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1- Digitální mezera - zaměření na digitalizaci a nové vzdělávání1
Otřesy na trhu práce
Covid19 má bezesporu od března 2020 velký vliv na trh práce; jeho vliv byl v mnoha zemích
ještě dramatičtější během druhého lockdownu. Nejen kvůli němu však polovinu dnešních
třicátníků čeká v průběhu jejich pracovního života kompletní přeorientování. Jejich stará
práce bude za deset až patnáct let zastaralá. Stávající pracovní profily a kvalifikace se
dramaticky změní nebo zcela zmizí.
Důvodem je automatizace, umělá inteligence a postupující digitální transformace ve všech
odvětvích bez výjimky.
Během příštích 30 let bude ovlivněno 50 % všech činností v odvětví průmyslu a služeb. To je
paradoxně doprovázeno postupným nedostatkem kvalifikovaných pracovníků.
Je to proto, že budoucí práce vyžaduje budoucí dovednosti, které má dnes jen malá část
zaměstnanců.
To ohrožuje zaměstnance a ochromuje konkurenceschopnost podniků.

Proč je právě teď ten správný čas na digitální školení?
Jediným východiskem z tohoto dilematu je intenzivní školení a zvyšování kvalifikace
zaměstnanců. Inzeráty na pracovní místa se již mění. Nedostatek digitálních dovedností již
existuje a má negativní dopad na podniky. Podniky již dnes masivně poptávají nové knowhow na pomezí klasických úkolů, digitálních technologií a v oblasti tzv. „nové práce“. Trh
práce ani jejich vlastní zaměstnanci tuto poptávku neuspokojují.
Mnohé z těchto problémů lze vyřešit pomocí digitálních forem a obsahu vzdělávání. Lze je
rychle zavést, jsou snadno rozšiřitelné a lze je bez většího úsilí přizpůsobit různým časovým a
výukovým formátům. Od malých jednotek na chytrém telefonu cestou do práce až po
pokročilé školicí semináře se Zoomem nebo MS Teams ve večerních hodinách nebo o
víkendu.

1

Kurt Jeschke, Trend Study Upskilling 2020, https://www.business-punk.com
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Které oblasti odpovědnosti se ve firmách objeví v budoucnu?
Oblasti IT a technologií jsou stále aktuálnější, ale patří také již k základním znalostem.
Základním požadavkem je klíčová kvalifikace v oblasti digitálních technologií (témata jako
umělá inteligence, analýza dat a big data, online a sociální média, digitální obchodní modely
nebo práce s moderními ERP systémy).

Jaké tvrdé a měkké dovednosti k tomu potřebujete?
Tvrdé dovednosti budoucnosti se zaměří na technologické dovednosti, např. správu síťových
IT systémů nebo vytváření decentralizovaných databází pomocí technologie blockchain.
Kromě toho jsou stále důležitější i digitální dovednosti v oblasti marketingu a komunikace
nebo managementu a ekonomiky.
Měkké dovednosti doplňují technický vývoj. V digitálním pracovním prostředí jsou stále
důležitější „měkké“ dovednosti, jako je orientace na tým, schopnost řešit problémy a
kreativita.
Pokud jde o vedení, nejdůležitějšími tématy jsou vzdělávání a školení v oblasti rozvoje
zaměstnanců, prevence stresu a delegování/uvolňování. To ukazuje, že vedoucí pracovníci
považují za obzvláště nutné zvýšit kvalifikaci svých zaměstnanců.

Jak mohou firmy v tomto ohledu podpořit své zaměstnance?
Opatření by měla být konkrétně zaměřena na příslušné nedostatky v dovednostech. Jinými
slovy, ne jenom tak ledajaké školení, i když se zdá, že je to rychlá výhra za rozumnou cenu.
Poté je třeba porovnat současné know-how zaměstnanců a zvolit nejlepší školicí opatření.
Kromě toho je důležité: Poskytnout čas na opatření, nastavit vědomé pobídky a - což je ještě
důležitější - informovat o nutnosti dalšího vzdělávání. Podle studie často chybí
informovanost, zejména v malých podnicích.

Na trhu neexistuje systematická struktura dalšího vzdělávání v oblasti budoucích
dovedností2

2

Tobias Enders, Viktor Hedinger a další, studie McKinsey 2019
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Jak již bylo zmíněno, existují mezery, pokud jde o další vzdělávání v budoucích dovednostech.
Podle průzkumu, který provedl McKinsey Global Institute, se 75 % dotázaných společností
domnívá, že další vzdělávání jejich zaměstnanců je nezbytné pro zaplnění budoucí mezery
v kvalifikaci. Pouze polovina zaměstnanců podniků má dostatečnou kvalifikaci v
mezioborových dovednostech, i když za pět let bude potřeba dvakrát více zaměstnanců s
těmito dovednostmi. Analýza současných iniciativ ukazuje, že by podniky mohly nabídnout
konkrétnější nabídky nebo pobídky pro další vzdělávání v oblasti budoucích dovedností.

2- Přístupy k odstranění budoucího nedostatku dovedností
Společnosti kladou strategický důraz na rekvalifikaci („upskilling“) svých zaměstnanců. To
znamená další vzdělávání zaměřené na konkrétní předmět a činnost ve stávajícím profilu
úkolu. Může to ale také znamenat další rozvoj směrem k jiné roli ve firmě. Alternativně
mohou organizace využít i mezery v dovednostech, které se uzavírají novým nastavením. Na
rozdíl od USA se však podniky v Evropě zatím stále více zaměřují na rekvalifikaci, aby
odstranily existující mezery ve znalostech.3

Tři metody k odstranění nedostatku dovedností4


Investujte značné prostředky do digitálního školení. Aby manažeři prošli tímto
obdobím nedostatku dovedností, musí začít investovat nejen do digitálních
dovedností současných studentů, kteří se chystají nastoupit do zaměstnání, ale také
do většiny stávajících zaměstnanců. Problémem je však identifikace. Není snadné
předvídat, jaké dovednosti budou potřeba za pět nebo deset let, a začít je učit
studenty již nyní. Současně není snadné identifikovat slabé stránky a chybějící
dovednosti stávající pracovní síly.

3

Tobias Enders, Viktor Hedinger a další, studie McKinsey 2019

4

https://web.stratxsimulations.com/2020/04/07/three-ways-to-close-the-digital-transformation-skills-gap/
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o Příklad: Společnost si uvědomuje, že má nedostatek digitálních dovedností,
což jí působí potíže na trhu. Financuje školicí programy, které jsou
přizpůsobené, zajímavé a důkladné. Zároveň manažeři přehodnocují svůj
stávající e-learningový systém nebo intranet a nacházejí způsoby, jak do jeho
používání začlenit digitální dovednosti. Společnost může vzdělávat své
zaměstnance, zlepšovat jejich digitální dovednosti a zároveň vytvářet úroveň
znalostí a povědomí o podniku. Zaměstnanci se cítí produktivnější a oddanější
práci, protože prošli vzdělávací strategií a dostali se na platformu, na které se
mohou rozvíjet jako profesionálové. Talentovaní jedinci, kteří již ve firmě
pracovali, nyní zjišťují, že mají pozitivní zkušenosti s novými dovednostmi a
mohou nabídnout větší hodnotu firmě, svým kolegům i budoucím členům
týmu.



Reakce na změny. Ve velkých organizacích se často stává, že problémem není
nedostatek digitálních dovedností, ale vztahy mezi vrcholovým vedením a všemi
ostatními podřízenými. S rychlou modernizací odvětví a změnou způsobů práce
mohou zaměstnanci zjistit, že jejich dovednosti jsou ve skutečnosti více digitálně
orientované než organizace, pro kterou pracují, a vedení, od kterého přijímají příkazy.
Některé podniky se zasekly v minulosti, zatímco jejich zaměstnancům ujíždí vlak
digitální transformace.

Podniky se v roce 2020 přizpůsobí novým modelům práce, které zahrnují spolupráci,
otevřenou komunikaci a rychlé sdílení informací. Podniky, které nutí své zaměstnance
sedět za pracovními stoly bez prostoru pro inovace, zpláčou nad výdělkem. Podniky, které
nereagují na měnící se a inovující se svět a které tvrdí „takhle jsme to dělali vždycky“, jsou
jednou z hlavních příčin prohlubující se propasti v digitálních dovednostech.
Překvapivě nízké procento moderních zaměstnanců považuje své šéfy za digitálně
zdatné, což digitální transformaci neprospívá. Kvalitní digitální lídr bude schopen ukázat
náklady, rizika a přínosy digitální transformace v podnikání a navrhnout různé příležitosti
a cesty, kterými by se organizace mohla vydat, a vzdělávat zaměstnance za pochodu.
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o Příklad: Otevřená kancelář může být začátkem velké změny ve firmě. Dřívější
kanceláře ve stylu kójí jsou zastaralé a odstranění těchto zdí je osvobozujícím
krokem, který zaměstnancům umožní začít skutečně spolupracovat. Při
společné práci mohou budovat komunitu, řešit své problémy a vzájemně se
vzdělávat. Zvýšená transparentnost, kreativita a svoboda komunikace vedou
ke zvýšení produktivity a pokroku. Dále pozorujeme, že blahobyt a
spokojenost zaměstnanců souvisí s výsledky a zaměstnavatelé začínají zcela
opouštět kanceláře a organizují školení digitálních dovedností, které umožní
mnoha zaměstnancům pracovat na dálku. Jak se vyvíjí firemní kultura, náhle
se mění i přístup k inovacím a progresivnímu myšlení, stejně jako tvůrčí
výsledky a pověst společnosti. Zaměstnanci se zapojují do digitální
transformace a učí se jí, aniž by si to často uvědomovali. Rodí se kultura
vzájemného učení.



Vytvoření smyčky zpětné vazby mezi personálním oddělením, vedením a externím
vzděláváním. Digitální transformační dovednosti jsou v budoucnu i bezprostředně
potřeba, ale co přesně tyto dovednosti obnášejí, mohou definovat pouze podniky,
které je potřebují. Překážkou, která se objeví okamžitě, je skutečnost, že potřeby
budoucnosti jsou poněkud záhadné. Ve snaze snížit rozdíl mezi tím, kdy se určitá
dovednost stane nezbytnou, a dobou potřebnou k jejímu osvojení, je třeba, aby
personální oddělení sledovalo nedostatek dovedností a co nejdříve zahájilo dialog
nebo mechanismus, který by o tom informoval vzdělávací sféru.
Oddělení lidských zdrojů budou hrát ústřední roli v hnutí za digitální transformační
dovednosti, částečně tím, že budou odhalovat nedostatky, ale také tím, že budou
vybírat ty správné lídry a talenty pro své podniky, aby porozuměli digitálnímu trhu; a
jak může vypadat jeho narušení. Ti samí vedoucí pracovníci a talentovaní pracovníci
musí podporovat své kolegy, aby si vyměnili své digitální dovednosti, a ujistit se, že
věnují čas modernizaci svých schopností, nebo musí digitální vedoucí pracovníci
spolupracovat s personálním oddělením a informovat je o tom, co mají hledat u
nových kandidátů.
V tomto případě nemusí být řešením více školení v oblasti digitálních dovedností, ale
spíše větší transparentnost a komunikace mezi podniky, jejich HR týmy a poskytovateli
vzdělávání. Dokonce i soukromé školicí společnosti, které mohou přijít na kurz do
kanceláře, budou mít prospěch z větší transparentnosti komunikace mezi
personálním oddělením a zbytkem podniku. Dobrým začátkem je vědět, zda existuje
velká potřeba nových dovedností nebo rekvalifikace zaměstnanců, a také přesně
vědět, na jakých dovednostech je třeba v rámci iniciativy pracovat, aby investice
přinesla co nejlepší výsledky.
10
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o Příklad: Na trh přichází nová technologie, která usnadní život. Je ve své
nejprimitivnější a nejranější podobě (např. první veřejně prodávané drony a
to, jak se jejich kvalita za několik let od té doby dramaticky zvýšila) a jen málo
podniků ví, jak funguje, jak vytvořit software, který s ní dokáže pracovat, nebo
jak ji využít ve prospěch podniku. Podniky v tomto rozvíjejícím se
technologickém odvětví spolupracují s místními vzdělávacími zařízeními, např.
se soukromou firemní vzdělávací službou nebo s nejbližší univerzitou. Jakmile
bude poptávka jasná, mohou univerzity v celé zemi začít vytvářet moduly pro
určité kurzy, které se mohou zabývat touto novou technologií a začít o ni
získávat zájem a dostatečnou kvalifikaci pro její rozvoj. Vzhledem k tomu, že
tito studenti dokončují univerzitu nebo jiné vzdělávací cesty, jsou již s touto
technologií dobře obeznámeni a mohou zaplnit mezeru v dovednostech,
kterou pociťují různá průmyslová odvětví.

Rozdíly v digitálních dovednostech z mezinárodního hlediska

Zdroj https://www.oxalispulse.com/digital-training/ 2020
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3 - Pracovní síla po pandemii5
Podle celosvětového průzkumu společnosti McKinsey, kterého se zúčastnilo 800 vedoucích
pracovníků, se také zdá, že nás čeká převratné období změn na pracovišti. Příčinou je zrychlující
se automatizace, digitalizace a další trendy v podnikání. Některé výsledky jsou uvedeny níže:

Výsledky globálního průzkumu McKinsey 2020

5

Průzkum společnosti McKinsey mezi vedoucími pracovníky ve světě 2020

12
Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise.
Tato publikace vyjadřuje pouze názory autora a Komise nenese odpovědnost za případné využití informací v ní obsažených.

5 digitálních dovedností definovaných EU6
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V roce 2015 Evropská unie definovala pět klíčových digitálních dovedností:
Zpracování informací (vyhledávání, sdílení a úprava dat), komunikace (komunikace a spolupráce
s ostatními pomocí digitálních nástrojů), tvorba obsahu (vytváření nebo programování nového
digitálního obsahu), bezpečnost (schopnost chránit zařízení i sebe sama) a řešení problémů
(identifikace problémů a vývoj nových řešení). V Rakousku byl tento model doplněn o šestou
úroveň, a sice základy, které popisují základní dovednosti a základní přístup k digitálním
zařízením a jejich ovládání (BMDW 2018).

4 - Digitální potřeby firem v oblasti lidského kapitálu
Úvod7
V rámci projektu Erasmus+ CVETNET „Sítě CVET zvyšují kvalifikaci zaměstnanců a mentorů
malých a středních podniků překonáváním generačních a digitálních rozdílů“
[CVET4Future.Net/CVENTNET] provedla společnost WIFI International a její projektoví partneři
online průzkum, v němž se dotazovala malých a středních podniků na výzvy a dopady krize a
pandemie Covid19 na jejich podnikání a zaměstnance. Společnosti byly požádány, aby
posoudily vzdělávací potřeby podnikatelů a zaměstnanců v oblasti digitální transformace podle
svého generačního složení a odvětví.
Kromě toho byli manažeři malých a středních podniků ze čtyř zemí dotazováni na zkušenosti
získané během krize Covid19, kdy museli čelit náhlým digitálním požadavkům všeho druhu, a
na současné záměry nebo strategie digitalizace svých podniků.

Současné digitální dovednosti zaměstnanců8
62 % manažerů zjistilo, že jejich zaměstnanci mají dostatečné digitální znalosti, 28 % to bylo
lhostejné a 10 % zjistilo, že jejich zaměstnanci mají značnou potřebu školení. Základní digitální
dovednosti zaměstnanců - podle manažerů - jsou z 92 % informační a datové kompetence a
také digitální týmová práce.
85 % uvedlo obchodní administrativu a řízení kanceláří, 81 % digitální marketing a komunikaci.
Pro zaměstnance byl velmi důležitý e-learning nebo využívání systému pro řízení e-learningu
(75 %). Pokud jde o kybernetickou bezpečnost a informační technologie včetně síťové techniky
a ochrany dat, 73 % z nich mělo dostatečné znalosti. Pro 62 % bylo důležité digitální řízení a
hodnocení lidských zdrojů, někteří uvedli, že pouze 58 % jejich zaměstnanců má kvalifikaci v
oblasti výroby a IT.
Digitální dovednosti zaměstnanců z pohledu jejich manažerů
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Manažeři preferují školení stávajících zaměstnanců v digitálních dovednostech9

Většina manažerů, 83 %, dává přednost školení stávajících zaměstnanců v oblasti digitálních
dovedností před náborem kvalifikovaných zaměstnanců s potřebnými kompetencemi.

Současné digitální dovednosti a generační struktura10
Podle 88 % podnikatelů nejsou digitální dovednosti zaměstnanců otázkou věku, ale osobnosti.
53 % z nich se domnívá, že starším zaměstnancům chybí digitální kompetence, ale 67 % z nich
je otevřeno získávání nových digitálních dovedností. 30 % není otevřeno novým digitálním
7

CVETNET SME Human Capital Needs Conclusions Report 2020 (Zpráva o potřebách lidského kapitálu malých a středních

podniků)
8

CVETNET SME Human Capital Needs Conclusions Report 2020 (Zpráva o potřebách lidského kapitálu malých a středních

podniků)
9

CVETNET SME Human Capital Needs Conclusions Report 2020 (Zpráva o potřebách lidského kapitálu malých a středních

podniků)
10

CVETNET SME Human Capital Needs Conclusions Report 2020 (Zpráva o potřebách lidského kapitálu malých a středních

podniků)
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dovednostem. Většina manažerů uvádí, že jejich společnost má potenciál zlepšit digitální
dovednosti svých zaměstnanců (89 %). 86 % si myslí, že starší zaměstnanci mají prospěch z
digitálních znalostí mladší generace, a 72 % mladých zaměstnanců se rádo podělí o své digitální
znalosti se staršími kolegy. Podle velmi vysokého procenta manažerů (80 %) pracují všechny
generace jako tým a vyměňují si své zkušenosti a digitální know-how.

Další dovednosti potřebné v době digitální transformace11
Průzkum a rozhovory s manažery ukazují, že kromě digitálních dovedností jsou stále více
potřebné i různé měkké dovednosti, a to nejen v oblasti prodeje.



















Flexibilita a přizpůsobení se změnám
Time management
Vzdálená spolupráce s týmem a sociální sítě
Řešení problémů s klienty a v rámci týmu
Techniky vyjednávání online
Řízení vztahů se zákazníky
Řízení vztahů s institucemi
Empatie
Oceňující komunikace
Sebeprezentace online a osobní přístup
Etické dovednosti
Další prodejní dovednosti
Pracovní postupy a procesní myšlení
Kritické myšlení a obecné řešení problémů
Vedení účetnictví a práce s účetním softwarem
Znalost příslušných právních předpisů včetně DPH
Řízení projektu
Individuální koučování na míru

Hlavní překážky vzdělávání v oblasti digitálních kompetencí ve firmách 12

11

CVETNET SME Human Capital Needs Conclusions Report 2020 (Zpráva o potřebách lidského kapitálu malých a středních

podniků)
12

CVETNET SME Human Capital Needs Conclusions Report 2020 (Zpráva o potřebách lidského kapitálu malých a středních

podniků)
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Nedostatek času na
školení Nedostatečný
rozpočet

54%

Chybí jasná strategie /
vyhodnocení
vzdělávacích potřeb
Obava ze ztráty
zaměstnanců kvůli
konkurenci

48%

34%

Současní zaměstnanci
nemají potenciál pro
školení

10%

4%
Ostatní...

10%

54 % společností uvedlo, že nemají dostatek času na školení svých zaměstnanců, dále že nemají
dostatečný rozpočet (48 %) a že nemají podrobnou strategii / hodnocení vzdělávacích potřeb
(34 %). 10 % neuvedlo své důvody a dalších 10 % uvedlo, že se bojí investovat do zaměstnanců
a později je ztratit kvůli konkurenci. Pouze 4 % si myslí, že jejich zaměstnanci nemají žádný
potenciál pro školení.

Způsoby hodnocení potřeb zaměstnanců v oblasti digitálních dovedností13

13

CVETNET SME Human Capital Needs Conclusions Report 2020 (Zpráva o potřebách lidského kapitálu malých a středních

podniků)
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Podnikatelem / Vedením
HR-Manažerem /
Oddělením

74%

Na návrh zaměstnance
Externím odborníkem

25%

Není poptávka po
odborném vzdělávání
zaměstnanců

38%

Není důležitým tématem
pro společnost
7%

2%

6%

5 - Metodika učení v době digitalizace
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Nejlepší metody dalšího vzdělávání v oblasti digitalizace zaměstnanců14

Pokud jde o zaměstnance, nejlepšími metodami dalšího vzdělávání v oblasti digitalizace jsou
blended learning (48 %), těsně následované interními školeními s externími školiteli (47 %). 46
% manažerů považuje za dobrou možnost e-learning, zatímco 34 % uvádí jako správnou
strategii interní školení s interními školiteli. 28 % manažerů upřednostňuje learning on demand
- mikro-učení prostřednictvím videí. Pro 23 % jsou mobilní aplikace vhodným nástrojem
vzdělávání jejich zaměstnanců, zatímco pro 17 % jsou vhodnou variantou otevřená školení v
externích školicích střediscích. 3 % zůstávají nerozhodnutá.

14

CVETNET SME Human Capital Needs Conclusions Report 2020 (Zpráva o potřebách lidského kapitálu malých a středních

podniků)
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Propojení výukových metod s dovednostmi potřebnými v digitálním věku15
Metody výuky, které s největší pravděpodobností podpoří rozvoj znalostí a dovedností, jež
budou zaměstnanci potřebovat v digitálním věku, závisí na řadě faktorů: Povaha žáků a jejich
předchozí znalosti a zkušenosti, požadavky jednotlivých předmětů, institucionální kontext, ve
kterém se učitelé a žáci nacházejí, a pravděpodobný kontext zaměstnání žáků.
Dovednosti potřebné v digitálním věku:





Koncepční dovednosti, jako je řízení znalostí, kritické myšlení, analýza, syntéza, řešení
problémů, kreativita/inovace, experimentální design.
Rozvojové nebo osobní dovednosti, jako je samostatné učení, komunikační dovednosti,
etika, vytváření sítí, odpovědnost a týmová práce.
Digitální dovednosti, které jsou součástí určitého předmětu nebo profesní oblasti a
souvisejí s nimi.
Manuální a praktické dovednosti, jako je obsluha strojů nebo zařízení, bezpečnostní
postupy, pozorování a rozpoznávání dat, vzorů a prostorových faktorů.

Klíčové body pro školitele:







Školitelé musí být schopni identifikovat/rozpoznat dovednosti, které chtějí u svých
studentů v rámci konkrétního kurzu nebo programu rozvíjet.
Tyto dovednosti se často nedají snadno oddělit, ale bývají založeny na souvislostech a
často jsou integrovány.
Školitelé musí určit vhodné metody a kontexty, které studentům umožní tyto
dovednosti rozvíjet.
Studenti budou potřebovat praxi, aby si tyto dovednosti osvojili.
Studenti budou potřebovat zpětnou vazbu a zásahy školitele a ostatních studentů, aby
zajistili vysokou úroveň dovedností nebo jejich zvládnutí.
Je třeba vypracovat strategii hodnocení, která rozpozná a ocení schopnosti studentů a
zvládnutí těchto dovedností.

Pouhá volba konkrétní metody výuky, jako jsou semináře nebo praxe, nestačí. Školitelé musí
studentům poskytnout bohaté vzdělávací prostředí pro rozvoj těchto dovedností, které
zahrnuje kontextovou relevanci a příležitosti k procvičování, diskusi a zpětné vazbě. Školitelé

15

https://www.tonybates.ca/2014/08/10/choosing-teaching-methods-for-a-digital-age/
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proto kombinují různé metody výuky. Pouze jedna metoda, jako jsou transmisivní přednášky
nebo semináře, neposkytuje dostatečně bohaté studijní prostředí pro rozvoj celé škály
dovedností v dané oblasti. Zároveň existují omezení transmisivních přednášek, zejména pokud
jsou používány jako dominantní metoda výuky.
Aby bylo možné na tuto otázku lépe odpovědět, musí se školitelé blíže zabývat koncepcí výuky,
což znamená promyšleně plánovat metody výuky a široké vzdělávací prostředí, které usnadní
rozvoj znalostí a dovedností, jež studenti potřebují.
Výčet uvedených výukových metod není vyčerpávající ani úplný. Cílem je ukázat, že existuje
mnoho různých způsobů výuky a všechny jsou za určitých okolností legitimní. Většina školitelů
kombinuje různé metody v závislosti na potřebách daného předmětu i na potřebách svých
studentů v daném okamžiku.

6 - Motivace zaměstnanců k osobnímu rozvoji v digitalizaci
Zvyšování angažovanosti zaměstnanců a motivace k rozvoji16
Důležitou manažerskou strategií pro motivaci zaměstnanců je povzbuzování a inspirování
týmů. Manažeři by měli projevovat nadšení a vášeň. Zaměstnanci potřebují vědět, že jejich
práce má smysl, že na ní záleží a že jsou pro společnost cenným přínosem. Pomáhá
zaměstnancům, aby se cítili více zapojeni, chtěli přispívat a dokázali pomoci zabránit
prokrastinaci.


16

Poskytněte jasnou vizi. Zaměstnanci musí rozumět vizi a cílům společnosti. Musí
pochopit, jak jejich role přispívá k úspěchu organizace. Na schůzkách zaměstnanců by
se měl pravidelně vést dialog o vizi podniku.

https://blog.logicearth.com/increase-employee-engagement-with-digital-learning

21
Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise.
Tato publikace vyjadřuje pouze názory autora a Komise nenese odpovědnost za případné využití informací v ní obsažených.

Každý zaměstnanec může přispět k dosažení vize a cílů společnosti. Jasná komunikace,
verbální i neverbální, je nesmírně důležitá.


Zaměření na kulturu. Vytvoření kultury odměňování má velký vliv na zlepšení
angažovanosti. Členové týmu by se měli cítit ceněni. Práce zaměstnanců by měla začít
skvělými zkušenostmi při nástupu a pokračovat oceňováním a odměňováním
vynikajících pracovních výsledků. Zaměstnanci potřebují pochvalu za svůj pracovní
výkon.



Budujte si důvěru a respekt u členů týmu tím, že je budete informovat. V případě, že
manažeři musí sdělit špatné zprávy, zaměstnanci ocení upřímné, přesné a včasné
informace. Je důležité udržovat otevřené komunikační kanály mezi všemi úrovněmi
organizace.



Zpětná vazba. Zaměstnanci potřebují pravidelnou a včasnou zpětnou vazbu, která
zvyšuje efektivitu tím, že posiluje pracovní výkon a odrazuje od nežádoucího chování.
Vedoucí pracovníci by měli také získávat zpětnou vazbu od zaměstnanců, což dále
napomáhá snahám o zlepšení provozu. Měly by být řešeny veškeré obavy zaměstnanců.
Manažeři by se měli snažit usnadnit kreativnější přístup k řešení problémů.



Rozvoj manažerů. Manažeři hrají nedílnou roli při zvyšování angažovanosti. Především
musí být manažeři sami angažovaní, aby mohli působit na angažovanost zaměstnanců
ve firmě. Pokud jsou manažeři frustrovaní a nespokojení s některými aspekty své práce,
pravděpodobně nebudou mít pozitivní vliv na zbytek týmu.



Vytvoření plánů rozvoje zaměstnanců. Plány rozvoje zaměstnanců zvyšují spokojenost
s prací a angažovanost zaměstnanců, protože usnadňují kariérní rozvoj
prostřednictvím výuky a učení. Pokud je obchodní činnost pomalá, není důvod
nevěnovat čas školení a rozvoji zaměstnanců. Vedoucí pracovníci by měli přizpůsobit
plán rozvoje každému zaměstnanci. Měli by stanovit čtvrtletní nebo měsíční cíle pro
zaměstnance, aby absolvovali školení potřebné k dosažení nových dovedností nebo
úrovně znalostí.
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Úloha digitálního vzdělávání při posilování postavení zaměstnanců17
Učení a rozšiřování dovedností je účinnou cestou k posílení postavení zaměstnanců. Vzdělávání
pomáhá zaměstnancům lépe se orientovat a být připraveni ve svém oboru. Tito zaměstnanci
se pak mohou neustále učit, neustále se rozvíjet a sdílet své nové dovednosti a znalosti s
ostatními v organizaci.
Vedoucí pracovníci mohou podniknout řadu kroků, které pomohou posílit postavení
zaměstnanců prostřednictvím investic do komplexní digitální vzdělávací knihovny na podporu
rozvoje talentů, individuálních vzdělávacích potřeb a interních rozvojových iniciativ. Spolupráce
s poskytovateli školení s LMS (systémem řízení výuky) a digitálními výukovými programy nebo
hotovými digitálními výukovými programy pomáhají zaměstnancům urychlit rozvoj jejich
dovedností na základě současných znalostí a po předepsaných vzdělávacích cestách k
budoucím rolím.
Vedoucí pracovníci by měli své zaměstnance povzbuzovat, aby se zapojili do sebeřízeného
učení a sebehodnocení. Umožnit lidem, aby se učili dovednosti, které jsou motivováni
zvládnout svým vlastním tempem, vede k větší motivaci k učení. Dobrým příkladem je možnost
práce z domova nebo flexibilní pracovní doba.
Sebehodnocení podporuje jednotlivé zaměstnance v tom, aby převzali odpovědnost za svůj
profesní rozvoj a sledovali svůj vlastní pokrok. Motivuje je k tomu, aby převzali kontrolu nad
svým profesním rozvojem. To vše je usnadněno vytvořením kultury neustálého učení. Manažeři
by měli svému týmu otevřeně sdělit, co je vede a jak uplatňují své nové znalosti a dovednosti.
Měli by ostatním ukázat to, co vidíte vy, že investice do učení se vyplatí.
Manažeři by pak měli povzbuzovat ostatní, aby získané znalosti a dovednosti uplatňovali. To
pomáhá podporovat celoživotní učení a šíří nadšení. Měli by podporovat kulturu komunitního
učení a růstové myšlení založené na inovacích, flexibilitě a přizpůsobivosti. Dobrou metodou je
poskytnout přístup ke vzdělávacím zdrojům a čas na jejich využití.

17

https://blog.logicearth.com/increase-employee-engagement-with-digital-learning

23
Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise.
Tato publikace vyjadřuje pouze názory autora a Komise nenese odpovědnost za případné využití informací v ní obsažených.

7- Digitální transformace ve společnosti Henkel Austria - nejlepší praxe
Celoživotní vzdělávání není ve společnosti Henkel novinkou. Společnost již dříve nabízela svým
zaměstnancům širokou škálu vzdělávacích příležitostí - v oblasti digitalizace, inovací a nových
technologií, a to jak prostřednictvím webových seminářů, tak školení na pracovišti. Novinkou
je, že společnost Henkel vyvinula globální a celopodnikový přístup. V rámci své globální
iniciativy Digital Upskilling se společnost zabývá tím, jak si Henkel stojí v současnosti a zda má
správnou nabídku školení. V budoucnu dojde ke zrušení mnoha pracovních pozic a vytvoření
nových pracovních míst. Společnost Henkel nechtěla zmeškat tento vývoj. Poskytuje proto
svým zaměstnancům znalosti, které budou v budoucnu potřebovat k tomu, aby mohli dobře
vykonávat svou práci.18

Společnost Henkel se v roce 2019 účastnila modelu digitálních kompetencí WKO19
Model digitálních kompetencí je rámec pro rozvoj digitálních kompetencí zaměstnanců v rámci
celé WKO. Popisuje šest oblastí:







Digitální produkce - vydáno v listopadu 2018;
Komunikace a spolupráce - vydáno v únoru 2019;
Bezpečnost IT - vydáno v červnu 2019;
Digital Awareness - vydáno v září 2019;
Informační gramotnost - právě vychází;
Kompetence specifické pro ZK.

1. Projekt trvá jeden rok, má 6 oblastí, každé
dva měsíce se zaměřuje na novou oblast
kompetencí.
2. Online sebehodnocení pro zaměstnance na
intranetu WKO.
3. Výsledky sebehodnocení jsou mimo jiné projednány s vedoucím pracovníkem v rámci
ročního hodnotícího pohovoru, po kterém jsou dohodnuta vhodná další vzdělávací opatření.


18

https://www.henkel.de/spotlight/2019-07-04-digitale-transformation-wie-wir-unsere-mitarbeiter-fit-fuer-die- zukunft-

machen-959304
19
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I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Informace pro manažery
Informace pro zaměstnance
Zahajovací akce
Online sebehodnocení
Diskuse o výsledcích s přímým nadřízeným
Další vzdělávací opatření
Projednání výsledků v rámci ročního hodnotícího pohovoru.

Klíčové faktory úspěchu při zavádění modelu digitálních kompetencí:
1. Zapojte všechny - nikdo by se neměl cítit vyloučený (příliš málo důležitý, příliš starý, ...)
 Online sebehodnocení pro všechny
Všichni zaměstnanci si mohou otestovat své znalosti a akční kompetence
prostřednictvím online sebehodnocení. Pro každou oblast kompetencí obdrží otázky na
úrovních „základní“ a „pokročilý“. Cílem je, aby zaměstnanci v každém případě dosáhli
základní úrovně, pro kterou je třeba správně zodpovědět 66 % otázek na základní
úrovni. V závislosti na oblasti odpovědnosti může být také nutné dosáhnout úrovně
„pokročilý“.
2. Výběr témat.
3. Zapojení vedoucích pracovníků - projekt musí být prosazován podnikatelem/vedením a
podporován vedoucími oddělení.
4. Otevřená firemní kultura: učící se organizace - závazek k celoživotnímu učení, kultura
chyb; např. nadřízení jako vzory - přiznávání chyb, nikdo není dokonalý. Projekt je dobrý
pro zvýšení povědomí o tom, že každý je zodpovědný za svou vlastní úroveň digitalizace.
5. Informujte o angažovaných zaměstnancích a jejich úspěších, např. zmínka na vánočním
večírku, pravidelné zprávy na intranetu, nejčastější dotazy na intranetu (vzor viz níže)
...
Zařazení tématu digitálních dovedností do hodnotících pohovorů nestačí; osobní
oddělení investuje hodně prostředků na průběžnou propagaci projektu; ale výuka se
zlepšila - je třeba více dalšího vzdělávání.

Postup
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Program může běžet neomezeně dlouho nebo jako pevně stanovený projekt. Organizační úsilí
zahrnuje:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Koncepci jako takovou, zřízení pracovní skupiny, pracovní plán atd.
Určení důležitých oblastí kompetencí.
Výběr vhodných testů pro sebehodnocení.
Zapojení vedoucích pracovníků do koncepce, např. pravidelné informování
vedoucím pracovní skupiny.
Provádění interních marketingových opatření.
Zahajovací akce.
Následná opatření.
Měření a dokumentace úspěchů a
Šíření příběhů o úspěších v interních a externích médiích.

Zdroj informací: Mag. Martina Bahardoust-Baumann, rozvoj lidských zdrojů, WKOE WKO
Intranet

Společnost Henkel zavedla program Digital Talents pro nové zaměstnance v roce 202020
Digital Talent Program je 18měsíční vzdělávací program pro mladé profesionály, kteří se chtějí
ponořit do digitálních znalostí a stát se hnací silou transformace.
Společnost Henkel hledá talenty, kteří budou nositeli změny. Digitálně zdatní, nekonvenční
myslitelé, kteří mají zájem přinášet do společnosti Henkel nové výzvy. Uchazeči, kteří již zahájili
svou kariéru a hledají možnost profesního růstu v inspirativním pracovním prostředí - a pozici
se skutečnou odpovědností. Měli by být zapálení pro digitální trendy a mít silnou
podnikatelskou touhu budovat a měnit zaběhnutý systém.
Program nabízí tři samostatné odborné kmeny, z nichž každý vychází ze strategických klíčových
oblastí digitální transformace společnosti: využití Industry 4.0, řízení digitálního podnikání a
umožnění technologií budoucnosti a umělé inteligence. Zaměstnanci si svůj odborný kmen
vybírají na základě svých osobních odborných znalostí, zájmů a profesních zkušeností. V rámci
svého odborného kmene pak budou střídat různé odpovědnosti, projekty, týmy a pobočky.

Využití Industry 4.0

20

https://www.henkel.com/careers/digital-talent-program
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Tento kmen aktivně využívá Industry 4.0 k lepšímu plánování, získávání, výrobě a dodávkám
produktů a řešení společnosti Henkel. Uchazeči budou podporovat společnost Henkel při
digitalizaci jejího globálního dodavatelského řetězce, zlepšování služeb a optimalizaci
výrobních závodů.
Řízení digitálního podnikání
Tento kmen digitalizuje interakci se zákazníky, spotřebiteli, obchodními partnery a dodavateli
společnosti Henkel v oblasti spotřebního i průmyslového podnikání.
Umožnění technologií budoucnosti a umělé inteligence
Tento kmen podporuje a prosazuje digitální iniciativy a inovace s využitím dat, umělé
inteligence a nejnovějších cloudových technologií. Uchazeči budou schopni vyvíjet případy užití
a obchodní modely v rámci vysoce funkčních týmů a pomocí moderních pracovních metod a
nástrojů.
Výhody pro žadatele
Program Digital Talent poskytuje uchazečům po dobu 18 měsíců obrovské zdroje a příležitosti
k významnému profesnímu i osobnímu růstu. Získávají praktické zkušenosti a jsou plně zapojeni
do nejzajímavějších digitálních projektů po celém světě.
Díky pracovní smlouvě na dobu neurčitou mají noví zaměstnanci od prvního dne plnou
zodpovědnost. To je ideální půda, aby se zaměřili na svou cestu k digitálnímu průkopnictví.
Každá cesta je jedinečná. Podle jednotlivých odborných kmenů a pracovních pozic se budou
střídat až čtyřikrát nebo pětkrát v rozmezí tří až šesti měsíců.
Řídí digitální průkopnické projekty
Společnost Henkel chce, aby mladí uchazeči nastoupili do zaměstnání, které je osobně zajímá.
V rámci programu Digital Talent Program mají možnost podílet se na digitální transformaci
společnosti Henkel a zároveň aktivně budovat své individuální odborné portfolio.
Rozšiřují své znalosti o budoucích technologiích
Společnost Henkel dává novým zaměstnancům příležitost pracovat s nejmodernějšími
technologiemi a vysoce kvalifikovanými členy týmu. Jako tvůrce digitální hry bude plnit aktivní
vedoucí úlohu při vytváření špičkových technologií.
Rostou střídáním
Jednou za tři až šest měsíců získají uchazeči novou perspektivu prostřednictvím svého
odborného kmene, který absolvuje až pět rotací. V rámci každého střídání mají možnost
neustále překonávat sami sebe.
Inspirují se svým mentorem
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Společnost Henkel miluje růst nových zaměstnanců! Ti se inspirují mentoringovým programem
s vrcholovým vedením a získávají podporu, rady a tipy od svého osobního kamaráda.
Učí se, jak se stát podnikatelem ve velkém měřítku
Díky mezinárodním učitelům, zbrusu novému kampusu a podnikatelům z celého světa mohou
uchazeči prudce zvýšit své digitální kompetence na H-Farm, jednom z předních evropských
inovačních center. Zúčastní se podnikatelského workshopu, aby své digitální dovednosti
posunuli na vyšší úroveň a otevřeli si nové způsoby práce a společného růstu v rámci týmových
aktivit.
Tvoří pevnou síť
Na své cestě ve společnosti Henkel mají několik příležitostí k navázání kontaktů. Například
prostřednictvím rotace pracovních míst, mentorského programu a komunitní akce Ada. Díky
tomuto profesnímu základu si vybudují udržitelnou síť, která je podpoří v budování vaší kariéry.

Proces podávání žádostí
Protože společnost Henkel chce, aby tato cesta byla pro nové zaměstnance skutečně
inspirativní, potřebuje se o jejich profesních cílech dozvědět co nejdříve. Proto vytvořila
vícestupňový náborový proces, který uchazečům pomůže sdělit společnosti Henkel své
aspirace, které začínají od těch nejširších a stávají se konkrétnějšími.
1. Telefonický rozhovor I: V prvním kroku zástupci personálního oddělení společnosti
Henkel zkontrolují žádost a telefonicky s vámi pohovoří, aby získali první dojem.
2. Videorozhovor: Ve druhé fázi se chce společnost Henkel o nových zaměstnancích
dozvědět více. Vyzve je, aby vstoupili do její online platformy, kde dostanou sadu
otázek, na které mohou odpovědět prostřednictvím videozáznamu.
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3. Telefonický rozhovor II: Ve třetím kroku uchazeči hovoří se svým budoucím manažerem,
který se potřebuje dozvědět více o jejich kariérních ambicích, profesních zkušenostech
a dovednostech.
4. Hodnotící den: V rámci hodnotícího dne mají uchazeči možnost osobně přesvědčit
společnost Henkel o své kreativitě, interpersonálních dovednostech a digitální
zdatnosti v různých fázích. Následně bude dohoda zpečetěna nabídkou a program bude
zahájen.

8- Reverzní mentoring - Rakouská spolková hospodářská komora (WKÖ), Bank
Austria - nejlepší praxe21
Při obráceném mentoringu se role klasického mentoringu obracejí: mladší školí staršího v
tématech, která mladí ovládají lépe než staří.
Cílem reverzního mentoringu je zvýšit celkovou digitální zdatnost ve firmě, přizpůsobit staré
komunikační a pracovní metody požadavkům digitální éry a seznámit starší kolegy a manažery
se světem mileniálů.

Postup obráceného mentoringu
1. Zadání tématu;
2. Zjištění odborných a osobních znalostí mentorů;
3. Vyhlášení tématu s kvízem a výzvou k přihlášení na mentora;
4. Výběr mentorů;
5. Tematický koučink prováděný IT odborníky (mentor pro mentory);
6. Nábor mentees (osobně, prostřednictvím personálního oddělení);
7. Párování mentora a mentora/mentee (vytváření reverzních mentoringových tandemů);
8. Aktuální informace pro mentory ze strany IT odborníků (prohloubení tématu).

I.
Zahájení mentorského partnerství
II.
Pravidelná setkání - max. 6 schůzek za 9 měsíců
III.
Závěrečné hodnocení
IV.
Zprávy o zkušenostech s reverzním mentoringem

Klíčové faktory úspěchu při zavádění reverzního mentoringu
1. Párování pro reverzní mentoring

21
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Mentorský tandem by měl být vytvořen napříč odděleními a hierarchiemi. Ve větších podnicích
obvykle přebírá koordinační kancelář, v níž je WKÖ zodpovědná za personální rozvoj a párování.
Za tímto účelem lze například uskutečnit speed dating. Stejně jako při hledání partnera je cílem
zjistit, zda se k sobě hodíte. Účastníci se vzájemně poznají v rozhovoru, který trvá asi pět minut.
Poté se stůl po stole přesunou k dalšímu potenciálnímu partnerovi. Na konci sezení každý
zhodnotí situaci a rozhodne se, s kým by chtěl provádět reverzní mentoring.
2. Témata
Tandemy si samy stanovují priority a určují rozsah a četnost schůzek. Kromě konkrétního
zacházení se síťovým softwarem, aplikacemi, sociálními sítěmi, webem a novými technologiemi
lze diskutovat také o přístupu mladé generace obecně. Kromě toho lze diskutovat o pracovním
světě a životním stylu mileniálů, jakož i o duchu doby a módních trendech. V neposlední řadě
lze diskutovat o konkrétních tématech, jako je lepší vyhledávání talentů, časově efektivní
nástroje pro spolupráci, koncepce digitálních pracovních postupů nebo aktuální aspekty online
marketingu.
3. Profesionalita
Mentor potřebuje nejen vysokou úroveň odborných znalostí, ale také porozumění, empatii,
komunikační schopnosti a diplomatické dovednosti. Musí umět dobře vysvětlovat, ale
především musí nechat svého svěřence, aby si poradil sám, pokud jde o digitální aplikace.
Vzhledem k tomu, že mentor je obvykle mladý, je velmi užitečné absolvovat školení o metodice
mentoringu. Může vám ji poskytnout zkušený mentor. U větších programů jsou možné i
společné workshopy.
4. Získejte špičkové mentees
Aby byl program interně přijat, musí být oblíbený. Pokud se člen vedení jako první nabídne jako
mentee, ostatní manažeři ho budou přirozeně následovat. Například v rakouské bance Austria
bylo v prvním kole programu přiděleno osmi členům představenstva banky osm mileniálů. Ve
druhém kole se 30 manažerů druhé a třetí úrovně řízení setkalo s mladými zaměstnanci, kteří
v té době nebyli starší 35 let. Ti buď patřili k talentům banky, nebo se účastnili jejího programu
pro absolventy.
5. Zvyšování povědomí manažerů o tom, že digitalizace neznamená delegování práce
6. Digitální gramotnost není generačním problémem - i u manažerů jde o pochopení role (s
digitalizací se úkoly přesouvají z asistentů na manažery, např. schvalování služebních cest;
někteří manažeři si myslí, že to dělá aplikace My Assistant).
7. Nábor mentees
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Mentee potřebuje nejen silný zájem o prezentovaná témata, ale také osobní suverenitu.
Psychologické překážky by se neměly podceňovat. Nechat si něco říct od mladšího člověka není
vždy snadné. Generační konflikty mají mnoho aspektů, které lze částečně vysvětlit čistě
biochemicky. Na jedné straně je tu komplex otec-syn, který hraje příčinnou roli i v otázkách
nástupnictví. Pokud se reverzní mentoring odehrává napříč pohlavími, je třeba vzít v úvahu
ještě něco dalšího: pro dobře vyvinutý mozek alfa jsou mladší ženy především jedna věc: kořist
nebo beta. Oběma případům je třeba se v přípravě mentee věnovat, i když to může být
nepříjemné, a to jasně a stručně, aby se program nevymkl z ruky.
8. Postup
Program může běžet neomezeně dlouho nebo jako časově omezený projekt. Organizační úsilí
zahrnuje:
-

Koncepci jako takovou,
Vytvoření instrukcí,
Zavedení interních marketingových opatření,
Výběr a kvalifikaci vhodných mentorů,
Získání a senzibilizaci mentees,
Zahajovací akce,
Následná opatření,
Měření a dokumentaci úspěchů,
Šíření příběhů o úspěších v interních a externích médiích.
Lze také vytvořit mentorskou komunitu.

Reverzní mentoring není jen program pro velké podniky, ale lze jej zavést i v malé firmě. Mladí
zaměstnanci se dělí o své znalosti a spontánně radí svým nadřízeným nebo vedoucím
pracovníkům v oblastech, ve kterých jsou odborníky, ať už díky škole, koníčkům, talentu nebo
předchozímu vzdělání a odborné přípravě. Ke zlepšení výkonnosti přispívá i vzájemné sdílení
zkušeností.
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Zdroje informací:






Mag. Martina Bahardoust-Baumann, rozvoj lidských zdrojů, WKOE, WKO Intranet
Generationen-Balance im Unternehmen, WIFI Österreich 2018
Generationen-Balance im Unternehmen: Doporučení a praktické tipy pro věkově přiměřené pracovní
prostředí v malých a středních podnicích
Demografie-Check - Tool zur betrieblichen Altersstrukturanalyse und Fachkräftesicherung, WKO 2019
Demography Check - xls-Nástroj pro analýzu věkové struktury firmy a zajištění kvalifikovaných pracovníků

32
Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise.
Tato publikace vyjadřuje pouze názory autora a Komise nenese odpovědnost za případné využití informací v ní obsažených.

9- Vzdělávací cesty pro digitální věk
Nároky na vzdělávací instituce a studenty22
Vzhledem k nedávným globálním událostem se vzdělávací instituce jako důležití aktéři
transformace zamýšlejí nad tím, jak budou fungovat v budoucnosti. Bude třeba se nadále
adaptovat, aby se zajistilo, že budou účinně odpovídat nové realitě. Žáci si také uvědomují, že
získání dobrého vzdělání znamená mnohem více než jen přípravu na konkrétní pracovní pozici.

V současné situaci budou zaměstnanci potřebovat (pře)školení nebo zvýšení kvalifikace,
protože budou čelit nezaměstnanosti nebo nucené změně zaměstnání. Studenti očekávají, že
jejich vzdělání bude trvalé a přenositelné a že jim poskytne široce založené dovednosti a
odborné, oborově specifické znalosti, hodnoty a porozumění. Chtějí, aby získaná osvědčení
splňovala alespoň dva cíle, a to připravit je na zaměstnání a poskytnout jim solidní základy.
Nelineární cesty
Cesty zahrnují dohody o propojení a kreditech, které umožňují studentům postupovat z jedné
kvalifikace na druhou buď automaticky, nebo na základě získání kreditů za úspěšně
absolvované předchozí vzdělávání.
Cesty nemusí být nutně spojité - ve skutečnosti jsou spíše nespojité. Ačkoli mají obecně
tendenci jít jedním směrem, a to nahoru, mohou jít také dolů. Žádná jiná kvalifikace než
doktorát by neměla být považována za „konečnou“. Jednotlivci by měli být podporováni v
návratu k formálnímu studiu, aby si rozšířili nebo obnovili své znalosti a/nebo dovednosti, nebo
aby se dále rozvíjeli v zaměstnání či z důvodů osobního naplnění.
Přístupné cesty poskytují studentům, kteří se pohybují na vyšší a nižší úrovni, možnosti
kariérního růstu a odpovídají koncepci celoživotního vzdělávání.
Jednotlivci se do vysokoškolského studia zapisují z různých důvodů, ale nemusí nutně
postupovat lineárně, aby studium dokončili a absolvovali. Někteří se zapíší do studijního
programu a absolvují jej, poté však zjistí, že jim chybí některé praktické dovednosti, které jim
může poskytnout diplom nebo certifikát nižší úrovně.
Někteří studenti nastupují na denní studium, poté přejdou na částečný režim, změní studium
nebo na určitou dobu odejdou, než ve studiu pokračují. Pro studenty z geograficky odlehlých
nebo venkovských oblastí nebo pro studenty z nížších socioekonomických vrstev s omezenými
22

https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20200717150839625
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zdroji nemusí být přístup k vysokoškolskému vzdělání tak snadno dostupný a jedinou možností
je pro ně počáteční kvalifikace nabízená institucí odborného vzdělávání.

Celoživotní vzdělávání
Mnoho institucí postsekundárního vzdělávání má zásady a postupy, které podporují koncept
celoživotního učení. Zdá se, že méně rozšířená je míra, do jaké uspořádání cest umožňuje
plynulý kariérní růst. Studující se spíše setkávají s nadměrným množstvím byrokratických
překážek nebo s omezeným uznáváním předchozího studia, což k jejich postupu ve vzdělávání
přidává další čas a náklady.

Žáci by měli mít možnost přístupu ke vzdělávacím cestám bez zbytečných a nepružných
překážek. Je třeba jim poskytnout jasné informace o tom, jak se dostat k jednotlivým cestám v
závislosti na jejich individuální kariéře.
Další překážka souvisí se skutečností, že různé úrovně kvalifikace nabízejí oddělené
postsekundární sektory, každý s vlastními očekáváními a standardy zajištění kvality, na které
dohlížejí samostatné orgány.
Instituce, které jsou duálními poskytovateli a nabízejí certifikáty až po doktorské studium, mají
alespoň zavedeny komunikační kanály a fungující opatření, která umožňují relativně hladší
přechody.
Přestože může být náročné překonat labyrint politických, institucionálních a byrokratických
problémů, kterým čelí různé sektory postsekundárního vzdělávání, hlavní úlohou by měla být
podpora úspěšného učení studentů.

Propojení kvalifikací
Většina zemí má národní soustavu kvalifikací (NSK). Uděluje poskytovatelům postsekundárního
vzdělávání pokyny ohledně očekávaných standardů výsledků učení studentů na různých
úrovních vzdělávání, od certifikátu až po doktorát.
Cílem NSK je mimo jiné standardizovat úroveň a kvalitu toho, co je studentům nabízeno nebo
poskytováno.
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Jejím cílem je také zlepšit mezinárodní uznávání kvalifikací, které studenti získávají, usnadnit
přístup k těmto kvalifikacím a jejich přenositelnost pro vzdělávací mobilitu studentů a postup
mezi kvalifikacemi. Hlavním principem NSK je tedy integrace různých úrovní - jejich propojení
a podpora přístupu studentů k jednotlivým úrovním a přechodu mezi nimi.
Jedním z rozhodujících prvků pro zajištění efektivního postupu je návrh učebních plánů, který
by měl zajistit, aby studenti dosáhli očekávaného vzdělání odpovídajícího dané úrovni, jak je
uvedeno v NSK, a umožnit bezproblémovou artikulaci. Je možné, že není praktické, aby na
tvorbě učebních plánů spolupracovali ti, kteří jednotlivé úrovně vytvářejí, ale lepší povědomí o
tom, co je součástí jednotlivých úrovní kvalifikace, by mohlo zlepšit pozici a usnadnit přechod.
To znamená, že všichni, kdo jsou zodpovědní za tvorbu učebních osnov, by měli důkladně znát
očekávání NSK stanovená pro jednotlivé úrovně a podle toho přizpůsobit své studijní programy.
To může do značné míry přispět k uznávání různých cest a k zajištění toho, aby se jednotlivé
úrovně vzájemně doplňovaly.

Přizpůsobení změnám
V současných podmínkách bude více než kdy jindy důležité reagovat na nové myšlenky v
důsledku změn, k nimž dochází v některých profesích i v průmyslu a podnikání a které mohou
vyžadovat rychlé kroky při přepracování nebo doplnění nových programů vyvolaných změnami
na pracovišti, v sociální a ekonomické oblasti.
S tím souvisí i důsledky pro univerzity, technické vysoké školy a rostoucí počet soukromých
poskytovatelů, kteří nabízejí postsekundární kvalifikace.
Ať už je úroveň kvalifikace jakákoli, učební plán by měl umožnit smysluplné vzdělávací cesty a
pomoci omezit zbytečné byrokratické postupy. Z toho vyplývá, že by se vztah mezi kvalifikacemi
různých úrovní a postup k nim měl stát klíčovou součástí plánování a tvorby učebních osnov v
postsekundárním vzdělávání a odborné přípravě.

Jak nabízet osobní vzdělávací cesty v e-learningu23,24
Bez ohledu na téma učení nebo zkušenosti zaměstnanců by učení mělo být osobní záležitostí.
Jak mohou poskytovatelé školení nebo společnosti nabídnout online studentům klíčové

23

https://elearningindustry.com/7-tips-create-personal-learning-paths-elearning

24

https://elearningindustry.com/subjects/elearning-articles/elearning-design-development
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informace a splnit cíle a úkoly a zároveň vyhovět jejich individuálním potřebám a přáním,
zejména pokud máte velkou skupinu?
Vytváření osobních vzdělávacích cest v elektronickém vzdělávání
Osobní vzdělávací cesta je přístup k elektronickému vzdělávání zaměřený na studenta, který
klade důraz na specifické cíle a záměry studenta a také na jeho preference. Vztahuje se také na
cestu, kterou si účastník sám zvolí, například které e-learningové aktivity a cvičení si během elearningu vybere. Každá e-learningová aktivita mu umožňuje lépe porozumět tématu a dává
odborníkům na e-learning příležitost specifikovat styl učení a potřeby jednotlivce. Osobní
vzdělávací cesty dávají studentům kontrolu nad jejich vlastními zkušenostmi s elektronickým
vzděláváním, takže si mohou efektivněji osvojit a udržet si znalosti a dovednosti, které jim
pomohou v reálném světě.

11 tipů, jak vytvořit osobní vzdělávací cesty v e-learningu25,26
1. Zvažte celkové cíle výuky. I při vytváření osobních vzdělávacích cest pro každého
jednotlivého žáka musí být cíle a úkoly kurzu stále nedílnou součástí e-learningu. Klíčem
k vytvoření úspěšné strategie osobní vzdělávací cesty je vytvořit plán, který hladce spojí
základní prvky e-learningového kurzu s potřebami a přáními každého studenta. Kromě
individuálních cílů a úkolů, které si stanovili, musí také odejít z e-learningu se znalostí
klíčových témat. V případě, že se jedná o dlouhodobý vzdělávací cíl, pomáhá jeho
rozdělení do menších úseků udržet motivaci a zapojení online studentů.
2. Klíčové je posílení pravomocí. Aby osobní vzdělávací cesta byla skutečně úspěšná, musí
mít online studující pocit, že mají svůj zážitek z e-learningu pod kontrolou. Toho lze
dosáhnout tím, že si mohou vybrat, které e-learningové aktivity budou absolvovat,
jakým způsobem si osvojí obsah e-learningu, a dokonce i to, které hodnocení elearningu absolvují. Můžete jim například nabídnout možnost vyzkoušet si své znalosti
prostřednictvím online scénářů, s výběrem z několika možností nebo eseje online.
Klíčové je, aby měli pocit, že mají přímý vliv na proces učení, a ne jim říkat, jak, co a kdy
se budou učit.
3. Zdůrazněte význam online sebehodnocení. Kromě povinných hodnocení, která musí
účastníci kurzu absolvovat v průběhu e-learningového kurzu, je také důležité nabídnout
25

https://elearningindustry.com/7-tips-create-personal-learning-paths-elearning

26

https://elearningindustry.com/subjects/elearning-articles/elearning-design-development
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jim online sebehodnocení, které mohou provést sami. Předběžný online test může
sloužit jako výchozí bod pro zbytek e-learningového kurzu. Poskytněte jim jeden nebo
dva kvízy nebo simulace, které jim umožní vyzkoušet si vlastní pokrok a pochopení
znalostí. Připojte rubriku pro sebehodnocení nebo odpovědní list, který jim nabídne
možnost opravit své chyby a získat správné informace. Nezapomeňte je také upozornit,
že jste jim k dispozici, abyste jim v případě potřeby poskytli podporu.
4. Vytvářejte pravidelné milníky. Pravidelné milníky dávají žákům možnost zkontrolovat
svůj pokrok na cestě a ujistit se, že jdou správným směrem. Ve skutečnosti je skvělý
nápad vytvořit týdenní kontrolní seznamy, které mohou vaši online studenti dodržovat,
aby zůstali v obraze a neztratili přehled. Pokud chcete dát studentům větší kontrolu,
jednoduše vytvořte jeden seznam povinných online úkolů, cvičení a hodnocení a druhý
seznam volitelných úkolů. Můžete použít i online platformy pro řízení projektů nebo je
můžete integrovat přímo do úvodní stránky e-learningového kurzu.
5. Vycházejte vstříc různým stylům učení. Ne všichni vaši online studenti mají stejné osobní
preference nebo styly učení. Proto je důležité, abyste do svého e-learningového kurzu
začlenili širokou škálu online aktivit a cvičení, aby si účastníci mohli vybrat to, co jim
nejlépe vyhovuje. Studenti se sluchovým vnímáním mohou poslouchat virtuální
přednášky nebo podcasty, zatímco vizuálně založení studenti mohou sledovat elearningová videa a prohlížet obsah bohatý na obrázky. Ti, kteří dávají přednost čtení v
e-learningovém kurzu, si mohou zvolit textové moduly. Různorodost dává každému
účastníkovi možnost využívat výhod e-learningového kurzu a vytvořit si vzdělávací
cestu, která ideálně vyhovuje jeho potřebám.
6. Představte osobní vzdělávací cesty, abyste podpořili motivaci. E-learningová portfolia,
blogy a další online platformy pomáhají online studentům vizuálně sledovat svůj
pokrok. Namísto pouhého obdržení výsledků hodnocení e-learningu mohou vytvářet
vlastní obsah a testovat tak své znalosti. Například vytvořit online prezentaci k určitému
dílčímu tématu a následně ji nahrát na svůj blog. To zvyšuje jejich motivaci a umožňuje
jim získat zpětnou vazbu od kolegů. Při řešení každé lekce nebo modulu e-learningu si
rozšiřují své e-learningové portfolio a mohou být na svou práci hrdí.

7. Poskytněte online studentům možnost reflexe a upevnění. Reflexe je důležitou součástí
osobní vzdělávací cesty. Online studenti potřebují čas na to, aby se nad tématem
zamysleli a určili, jak informace využijí ve svém skutečném životě. Tím se informace
dostanou do souvislostí a zdůrazní se přínosy učení se klíčovým pojmům. Online
studenti

si

také

potřebují

upevnit

své

znalosti

prostřednictvím aktivního
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připomínání. Například převést obsah e-learningu do svých vlastních slov nebo vytvořit
příspěvek na blogu e-learningu, který vyzdvihne hlavní myšlenky.

8. Nabídněte okamžitou konstruktivní zpětnou vazbu. I když je osobní vzdělávací cesta
opravdu osobní, žáci stále potřebují nějakou formu vedení a zpětné vazby. Pokud vyplní
online hodnocení, musíte jim co nejdříve sdělit, co mají opravit, aby si nezapamatovali
nesprávné informace nebo si neosvojili nepříznivé způsoby učení. Klíčem k úspěchu je
dát jim konstruktivní kritiku, kterou potřebují, a zároveň jim umožnit, aby se poučili z
vlastních zkušeností https://elearningindustry.com/7-benefits-of-mistake-driven-learning.
Stejně tak byste měli požádat o jejich zpětnou vazbu, abyste mohli vyladit svou strategii
elektronického vzdělávání a zajistit, že se každému studentovi dostane osobní podpory,
kterou potřebuje.
9. Zajistěte snadný přístup k elektronickým vzdělávacím zdrojům. Osobní vzdělávací cesty
jsou snadno dostupné. Klíčové je pohodlí a online studenti musí mít možnost získat
potřebné informace ve správný čas. Proto je rozumné vytvořit online knihovnu zdrojů,
která zahrnuje všechna hlavní témata a myšlenky. Například klikatelný seznam aktivit
elektronického vzdělávání, multimédia a hodnocení e-learningu, které si online
studenti sami prozkoumají. Ti, kteří mají problémy, mohou využít knihovnu k doplnění
chybějících znalostí, zatímco ti, kteří vynikají, mají možnost studovat dílčí témata a
ukládat s náročnější úkoly.
10. Pěstujte kulturu učení založenou na spolupráci. Sledování osobních vzdělávacích cest
neznamená, že je online studenti musí projít sami. Začlenění prvků sociálního učení,
jako jsou skupinové online projekty a online diskuse, může obohatit zážitek z
elektronického vzdělávání. Pěstujte podpůrnou a spolupracující kulturu
učení povzbuzováním online studentů k interakci s vrstevníky a k živým debatám.
Vytvořte uzavřené skupiny na sociálních sítích a blogy, kde mohou sdílet názory a
zpětnou vazbu. Online spolupráce jim nabízí nový pohled na věc a dává jim možnost
učit se od kolegů s většími zkušenostmi.
11. Cesty učení nabízejí neocenitelné údaje. Osobní vzdělávací cesta v e-learningu nabízí
online studentům celou řadu výhod. Profesionálové v oblasti e-learningu je však mohou
využít také k tomu, aby zjistili více o svých posluchačích a návrhu e-learningového kurzu.
Pokud například pečlivě zkoumáte vzdělávací cestu určitého studenta, můžete zjistit,
jaké online aktivity preferuje, jak postupuje, jak rád přijímá informace a zda jsou
jednotlivá e-learningová cvičení úspěšná. Díky analytickým a sledovacím schopnostem
moderních systémů pro řízení výuky můžete vše zobrazit jediným kliknutím. V mnoha
ohledech nám osobní vzdělávací cesty v e-learningu poskytují vzácnou příležitost na
38
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vlastní oči sledovat chování studentů při výuce, abychom mohli v budoucnu zlepšit svou
e-learningovou strategii.

Více vzdělávacích cest27
Aby bylo možné poskytnout správný obsah různorodé skupině studentů, je důležité vytvořit
více než jen jednoúrovňovou strukturu! Pokud má každé oddělení společnosti jiné vzdělávací
potřeby, můžete pro každé z nich nastavit jiné vzdělávací cesty. Žák v oboru financí a žák v
oboru informačních technologií tak budou mít k dispozici zcela odlišné soubory obsahu.

Úrovně však mohou jít ještě o několik kroků dál, a to tak, že se k nim přidá další úroveň
personalizace:
1. Úroveň: Témata názvů. Úrovně mohou být pojmenovány - např. téma zvířat, kde
žák začíná jako myš a postupuje po potravním řetězci, až se promění ve lva. Ať
už se použije cokoli, mělo by se to týkat žáků. Může to být něco, co odkazuje na
poslání nebo kulturu společnosti, nebo v případě vytvoření více vzdělávacích
cest na míru studenta, vytvoření různých témat pro každé oddělení.
2. Úroveň: Vyprávění. Když máte na mysli téma, můžete začít vytvářet příběhy,
které propojí vaše vzdělávací cesty. Tyto příběhy se mohou rozvíjet během
procházení jednotlivých úrovní a pomáhat studentům vytvářet ucelený příběh
o školení. Žáci mohou mít vztah k superhrdinům. Na první úrovni by měli mít
možnost zformulovat svůj příběh o původu a poté, jakmile se dostanou na vyšší
úroveň, bude příběh sledovat jejich vývoj v plnohodnotného superhrdinu, který
zachraňuje svět!
3. Úroveň: Bannery. Poté, co se pro všechny díly vytvoří téma a struktura
vyprávění vzdělávací cesty přizpůsobené studentům, je návrh banneru pro
každou úroveň skvělým způsobem, jak vše oživit! Tento banner se zobrazí vždy,
když se žák jde podívat na svůj pokrok v úrovni. Pomáhá vtáhnout žáka mnohem
více do děje, zaujmout jej a usnadnit mu navázání kontaktu!
Název úrovně, popis a banner jsou propojeny s celkovým příběhem a pomáhají
vtáhnout žáka do děje.
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https://elearningindustry.com/subjects/elearning-articles/corporate-elearning
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Adaptivní učení28
Adaptivní učení je způsob, jak masivní online nebo prezenční kurzy přizpůsobit menším
skupinám nebo dokonce jednotlivým studentům. Adaptivita je založena na relevantních,
předem stanovených charakteristikách žáků.
Obvykle to vede k několika vzdělávacím trajektoriím ve vzdělávacích programech - učebních
skupinách nebo personalizovaných školeních - nebo v online vzdělávací platformě.
Relevantními charakteristikami mohou být cíle učení, úroveň znalostí, úroveň odborných
znalostí nebo čas, který je k dispozici. V případě online učení může být žák testován na základě
těchto charakteristik, na jejichž základě se zobrazí - nebo nezobrazí - určité prvky online učení.

Tímto způsobem jsou zřejmé výhody pro studenty: adaptivní výuka slouží k rychlejší orientaci
studentů v probírané látce. To šetří čas. Bude poskytnut pouze takový obsah, který odpovídá
potřebám studentů. Žáci mohou přeskočit obsah, který již ovládají. Díky tomu mají pocit, že čas
strávený učením je užitečný a obsah učení odpovídá jejich osobním potřebám.

Další příležitosti a silné stránky adaptivního učení



28

Adaptivní učení lze přizpůsobit tak, aby mělo pro studenta přidanou hodnotu, a je proto
flexibilní.
Nelineární přístup adaptivity zviditelňuje úroveň výkonu žáků. Může to být ukazatel
výkonnosti pro učitele a organizace, dokonce dokáže předpovídat výkonnost žáků s
podobným profilem.

https://elearningindustry.com/subjects/elearning-articles/blended-learning
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Adaptivita může vést k většímu zapojení a nadšení žáků, pokud se používá jako varianta
a v kombinaci s dalšími formami výuky, jako je výuka ve třídě, online diskuse, projekty,
skupinová práce.
Adaptivní výukové cesty mohou zabránit přetížení irelevantním obsahem, aby bylo
možné testovat a hodnotit cíl výuky.
Adaptivní učení může usnadnit a zjednodušit sebehodnocení.
Při správném postupu adaptivní cesta učení zohledňuje stále lepší výsledky učení
(mastery learning).
Kombinace adaptivní výukové technologie a vedení a podpory školitelů může přispět k
silnému zážitku z učení, který umožní studentům učit se vlastním tempem a na nejvyšší
úrovni.

Návrh cesty za vzděláním
Při vytváření učebních cest na základě vzdělávacích cílů a vhodných vzdělávacích strategií může
být užitečná Bloomova taxonomie. Online adaptivní prvky jsou obzvláště užitečné a vhodné pro
reprodukční výukové cíle (zapamatování).

Adaptivní výukové cesty se nejčastěji používají a jsou nejvhodnější pro převážně reprodukční
výukové cíle, jako je tomu často v případě jazyka a matematiky. Cíle učení nejvyšší úrovně
(analýza, hodnocení, vytváření) je obtížné hodnotit online; vhodnější může být offline
adaptivita.
Pro pochopení nebo uplatnění může být užitečné zapojení studujících do konverzace, díky
němuž může školitel nebo kouč nabídnout individuálnější výuku. Zapojení by také mohlo
pomoci v přiřazování jednotlivých koučů k jednotlivým studentům, například na základě cílů
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učení nebo preferencí v oblasti učení a dovedností koučů, nebo při podpoře vzájemného učení,
například na základě základních znalostí, preferencí v oblasti učení nebo osobních
charakteristik, jako je zeměpisný původ nebo věk.
K vytvoření adaptivních vzdělávacích cest je často zapotřebí hlubokých znalostí didaktiky a
designu výuky, což může být náročné a zdlouhavé. V závislosti na formátu adaptivity musí
školitelé buď vytvářet četné varianty možností obsahu, nebo musí být kreativní v možnostech
testů (kvízů) a propojit je s příslušným obsahem.
Slabé stránky adaptivity












Příliš mnoho kvízů, testů a hodnocení může působit příliš akademicky, spíše než hravě
nebo povzbudivě.
Žáci se mohou cítit osamělí v platformě, která je pouze online a adaptivní.
Cesty, kterými se žák ubírá, mohou vést k přeskočení důležitého učebního obsahu a
vztahu k řešení problémů a individuálním potřebám - žák se vydá doleva a vynechá
pravou stranu.
Adaptace není vždy vhodná pro vysvětlení významu učebního materiálu žákům z
hlediska relevance učebních materiálů s různými kontexty, například ve vztahu k
aktuálním událostem nebo osobním zkušenostem.
Pokud školitelé využívají výstupní data adaptivních cest k určení potřeb individuální
podpory, je velmi důležité, aby zdůraznili význam adaptivního učení a uměli si poradit s
technologií. Jaký je například důvod pro ukončení studia? Je to způsobeno pochopením
otázky nebo obsahu, nebo je zde jiný důvod?
Návrh a vývoj adaptivních výukových cest musí být proveden velmi přesně - kvůli
složitosti tvorby adaptivity, testů a podávání obsahu se snadno udělají chyby.
Při vytváření adaptivity je třeba brát v úvahu složitost podpory různých stylů učení
(auditivní, vizuální atd.), což může být poměrně obtížné nebo časově náročné.
Na jedné straně je obtížné dosáhnout nekonečné adaptivity nebo úplné personalizace,
na druhé straně omezená adaptivita nemusí být dostatečná nebo může vést k nejistotě
žáků.

Tipy a triky
Adaptivní učení může velmi účinně motivovat studenty, ale vyžaduje poměrně rozsáhlou
přípravu a je třeba pečlivě zvážit náklady a přínosy:



Při vytváření nespěchejte; před zveřejněním je třeba ji provést přesně a otestovat.
Zvažte, v jakých případech adaptivita přispěje ke zlepšení výuky, a poté zvolte vhodný
způsob výuky.
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Různé online a offline formáty obsahových položek a podpory (video, text, diskuse,
hodnocení, experimenty, koučování, interakce s vrstevníky atd.).
Různé formáty hodnocení, aby se žák nenudil nebo netipoval odpovědi naslepo: výběr
z více možností, přetahování, matice atd.
Pracujte s tónem hlasu vhodným pro vaše posluchače.
Uveďte čas, který je třeba strávit, a přínosy, které má pro žáka absolvování hodnocení.

V neposlední řadě vyhodnoťte zkušenosti studentů a dosažení vzdělávacích cílů, dokončení,
míru předčasného ukončení a jejich důvody.

10- Potřeby digitálních dovedností pro manažery a zaměstnance v roce 2020
Jak bylo uvedeno v bodě 4 (ve zprávě CVETNET o potřebách lidského kapitálu malých a
středních podniků v roce 2020), základní digitální dovednosti manažerů a zaměstnanců - podle
manažerů v průzkumu a na základě otázek v rozhovorech - byly následující:

Obecné potřeby v oblasti digitálních dovedností






Informační a datová způsobilost
Digitální týmová práce
Virtuální vedení
Obchodní administrativa a řízení kanceláří
Digitální marketing a komunikace





Kybernetická bezpečnost a informační technologie (síťová technika a ochrana dat)
Digitální řízení a hodnocení lidských zdrojů
Výroba a IT

Potřeby digitálních dovedností pro prodejce
Online prezentace a obchodní rozhovory
 Správné používání vlastního hlasu a vzhledu online (zřetelnost intonace a řeči,
hlasitost, oslovení klienta, pohled na obrazovku)
 Vedení úspěšných virtuálních prezentací produktů a společností a online konferencí
pro klienty
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Rozdíly ve virtuálních a obdobných prodejních rozhovorech, včetně technik uzavírání
rozhovorů
 Znalost různých virtuálních platforem pro výměnu videí
Digitální marketing
 Správa kanálů
 E-mailový marketing
 Digitální design a propagace produktů (produktový marketing)
 Online branding
 Elektronická komunikace a sociální sítě
 Tvorba a správa webového obsahu, editace a úpravy obsahu pro větší svižnost
vydávání a aktualizace obsahu pro plynulejší a agilnější online komunikaci
 eReklama a zlepšení reklamy
 Používání sociálních médií: Facebook, Instagram, Twitter, Youtube (např. pro
propagaci produktů), Kitoons (kreslené filmy pro děti pro hračkářství)
 Celkové náklady na životní cyklus, vizualizaci dat a analýzu dat
Elektronické obchodování
 Sledování trendů, spolupráce prostřednictvím digitálních kanálů, sdílení, výběr a
filtrování informací a obsahu, analýza dat, elektronický prodej
 Digitální průzkum a analýza trhu a analýza potenciálních klientů
 Elektronické nabídky, elektronické podpisy
 CRM online
 Ochrana údajů a (bezhotovostní) platební služby
 Vytváření webových obchodů
 Obchodní povědomí
 Online zákaznický servis
IT dovednosti
 Práce s běžným obchodním softwarem a řešeními pro podporu prodeje, interakce s
různými technologiemi
 Efektivní zpracování informací a dat
 Ochrana informací, archivace dat a kybernetická bezpečnost
 Profesionální používání standardních programů Office

Další dovednosti a měkké dovednosti


Flexibilita a přizpůsobení se změnám
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Time management
Vzdálená spolupráce s týmem a sociální sítě
Řešení problémů s klienty a v rámci týmu
Techniky vyjednávání online
Řízení vztahů se zákazníky
Řízení vztahů s institucemi
Empatie
Oceňující komunikace
Sebeprezentace online a osobní přístup
Etické dovednosti
Další prodejní dovednosti
Pracovní postupy a procesní myšlení
Kritické myšlení a obecné řešení problémů
Vedení účetnictví a práce s účetním softwarem
Znalost příslušných právních předpisů včetně DPH
Řízení projektu
Individuální koučování na míru
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Vliv automatizace na průmyslová odvětví29

Podniky v průzkumu pokrývaly mnoho oborů, nejvíce jich pocházelo ze zpracovatelského
29

https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/building-the-vital-skills-for-the-future-of-work-in-

operations
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průmyslu (23 %), 18 % z maloobchodu a 14 % ze vzdělávání a odborné přípravy. 6 % podniků
působilo v informační a komunikační oblasti, veřejných službách, velkoobchodu a stavebnictví.
Chemický a farmaceutický průmysl a obchod s nemovitostmi se umístily na 5 %. 4 % společností
pocházela z odvětví zábavy a volného času a 3 % z odvětví financí a pojišťovnictví. Po 2 % se
dělí o pořadí v oblasti vzdělávání a školení a dopravy/skladování.

Automatizace významně ovlivňuje požadavky na kvalifikaci30

30

https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/building-the-vital-skills-for-the-future-of-work-in-

operations
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Pracovní dovednosti 202031

Z výzkumu společnosti McKinsey vyplývá, že do roku 2030 se budou dovednosti potřebné pro
pracovní sílu radikálně lišit od těch, které jsou oceňovány dnes. Takovou transformaci je třeba
řešit vhodnými strategiemi školení a vzdělávání. A to znamená, že organizace by měly ještě více
dbát na digitální transformaci vzdělávání.

31

https://www.thegeniusworks.com/2019/06/education-for-the-future-preparing-children-for-an-incredible- exponential-

world/
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Převratné technologie pro pracovníky32

32

https://www.valamis.com/hub/digital-transformation-of-learning
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11- Vícegenerační pracovní síla
Různé hodnoty na vícegeneračním pracovišti33
Demografické změny na celém světě vytvářejí trh práce, na kterém vedle sebe žije pět generací.
Poprvé v historii vedle sebe pracují příslušníci tiché generace/tradicionalisté, generace Baby
Boomers, generace X, mileniálové a generace Z. S větším počtem generací na pracovišti než
kdykoli předtím se mění i hodnoty a styl práce na pracovišti. Pochopení této vícegenerační
pracovní síly a jejích důsledků bude mít zásadní význam pro podporu inovací, vytváření
jednotných a produktivních týmů a přizpůsobení se budoucímu pracovišti.

33

https://www.getsmarter.com/blog/market-trends/the-future-of-work-changing-values-in-a-multi-generational-workforce/
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Zdroj https://www.windsor-telecom.co.uk/wp-content/uploads/2020/09/Five-Generations-Working-Side-by-Side-Windsor-Telecom.pdf
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Zdroj: Projekt ERASMUS+ WINGS4SUCCESS 2017
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Zdroj: https://www.invistaperforms.org/coaching-mentoring-leading-across-generations/
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4 tipy pro řízení vícegeneračních pracovníků34

Jak generační manažeři odstraňují rozdíly v dovednostech svých týmů35
Zakázková ekonomika (systém volného trhu, v němž jsou běžné dočasné pozice a organizace
najímají nezávislé pracovníky na krátkodobé závazky) má potenciál poskytnout nové pracovní
příležitosti, zlepšit výdělkové možnosti a nabídnout rodičům flexibilitu při práci z domova.
Zaměstnanci na plný úvazek také přijímají smlouvy na částečný úvazek a další zakázky po
večerech a o víkendech, aby si doplnili příjem nebo rozšířili své zkušenosti a dovednosti.36

34

https://www.getsmarter.com/blog/market-trends/the-future-of-work-changing-values-in-a-multi-generational-workforce/

35

https://www.getsmarter.com/blog/market-trends/the-future-of-work-changing-values-in-a-multi-generational-workforce/

36

GetSmarter, značka společnosti 2U, Inc., Studie Budoucnost práce je tady 2020
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S tím, jak se tento koncept stává běžnějším, mnoho podniků plánuje zapojit své zaměstnance
tak, že jim nabídne větší flexibilitu, práci na dálku a decentralizovanější provoz. Z manažerského
hlediska mají manažeři generace Z nejpozitivnější vztah k ekonomice práce na zakázku: Podle
studie 16 % manažerů z generace Z uvedlo, že najímají externisty na částečný úvazek, aby
zaplnili specifické nedostatky v dovednostech, které v jejich organizaci scházejí. Kromě toho
mladší generace manažerů častěji podporuje flexibilitu svých týmů tím, že umožňuje práci na
dálku. S rostoucím významem flexibility a rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem
zaměstnanci možná dají přednost přechodu na zakázkovou ekonomiku, aby získali pohodlnější,
decentralizované a netradiční formy práce. Na druhou stranu mohou podniky pohodlně
využívat žádané dovednosti, které potřebují, aniž by musely trvale zaměstnávat zaměstnance.37

37

GetSmarter, značka společnosti 2U, Inc., Studie Budoucnost práce je tady 2020
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Dovednosti oceňované nyní i v budoucnu38
S rozvojem technologií a rostoucí složitostí světa podnikání podle průzkumů roste poptávka po
měkkých a mezilidských dovednostech. Analytické nebo kritické myšlení je respondenty nejvíce
oceňovanou dovedností, a to jak pro současnost, tak pro budoucnost. Technické dovednosti
jsou v obou případech hodnoceny uprostřed a digitální schopnosti jsou na posledním místě.
Napříč všemi generacemi a úrovněmi seniority se také všeobecně uznává, že vůdčí schopnosti
- jedinečný lidský talent - budou v budoucnu stále žádanější. To naznačuje, že mnoho lidí se
smířilo s tím, že stroje budou nakonec vykonávat mnoho technických úkolů, a proto kladou
důraz na lidské dovednosti, které stroje nabídnout nemohou.
Díky novým uživatelsky přívětivým nástrojům se programování a analýza dat staly v posledních
několika letech mnohem přístupnější i pro netechnické pracovníky. To vedlo ke vzniku
hybridních pozic, které kombinují technické znalosti a tradičnější dovednosti v různých
odděleních.
Hybridní pracovní místa jsou stále populárnější, protože jsou odolná vůči automatizaci a
zároveň je po nich vysoká poptávka. Například kombinace dovedností, jako je marketing a
statistická analýza nebo design a programování, se rychle stává nezbytnou podmínkou.
Hybridní role mají několik vlastností, které je odlišují od ostatních pracovních míst. Snad
nejvýznamnější je, že přestože se jedná o jedny z nejtechničtějších a datově nejvybavenějších
pracovních pozic, jsou svým způsobem také lidštější, tj. více závislé na úsudku a kreativitě.
Hybridní úlohy zřídkakdy zahrnují opakující se úkoly. Z tohoto důvodu je u nich výrazně vyšší
pravděpodobnost, že budou vyžadovat kombinaci dovedností, jako je kritické myšlení, vedení,
řešení problémů a spolupráce.
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Změna kariérní dráhy39
Zatímco tradiční kariéra se dříve vyvíjela lineárně v relativně stabilním pracovním prostředí,
dnes už to tak jednoduché není. Dnešní pracovní prostředí je stále více konkurenční, složité a
turbulentní, zvyšuje se pravděpodobnost ztráty zaměstnání na všech úrovních, snižuje se počet
příležitostí k vertikálnímu růstu a zvyšuje se míra „job hoppingu“.
Vyšší nároky jsou kladeny také na zaměstnance, kteří musí být schopni konkurovat na
mezinárodní úrovni, efektivně využívat technologie a být schopni reagovat na změny v
pracovním prostředí mnohem rychleji než dříve. Zůstat na jedné kariérní dráze v jedné
společnosti se možná považovalo za normální před 50 lety, ale ne dnes. V současné době je
běžné, že lidé vykonávají více profesí současně nebo často mění své zaměstnání.
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Vzhledem ke zkracující se životnosti dovedností jsou investice do neustálého vzdělávání klíčové
pro adekvátní řešení boje o talenty a nedostatku dovedností jak pro jednotlivce, tak pro
organizace. Měnící se svět znamená, že učení se novým dovednostem bude muset být trvalou
součástí života každého člověka. Důležitou roli při podpoře získávání těchto dovedností hrají
zaměstnavatelé. Ve skutečnosti 54 % respondentů zmíněné studie souhlasí s tím, že zvyšování
kvalifikace je společnou odpovědností podniku a jednotlivce. Jedním z největších problémů,
kterým organizace čelí, je, že zaměstnanci si nejsou vědomi svých nedostatků v dovednostech
a výkonnosti.
Pouze vybudováním kultury učení a sebehodnocení v rámci organizace mohou manažeři a
vedoucí pracovníci v oblasti učení a rozvoje pracovat na řešení tohoto problému. Výhody
kultury učení jsou pro organizace zřejmé. Nejenže nabízí konkurenční výhodu tím, že
odstraňuje nedostatky v dovednostech zaměstnanců, ale také prokazatelně zvyšuje jejich
angažovanost. 92 % respondentů napříč všemi generacemi uvedlo, že se cítí více zapojeni do
práce u svého zaměstnavatele, pokud jim nabízí možnosti vzdělávání.
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Alternativní kvalifikace a budoucí životopis40
Navzdory rostoucí potřebě zvyšování kvalifikace dnešní náročné pracovní prostředí
neumožňuje delší pobyt mimo kancelář. To znamená, že stále více lidí (zaměstnanců i
zaměstnavatelů) se obrací k online vzdělávání kvůli flexibilitě, kterou nabízí. S tím, jak se
rozšiřují online certifikáty založené na dovednostech, zaměstnavatelé jim přikládají stále větší
význam. Podle průzkumu zmíněné studie se 70 procent respondentů domnívá, že certifikáty
založené na dovednostech jsou v současné době v životopise cenným signálem schopností. To
platí zejména pro generaci Z a mileniály.

40

GetSmarter, značka společnosti 2U, Inc., Studie Budoucnost práce je tady 2020

59
Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise.
Tato publikace vyjadřuje pouze názory autora a Komise nenese odpovědnost za případné využití informací v ní obsažených.

Mladší generace se navíc domnívají, že s rostoucí potřebou zvyšování kvalifikace a rychlostí
technologických změn budou v příštích dvou letech certifikáty založené na dovednostech v
životopise stále cennějším signálem schopností. Z toho vyplývá, že s tím, jak mladší generace
postupují po firemním žebříčku, se online certifikát stane vedle tradičního formálního
vysokoškolského vzdělání přijatelnější formou vzdělání a signálem kompetentnosti pro
zaměstnavatele. Lidé, kteří mají v životopise certifikáty založené na dovednostech, mají také
větší šanci vyniknout na stále konkurenčnějším trhu práce. Podle personalistů si
zaměstnavatelé při posuzování uchazečů nejvíce cení dokladů o dalším vzdělávání.

Měnící se hodnoty a alternativní pracovní síla41
Vzhledem k tomu, že se mladší generace dostávají do rozhodovacích pozic a starší zaměstnanci
zůstávají na pracovišti delší dobu, dochází ve firmách ke změnám, aby se přizpůsobily potřebám
různých generací.
Upřednostňování smysluplné práce
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Výzkum ukázal, že všechny generace mají stejnou základní touhu - dělat smysluplnou práci.
Rozdíl mezi mladšími a staršími generacemi spočívá v tom, že mileniálové a generace Z vyvíjejí
větší tlak na sebe i na své zaměstnavatele, protože vyjadřují touhu najít si práci, která bude
„smysluplná“.
Podle průzkumu si 57 % mileniálů myslí, že je velmi důležité, aby jejich práce měla pozitivní
dopad na svět, a 50 % z nich by dokonce uvažovalo o snížení platu, aby mohli pracovat na místě,
které podle nich dělá svět lepším. Generace Z je také jednou z nejvíce sociálně aktivních
generací vůbec a čtyři z pěti příslušníků generace Z věří, že jejich věková skupina má potenciál
změnit svět k lepšímu.
Aby firmy přilákaly kandidáty s vysokým potenciálem z řad mladších generací, zaměřují se na
svůj širší záměr. Aktivně zkoumají svůj širší dopad na podnikání a trvalou udržitelnost, protože
vědí, že mladší generace očekávají transparentnost a budou je volat k odpovědnosti.
Mladší generace jsou hnací silou flexibility a práce na dálku
Poptávka po větší flexibilitě na pracovišti ze strany mladších generací spolu s lepšími
technologiemi, turbulentními ekonomickými podmínkami a nejistotou dávají vzniknout stále
většímu počtu pracovníků na dálku a rostoucí „ekonomice práce na zakázku“.
Posun směrem k „zakázkové“ ekonomice je nejvíce patrný v Evropě, Velké Británii a Spojeném
království, kde ji mladší generace přijímají jako formu odstraňování nedostatku kvalifikovaných
pracovníků. Podle našeho průzkumu se téměř 13 % zaměstnanců z generace Z a 6 %
zaměstnanců z generace mileniálů hlásí k zakázkové ekonomice ve srovnání s 3 % zaměstnanců
z generace X a nulou zaměstnanců z generace Baby Boomers.

12- Mezigenerační vzdělávání pro budoucí pracovní sílu42
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Překážky, kterým budou čelit pracovníci budoucnosti43
Pracovní síly budoucnosti se potýkají s mnoha nevýhodami. Trhy, které byly kdysi stabilní, se
stanou volatilnějšími kvůli změnám v dodavatelských řetězcích a novým konkurentům. Pokroky
v oblasti strojového učení budou nutit společnosti k automatizaci nebo rozšiřování obchodních
procesů a způsobovat nejistotu pracovníků v zaměstnání. Lidé budou žít déle ve světě, kde se
prohlubuje socioekonomická nerovnost.
Aby se připravili na mnohé překážky, které na ně čekají, podnikají prozíraví vedoucí
představitelé podniků kroky k transformaci svých společností netradičními způsoby. Myšlení
vedoucích pracovníků se postupně přesouvá mimo pouhou snahu o dosažení co nejnižších
nákladů a co nejvyššího zisku. Stále více jsou oceňovány organizace, které vynikají neustálým
učením, přizpůsobováním a zdůrazňováním lidských vlastností, které jsou základem hodnoty
společnosti.
Manažeři mají příležitost začít vzdělávat své budoucí zaměstnance již nyní. Měli by zlepšit učení
ve své firmě tím, že budou podporovat výměnu znalostí mezi různými generacemi talentů,
které se nacházejí na jednom pracovišti.
Vytvoření společného jazyka respektu na pracovišti umožňuje, aby byly na pracovišti slyšet
hlasy všech věkových kategorií. Nehledě na různé stereotypy potřebují zaměstnanci všech
generací uznání jako cenní členové organizace. Mezigenerační učení může pomoci tyto potřeby
řešit.
Naopak digitální transformace je pro mnoho vedoucích představitelů firem na prvním místě,
ale udržet krok s rychle se měnícími technologiemi je problém. Mladší zaměstnanci narození v
digitálním světě mohou předávat své poznatky o trhu a hacky v oblasti produktivity vyšším
vedoucím pracovníkům prostřednictvím reverzního mentoringu.
Zaměstnavatelé, kteří nevytvářejí prostředí, v němž by se všichni cítili ceněni a respektováni,
riskují, že se mezi zaměstnanci rozhostí opovržení. Podnikové kultury, které zohledňují
rozmanité potřeby zaměstnanců v každé fázi jejich kariéry, budou mít značné výhody: Lepší
zapojení a loajalita zaměstnanců, vyšší produktivita a snížení rizika ztráty paměti organizace v
případě odchodu zaměstnanců ze společnosti.

Budování pracovní síly budoucnosti prostřednictvím mezigeneračního učení44
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Mezigenerační učení v digitální éře45
V digitální éře je mezigenerační spolupráce stále důležitější. Rozdíl mezi „digitálními
domorodci“ a zkušenějšími lidmi ze staré školy může být obrovský. Firmy potřebují mladé lidi
pro jejich digitální dovednosti a zvídavost, ale i zkušené lidi pro jejich moudrost v rozpoznávání
vzorů. Velmi dobře to vysvětluje Chip Conley, strategický poradce pro pohostinství a vedení ve
společnosti Airbnb a ředitel pro strategii ve společnosti Everfest, v nedávno zveřejněném článku
v časopise HBR. Vypráví o své vlastní zkušenosti, když nastoupil do Airbnb a zjistil, že je dvakrát
starší než průměrný zaměstnanec Airbnb a nemá žádné zkušenosti s technologiemi. Dozvěděl
se, jak může jeho emoční inteligence pomoci generaci mileniálů stát se lepšími lídry, a
vysvětluje, jak se od sebe mohou různé generace navzájem učit.
DiG 7 talents leadership games se používá ve firmách k budování porozumění a učení mezi
různými generacemi, ke zlepšení spolupráce a budování úspěšnějších týmů. Simulace DiG je
také účinnou platformou pro zážitkové učení, která pomáhá rozvíjet oboustranné schopnosti
ve společnosti, od koncepce až po realizaci. Během simulace týmy společně analyzují svůj
produkt a společnost a rozhodují o jeho vývoji v příštích 5 letech. Postačí k tomu jen půl dne,
týmy se budou učit jeden od druhého a naučí se rozvíjet nové vůdčí dovednosti pro budování
výjimečných produktů a společností.
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13- Fáze přípravy poptávky a rozvoje digitálních pracovních míst
Relevantní pracovní místa v oblasti digitalizace podle průzkumu













MSc Management a IT
Vedoucí virtuálního týmu
Digitální manažer lidských zdrojů
Digitální obchodní manažer
Manažer digitálního marketingu
Odborník na elektronické obchodování a sociální média
Manažer digitálního prodeje
Manažer digitálního zákaznického servisu
Digitální účetní
Odborník na informace a data
Odborník na bezpečnost dat a IT
Odborník na výrobu a IT

Kritéria pro tvorbu pracovních profilů v souladu se současným trhem
Při vytváření aktuálních profilů pracovních míst relevantních pro trh je třeba zohlednit
následující kritéria, neboť každá společnost má svou specifickou vizi, poslání, kulturu, strategii
a cíle:









Odvětví
Typ společnosti
Vize, poslání a kultura společnosti
Strategie společnosti
Obchodní cíle
Věk
Pracovní pozice
Popis práce:
o Odborné vzdělávání
o Odborná praxe / další vzdělávání
o Sociální dovednosti
o Jednotlivé úkoly
o Nezbytné digitální kompetence
o Individuální potřeba školení
o Nabízený plat

Obecný popis práce vs. digitální popis práce
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Popis práce
201046

marketingového

manažera Manažer digitálního marketingu Popis práce
202047

Nabídka výkonnostních systémů, v nichž hraje
důležitou roli společný vývoj produktů a služeb.

Podpora návrhu procesu až po podporu prodeje
a vývoj produktů pro zákazníky.
Nabídka spolehlivých a stabilních řešení ochrany
před riziky.
Zohlednění přístupu nákupního centra; nabídka
řešení, která podporují pracovní procesy
zaměstnanců a přebírají jejich nápady.
Sladění marketingové argumentace se
strukturou osobnosti, rozhodující role osobnosti
„prodejce“.
Nabídka převzetí úkolů, které podnikateli
umožní více se soustředit na jeho skutečné
hlavní úkoly.
Společný vývoj jednotlivých produktů a služeb,
které umožňují dosažení jedinečné prodejní
nabídky (USP) s nízkými závazky vůči
dodavatelům atd.
Vytvoření kompatibilních rozhraní pro nabízená
řešení, která však musí být flexibilně volitelná.
Sladění marketingových argumentů se
strukturou osobnosti, vypracování hodnotové
nabídky v rámci strategie vlastníka.
Spoluvytváření podnikových výkonnostních
systémů, které vedlo k vytvoření výrazné
identity.
Vztahový marketing jako klíč k oslovení firem,
strategický význam stálých referenčních osob a
důvěra ve vztazích.
Profilování prostřednictvím objektivně
ověřitelných norem kvality a záruk.
Nabídka „inteligentních“ outsourcingových
řešení pro „okrajové“ činnosti, z nichž některé
se vyskytují nepravidelně.

Plánování a realizace veškerého digitálního
marketingu, včetně kampaní SEO/SEM,
marketingových databází, e-mailů, sociálních
médií a reklamních kampaní.
Navrhování, budování a udržování prezentace
na sociálních sítích.
Měření a vykazování výkonnosti všech
digitálních marketingových kampaní a
vyhodnocování plnění cílů (ROI, KPI).
Identifikace trendů a poznatků a optimalizace
výdajů a výkonnosti na jejich základě.
Brainstorming pro nové a kreativní strategie
růstu.
Plánování, provádění a měření experimentů a
konverzních testů.
Spolupráce s interními týmy na tvorbě vstupních
stránek a optimalizaci uživatelského prostředí.

Využití silné analytické schopnosti k
vyhodnocování komplexní zákaznické zkušenosti
napříč různými kanály a kontaktními místy.
Nástroje konverzních bodů a optimalizace
uživatelských trychtýřů.
Spolupráce s agenturami a dalšími partnery z
řad dodavatelů.
Vyhodnocení nových technologií. V případě
potřeby poskytnutí myšlenkového vedení a
perspektivy pro přijetí.
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Požadavky na marketingového manažera Požadavky na manažera digitálního
201048
marketingu 202049
Bakalářský titul s důrazem na předměty z oblasti
obchodního práva, managementu, ekonomie,
účetnictví, financí, matematiky a statistiky nebo
bakalářský titul v oblasti inženýrství nebo
přírodních věd spolu s magisterským titulem v
oboru obchodní administrativy.
Důležitá je autenticita a upřímnost.
Komunikační dovednosti, které umožňují
přesvědčit ostatní, aby přijali marketingovou
kampaň.
Schopnost naslouchat a porozumět přáním a
potřebám klientů nebo vedoucích pracovníků.
Pochopení, jak psychologie ovlivňuje chování
spotřebitelů.
Řízení času a rozpočtu zaměstnanců oddělení a
zároveň jejich motivace.
Nutná je schopnost používat metriky, jako je
návratnost marketingových investic, ke studiu
svého podnikání.
Plánování, řízení a přizpůsobování více kampaní
vyžaduje schopnost soustředit se na detaily.
Vášeň pro svou značku.

Analytické a rozhodovací schopnosti při výběru
médií, kreativita při vytváření propagačních
strategií a interpersonální dovednosti pro práci s
různými typy osobností.
Cestování po celé zemi i do zahraničí za účelem
prezentací, setkání se zákazníky a účasti na
veletrzích. Přesuny pracovních míst mohou být
časté.
Potřebná je výdrž pracovat dlouhé hodiny v
napjatých termínech. Víkendové hodiny jsou
běžné.

Bakalářský nebo magisterský titul v oboru
marketingu nebo příbuzném oboru.

Prokazatelné pracovní zkušenosti v oblasti
digitálního marketingu.
Prokazatelné zkušenosti s vedením a správou
SEO/SEM, marketingových databází, e-mailů,
sociálních médií a/nebo kampaní zobrazování
reklamy.
Vysoká kreativita, se zkušenostmi s určováním
cílových skupin a vymýšlením digitálních
kampaní, které zaujmou, informují a motivují.
Zkušenosti s optimalizací vstupních stránek a
uživatelských kanálů.
Zkušenosti s A/B a vícerozměrnými experimenty.
Dobrá znalost nástrojů pro analýzu webových
stránek (např. Google Analytics, NetInsight,
Omniture, WebTrends).
Znalost nástrojů pro zobrazování reklamy (např.
DART, Atlas).
Zkušenosti s nastavením a optimalizací kampaní
Google Adwords. Znalost HTML, CSS a
JavaScriptu a jejich omezení.
Silné analytické schopnosti a myšlení založené
na datech.

Aktuální informace o nejnovějších trendech a
osvědčených postupech v oblasti online
marketingu a měření.

48

https://smallbusiness.chron.com/definition-supervisor-marketing-administration-34845.html
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https://resources.workable.com/digital-marketing-manager-job-description
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Reklama manažera digitálního marketingu - příklad50
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https://www.beready.pk/jobs/digital-marketing-manager-required-in-ab-solution-24-march-2020-8065
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Proces hodnocení výkonnosti51
Hodnocení výkonnosti se stalo ve firmách strategickým nástrojem. Dává zaměstnancům
možnost identifikovat své silné a slabé stránky a profesně růst. Manažeři společnosti získávají
informace, které potřebují k lepšímu řízení lidského kapitálu a plnění svých cílů. Lze je shrnout
jako systematický proces co nejobjektivnějšího měření a hodnocení práce zaměstnance za
určité období a jeho přínosu k dosažení cílů společnosti, aby bylo možné jej povýšit nebo mu
poskytnout další vzdělávání pro jeho pozici.

Hlavním cílem měření výkonnosti zaměstnanců je posoudit a pomoci jim zlepšit jejich
výkonnost a zvýšit jejich potenciál, stejně jako hodnotu, kterou mohou společnosti v budoucnu
přinést. Zároveň existují i další cíle, jako je poskytování zpětné vazby, zlepšení komunikace,
pochopení potřeb zaměstnanců atd.

51

https://www.kenjo.io/guide-performance-appraisals-for-human-resources
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Kroky hodnocení výkonu52

52
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Nové metody hodnocení výkonu53

1) Řízení podle cílů54
Tato metoda hodnocení spočívá v identifikaci, plánování a definování cílů. Poté, co stanoví
jasné cíle, by se zaměstnavatel a zaměstnanec měli pravidelně scházet a analyzovat dosažený
pokrok. Postup je vysvětlen v této tabulce:

Je nezbytné, aby cíle byly spojeny s hmatatelnými a měřitelnými úkoly. Jedním z nejlepších
způsobů, jak je sledovat, je dashboard.
53

https://www.kenjo.io/guide-performance-appraisals-for-human-resources
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https://www.kenjo.io/guide-performance-appraisals-for-human-resources
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2) Metoda hodnocení výkonu 180 stupňů55
180stupňové hodnocení výkonu je hodnocení, při kterém je odborník hodnocen svým
nadřízeným, kolegy z týmu a případně i klienty. Tato metoda zaručuje, že shromažďujeme
informace z první ruky (protože jsou získávány od lidí, kteří s hodnocenou osobou přímo
pracují). Poskytne nám dostatečný vzorek, na jehož základě můžeme vyvozovat závěry.
3) Metoda hodnocení výkonu 270 stupňů56
Hodnocení 270 stupňů přidává další rozměr a zahrnuje tři skupiny osob: Hodnotitel/manažer,
hodnocený (sebehodnocení) a zpětná vazba od kolegů nebo podřízených.
4) Metoda hodnocení výkonu 360 stupňů57
360stupňové hodnocení výkonu zahrnuje všechny, kteří s daným zaměstnancem spolupracují:
jeho nadřízené, klienty, podřízené a dokonce i dodavatele. Jinými slovy, je mnohem
komplexnější a podrobnější než metoda 180stupňové zpětné vazby. Poskytuje tedy ucelenější
obraz o výkonu zaměstnance.
Tato metoda bude užitečná a splní svůj účel pouze tehdy, pokud se u každého recenzenta
minimalizuje riziko subjektivity a pokud se jí zúčastní co nejvíce účastníků.
Je také důležité, aby každý účastník plnil svůj úkol:
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https://www.kenjo.io/guide-performance-appraisals-for-human-resources
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5) Hodnotící centrum58
Tato metoda hodnotí zaměstnance v sociální situaci, aby bylo možné předpovědět jejich
chování v konkrétních situacích. Souvisí s činností, kterou daná osoba ve firmě vykonává.
Co hodnocení zahrnuje? Zaměstnanci jsou požádáni, aby se zúčastnili situačních cvičení,
pracovních skupin nebo her, v nichž hrají určitou roli. Například se jich zeptáme, jak by řešili
určitý problém ve firmě, abychom posoudili jejich schopnost řešit problémy, sebedůvěru, vůdčí
schopnosti atd.

58
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6) Behaviorálně zakotvená hodnotící škála (BARS)59
Behaviorálně zakotvená hodnotící škála (BARS) porovnává výkon zaměstnanců s konkrétními
příklady chování, které jsou zakotveny v číselném hodnocení. Jinými slovy, budou jim
předloženy konkrétní situace nebo chování a jejich výkon bude hodnocen jako vysoký, střední
nebo nízký. Cílem této metody je poskytnout jasné standardy, přesně analyzovat výkon a
nabídnout konzistentní hodnocení.
7) Metoda psychologického hodnocení60
Tento druh hodnocení umožňuje zjistit skrytý potenciál zaměstnance. Za tímto účelem se
hodnotí potenciál budoucího výkonu zaměstnance namísto jeho dosavadní práce. Jak se to
dělá? Posouzení musí provést psycholog, aby zjistil emocionální rysy a intelekt jedince.
8) Metoda účtování nákladů na lidské zdroje61
A konečně, tento model analyzuje výkonnost zaměstnance podle příjmů, které organizace
generuje z jeho příspěvku. Při výpočtu se porovnávají náklady, které daný zaměstnanec pro
společnost představuje, s příjmy, které generuje.

Jak provádět hodnocení výkonu62
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Dovednosti, které je třeba měřit při hodnocení výkonu63

63



Kreativita a inovace: Kreativita je schopnost rozpoznat nové příležitosti, přicházet s
originálními nápady, přizpůsobovat se novým situacím a využívat představivost k řešení
problémů. V dnešní době je to jedna z nejvíce ceněných dovedností. Abychom to mohli
změřit, musíme se podívat na určité parametry: otevřenost vůči zkušenostem,
odolnost, sebedůvěra, tolerance k nejednoznačnosti...



Přizpůsobivost: další cennou vlastností zaměstnance je schopnost čelit novým situacím
a přistupovat k nim s patřičným nadhledem.



Komunikace: schopnost komunikovat je další dovedností, která je v poslední době stále
důležitější. Efektivní komunikace je základem dobrého výkonu práce a zachování dobré
pracovní atmosféry.



Zodpovědnost: zodpovědnost a přebírání odpovědnosti za své činy je také vlastnost,
kterou stojí za to u zaměstnance vyzdvihnout. Zodpovědnost v týmu je klíčová, jinak by
mezi členy týmu vznikaly obtížné situace.



Docházka a dochvilnost: tyto dva základní požadavky jsou nejdůležitější pro objektivní
výkon. Sledování, zda je zaměstnanci dodržují, je klíčové pro každé hodnocení.



Produktivita a kvalita práce: Produktivita je jedním z aspektů, které zaměstnance
obvykle zajímají nejvíce. To můžeme měřit pomocí různých vzorců, jak uvidíme níže.



Úspěchy: uznání úspěchů motivuje zaměstnance a zvyšuje jejich oddanost firmě. Je
důležité projít dosažené milníky a zaměstnanci k nim poblahopřát.



Spolupráce: pracuje zaměstnanec dobře v týmu? Tento aspekt je klíčový pro udržení
stálého pracovního toku a vysoké úrovně efektivity.



Školení: ochotu zaměstnanců učit se a profesně růst lze měřit podle toho, jak se zapojují
do školicích iniciativ.



Zlepšení: Jak již bylo zmíněno, je důležité na závěr definovat oblasti, které je třeba
zlepšit, na základě slabých stránek zaměstnance. To přispívá k růstu a rozvoji
zaměstnanců i celé společnosti.

https://www.kenjo.io/guide-performance-appraisals-for-human-resources
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Interpersonální dovednosti: jsou známé také jako měkké dovednosti a týkají se způsobu
komunikace nebo vztahů s ostatními lidmi. Ty mají stále větší vliv při výběrových
řízeních a hodnoceních.



Schopnost řešit problémy: schopnost odhalit problémy, zjistit jejich příčinu a určit
možná řešení. Je důležité zjistit, jak zaměstnanec přistupuje k různým výzvám, a tuto
schopnost změřit během hodnocení výkonu.

Otázky pro hodnocení výkonu64

64
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Šablona sebehodnocení zaměstnanců65
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https://www.smartsheet.com/content/self-evaluation-templates
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14- Od teorie k praxi - pět vzdělávacích cest pro každou zemi
Jak je uvedeno v tématu 4 a podle zprávy CVETNET Human Capital Needs Conclusions Report,
83 % manažerů dotázaných na potřeby vzdělávání v oblasti digitalizace dává přednost školení
stávajících zaměstnanců v digitálních dovednostech před náborem kvalifikovaných
zaměstnanců s potřebnými kompetencemi.
V tématu 14 bude na příkladu fiktivního malého a středního podniku v oblasti výroby a prodeje
stavebních komponentů pro výstavbu rodinných domů, který působí na mezinárodní úrovni v
USA, Asii a Evropě, demonstrováno pět praktických cest ke zvyšování kvalifikace.

Společnost E.X.A.M.P.L.E International
Společnost byla založena před 20 lety. Začala v první fázi výroby solárních střech a v průběhu
let své techniky zdokonalovala. Dnes je jejím posláním poskytovat inteligentní řešení pro
bezpečnou instalaci solárních systémů. Společnost působí v oborech kovoobrábění,
strojírenství a obchodu.
Instalace jejich řešení pomáhá měnit stavební konstrukce, aby se zlepšila ekologická
rovnováha. Vedení společnosti přebírá odpovědnost za životní prostředí a za život současných
i budoucích generací v souladu s přírodou.
Přesto se společnost potýká se stejnými problémy jako všechny technické společnosti,
potřebuje kvalifikovaný odborný personál, který je také přizpůsoben digitálnímu věku. V
současné době pro společnost pracuje 81 zaměstnanců po celém světě, od učňů a mladých lidí
s vysokou kvalifikací až po zaměstnance středního věku a několik vedoucích pracovníků.

Cyklus66 a model67 analýzy vzdělávacích potřeb
Ředitel společnosti Andreas M. se společně s personální manažerkou Belindou A. rozhodl
proškolit sebe a stávající zaměstnance rakouské centrály, dva mladé zaměstnance, z nichž
jeden nedávno ukončil praxi ve společnosti a druhý právě absolvoval Vysokou školu
aplikovaných věd v oboru mediální informatika a mediální design, jednoho manažera středního
věku a dva vedoucí zaměstnance v odpovídajících digitálních dovednostech nebo pro ně
vybudovat kariérní cestu zahrnující digitalizaci.
Pro zahájení analýzy vzdělávacích potřeb a procesu ověřování potřeby vzdělávání v oblasti
digitálních a měkkých dovedností ve své společnosti používají následující šablony:
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Model analýzy vzdělávacích potřeb68

Již jako tým začínají se specifikací svých cílů organizace v souladu s cíli společnosti a
ekonomickým prostředím. Pro definování cílových popisů pracovních pozic, které chtějí změnit,
použijí cyklus analýzy vzdělávacích potřeb na následující straně, který podrobněji rozpracují.
Analyzují také stávající pracovní místa s ohledem na úkoly a znalosti, dovednosti a schopnosti
potřebné k rozvoji dalších úkolů/dovedností a k vyřazení úkolů, které se staly zastaralými.
Rozdělují cíle organizace na cíle jednotlivých oddělení a jednotlivců a zároveň se zaměřují na
klíčové kompetence. Klíčové kompetence jsou kompetence, které jsou vyžadovány od všech
zaměstnanců organizace - základní úroveň dovedností přizpůsobená digitalizaci. Organizačních
cílů lze dosáhnout buď pouze prostřednictvím relevantního pracovního chování nebo řešením
vlivů, které na tyto cíle nepůsobí, pro řešení vzdělávání.
Příkladem pracovního chování je:
Chování
Popis
Proměňte příležitost v
Uveďte, jak mohou zaměstnanci vyřešit svůj problém
dohodu
prostřednictvím odborných znalostí, a uzavřete dohodu
Dalším krokem je rozdělit toto chování na potřebné dovednosti a znalosti, aby bylo možné toto
chování efektivně projevit.

68

Školení: Šablona analýzy vzdělávacích potřeb (trainingonetsumo.blogspot.com)

81
Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise.
Tato publikace vyjadřuje pouze názory autora a Komise nenese odpovědnost za případné využití informací v ní obsažených.

V příkladu přeměny příležitostí v dohodu se zaměřují na objasnění námitek, aby pochopili jejich
příčinu, vypracování časového plánu, dosažení konsensu oproti urovnání a zapojení zkušených
seniorů do uzavírání složitých dohod.
Potřebné znalosti jsou v tomto případě techniky uzavírání dohod (např. předpokládané
uzavření, uzavření v méně důležitých bodech, překonání námitky jako překážky prodeje,
nabídka pobídky k uzavření, využití poslední šance a přímá žádost o obchod). Potřebnými
dovednostmi jsou znalost rozdílu mezi uzavřením prodeje a zajištěním dalších kroků v
prodejním procesu, zpracování námitek nebo postupy jejich řešení, techniky vyjednávání a
taktiky ovlivňování.
Aby tento rámec dokončili, požádají o podněty zaměstnance, kteří již tyto dovednosti mají, nebo
převezmou popisy pracovních míst. Najdou je u konkurenčních společností, které jsou již ve větší
míře digitalizované.
V posledním kroku posoudí aktuální dovednosti v organizaci, např. starší zaměstnanec bude
potřebovat jiné školení než mladší.

Cyklus analýzy vzdělávacích potřeb69

T&E = školení/hodnocení

69

https://www.industryforum.co.uk/wp-content/uploads/sites/6/2015/08/Training-Needs-Analysis-Cycle.png
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V rámci cyklu analýzy vzdělávacích potřeb provádějí analýzu vzdělávacích potřeb (TNA) na třech
úrovních: organizační, resortní a individuální.
Osoba odpovědná za každou úroveň zadává do procesu klíčové informace, které odpovídají na
čtyři důležité otázky:





Proč zaměstnanci potřebují školení?
Jaké dovednosti potřebují?
Kdo potřebuje školení?
Jaké jsou prioritní oblasti školení?

Tyto tři úrovně jsou vzájemně propojeny, aby byla zajištěna vyvážená analýza. TNA zohledňuje
strategické plány společnosti, cíle oddělení a potřeby každého jednotlivce. Výsledkem je
robustní plán vzdělávání a rozvoje v rámci celé organizace se schváleným rozpočtem.
Výsledné plány školení zajišťují dostatečnou schopnost organizace udržet současnou i budoucí
obchodní výkonnost v digitální době.



Na úrovni organizace tým pilíře T&E nebo tým vedoucích představitelů pro školení a
organizaci strategicky plánuje školení a vytváří rámec pro vedení oddělení.
Podnětem na úrovni oddělení je ztráta kvalifikace v důsledku odchodu do důchodu a
nedostatečné kvalifikace zaměstnanců ve společnosti. Tento vstup umožňuje určit
priority, které dovednosti je třeba zlepšit.

V této době by mělo být vytvořeno posouzení současných a budoucích potřeb v oblasti
dovedností a také popisy pracovních míst. Vývoj rámce a testování postupu by se měly
provádět v pilotní oblasti, po hladkém průběhu může být projekt rozšířen na zbytek organizace.
Úplný cyklus TNA je třeba provádět každoročně, aby byl v souladu s cyklem zavádění zásad
společnosti. V ideálním případě by k tomu mělo dojít ještě předtím, než jsou jakákoli řešení
školení zařazena do rozpočtu, navržena nebo dodána. Přezkumy na úrovni oddělení a
jednotlivců by měly obvykle probíhat jednou za půl nebo čtvrt roku.
Na otázky odpovídají manažer společnosti Andreas M. a personalistka Belinda A.:





Proč zaměstnanci potřebují školení? Vzhledem k digitalizaci a krizi Covid19, aby zůstali
flexibilní.
Jaké dovednosti potřebují? Školení Designing Digital Business a IT-Security pro mladé
zaměstnance a digitalizace marketingu a obchodu, managementu a IT, IT-Security a
Digital Corporate Governance pro management a zaměstnance oddělení.
Jaké jsou prioritní oblasti školení? Jako prioritní oblasti navrhují způsoby vzdělávání a
aktualizují nebo nově vytvářejí popisy pracovních míst.
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Školení stávajících zaměstnanců - kdo potřebuje školení? - Výběr
Ředitel společnosti Andreas M. se spolu s personální manažerkou Belindou A. rozhodne
proškolit sebe a následující stávající zaměstnance, aby byli schopni pracovat v budoucnu:








Steffen B.: Velmi mladý zaměstnanec, který nedávno dokončil praxi v IT oddělení
společnosti, generace Z, talentovaný IT fanoušek, IT-bezpečnostní pracovník. Školení:
Manažer IT bezpečnosti
Anna L.: Mladá zaměstnankyně, která nedávno dokončila Vysokou školu aplikovaných
věd v oboru mediální informatika a mediální design, produktové oddělení, mileniálka,
velmi talentovaná v oblasti digitalizace. Školení: Digitální obchodní designér
Georg H.: Vedoucí pracovník oddělení marketingu a prodeje, generace X. Školení:
Manažer digitálního marketingu a elektronického obchodu
Maria N.: Vedoucí pracovnice, generace X, oddělení strategie. Školení: Manažer
digitálního řízení společnosti
Andreas M.: Ředitel společnosti, majitel, pozdní baby boomer. Školení: Management a
IT: MsC Management a IT

Popis práce zaměstnanců v digitálním věku
Jak bylo uvedeno v tématu 13, Andreas M. a Belinda A. připravují popis pracovních míst pro
pět pracovních pozic podle potřeb společnosti:






70

Manažer IT bezpečnosti70
Digitální obchodní designér71
Manažer digitálního marketingu a elektronického obchodu72
Manažer digitálního řízení společnosti73
MsC Management a IT74

https://www.accenture.com/at-de/careers/jobdetails?id=00644847_de

71

https://www.toptal.com/designers/digital/job-description

72

https://www.careerone.com.au/job/expired/6db63cb0-0e6e-4c33-bba0-7ac9a0275c2c

73

https://www.glassdoor.com/Job/e-commerce-digital-marketing-manager-jobs-

SRCH_KO0,36.htm;
WIFI Österreich 2021
74

https://resources.workable.com/it-manager-job-description; WIFI Österreich 2021
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Sebehodnocení zaměstnanců
Ředitel společnosti Andreas M. a personální manažerka Belinda A. informují své zaměstnance
o plánované digitální transformaci. Hodlají začít s pěti zmíněnými zaměstnanci a uspořádat s
nimi individuální schůzky. Všichni, včetně Andrease M., jsou velmi nadšeni, že s tím mohou
začít.
Požádá každého ze 4 zaměstnanců, aby před schůzkou k pracovnímu hodnocení vyplnil vzor
sebehodnocení zaměstnance75 (velikost originálu viz str. 78). Sám to také udělá.

75

https://www.smartsheet.com/content/self-evaluation-templates

90
Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise.
Tato publikace vyjadřuje pouze názory autora a Komise nenese odpovědnost za případné využití informací v ní obsažených.

Poté stanoví termíny hodnocení výkonu, které provede Belinda A. za asistence Andrease M. V
případě manažera společnosti je jeho hodnocení výkonu plánováno pouze společně s Belindou
A.

Hodnocení výkonu zaměstnanců
Hodnocení výkonu probíhá podle postupu uvedeného na straně 69.
Nejprve uchazečům nabídnou zpětnou vazbu o jejich práci za posledních několik měsíců a
proberou s nimi šablonu sebehodnocení zaměstnance týkající se nových pracovních profilů,
které jsou pro ně určeny. Dobré je, že žádný z kandidátů - navzdory generačním rozdílům nemá obavy nebo špatný pocit z výzev, které před nimi stojí. Všichni si prošli krizí Covid19 a
vědí, že flexibilita a otevřenost novým možnostem je klíčem k tomu, aby se jejich společnost
posunula vpřed. Navzdory rozdílnému věku dobře spolupracují a mají přátelskou firemní
kulturu. Vzhledem k tomu, že se všichni zaměstnanci po nástupu rychle identifikují s firmou a
každý má své individuální úkoly a funkce, dobře spolu spolupracují.
Jejich vlastní sebepojetí se vzhledem k malé velikosti jejich týmu v Rakousku neliší od sebepojetí
jejich vrcholového manažera nebo HR manažera, který je dobře zná. Andreas M. vždy
podporuje jejich výkon a zvyšuje jejich motivaci. Jeho činy jsou v souladu se slovy a stal se tak
jejich vzorem.
Každému z nich je ukázána pracovní náplň, která je pro něj určena. Poté spolu hovoří o vzdělání
potřebném k výkonu této pozice na základě své současné úrovně vzdělání. Pro nejmladšího
zaměstnance Steffena B. uvažuje Andreas M. o školení měkkých dovedností v oblasti
komunikace a osobního přístupu. Maria N. absolvuje školení rétoriky a Georg H. školení netikety
na internetu týkající se sociálních médií.
Jsou diskutovány jednotlivé vzdělávací cesty. Vzhledem k tomu, že společnost v minulosti dobře
spolupracovala s WIFI, Rakouským institutem pro podporu hospodářství, znovu se spolu s
příslušným zaměstnancem zabývá vzdělávacími cestami uvedenými na stránce Rakouské
spolkové hospodářské komory o digitalizaci a vzdělávacích cestách:
https://www.bildungderwirtschaft.at/wko-bildungspfade/it-digitalisierung/
a rozhodne o WIFI a souvisejících školeních podle individuálních potřeb.

Školení IT-bezpečnostního manažera Steffena B.
Steffen B. se má stát manažerem IT bezpečnosti společnosti. I přes svůj velmi nízký věk je velmi
talentovaný a zručný a je „digitálním domorodcem“.
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Vzdělávací cesta „IT-Security Manager“

CÍL

START

Zdroj: WIFI Rakousko 2021

Pro Steffena B. znamená vzdělávací dráha 7 let dalšího vzdělávání. Majitel společnosti do něj
chce investovat, protože vidí jeho velký potenciál. Mezitím bude úzce spolupracovat se starším
vedoucím IT, který je dva roky před důchodem, aby získal další praktické znalosti. Steffen B
zahájí svůj trénink na WIFI a bude pokračovat dále. Ve WIFI se také bude vzdělávat v oblasti
komunikace a osobního přístupu. Manažer zavolá svému kontaktu WIFI a společně s kolegy se
domluví na školení ve firmě.
Všem svým zaměstnancům nabízí flexibilní pracovní dobu, aby se mohli vzdělávat a školit.

Digitální obchodní designérka Anna L.
Anna L. se bude vzdělávat na Univerzitě aplikovaných věd ve Vídni při Vídeňské hospodářské
komoře ve spolupráci s WIFI. Její tréninkový plán je uveden níže:
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START

CÍL

Zdroj: WIFI Rakousko 2021

Pro Annu L. znamená cesta školení dva roky dalšího vzdělávání. Majitel společnosti chce
investovat i do ní, má vysoký potenciál. Vzhledem k tomu, že je již kvalifikovanou
zaměstnankyní a absolvovala Vysokou školu aplikovaných věd v oboru mediální informatika a
mediální design, může pokračovat ve své stávající funkci a později ji vyměnit za pozici Digital
Business Designer. Anna L zahájí své vzdělávání na Univerzitě aplikovaných věd při Vídeňské
hospodářské komoře ve spolupráci s WIFI. Manažer zavolá svému kontaktu na univerzitu
aplikovaných věd, se kterým se před časem setkal, aby se domluvil na její přípravě na školení.

Manažer digitálního marketingu a e-commerce Georg H.
Georg H. zahájí školení ve společnosti WIFI Štýrsko. Má mnoho praktických znalostí v oblasti
marketingu a prodeje. Přesto potřebuje digitální „update“. Jeho tréninkový plán je uveden níže:
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START

CÍL

Zdroj: WIFI Rakousko 2021

Manažer Andreas M. bude kontaktovat společnost WIFI Štýrsko, aby zajistila školení. Georg H.
pak využije získané znalosti a změní pracovní postupy svého oddělení. Jeho diplomový kurz
bude trvat 20 dní. Kromě toho získá ve firmě školení rétoriky od společnosti WIFI.

Manažerka digitálního řízení společnosti Maria N.
Maria N. zahájí školení ve WIFI v Horním Rakousku. Je velmi zkušená v oblasti strategie a dobře
zná svou společnost - od financí po zaměstnance, od marketingu po IT. Je nadšená, že se může
začít učit na MBA v oboru Digital Corporate Governance, což je nový typ školení, který jí zajistí
skvělou pozici na trhu. Její tréninkový plán je uveden níže:
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START

CÍL

Zdroj: WIFI Rakousko 2021

Maria N. je již kvalifikovanou zaměstnankyní, přesto potřebuje další dovednosti, a proto bude
dva roky navštěvovat Odbornou akademii aplikované informatiky a poté ještě dva a půl roku
univerzitní vzdělávací kurz Digitální řízení podniků na Dunajské univerzitě v Kremži. Po
absolvování studia MBA Digital Corporate Governance se stane manažerkou pro digitální řízení
podniků.

MSc Management a IT Andreas M.
Andreas M. jako majitel společnosti zahájí své školení také ve WIFI Horní Rakousko. Ve firmě
zůstane ještě několik let a hodlá ji v budoucnu řídit v případných krizích společně s Marií N.
Před 15 lety absolvoval Odbornou akademii aplikované informatiky. Jeho tréninkový plán je
uveden níže:
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Zdroj: WIFI Rakousko 2021

Andreas M. bude po dobu 2 let navštěvovat univerzitní vzdělávací kurz Management a IT a
absolvuje jej jako magistr managementu a IT - profesionální manažer společnosti s kvalifikací
pro budoucnost.
***
Vzhledem ke všem zaměstnancům společnosti E.X.A.M.P.L.E International bude během 2-3 let
většina kmenových zaměstnanců vyškolena pro potřeby digitálního věku, s výjimkou
nejmladšího zaměstnance s vysokým potenciálem, který bude za 7 let zastávat pozici ITbezpečnostního manažera. Společnost je tak na správné cestě k digitální transformaci svých
lidských zdrojů.
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