studie WKÖ 
„Foresight Bildung der Zukunft 2030)



SILNÉ STRÁNKY KOMUNIKACE A VEDENÍ CHARAKTERISTIKY TÝKAJÍCÍ 

SE UČENÍ

TRADICIONALISTÉ

(1925–1945)*

Zkušenosti, sociální 

dovednosti, vysoká 

pracovní morálka.

Osobní komunikace; vedení 

založené na hierarchii; 

participativní řízení, 

objasnění významu aktivity.

Tradiční; vzdělávání na 

základě dovedností; nízká 

orientace na cíle vzdělávání

SILNÁ POVÁLEČNÁ 

GENERACE (BABY 

BOOMERS)

(1946–1964)*

Asertivita, sociální 

dovednosti, dobrá 

schopnost týmové 

spolupráce.

Vedení zaměřující se na 

konsensus, ukazování 

příležitostí k rozvoji, aby se 

předešlo demotivaci.

Nízká orientace na cíle 

vzdělávání; zlepšování 

dovedností prostřednictvím 

odborné přípravy mimo 

pracoviště; tradiční 

vzdělávací intervence.

GENERACE X

(1965–1980)*

Orientace na 

výsledky, flexibilita, 

odolnost vůči stresu.

Jasné cíle a vedení; 

komunikace 

prostřednictvím nových 

médií.

Vysoká orientace na cíle 

vzdělávání v souvislostech; 

celoživotní (průběžné) 

vzdělávání.

GENERACE Y

NEBO MILENIÁLOVÉ

(1981–2000)*

Schopnost inovovat, 

flexibilita, 

multitasking.

Komunikace 

prostřednictvím nových 

médií; silné a vizionářské 

vedení vzhledem k nepříliš 

dlouhým pracovním 

zkušenostem.

Zaměření na spolupráci; 

vizuální; ne tradiční; 

zkušenostní; kolektivní 

reflexe; osobní rozvoj.

GENERACE Z NEBO 

GENERACE 2020

(2001 – SOUČASNOST)

Napojeni na sociální 

sítě, zanícení, 

multitasking.

Virtuální komunikace; jasné 

cíle a rozumné požadavky; 

komunikace 

prostřednictvím sociálních 

sítí.

Technologické vzdělávání; 

vizuálně vylepšené 

vyučovací metody; 

vzdělávání mimo učebnu; 

zvídavost, pokud jde o 

vzdělávání ve světě.



Digitální domorodci vs. Digitální 
přistěhovalci

• Digitální domorodci: 

nejmladší zaměstnanci, co se 

v digitální době narodili

• Digitální přistěhovalci: 

starší zaměstnanci, kteří si 

museli zvykat







CVETNET
Reverzní/“obrácený“mentoring

Příručka pro školitele
Květen 2021



I. Úvod

Co je mentoring? 

I.I. Význam: Reverzní mentoring jako 
metoda dalšího vzdělávání 

Učební pyramida 
…obráceně 

Tradiční mentoring vs Reverzní mentoring

Dlouholetý zkušený personál 

Podpora 

Nový zaměstnanci 

Mladý personál s technickými 

znalostmi 

Podpora 

Zkušený personál …    zájem o 

znalosti / dovednosti 

MENTOR                   MENTOROVANÝ



I. Úvod Výhody reverzního mentoringu

ŠKOLITEL / MENTOR

• Rozvoj manažerských dovedností

• Organizační schopnosti 

• Efektivní komunikace

• Osvojení pracovních a firemních 

hodnot a postupů

• Posílení mezilidských vztahů a vazeb

ŽÁK / MENTOROVANÝ

• Osvojení odborných znalostí, dovedností

• Vnímání hodnoty nových pracovníků ve 

firmě 

• Komunikace napříč generacemi

• Rozšíření sociální sítě 

• Posílení mezilidských vztahů a vazeb 

ORGANIZACE

• Podpora talentů

• Sociální spravedlnost a rozmanitost

• Využívání nových technologií (Průmysl 

4.0)

• Pochopení trendů a potřeb zákazníků 

• Inovace 



II. Jak zorganizovat 
„OBRÁCENÝ“ mentoring s 
cílem vzdělávání? 

II.I. Kroky

 Definujte cíl

 Vyberte účastníky 

 Začínáme!

 Pravidelné setkávání 

 Závěrečné hodnocení 

Reserved space for partner logo. Example



II. Jak organizovat reversní mentoring? Definujte cíl 

 Určete zaměření projektu reverzního 

mentoringu

 Obecné cíle  Cíle učení, vzdělávací cíle 

 Stanovte dobu trvání reverzního 

mentoringu

 Definujte cíl 

 Vyberte účastníky

 Začínáme! 

 Pravidelné setkávání 

 Závěrečné hodnocení 



II. Jak organizovat reversní mentoring? Vyberte účastníky

• Otevřená komunikace s účastníky 

• Seznam potenciálních účastníků

• Shromažďujte informace o potenciálních 
účastnících

• Přiřaďte mentora / školitele k žákovi 

• Seznam finálních párů účastníků

 Definujte cíl 

 Vyberte účastníky 

 Začínáme 

 Pravidelné setkávání

 Závěrečné hodnocení 



II. Jak organizovat reversní mentoring? Vyberte účastníky

POTENCIÁL ÚČASTNÍKŮ SE ZPĚTNÉHO HODNOCENÍ

Jméno: Datum:

Odpovědi na následující otázky:

• Jaký je Váš LinkedIN URL?

• Chcete být školitel, žák či oboje?

• Jaká je Vaše současná pozice?

• Jaké jsou vaše nejsilnější stránky?

• Ve kterých oblastech se chcete rozvíjet?

• Co je první, co chcete z tohoto mentorství dostat?

• Pokud byste se museli popsat ...

• Jaké jsou některé výzvy, kterým ve své roli v současnosti čelíte a snažíte se je překonat?

• Co pro vás znamená mentorství?

Pokyny: Označte pomocí X úroveň znalostí a dovedností v následujících oblastech

1-žádné 2-základní 3-střední 4-pokročilý 5-expert

Například: Digitální kompetence

• Digitální kompetence 1

• Digitální kompetence 2

• Digitální kompetence 3

Například: Digitální nástroje

• Digitální nástroje 1

• Digitální nástroje 2

• Digitální nástroje 3

• Digitální nástroje 4

 Definujte cíl 

 Vyberte účastníky 

 Začínáme 

 Pravidelné setkávání

 Závěrečné hodnocení 



II. Jak organizovat reversní mentoring? Začínáme

• Příjemná komunikace

• Zásady reverzního mentoringu

• Obecný cíl stanoven

• Pokyny pro spuštění 

• Rámec pro stanovení mentorských cílů

 Definujte cíl

 Vyberte účastníky

 Začínáme!

 Pravidelné schůzky

 Závěrečné hodnocení

Doporučuje se základní školení mentorů 



II. Jak organizovat reversní mentoring? 

PRINCIPY REVERSNÍHO MENTORINGU / PRINCIPLES FROM THE REVERSE MENTORING

JAK BÝT DOBRÝ ŽÁK? JAK BÝT DOBRÝ LEKTOR / MENTOR?

 Stanovte si své cíle s pomocí svého mentora.

Použijte rámec pro stanovení cílů mentorství.

 Pomozte stanovit účastníkovi jeho cíle. Použijte

rámec pro stanovení cílů mentorství.

 Buďte otevření svým potřebám. Poskytněte

svému mentorovi přehled o svých očekáváních a

aspiracích.

 Trpělivě naslouchejte a dávejte zpětnou vazbu k

aspiracím Vašeho svěřence.

 Přijďte na každé setkání s plánem, protože Váš

mentor potřebuje znát Vaše potřeby, aby Vám

mohl poskytnout zpětnou vazbu nebo rady.

 Sdílejte zkušenosti a raďte. Je to nutnost, vaše

znalosti jsou důležité.

 Převezměte odpovědnost za své vlastní učení.

Udělejte si úkoly a pokračujte v doporučeních

mentora, jako je čtení knih, poslech podcastů.

 Doporučte další postup a zdroje: knihy, události,

podcasty, weby, blogy ...

 Dbejte na zkušenosti a rady mentorů. Nebuďte

defenzivní, protože Váš mentor Vám chce

pomoci.

 Podporujte nezávislost. Připravujete půdu pro

přirozený a trvalý růst Vašeho svěřence.

 Učte se a bavte se. Být žák by mělo být pro Vás

přínosné.

 Nastolte důvěru a otevřenost. Inspirujte a

podporujte svého účastníka, aby dosáhl cílů

spojených s více výzvami.

 Vzájemná důvěra je jasná.  Vzájemná důvěra je jasná.

Začínáme – Principy reverzního mentoringu

 Definujte cíl

 Vyberte účastníky

 Začínáme!

 Pravidelné schůzky

 Závěrečné hodnocení



II. Jak organizovat reversní mentoring? Začínáme – Stanovení mentorských cílů

RÁMCOVÉ STANOVENÍ PRO MENTORSKÉ CÍLE / MENTORSHIP GOAL-SETTING FRAMEWORK

ČÍSLO SETKÁNÍ: DATUM:

JMÉNO ŽÁKA:

OBECNÝ CÍL REVERZNÍHO MENTORINGU:

1. ZOBRAZTE SVÉ CÍLE

a) Za 5 minut napište své cíle:

a) Prohlédněte si, vyberte prioritní cíle, které chcete formalizovat.

2. VYBERTE SMART CÍL (konkrétní, měřitelný, dosažitelný, relevantní v konkrétním čase):

3. VYTVOŘTE TŘI FÁZE PRO KAŽDÝ CÍL

a) Fáze 1: Cílem je udělat jen krok. Usnadněte to. Příklady: registrace pro dvě síťové

události; stáhněte si aplikaci pro smartphone.

b) Fáze 2: Poskytuje „rozvoj“ cíle. Fáze hlavní akce. Příklady: setkání se dvěma vedoucími

pracovníky; používat aplikaci po dobu 10 minut každý den.

c) Fáze 3: Seznamte se s tím. Udělejte z toho zvyk. Příklady: Posílejte e-maily lidem, se

kterými jste se setkali, a získejte zpětnou vazbu od událostí v síti; zachovat nový zvyk

používání aplikace.

 Definujte cíl

 Vyberte účastníky

 Začínáme!

 Pravidelné schůzky

 Závěrečné hodnocení



II. Jak organizovat reversní mentoring? Začínáme – Lektorský trénink 

PRVNÍ MODUL: PŘEDSTAVENÍ (mentor a žáci)

• Co je reversní/“obrácený“ mentornig?

• SMART CÍLE

• Pouto? / The bond

• Průběžný a povzbuzující dialog

DRUHÝ MODUL: VZTAH DŮVĚRY (mentor)

• Seznámení s žáky

• Vytvoření předpokladů pro sdílení znalostí a postupů

• Komunikační dovednosti

TŘETÍ MODUL: PRAXE (mentor, skupina žáků)
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 Definujte cíl

 Vyberte účastníky

 Začínáme!

 Pravidelné schůzky

 Závěrečné hodnocení



II. Jak organizovat reversní mentoring? Pravidelné setkávání

• Společné nastavení plánu, určení místa atd. 

• Nastavení cílů 

• Sdílení zkušeností, znalostí, dovedností a 
poradenství 

• Úkoly a zdroje pro účastníky 

• Výměna informací a plánování

 Stanovení cílů

 Vyberte účastníky

 Začínáme!

 Pravidelné schůzky

 Závěrečné hodnocení



II. Jak organizovat reversní mentoring? a) Vyberte účastníky

ZPĚTNÝ MENTORINGOVÝ PRACOVNÍ LIST

ČÍSLO  SETKÁNÍ:                                                                      DATUM: 

JMÉNO ŽÁKA:

JMÉNO LEKTORA:

Došlo k uvítání na začátku zasedání? ANO/NE

Byl vztah přezkoumán? / Has the relationship been 

reviewed?
ANO/NE

Definujte SMART cíle setkání:

Jaké aktivity navrhl lektor žákovi? 

Jaká doporučení poskytl lektor žákovi? 

Uveďte výsledky učení účastníka. 

Žákovy závazky/úkoly před dalším setkáním.

Jaký charakter vzájemné vazby během setkání převažoval? 

Prvky zlepšení na základě probíhajícího mentoringu:

Další poznámky / Other comments:

 Stanovení cílů

 Vyberte účastníky

 Začínáme

 Pravidelné schůzky

 Závěrečné hodnocení



II. Jak organizovat reversní mentoring? Pravidelné schůzky 

Dotazníky a rozhovory 

Dosažení obecného cíle

Spokojenost účastníků

Učební potřeby a výsledky

 Stanovení cílů

 Výběr účastníků

 Začínáme!

 Pravidelné schůzky

 Závěrečné hodnocení



HODNOTICÍ OTÁZKY PRO MENTORY A MENTOROVANÉ

Jméno mentora

Jméno mentorovaného

Doba konání pravidelných schůzek:

CÍLE

Podařilo se dosáhnout obecného cíle procesu?

Uveďte své výsledky učení.

Domníváte se, že se jedná o bezpečný vztah, ve kterém se můžete rozvíjet?

Potřebuji více:

Potřebuji méně:

Další komentáře nebo zjištění:



Příklady a případové studie:

• Společnost AXA – od r. 2014

• Přiblížit starším generacím 

• Studie v příručce str. 22



Vaše zkušenosti?



Vzájemné učení



I. Úvod Výukový metoda „vzájemné učení“

Co je vzájemné učení?

Vzájemné učení je metoda učení mezi rovnými, kde účastníci komunikují tak, 
aby zlepšili své odborné kompetence.



I. Úvod Dynamika tréninku – Vzájemné učení

Different
points of view

Different
experiences

Different
thoughts



I. Úvod Dynamika tréninku – Vzájemné učení



I. Úvod Dynamika tréninku – Vzájemné učení

Očekávali se následující výsledky učení této dynamiky 

vzájemného učení: 

 Povědomí o problémech spojených s digitální transformací 

 Seznámení s různými strategiemi digitální transformace

 Seznámení s odlišnými zkušenostmi různých firem

 Seznámení se správnými a nesprávnými postupy při digitální 

transformaci

 Prevence chyb

 Lepší pochopení digitalizačních procesů

 Lepší pochopení faktorů potřebných pro dosažení úspěšné 

digitální transformace 

 Lepší pochopení potřeb týmu, pokud jde o nezbytné 

dovednosti a rekvalifikaci v souvislosti s digitální 

transformací.



I. Úvod Dynamika tréninku – Vzájemné učení

Na závěr vzájemného učení každý účastník vysvětlil, co si z akce

odnesl a co se naučil:

1. Co to je digitální transformace a k čemu slouží?

2. Prochází vůbec naše firma digitální transformací? Vlastní

zamyšlení nad tím, co skutečně je digitální transformace.

3. Je moje organizace na transformaci zralá? Digitální zralost

kultury organizace.

4. A jak probíhá proces transformace? – Fáze procesu digitální

transformace.

5. Které oblasti je nejvhodnější transformovat jako první.

6. Jaké technologie mi v transformaci pomůžou?





II. Jak organizovat vzájemné 
učení s cílem učit se?

Kroky:

 Před aktivitou
 Během aktivity
 Po aktivitě

Reserved space for partner logo. Example

Před Během Poté



II. Jak zorganizovat vzájemné učení? Role a odpovědnosti

 Projektový manažer

 Facilitátor

 Účastníci

 Host



II. Jak zorganizovat vzájemné učení? 1. Před aktivitou

Před Během Poté

Stanovit cíl

Vybrat účastníky

Zdroje

Vybrat facilitátora

Komunikace



II. Jak zorganizovat vzájemné učení?

Před Během Poté

Stanovte cíle

CVETNET Challenges

Digitální transformace

Týmová mezigenerační spolupráce

1. Před aktivitou



II. Jak zorganizovat vzájemné učení?

Před Během Poté

Výběr účastníků

Skupina 10 -15

Stejný/rozdílný tým

Věk?

Znalosti?

Po
d

le
 s

ta
n

o
ve

n
ýc

h
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ílů

1. Před aktivitou



II. Jak zorganizovat vzájemné učení?

Před Během Poté Zdroje

Výukový materiál?

Místnost/prostor

Datum

1. Před aktivitou



II. Jak zorganizovat vzájemné učení?

Před Během Poté

Výběr facilitátora

Pokládání otevřených otázek

Shrnutí klíčových myšlenek

Potřebné dovednosti

1. Před aktivitou



II. Jak zorganizovat vzájemné učení?

Před Během Poté

Jak komunikovat aktivitu

CO - KDE - KDY - PROČ

1. Před aktivitou



II. Jak zorganizovat vzájemné učení?

CÍLE

Témata školení.

ÚČASTNÍCI

Počet účastníků

Sdílený obsah

Heterogenní proměnné mezi účastníky?

Střet zájmů mezi účastníky

Jsou firmy, ze kterých účastníci přicházejí, zhruba stejně velké?

Jsou ke školení přizváni hosté?

FACILITÁTOR

Je seznámen s dynamikou školení?

Je seznámen s požadovaným cílem školení?

Je seznámen s délkou školení?

Potřebuje účastníků předat nějaké matriály?

Umí moderovat a pokládat otevřené otázky?

ZDROJE

Máte program školení?

Kde se školení bude konta?

Přístupnost: účastní se někdo, kdo má jakékoli omezení např. Pohybové nebo

problémy se zrakem…?

Potřebujete nějaké didaktické materiály?

Máte prezenční listinu?

KOMUNIKACE

Rozhodli jste se, jak budete s účastníky školení komunikovat?

Jaké jsou časové intervaly pro komunikaci?

Je host seznámen s tématem školení?

Před Během Poté

1. Před aktivitou



2. Během aktivityII. Jak zorganizovat vzájemné učení?

Před Během Poté

Vysvětlete cíle

Kontext metodiky - Pravidla

Představení účastníků

Prostor pro vyjádření

Klíčové myšlenky

Výstupy učení



Příklad programu školeníII. Jak zorganizovat vzájemné učení?

 Uvítání účastníků, seznámení s programem školení a metodikou.

 Vysvětlení cílů, kterých chceme během školení dosáhnout

 Stanovení úlohy účastníků a zapojení facilitátora

 Představení účastníků.

 Výměna zkušeností a znalostí. Prostor pro otázky a odpovědi.

 Prostor pro debatu. Pokud nevznikne spontánně, facilitátor vybídne

 15 minutová přestávka (nesmí interferovat s debatou).

 Jakmile jsou prezentace a debaty ukončeny, facilitátor pobídne účastníky k závěrečnému shrnutí.

 Rozloučení se s účastníky.

 Facilitátor si udělá pár poznámek o školení.

Před Během Poté



Příklad kontrolního listu facilitátoraII. Jak zorganizovat vzájemné učení?

PRACOVNÍ LIST FACILITÁTORA

DATUM ŠKOLENÍ:

FACILITÁTOR:

TÉMA ŠKOLENÍ. Popište:

POSTŘEHY

• Kolik účastníků bylo na školení?

• Zhodnoťte, škálou od 1 do 10, do jaké míry došlo k výměně zkušeností a znalostí

• Zhodnoťte, škálou od 1 do 10, do jaké míry se zapojil facilitátor

• Difficulties for collaboration

• Bylo dosaženo plánovaných výsledků?

• Byly položeny prohlubující otázky?

• Jak probíhala komunikace mezi účastníky?

• Povedlo se navodit atmosféru otevřenosti a důvěry?

DALŠÍ POZNÁMKY

Před Během Poté



II. Jak zorganizovat vzájemné učení? 3. Po aktivitě

ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ VZÁJEMNÉHO UČENÍ

Jak hodnotíte metodiku využitou během školení (výměna zkušeností a následný

dialog)?

1 2 3 4 5

Co byste to vylepšili?

Splnilo školení vaše očekávání?

Co vám chybělo?

Do jaké míry můžete uplatnit získané vědomosti ve své společnosti?

1 2 3 4 5

Ohodnoťte, prosím, úroveň školení a komunikace

1 2 3 4 5

Celkové hodnocení školení

1 2 3 4 5

Před Během Poté



U jakých dalších témat si 
dokážete představit využití 
těchto metodik ve vaší firmě?



Tipy na začátek:

• Co už o tématu digitální 
transformace v rámci firmy 
víme?

• Držte se hlavní myšlenky, ale 
zjednodušte proces

• V malých firmách začněte na 
poradách

• Při určení cílů naporcujte slona



Děkujeme za pozornost a těšíme 
se 29.září!

Sdílejte efektivně know-how ve své firmě II. On-
line webinář zdarma | Hospodářská komora ČR

www.cvetnet.com

https://www.komora.cz/event/%f0%9f%94%b4-sdilejte-efektivne-know-how-ve-sve-firme-ii-on-line-webinar-zdarma/

