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1. ÚVOD

OBSAH KAPITOLY
CÍL

Tato úvodní kapitola Vám ukáže, jak mohou majitelé malých a středních podniků využívat
Balíček TTT. Pomocí analýzy organizační klimatu a jeho zlepšení mohou přispět ke zvýšení
spokojenosti svých zaměstnanců.

ORIENTAČNÍ MAPA

Vyšší zisk a
produktivita

Cíl

Nízká úroveň
spokojenosti a
výkonu

Problém

Řešení

Pozitivní organizační
klima (a jeho dimenze)

Proces

Diagnostika

Zdroje

Hodnotící
nástroj

Vytvoření
akčního
plánu
Programový
soubor
nástrojů

OSTESA EU (a její
zdroje)

Vyhodnocení a
certifikace +
přezkoumání

Realizace

Průvodce pro ředitele,
majitele malých a středních
podniků a přímé nadřízené

Hodnotící
nástroj

Hlavním cílem každé společnosti je zvýšit zisk a úroveň produktivity. Aby bylo možné
tohoto cíle dosáhnout, je třeba nejprve zvýšit výkonnost na úrovni zaměstnanců, s
čímž souvisí úroveň jejich spokojenosti. Aby dosáhli zvýšení motivace zaměstnanců a
vytvoření pocitu spoluúčasti, musí se manažeři (včetně vlastníků, nejvyšších
manažerů, přímých nadřízených a manažerů lidských zdrojů) spoléhat na – a aktivně
využívat určitý rámec, zpětnou vazbu a nástroje, které jim pomohou využít výhod
pozitivního organizační klimatu.
Projekt OSTESA EU staví na této premise. Projekt chápe nutnost výše uvedeného a
jeho hlavním cílem je zlepšení organizačního klimatu, motivace a zapojení
zaměstnanců do fungovaní malých a středně velkých podniků; cílem je zlepšení
schopností zaměstnavatelů a manažerů lidských zdrojů zejména v oblasti pochopení
nezbytnosti vytváření lepšího organizační klimatu; lepší dostupnost nástrojů, které
pomáhají zlepšovat organizační klima rozvojem kompetencí; zlepšování schopností
trenérů a oddělení HR; a také vývoj nástrojů, které vycházejí z jedenácti dimenzí,
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které vytváří organizační klima - tyto nástroje umožní efektivně podporovat
zlepšování a hodnocení jedenácti dimenzí, které uvádíme níže.

Tabulka č. 1 - Dimenze organizační klimatu podle projektu OSTESA EU

DIMENZE

DEFINICE

1. Komunikace

Komunikace – volné sdílení informací napříč organizací.

2. Odměny

Do jaké míry zaměstnanci cítí uznávaní a odměňování za dobrou
práci, a že toto uznání je přímo souvisí s úrovní jejich výkonu.

3. Uznání

Pocit, že organizace vnímá a uznává přínos každého jednotlivého
člena.

4. Soudržnost

Pocit sounáležitosti nebo sdílení v rámci organizačního
uspořádání, včetně ochoty jednotlivých členů poskytnout
vzájemnou pomoc.

5. Podpora

Schopnost tolerovat chování jednotlivých členů organizace ze
strany nadřízených, včetně ochoty nechat zaměstnance poučit se
z vlastních chyb beze strachu z odvetných opatření; pocit
vzájemné podpory mezi zaměstnanci.

6. Srozumitelnost

Pocit, že každý ví, co se od něj očekává a chápe, jak se tato
očekávání vztahují k vyšším cílům a plánům celé organizace; a
zájem o to, jak srozumitelně definovat cíle organizace.
Pocit svobodné a otevřené komunikace s ostatními členy

7. Důvěra

organizace na vyšších pozicích a spolupracovníky – komunikace
týkající se citlivých a osobních záležitostí a s důvěrou, že tuto
komunikaci nikdo nenaruší.

8. Leadership

Členové organizace (týmu) přijímají vedení a řízení odborníky. Jeli to nutné, členové týmu mohou převzít vedoucí role s podporou
ostatních zaměstnanců

9. Férovost

Pocit, že organizační postupy jsou spravedlivé a nejsou
předpojaté ani nestálé.

10. Efektivita

Míra důležitosti, která se klade na efektivitu zaměstnanců a jejich
produktivitu v práci.

11. Péče o
zaměstnance

Jak si organizace váží svých zaměstnanců a pečuje o ně.
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V projektu OSTESA EU navíc najdete nástroj pro hodnocení organizační klimatu
(nástroj OSTESA), programový soubor nástrojů a průvodce pro ředitele a majitele
středních a malých podniků a přímé nadřízené, který poradí jak, zlepšit organizační
klima změnou stylu vedení. Nástroj pro hodnocení organizační klimatu (nástroj
OSTESA) je nástroj IKT, který měří několik dimenzí a poskytuje odpovídající zpětnou
vazbu na stávající organizační klima. Programový soubor nástrojů je komplexní zdroj,
který obsahuje výcvikové programy, scénáře a materiály pro vytváření a zlepšování
organizačního klimatu. Průvodce pro ředitele a majitele malých a středních podniků
je instruktážní nástroj pro majitele a manažery, který analyzuje vztah mezi stylem
vedení a pozitivní organizačním klimatem. Tyto nástroje si odborníci mohou
procházet v balíčku TTT, který celou problematiku shrnuje komplexním pohledem.
Takový odborník je trenér / facilitátor / konzultant, který funguje jako
zprostředkovatel procesu změny, zatímco interní zástupce společnosti (manažeři,
přímí nadřízení a HR manažeři) jsou hlavním hybatelem změny, s podporou výše
zmíněného odborníka. Zdroje z projektu OSTESA EU mohou společnosti využívat ke
spuštění procesu změny, která má 4 fáze: diagnostika, akční plán, realizace a
vyhodnocení / certifikace.
Balíček TTT zajišťuje konzultantům komplexní podporu a ukazuje, jak manévrovat a
používat rámec a jednotlivé nástroje ve spolupráci s manažery malých a středních
podniků a manažery lidských zdrojů, kteří se potýkají s nižší úrovní spokojenosti a
výkonu zaměstnanců. Odborník funguje jako zprostředkovatel procesu změny a
rozhodnutí dělá osoba (vlastník, manažer HR, přímý nadřízený), která proces změny
vede a definuje. Proto je nezbytné, aby mezi těmito dvěma osobami fungoval
důvěryhodný vztah.
Tento balíček je určený trenérům, facilitátorům a konzultantům, kteří musí navázat
otevřenou a důvěrnou spolupráci s majitelem, manažerem, přímým nadřízeným,
manažerem HR, protože tito lidé povedou proces změny organizačního klimatu s
podporou odborníka. Člověk, který změnu umožňuje a rozhoduje o ní, musí hrát
strategickou roli při procesu změny a má mít určující a zásadní zájem na uskutečnění
změn a zapojení účastníků (zaměstnanci, nezávisle na postavení / funkci ve
společnosti) do celého procesu.
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2. PROFIL KLÍČOVÉHO HRÁČE

Co najdete v této kapitole
CÍL

Cílem této kapitoly je popsat profil různých klíčových hráčů, kteří jsou součástí procesu
změny organizačního klimatu, a to zejména odborníka (trenér / facilitátor / konzultant), dále
osobu, která činí rozhodnutí (vlastník, manažer, přímý nadřízený a HR manažer) a účastníky
(zaměstnanci, bez ohledu na jejich funkci či postavení ve společnosti).

ORIENTAČNÍ MAPA

Facilitátor
Zkušenosti v oblasti výcviku
a/nebo poradenských služeb (3
roky)
Dobré dovednosti v oblasti
mezilidských vztahů,
komunikační a interpretační
dovednosti
Důkladná znalost zdrojů
projektu OSTESA EU
Kvalifikace (ne nutně, ale pokud
možno související s HR nebo
psychologií organizace)

Osoba, která rozhoduje /
aktivátor

Účastníci

Zájem o témata, kterým se
projekt věnuje
Má možnost zlepšovát pozitivní
organizační klima, ať už v teď
nebo v budoucnu.

Ochota účastnit se procesu
zlepšování organizačního
klimatu.

Strategická pozice / funkce ve
společnosti, která umožňuje
přijímat a realizovat rozhodnutí,
která souvisí s procesy
organizační změny.

Odborník má hrát úlohu prostředníka v rámci jednotlivých dimenzí procesu
zlepšování organizačního klimatu v malých a středních podnicích. Osoba, která
rozhoduje / aktivátor (majitel, manažer, přímý nadřízený a HR manažer) s podporou
odborníka povede proces změny organizačního klimatu s cílem podnítit motivaci
zaměstnanců a zlepšit jejich spokojenost a výkon.
K realizaci tohoto úkolu je nutné, aby odborník měl za sebou alespoň tři roky s
minimálně 300 hodinami zajišťování výcviku (nejlépe) a/nebo zkušenosti v oblasti
poskytování poradenství, a to v ideálním případě ve spojení s HR a psychologií
organizace. Odborník musí prokázat důkladnou znalost zdrojů OSTESA EU a také
prokázat schopnosti orientovat se v oblasti mezilidských vztahů – vybudovat pevný a
důvěryhodný vztah s osobou, která rozhoduje / aktivátorem. Vyžadují se od něj
komunikační a interpretační dovednosti.
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Na druhé straně, i osoba, která rozhoduje / aktivátor musí mít skutečný zájem o
témata / dimenze, která souvisejí se spokojeností zaměstnanců a stávající či budoucí
možnost zlepšovat organizační klima. Tato osoba musí zároveň také vykonávat
strategicky důležitou pozici / funkci ve firmě, aby měla možnost přijímat rozhodnutí a
dohlížet na jejich realizaci. Jde o rozhodnutí, která umožní realizovat procesy změny
organizačního klimatu.
Účastníci jsou zaměstnanci společnosti nebo některého oddělení bez ohledu na jejich
pozici či funkci ve firmě, kteří souhlasí s účastí v procesu, když se jich osoba, která
rozhoduje / aktivátor, zeptá.
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3. ZDROJE

Co najdete v této kapitole
CÍL

V této kapitole Vám představíme a vysvětlíme, jak fungují nástroje pro podporu procesu
zlepšování organizačního klimatu. Nástroje Vám umožní dále rozšiřovat a zvyšovat motivaci,
spokojenost a výkonnost zaměstnanců.

ORIENTAČNÍ MAPA
Nástroje

Nástroj OSTESA pro
hodnocení organizace

Programový soubor nástrojů

Metoda asociace slov a
barev (CA-OSTESA)

Výcvikové programy

Metoda standardizovaného
hodnocení (S-OSTESA)

Výcvikové / podpůrné
materiály

Průvodce pro ředitele a
majitele malých a středních
podniků a přímé nadřízené:
jak zlepšovat organizační
klima změnou stylu vedení

Akce „výcvik trenérů,
facilitátorů a konzultantů“

3.1. Nástroj pro hodnocení organizačního klimatu
Nástroj pro hodnocení organizačního klimatu – nástroj OSTESA – slouží k tomu, aby
mohli majitelé malých a středních podniků, manažeři a přímí nadřízení, usilovat o
zvyšování motivace zaměstnanců tak, že se budou efektivně věnovat jejich
výkonnosti.
Zdravé klima zvyšuje motivaci zaměstnanců a vede k efektivnější výkonnosti. G.
Litwin a R. Stringer jako první sepsali v roce 1968 průkopnický výzkum o
organizačním klimatu. Prokázali, že určité styly vedení vytváří pozitivní a stabilní
organizační klima, které pak má dopad na motivaci a výkonnost. Klima můžeme
popsat jako způsob, jakým lidé vnímají prostředí ve společnosti: jaké to pro ně je
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pracovat na tom místě. K podnícení motivace zaměstnanců a vytvoření pocitu
spoluúčasti musí manažeři chápat a uplatňovat rámec, zpětnou vazbu a nástroje k
využití výhod pozitivního organizačního klimatu.
Klíčem k úspěchu je vedení, které podporuje spolupracující, součinné a tvořivé
pracovní prostředí. V pozitivním organizačním klimatu mají zaměstnanci důvěru a
stabilitu, kterou potřebují k tomu, aby sloužili zákazníkům mnohem efektivněji a
vytvářeli mnohem pokrokovější výrobky. Pozitivní organizační klima není samo o
sobě cílem. Je to klíčové spojení mezi schopností společnosti zajišťovat a zlepšovat
výkonnost. Úspěšní lídři se snaží vytvořit řetězovou reakci, která zlepší klima, zvýší
motivaci a zlepší výkonnost.
Nástroj OSTESA je online nástroj na měření a hodnocení organizačního klimatu ve
společnosti formou určení oblastí, které je třeba zlepšovat. Je to nástroj, který se
skládá ze dvou částí (CA-OSTESA a S-OSTESA). Jde o kombinaci metody asociace slov
a barev (CA-OSTESA) a metody standardizovaného hodnocení (S-OSTESA). Po
dokončení analýzy bude rozhodující osoba / aktivátor, která diagnostiku vytvořila,
mít přístup k automaticky vytvořené zprávě s výsledky hodnocení. Koncovými
uživateli tohoto nástroje jsou majitelé malých a středních podniků, manažeři, přímí
nadřízení a HR manažeři.
3.1.1. Metoda barvově-slovních asociací: CA-OSTESA
Co to je?
Metoda barvově slovních asociací je kombinovaná projektivní technika používající
kalibrované soubory slov (tzv. slovní moduly) a Test osmi barev M. Lűscherem
(1971). Tato diagnostika je založena na vyhodnocení důležitosti preference a
odmítnutí určitých barev. Základní hypotézou je úvaha, že preference barvy závisí na
určitých osobnostních proměnných, situačních stavech organismu i na objektivně
působících činitelích. Jinými slovy, základem je, že existuje vztah mezi fyziologickými
mechanismy a barevnými strukturami, tzn. že konkrétní barva se vztahuje k
specifickým formám a stereotypům chování nebo individuální zkušenosti.
Metoda CA měří nejen to, co si lidé myslí, ale také to, čemu dávají přednost
(hierarchie hodnot), a zda ve skutečnosti implementují své postoje do svého chování
(a pokud ano, jak úspěšně a v jakém časovém rámci). Principy metody CA a následné
hodnocení umožňují analyzovat vnitřní postoje a zkušenosti, které nejsou racionálně
řízeny a ovlivňovány.
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Jak to funguje?
Metoda CA byla do projektu OSTESA vybrána jako první krok měření klimatu. Tuto
část měření může zadavatel použít v případě, že si není jistý, které dimenze by moly
být z hlediska klimatu na pracovišti problematické. Naměřený výsledek mu může
pomoci vybrat dimenze, pro které použije druhý krok v měření, což jsou dotazníkové
otázky, které podrobněji zkoumají zvolenou dimenzi. V případě, že si je zadavatel
vědom toho, ve kterých dimenzích má nedostatky, může první část měření pomocí
CA metody vynechat a přistoupit ihned k dotazníkové části. Tedy výsledek CA
metody je sestaven jako krátký a orientační nástroj, který se skládá z pouhých 13
podnětových slov - 11 organizačních dimenzí (Komunikace, Odměňování, Uznání,
Soudržnost, Podpora, Jasnost/Srozumitelnost, Důvěra, Vedení, Férové jednání,
Efektivita, Péče o zaměstnance) plus "Já" a "Moje firma".
Jde o 8 různých barev, které se liší svým přesně měřitelným vlnovým rozpětím.
Číselné označení každé barvy (dle Lűscherova barvového testu) zůstalo zachováno,
umožňuje jednodušeji a počítačově zaznamenávat konkrétní reakce (odpovědi)
respondentů na dané podnětové slovo.
Kromě vyhodnocení dvou preferenčních výběrů a jednoho statistického výběru
respondent vybírá ke každému podnětovému slovu tři barvy, přičemž jde o nucenou
volbu z hlediska pořadí (není možno volit jednu a tutéž barvu vícekrát k jednomu
slovu). Takto vzniká 56 možných variant reakcí (barvových trojkombinací) na jedno
konkrétní slovo (barvové trojice).

Schéma 1: Snímač a percepční pole pro výběr barev
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Diagnostika má 3 fáze:

I.

Úvodní barvový výběr:
a. Zadívejte se na barvy a nechte je na sebe chvíli působit
b. Následně vyberte všech osm barev v pořadí od nejpříjemnější po tu
nejméně příjemnou
c. Po ukončení úplného výběru barev pokračujte výběrem barev pro
jednotlivá slova

II.

Vyberte tři barvy ke každému jednotlivému slovu
a. Zadívejte se na barvy a nechte je na sebe chvíli působit
b. Přečtěte si nahlas slovo a pak si ho v duchu zopakujte
c. Podívejte se na barvy a vyberte tři z nich co nejrychleji a okamžitě
jděte na nové slovo

III.

Závěrečný barvový výběr:
a. Zadívejte se na barvy a nechte je na sebe chvíli působit
b. Následně vyberte všech osm barev v pořadí od nejpříjemnější po tu
nejméně příjemnou, jak na Vás momentálně působí (nejde o skrytou
zkoušku paměti, výběr může být zcela jiný, podobný či stejný)
c. jakmile zadáte celý výběr, ukončete program

Celý proces aplikace nástroje OSTESA trvá přibližně 5-10 minut (včetně pokynů pro
čtení) s ohledem na osobní tempo a rozsah podnětových slov. Výsledky jsou
zpracovány počítačem a jsou k dispozici okamžitě po dokončení testu.
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Jak interpretovat výsledky?

Konečný výsledek má dvě části:
I.

Celkové klima v hodnocené skupině ve vztahu ke všem 11 sledovaným
dimenzím. Celkově je možné mít 8 různých typů klimat (viz. popisy níže)

Schéma 2: CA metoda 1.část výsledků

Popis jednotlivých typů klimat:
Vysoce proaktivním: Klima ve skupině je proaktivní a bezproblémové, skupina
rovnovážně akceptuje nastavené podmínky a pravidla. Skupina celkově vystupuje a
komunikuje vstřícně a je spontánně aktivní. Vliv klimatu na efektivitu práce: Vysoký.
Proaktivní podmíněné: Klima ve skupině je proaktivní a většinou bezproblémové, i
když opakovaně poukazuje na drobné nedostatky v pracovních podmínkách a
pravidlech a požaduje jejich změny, jelikož věří, že to přispěje k celkovému zlepšení.
Vliv klimatu na efektivitu práce: Dobrý.
Proaktivní podřízené: Klima ve skupině je proaktivní, skupina se však často podřizuje
jednou daným, nastaveným a společně prosazovaným podmínkám i pracovním
cílům, které si buď sama nastolila nebo převzala ze strany vedení či autority. To může
bránit spontánním návrhům funkčních změn. Vliv klimatu na efektivitu práce: Dobrý,
mírně snižující.
Namáhavé: Skupina je výrazně zaměřena na prvořadou důležitost dobrých
pracovních podmínek, které by měly být splněny, aby mohla odvádět dobré pracovní
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výkony. Vliv klimatu na efektivitu práce: Snižující, jelikož věnuje část svého úsilí
řešením podmínek k práci.

Konfrontační: Skupina se uvnitř mezi sebou i navenek vůči okolí projevuje v
neustálých názorově vyhraněných, vyhrocených a vzájemně rozporných postojových
„pravdách“. Vliv klimatu na efektivitu práce: Situačně snižující, vzhledem ke stále se
opakujícím konfrontacím.
Rozzlobené: Komunikace se skupinou se odehrává v trvale nepříznivém pracovním
napětí vytvářeném okolím i autoritami, které nekompromisně vnucují veškerá
výkonová, hodnotící i sociální pravidla. Vliv klimatu na efektivitu práce: Narušující,
protože skupina prioritně řeší zásadní postojový nesoulad mezi ní a autoritou.
Obranné: Skupina je v neustálém defenzivním a pevném obranném postoji.
Znemožňuje tak celkový proces společných pracovních aktivit i efektivitu výkonu. Vliv
klimatu na efektivitu práce: Narušující, protože skupina se prioritně zabývá
nevyhovujícími podmínkami k práci.

Kontaproduktiní, netečné: Skupina i okolí jsou k sobě netečné a nejsou schopny
navzájem se jakkoli pozitivně a stimulačně oslovit, protože se naprosto liší životní
hodnotovou orientací a náhledy. Je stále zaměřena na označování číhajících rizik, ale
pokud tohle nemá v popisu práce, tak je zcela neefektivní. Vliv klimatu na efektivitu
práce: Kontraproduktivní, kvůli naprosto rozdílným hodnotám a cílům.

II.

V grafu je znázorněno, jaký má každá jednotlivá dimenze vliv na pozitivní
klima v týmu. Tato část je postavena na korelačním výpočtu tedy čím vyšší
je skóre, tím větší je vliv dané dimenze na pozitivní klima. Klimata, která
jsou označena červeně, mají nejmenší vliv na celkové pozitivní klima. Ve
výstupu samotném se pak doporučuje zaměřit se na rozvoj nejméně
skórujících dimenzí (obr.3)
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.

Schéma 1: CA metoda 2 část výsledků (příklad)

3.1.2. Metoda standardizovaného hodnocení: Metoda S-OSTESA
Co to je?
Metoda S-OSTESA se používá k měření organizační klimatu, které se definuje jako
soubor měřitelných vlastností pracovního prostředí, které ovlivňují kolektivní
vnímání lidí, kteří v něm pracují, včetně jejich motivace a chování.
Metoda S-OSTESA splňuje veškeré podmínky a požadavky, které se vyžadují od
profesionálních psychologických testů, protože je to objektivní, standardizovaná,
přesná, spolehlivá a normalizovaná metoda.
Jak to funguje?
Nástroj obsahuje 55 výroků, které umožní analyzovat 11 dimenzí organizačního
klimatu: komunikace, odměny, uznání, soudržnost, podpora, srozumitelnost, důvěra,
leadership neboli vedení, férovost, efektivita a blahobyt zaměstnanců. Obsahuje 5
hodnotících výroků pro každou dimenzi. V administračním panelu si manažer může
vybrat, které dimenze organizačního klimatu by měly být hodnoceny (ať už ve
společnosti jako celku či v nějakém oddělení). Tento nástroj je určité pojítko, které se
později přesměruje směrem k zaměstnancům, kteří budou požádání, aby se
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hodnocení zúčastnili. Hodnocení je anonymní a manažer nemá přístup k odpovědím
jednotlivých zaměstnanců.
Uživatel je instruován, aby odpovídal dle Likertovy škály, aby bylo možné analyzovat,
do jaké míry daná osoba souhlasí či nesouhlasí s každým tvrzením. Je to 6 bodová
stupnice, konkrétně: 1. Nikdy | 2. Málokdy | 3. Někdy | 4. Často | 5. Velmi často | 6.
Vždy

Jak interpretovat výsledky?
Počítačový software spočítá výsledky každé jednotlivé dimenze na základě odpovědí
respondentů / členů týmu a pak vytváří zprávu o organizačním klimatu ve
společnosti / oddělení. Tento nástroj (S-Ostesa) je vybaven obecnými evropskými
normami pro dimenze a národními normami pro dimenze s rozdělením na tři země
(Česká republika, Polsko a Portugalsko). Spočítané procentuální normy umožňují
vyhodnotit organizační klima ve společnosti a výsledkem je jedna ze tří kategorii:
nízké, střední a vysoké.
Vytvořená zpráva se skládá z několika částí (příklady všech částí najdete níže):

I.

Informace o obecném organizačním klimatu (které je určeno v závislosti na
odpovědích všech zaměstnanců, kteří se hodnocení účastní):

Schéma 2: Globální index organizačního klimatu (příklad)
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II.

Informace o výsledcích hodnocení specifických dimenzí organizačního klimatu
zvolených manažerem a posuzovaných zaměstnanci:

Schéma 3: Obecné výsledky dimenzí organizačního klimatu (příklad)

III.

Informace o rozložení odpovědí respondentů pro každou jednotlivou položku
při posuzování vybraných dimenzí organizačního klimatu – dva odlišné
formáty:

Schéma 4: Hodnocení podle jednotlivých výroků pro každou dimenzi organizačního klimatu (příklad)

IV.

Tipy pro manažery a odborníky na to, jak analyzovat výsledky hodnocení, jaké
věci je třeba brát v úvahu při podávání zpětné vazby zaměstnancům a návrhy
na zlepšení organizačního klimatu ve společnosti.
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Schéma 5: Specifické výsledky informací o položkách, které hodnotí jednu konkrétní dimenzi
(příklad)

3.2. Programový soubor nástrojů
Hlavním cílem programového souboru nástrojů je zlepšit dimenze organizačního
klimatu ve společnosti formou zvyšování průřezových kompetencí manažerů
(obzvlášť dimenzi vedení), zaměstnanců a smíšených skupin. Flexibility a spolupráce
se dosahuje pomocí přístupu, který je založen na doporučení teoretických i
praktických návrhů, podle modelu 80:20 (80 % praxe / 80 % teorie). Tento přístup byl
zvolen kvůli předpokladu, že moderní organizace mají rostoucí zájem o výcvikové
modely v kombinaci teorie s praktickým využitím v terénu, což umožňuje objevovat
nové možnosti spolupráce a dynamiky vztahů mezi zaměstnanci, které napodobují
způsob spolupráce uvnitř samotné organizace.
Programový soubor nástrojů se skládá z:
1) Výcvikových programů podle jednotlivých dimenzí organizačního klimatu
vypracovaných podle modelu 80:20.
2) Výcvikových / podpůrných materiálů vypracovaných podle modelu 80:20, k
zajištění výcviku ke zlepšení organizačního klimatu.
Programový soubor nástrojů obsahuje výcvikové programy a materiály pro manažery
a zaměstnance odděleně, i výcvikové programy, které jsou určeny pro smíšené
skupiny. Některé dimenze cílí výhradně na manažery a smíšené skupiny, jelikož svým
obsahem odpovídají pouze těmto dvěma cílovým skupinám.
Průměrná doba trvání výcvikových aktivit je 1 a půl dne a skládá se ze tří pracovních
sezení, které se obvykle konají v průběhu jednoho měsíce. Metodologie má za cíl
poskytnout smíšený přístup, spojení kontaktního výcviku s digitální výukou a
samostudiem. Výcvik „ve třídě“, jak bylo zmíněno výše, obsahuje aktivity a cvičení,
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kde najdete například skupinovou dynamiku, kulaté stoly a obchodní případové
studie.


Výcvikové programy
o Výcvikový přístup podle dimenzí

Každá dimenze organizačního klimatu obsahuje jednak přehled teoretických a
praktických materiálů, které mohou být využity pro tréninkové lekce věnované
vybraným dimenzím, a pak také obecný rámec (pro lepší pochopení cílů), obsah a
časovou náročnost navrhovaného výcviku a vybrané materiály, které jsou nezbytné k
efektivnímu zvládnutí výcvikových lekcí. Teoretické příspěvky jsou součástí balíčku,
aniž by se zapomínalo na interaktivní a praktické přístupy; z toho důvodu zde jsou
čtyři (4) aktivity, které byly vybrány z otevřených vzdělávacích zdrojů, laboratoří a
obchodních případových studií, podle strategie Evropské Unie 80:20, tj. 80 % praxe a
20 % teorie.
o Výcvikový přístup podle cílové skupiny
Výcvikové materiály byly vybrány a jsou k dispozici pro každou cílovou skupiny
(manažeři, zaměstnanci a smíšené skupiny) s výchozím předpokladem, že každá
jednotlivá skupina má své určité potřeby a požadavky. Jak teoretické, tak i praktické
lekce byly uzpůsobeny specifickému profilu účastníků, aby se zajistila nejvyšší možná
míra efektivního výcviku.





Makrostruktury pro manažery



Makrostruktury pro zaměstnance



Makrostruktury pro smíšené skupiny

Výcvikové a podpůrné materiály

Jaký typ výcvikových materiálů můžete využít?
Délka výcviku bude různá od půl dne až po jeden a půl dne, podle vybraných dimenzí,
a bude se soustředit na každou konkrétní cílovou skupinu (manažeři, zaměstnanci a
smíšené skupiny).
Výcvikové materiály obsahují výběr z hlavních zdrojů dostupné literatury, která se
týká dané problematiky a teoretický přehled zvolené dimenze včetně:
o Definice dimenze (definice vytvořené z hlavních dostupných zdrojů);
o Její zapojení na organizační úrovni (popsáno pomocí hlavních
dostupných zdrojů);
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o Souvislost mezi dimenzí a organizačním klimatem (popsáno pomocí
hlavních dostupných zdrojů).
Výcvikové materiály navíc zahrnují i vybrané aktivity, které můžete použít pro
zajištění výcvikového přístupu, který zaměstnance více vtáhne. Mezi tyto aktivity
patří:
o Otevřené vzdělávací zdroje (OER) jako jsou webová videa;
o Laboratoře, skupinová dynamika, kulaté stoly a další;
o Obchodní případové studie, včetně poznámek pro školitele, jak s nimi
naložit (v příloze).
Najdete zde i soubor určený k projekci, který slouží jako podpora pro teoretické
lekce.

Jak a kdy používat podpůrné materiály?
Výše zmíněné výcvikové materiály slouží na podporu výcviku tváří v tvář i online, a to
nezávisle na dimenzi organizačního klimatu. Mějte na paměti, že každý výcvikový
materiál byl vytvořen konkrétně pro určitou cílovou skupinu, a tak je někdy třeba
provést určité úpravy. Tyto podpůrné materiály jsou užitečné nástroje pro trenéry i
učitele, kteří působí jak ve firemním, tak i v odborném prostředí.
Zlepšení organizačního klimatu může být koncipováno i jako nadstandardní služba,
kterou poskytují trenéři, odborníci, profesionální konzultanti i školitelé. I když tyto
výcvikové materiály jsou určeny primárně pro malé a střední podniky, mohou být
využity i v rozjíždějících se firmách a malých a středně velkých veřejných sdruženích.
Shrnuto a podtrženo, přizpůsobte dynamiku praktických cvičení Vašemu publiku a
počtu účastníků.

3.2.1. Výcvik trenérů, facilitátorů a konzultantů
Všichni profesionálové, kteří se budou zabývat procesy zlepšování organizačního
klimatu v malých a středních podnicích, musí absolvovat speciální výcvik. Tento
výcvik má za cíl připravit trenéry, facilitátory a konzultanty (popsáno v kapitole 2) na
všechny fáze procesu zlepšování organizačního klimatu pomocí série teoretických a
praktických lekcí. Celkově jde o zhruba 40 hodin výcviku, které jsou nezbytné k tomu,
aby daná osoba tento výcvik úspěšně zvládla. Cíle výcviku jsou následující:
1. Trenéři, facilitátoři a konzultanti vypracují analýzu potřebného výcviku každé
jednotlivé společnosti na základě scénářů;
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2. Trenéři, facilitátoři a konzultanti plánují, zajišťují a vyhodnocují výcvikové
lekce, které jsou na míru konkrétní společnosti na základě napodobování
reálného stavu;
3. Trenéři, facilitátoři a konzultanti uvádějí do praxe nové nástroje, programy a
výcvikové metody, které vznikly díky projektu OSTESA EU v různých
společnostech. Jde např. o nástroj pro hodnocení organizačního klimatu,
programový soubor nástrojů, průvodce pro majitele malých a středních
podniků.
Z toho důvodu navrhujeme, aby se 40 hodin výcviku rozdělilo následovně: a) trenéři,
facilitátoři a konzultanti podporují organizaci v průběhu procesu zlepšování
organizačního klimatu - 8 hodin; b) proces vyhodnocení, který říká, co organizace
potřebuje a jaké nástroje je k tomu třeba využít - 8 hodin; c) realizace programu a
dostupné zdroje - 16 hodin; d) proces přezkoumání klimatu a nástroje - 8 hodin.
Následující tabulka obsahuje moduly, které odpovídají jednotlivým fázím procesu
zlepšování organizačního klimatu, a které musí být do výcviku zakomponovány:

01

02

Podpora
trenérů
(8 hodin)

Posouzení
potřeb (8
hodin)













03

Realizace
programu
(16 hodin)








04

Následné
hodnocení
klimatu
(8 hodin)





MODULY
11 důležitých dimenzí organizačního klimatu (1 hodina);
Proces zlepšování organizačního klimatu (2 hodiny);
Různé role v rámci procesu zlepšování organizačního klimatu (3
hodiny);
Očekávaná podpora trenérů, facilitátorů a konzultantů v rámci
procesu zlepšování organizačního klimatu (2 hodiny);
MODULY
Proces analýzy potřeb společnosti (1 hodin);
Nástroj a metody hodnocení organizačního klimatu (2 hodiny);
Zpráva, která vyhodnotí potřeby organizace: jak číst výsledky a
přetlumočit je k praktickému užitku (2 hodiny);
Od teorie k praxi: zpracování hodnocení potřeb společnosti na
základě scénářů (3 hodiny).

MODULY
Vytvoření výcvikových programů na mírů potřeb společnosti (4
hodin);
Prostudování programového souboru nástrojů podle cílové
skupiny (4 hodiny);
Prostudování průvodce pro ředitele, majitele a HR manažery (3
hodiny);
Od teorie k praxi: vytvoření výcvikových programů pro
společnosti na základě scénářů (3 hodiny);
Simulace: kontaktní výcvikové lekce, včetně praktických aktivit
(2 hodiny).
MODULY
Proces následného přezkoumání organizačního klimatu (1
hodina);
Porovnání a analýza hodnotících zpráv (2 hodiny);
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Od teorie k praxi: porovnání výsledků hodnocení a přetlumočení
do praktických rad (3 hodiny).
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Výcvik trenérů, facilitátorů a konzultantů bude probíhat podle výukového modelu
80:20, kde se 20 % výcviku skládá z vysvětlování (teorie) a 80 % výcviku jsou
praktické aktivity. Rozvrh se tvoří podle toho, kdy jsou trenéři, facilitátoři a
konzultanti k dispozici, tj. celkově 40 hodin stlačených do jednoho týdne anebo
rozdělených na několik týdnů. Výcvik se může realizovat během pracovního dne
nebo po pracovní době.
3.2.2. Průvodce pro ředitele a majitele malých a středních podniků a
přímé nadřízené: jak zlepšovat organizační klima změnou stylu
vedení
„Průvodce pro ředitele a majitele malých a středních podniků a přímé nadřízené: jak
zlepšovat organizační klima změnou stylu vedení“ popisuje, jak zlepšovat organizační
klima ve společnosti změnou stylu vedení uvnitř organizace.
Tato příručka Vás postupně krok za krokem provede procesem zlepšování
organizačního klimatu pomocí rozvoje stylu vedení a může sloužit jako nástroj, který
budou zaměstnanci, HR manažeři a odborníci využívat při každodenní práci.
Tato příručka slouží k individuálnímu použití a studiu. Po každé kapitole následuje
část poznámek, kde si mohou studenti dělat poznámky a zapisovat si své myšlenky a
úvahy. V Průvodci najdete následující:
1. Organizační klima, jeho dopad na výkonnost podniku a jeho dimenze;
2. Rady pro majitele malých a středních podniků / ředitele / přímé nadřízené a
zaměstnance, jak zlepšit vnímání každého prvku organizačního klimatu;
3. Styl vedení, jeho dopad na organizační klima a kroky, které vedou k jeho
změně / zlepšení;
4. Organizační struktura a její souvislost s organizačním klimatem;
5. Vztah mezi lidskými zdroji a organizačním klimatem;
6. Případové studie a cvičení pro vytváření stylu vedení, který bude zlepšovat
organizační klima. Případové studie a cvičení jsou materiál pro samostudium
a jejich cílem je, aby o nich jednotlivci přemýšleli. Materiály a Průvodce jsou
tak velmi efektivní a pružné. Samostudium není omezeno ani místně ani
časově. Studenti se mohou do studia pustit kdykoliv a kdekoliv jim to bude
vyhovovat.
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4. SCÉNÁŘE

Co najdete v této kapitole
CÍL

Tato kapitola nabízí různé scénáře pro profesionální školitele k využití v průběhu celé realizační
fáze akčního plánu, podle cílové skupiny (majitelé / ředitelé, zaměstnanci nebo smíšené skupiny).

Proces

ORIENTAČNÍ
MAPA
Diagnostika

Vytvoření akčního
plánu

Realizace

Vyhodnocení a
certifikace

Přezkoumání

Scénáře

Scénář 1:
Majitelé / ředitelé

Scénář 2:
Zaměstnanci

Scénář 3:
Smíšené skupiny

Tato kapitola nabízí tři možné scénáře určené pro rozhodující osobu s podporou
odborníka. Budou je mít k dispozici vždy podle toho, jaká je cílová skupina a kde je
chtějí použít.
 Scénář 1: Pro majitele / ředitele
 Scénář 2: Pro zaměstnance
 Scénář 3: Pro smíšené skupiny
V každém scénáři najdete strukturovanou mapu cesty zásahu pro každou dimenzi
organizačního klimatu, která ukazuje různé fáze intervenčního procesu a základní
klíčové body a materiály / nástroje / zdroje. Základem scénáře je:
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SCÉNÁŘ
(podle cílové skupiny)
Diagnostika

Vytvoření akčního
plánu

Výsledky výcviku
Hodnotící
nástroj OSTESA Pedagogický přístup

Realizace
Programový soubor
nástrojů: Obsah, aktivity,
nástroje a zdroje

Hodnocení a certifikace Přezkoumání
Hodnocení výcviku
Posouzení dimenzí

Hodnotící
nástroj OSTESA

Certifikace

Podle výsledků diagnostické analýzy (pomocí hodnotícího nástroje OSTESA) navrhne
rozhodující osoba s pomocí odborníka akční plán podle potřeb cílové skupiny, ve
které je třeba zakročit a dimenze organizačního klimatu, které je nutné zlepšovat. Je
možné analyzovat výsledky výcviku a pedagogický přístup podle jednotlivých dimenzí
a podle cílové skupiny.
Co se týče realizační fáze, ve scénářích je shrnutý obsah a různé aktivity, nástroje a
zdroje dostupné v programovém souboru nástrojů (také pro jednotlivé dimenze a
cílové skupiny).
Konečně, je zde také uvedeno hodnocení a certifikační proces a odkaz na to, že
přezkoumání by se mělo opět realizovat pomocí hodnotícího nástroje OSTESA. Díky
tomu je po přezkoumání možné porovnat vstupní a výstupní výsledky, abyste získali
přesnější představu o pokroku, ke kterému ve Vaší organizaci došlo.
Tyto tři scénáře najdete v Příloze 7.6.-7.8. Ředitelé, zaměstnanci a smíšené skupiny
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5. NÁSTROJE A POSTUPY PRO HODNOCENÍ A PŘEZKOUMÁNÍ

Co najdete v této kapitole

CÍL

V této části výcvikového balíčku TTT najdete návod, jak správně provádět hodnocení a
přezkoumání a jaké postupy a nástroje je nutné použít při výcviku trenérů, facilitátorů a
konzultantů, aby uměli ostatní připravit na práci s výstupy projektu a realizovat akční plánu ve
společnostech. Navíc je zde odkaz na fází přezkoumání, kterou musí společnost projít, aby bylo
možné vyhodnotit dopad výcviku na organizační klima.

ORIENTAČNÍ MAPA
Hodnocení

Pro odborníky: Akce „výcvik trenérů,
facilitátorů a konzultantů“

Reakce / spokojenost

Certifikace

Pro společnosti

Dopad (přezkoumání)

Vzdělávání

Postup pro hodnocení a přezkoumání existuje jak pro odborníky, tak i pro společnosti: (1)
pro odborníky, pro akci „Výcvik trenérů, facilitátorů a konzultantů“ a (2) pro společnosti
jako moment přezkoumání, který se může spojit s novou diagnostikou, která umožní
identifikovat, co realizace zásahu přinesla.
STRUČNÝ POPIS
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5.1. Hodnocení pro odborníky
Proces hodnocení pro odborníky se týká akce „Výcvik trenérů, facilitátorů a konzultantů“
(podkapitola 3.2.1.). Cílem je vyhodnotit jejich reakci / spokojenost s výcvikovou akcí a
posoudit výsledky vzdělávání formou sezení, kde proběhne individuální simulace.

Dimenze hodnocení a inherentní hodnotící nástroje:
1. Reakce / spokojenost
Cílem analýzy této dimenze je zodpovědět otázku „Co si trenéři myslí o výcvikové akci a
jaký z ní mají pocit?“ Součástí je i hodnocení obsahu, použitých výcvikových materiálů a
projektových produktů – hodnotícího nástroj OSTESA a programového souboru nástrojů.
Posbírá se zpětná vazba účastníků a provede se analýza, aby se zlepšil (pokud je to nutné)
obsah těchto výcvikových událostí, výcvikové materiály a vedení trenérů při výcviku
odborníků.
K posouzení této dimenze byly vytvořeny následující hodnotící nástroje:






Nástroj „Hodnotící dotazník pro hodnocení organizačního klimatu“: celkově 6
(šest) otázek s použitím Likertovy škálu a otázky s otevřenou odpovědí. Tento
dotazník slouží k hodnocení spokojenosti s hodnotící nástrojem OSTESA. Viz
Příloha 7.1.
Hodnotící dotazník akce Výcvik trenérů, facilitátorů a konzultantů: Pro
vyhodnocení reakcí trenérů a jejich názoru na akci máte k dispozici hodnotící
dotazník (s 13 otázkami ano/ne) a 8 další otázek (Likertova škála, ano/ne a
otázky s otevřenou odpovědí). Viz Příloha 7.2.
Hodnotící dotazník pro programový soubor nástrojů: S 10 otázkami (Likertova
škála a otázky s otevřenou odpovědí). Viz Příloha 7.3.

2. Vzdělávání
Cílem analýzy této dimenze je zodpovědět otázku „Prohloubil výcvik Vaši znalost
organizačního klimatu a jeho dimenzí a schopnost rozumět tomu, jak správně zasáhnout
uvnitř organizace? Patří sem i pochopení dopadu organizačního klimatu na motivaci
zaměstnanců a jejich spokojenost, ale také zvýšení schopnosti posouzení organizačního
klimatu a realizace opatření, která slouží ke zlepšení dimenzí organizačního klimatu ve
společnosti.
Pro hodnocení této dimenze nastane na konci akce Výcvik trenérů, facilitátorů a
konzultantů tzv. individuální simulace, kde odborníci budou muset vytvořit a realizovat
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zákrok ve společnosti tak, aby došlo ke zlepšení dimenzí organizačního klimatu v uvedené
smyšlené společnosti.
5.2. Hodnocení společností
I když neexistuje povinnost, aby společnosti musely procházet procesem formálního
přezkoumání po zásahu do organizačního klimatu, aby získali certifikát, určitě se bude
realizovat posouzení dopadu, aby bylo možné posoudit organizační změny, ke kterým
došlo po výcvikové akci OSTESA.
Dimenze hodnocení a inherentní hodnotící nástroj:
Dopad
Cíle analýzy této dimenze je zodpovědět otázku „Vedl výcvik a jeho výsledky ke změnám
uvnitř organizace?“ Toto hodnocení se snaží najít organizační změny a dopady na
obchodní výsledky, ke kterým došlo díky výcviku.
Posouzení této dimenze se musí provést pomocí pozdějšího hodnocení (následné
hodnocení). To se může provést po třech měsících. Napodobí se vstupní diagnostika
pomocí nástroje pro hodnocení organizačního klimatu OSTESA. Když společnost toto
hodnocení provede, bude moci porovnat vstupní výsledky s těmi novějšími a ověřit si,
zdali si od té doby zlepšilo organizační klima.
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6. CERTIFIKAČNÍ POŽADAVKY A KRITÉRIA

Co najdete v této kapitole

CÍL

Šestá kapitola Vám poskytne odrazový můstek a šablony pro certifikaci společností, které se
pustily do procesu zlepšování organizačního klimatu i pro certifikaci trenérů, facilitátorů a
konzultantů, kteří se účastnili tréninkové akce pro zlepšování organizačního klimatu.

ORIENTAČNÍ MAPA

Hodnocení

Certifikace

Pro trenéry, facilitátory a
konzultanty

CÍL

Přezkoumání

Pro společnosti

Certifikační

Certifikační

Kritéria

Kritéria

Certifikační kroky mají za cíl formálně stanovit, že jednotlivci (trenéři, facilitátoři a
konzultanti) a společnosti úspěšně dosáhli očekávaných výsledků v daném výcvikovém
programu.

6.1. Certifikace trenérů, facilitátorů a konzultantů
Certifikace trenérů, facilitátorů a konzultantů má za cíl předat odborníkům, kteří
absolvovali 40 hodin výcviku zaměřeného na proces zlepšování organizačního klimatu,
certifikát, aby mohli pracovat pro různé firmy a uplatňovat tam, co se naučili.

Certifikační kritéria
Certifikace se bude skládat z analýzy 3 dimenzí: (1) docházka, (2) aktivní účast a aktivita
během výcviku a (3) výkon při praktických aktivitách podle scénářů a při simulaci reálných
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situací. První dimenze se odvíjí od docházky trenérů, facilitátorů a konzultantů během
výcviku, který je připravuje na podpůrnou roli ve společnostech, kde se budou podílet na
zlepšování organizačního klimatu porovnáním modulů, které absolvovali s celkovým
počtem modulů. Druhá dimenze se hodnotí podle toho, jak trenér vnímá aktivní účast a
zapojení se do výcviku (trenéři, facilitátoři a konzultanti, kteří se výcviku účastní). Hodnotí
se na stupnici účasti a aktivity, jak ukazuje následující tabulka:

Stupnice hodnocení účasti a aktivity
1
(25%)
Účastník při výcviku
ničím
nepřispívá,
nepřichází s nápady a
neptá se.

2
(50%)

3
(75%)

Účastník při výcviku Účastník při výcviku
málokdy
přispívá, přispívá, přichází s
přichází s nápady nápady a ptá se.
anebo se ptá.

4
(100%)
Účastník při výcviku
aktivně
přispívá,
přichází s nápady a
ptá se.

Všechny tři dimenzí se potom sčítají do finálního hodnocení trenérů, facilitátorů a
konzultantů, viz níže:




Účast procentuálně: 10%
Aktivní účast: 20%
Výkon u praktických aktivit: 70%

Účastnící výcviku pro zlepšování organizačního klimatu pak obdrží certifikát, tedy v
případě, že jejich celková bilance hodnocení je alespoň 50 %.
Vzor certifikátu
Certifikát uvidíte na příkladu v Příloze 7.4.

6.2

Certifikace společností

Certifikace společností se provádí poté, co společnost absolvuje proces zlepšování
určitých dimenzí organizačního klimatu v rámci projektu OSTESA.
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Certifikační kritéria
Všechny společnosti, které zúčastní procesu zlepšování organizačního klimatu, obdrží
certifikát pro každou dimenzi organizačního klimatu, ve které se zapojily do procesu
zlepšování.
Například: pokud se zjistí, že určitá společnost potřebuje zlepšit soudržnost a komunikaci
(konkrétní dimenze organizačního klimatu) a je vytvořen a realizován výcvikový program
speciálně pro jejich potřeby, pak by tato společnost měla získat dva certifikáty: jeden,
který uvádí, že společnost realizovala zlepšení dimenze organizačního klimatu soudržnost
a druhý certifikát, který potvrzuje, že společnost se aktivně zasadila o zlepšení dimenze
organizačního klimatu komunikace.
Aktivní zapojení společnosti se definuje jako vstup společnosti do fáze posouzení potřeb (i
když tato fáze není povinná, protože některé společnosti mají interní nástroje a postupy,
jak své potřeby posoudit) a realizace a účast ve výcvikovém programu vytvořeném
společnosti na míru dle jejích individuálních potřeb (povinná fáze pro získání certifikace).
Jakmile se program dokončí, trenéři, facilitátoři a konzultanti, kteří poskytují
společnostem podporu, musí zajistit odpovídající certifikáty a předat je osobám
zodpovědným za proces zlepšování organizačního klimatu uvnitř společnosti. Trenéři,
facilitátoři a konzultanti musí být certifikovaní odborníci, kteří mohou podepsat a
orazítkovat certifikáty anebo musí být zástupci certifikované výcvikové organizace /
centra.

Vzor certifikátu
Vzorový certifikát uvidíte v Příloze 7.5.
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7. PŘÍLOHY
7.1. Pro odborníky – Hodnotící dotazník pro nástroj pro hodnocení
organizačního klimatu
POKYNY
A. U každé otázky zakroužkujte prosím svou odpověď na každou položku. Ohodnoťte
jednotlivé vlastnosti nástroje na stupnici od 1 do 5:
1 - nejnižší, neuspokojivý dojem
3 - adekvátní dojem
5 - nejvyšší, velmi dobrý dojem

1) Pokud vezmeme nástroj pro hodnocení organizačního klimatu jako celek, jak byste svůj
zážitek ohodnotili?
1

2

3

4

5

2) Jak byste ohodnotili nástroj pro hodnocení organizačního klimatu:
2.1) Pokud jde o jeho formát a provedení?
1

2

3

4

5

3

4

5

2.2) Co se týče jeho obsahu?
1

2

2.3.) Co se týče jeho metodologie a hlavních rysů (metoda asociace slov a barev a
metoda standardizovaného hodnocení)?
1

2

3

4

5

3

4

5

2.2) Co se týče jeho užitečnosti?
1

2
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2.5) Co se týče jeho rozhraní (grafiky)?
1

2

3

4

5

B. Odpovězte prosím na následující otevřené otázky.
1) Je používání tohoto nástroje jednoduchá a platforma přístupná (pro koncové
uživatele)?

2) Je návod k použití tohoto nástroje kompletní a dostačující? Vidíte zde nějaký prostor
pro zlepšení? Je třeba něco přidat do návodu?

3) Co je nejvíce, a naopak nejméně přínosné, pokud jde o metodologii nástroje pro
hodnocení organizačního klimatu?

4) Máte k nástroji pro hodnocení organizačního klimatu nějaké připomínky?
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7.2. Pro odborníky – dotazník pro hodnocení akce „výcvik trenérů,
facilitátorů a konzultantů“
A. Zodpovězte prosím následující otázky (ano/ne).
KRITÉRIA
1.
2.
3.

ANO

Jednotlivé pokyny jsou po krocích jednoduše a dostatečným způsobem
popsány.
Obsah je odpovídající míře zkušenosti lidí, kteří se vzdělávají a je dobře
rozdělen.
Obsah tohoto výcviku zlepšuje schopnosti nutné pro organizační
úspěch.

4.

Do kurzu jsou včleněny aktivity, které pomáhají přenášet dovednosti.

5.

1/3 času je věnována vysvětlení obsahu / teoretickému přístupu.

6.
7.
8.
9.
10.

NE

2/3 času se věnují používání (tj. praxi) jeho obsahu a zajištění zpětné
vazby.
Materiály pro tento kurz i cvičení jsou připraveny tak, že je možné je
použít jako pracovní pomůcky.
Cvičení napodobují úkoly, které jsou popsány v modulech.
Dostatečné množství času je věnováno úkolům, které jsou složitější ke
zvládnutí.
Výcvikový kurz byl schválen technickými odborníky a koncovými
uživateli.

11.

Trenéři / moderátoři umí zajistit výcvik.

12.

Délka výcviku je odpovídá tomu, aby celý zážitek vylepšila.

13.

Efektivita výcvikové události byla vyhodnocena.

B. označte prosím svou odpověď na následující položky písmenem X. Označte aspekty
výcviku pomocí stupnice od 1 do 5.
1 – Velmi spokojený/á | 2 - Nespokojený/á | 3 – bez názoru | 4 – spokojený/á| 5 – Velmi
spokojený/á
1) Pokud jde o výcvikovou akci jako celek, jak byste ji ohodnotili?
1

2

3

4

5
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2) Do jaké míry jste spokojeni s níže uvedeným?
1

2

3

4

5

Výcvikové materiály
Metody výuky
Realizace workshopu a cíle
Výcvikové aktivity
Kvalita odborníků
Výsledky výcviku
Jednoduchost registrace
Místo výcviku
C) Odpovězte prosím na následující otázky.
1) Z jakých důvodů jste se rozhodli zúčastnit se výcviku?

2) Byl výcvik dostatečně dobře organizovaný a byli trenéři, kteří dělali workshop
dostatečně schopní?

3) Myslíte si, že jste v rámci výcviku dostali dost informací a osvojili si dost znalostí o práci
s výstupy projektu?
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4) Víte o něčem, co by se mělo zlepšit nebo přidat do metodologie výcviku?

5) Doporučili byste tento výcvik ostatním?
 Ano

 Ne

6) Máte nějaké připomínky k této výcvikové akci?
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7.3. Pro odborníky – Hodnotící dotazník pro programový soubor nástrojů
POKYNY
B. zakroužkujte prosím Vámi zvolenou odpověď. Označte aspekty programového souboru
nástrojů pomocí stupnice od 1 do 5.
1 - nejnižší, neuspokojivý dojem
3 - adekvátní dojem
5 - nejvyšší, velmi dobrý dojem

1) 1) Pokud jde o výcvikové programy jako celek, jak byste je ohodnotili?
1

2

3

4

5

2) Pokud jde o výcvikové programy jako celek, jak byste je ohodnotili, pokud jde o jejich
obsah?
1

2

3

4

5

3) Pokud jde o výcvikové programy jako celek, jak byste je ohodnotili, pokud jde o metody
výuky?
1

2

3

4

5

4) Pokud jde o výcvikové programy jako celek, jak byste je ohodnotili, pokud jde o
výcvikový materiál?
1

2

3

4

5

B) Ohodnoťte prosím každý modul od 1 (neuspokojivý) do 5 (velmi dobrý) podle jeho
vlastností.
Srozumitelnost
informace

Kompletní
informace

Užitečnost
informace

Užitečnost
praktických
cvičení

Celkové
skóre

Komunikace
Odměny
Uznání
Soudržnost
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Podpora
Srozumitelnost
Důvěra
Vedení
Férovost
Efektivita
Blahobyt
zaměstnanců

C) Odpovězte prosím na následující otevřené otázky.
1) Myslíte, že přístup podle jednotlivých dimenzí a cílové skupiny v programovém souboru
nástrojů je efektivní? Poskytuje koncovým uživatelům veškeré nezbytné znalosti pro jejich
práci a budoucí činnost?

2) Víte o něčem, co by se mělo zlepšit nebo přidat do výcvikových programů?

3) Co z výcvikových modulů Vám přišlo nejméně užitečné?
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4) Co z výcvikových modulů Vám přišlo nejvíce užitečné?

5) Máte nějaké připomínky k výcvikovým modulům?

7.4. Vzor certifikátu pro odborníky
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7.5. Vzor certifikátu pro společnosti
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7.6.

Scénář 1 - majitelé / ředitelé
SCÉNÁŘ 1:
Majitelé / ředitelé

Diagnostika

Hodnotící nástroj

Vytvoření akčního plánu

Realizace

Hodnocení a certifikace

Cílová skupina

Programový soubor nástrojů
(obsah, aktivity, nástroje a
zdroje)

Hodnocení výcviku

Výsledky výcviku
Pedagogický přístup
Výsledky vzdělávání

1. Komunikace

 Lepší
pochopení
komunikačních strategií
jako klíčového faktoru
zlepšování organizačního
klimatu.
 Pochopení
různých
komunikačních stylů a
jejich úspěšné použití v
rámci dané organizace.

Certifikace

Přezkoumání

Hodnotící nástroj

Průvodce
Obsah:
– Definice komunikace
– Typy komunikace uvnitř
organizace
– Komunikace
–
volné
sdílení informace napříč
organizací.
– Individuální
úroveň
komunikace;
– Vztah mezi komunikací a

Dimenze
hodnocení
a
inherentní hodnotící nástroje:
– Dopad:
(1) následné přezkoumání
pomocí
nástroje
pro
hodnocení
organizačního
klimatu OSTESA

Strana | 41

1. Komunikace

BALÍČEK PRO VÝCVIK TRENÉRŮ

 Dopad
různých
pozitivním organizačním
komunikačních strategií
klimatem
na organizační klima.
Aktivity:
Pedagogický přístup:
– Komunikační výzvy v
– Model EU 80:20 (80 % na
globálním světě
praktické aktivity a 20 %
– Komunikace, organizace a
věnováno teoretickému
komplexnost
přístupu);
– Laboratoř „Slepí návrháři“
– Cestou 3 lekcí („ve
– Případová studie „Findus
třídě“) z nichž každá trvá
Italia“: komunikace při
půl dne a realizují se v
fúzích
průběhu 1 měsíce.
Nástroje a zdroje:
Sada snímků (prezentace v
Power Pointu), která ukáže
obsah/teorii,
aktivity
a
případové
studie
pro
výcvikové lekce

Výsledky vzdělávání:
2. Odměny

 Pochopení
motivace;

Obsah:
významu

–
–

Motivace;
Hierarchie potřeb podle

Dimenze
hodnocení
a
inherentní hodnotící nástroje:
– Dopad:
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 Uvědomění si souvislosti
mezi
motivací
a
výkonem;
 Pochopení toho, že
každá osoba má své
potřeby, které musí být v
určitém
pořadí
uspokojeny;
 Pochopení
klíčových
bodů
problematiky
udělování odměn;
 Pochopení
strategie
odměňování;
 Revize systému odměn
domovské společnosti a
hledání cesty ke zlepšení.

–
–
–

Maslowa;
Herzbergova teorie;
Systém
odměn
ve
společnostech;
Odměňování v naší
společnosti;

(1) následné přezkoumání
pomocí
nástroje
pro
hodnocení
organizačního
klimatu OSTESA

Aktivity:
a) Motivace
b) Odměňování
c) Systém odměňování v
naší společnosti
d) Případová studie

Nástroje a zdroje:
Sada snímků (prezentace v
Power Pointu), kde najdete
obsah / teorii, aktivity a
Pedagogický přístup
případové
studie
pro
– Model EU 80:20 (80 % na výcvikové lekce
praktické aktivity a 20 %
věnováno teoretickému
přístupu);
– Výcvik „ve
třídě“,
očekávaná délka 1 den.
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Výsledky vzdělávání:

3. Uznání

Obsah:

 Schopnost
efektivně
– Zpětná vazba a kritika
podat zpětnou vazbu;
– Metoda SENDVIČE a
 Nástroje pro podávání
TEPLOMĚRU
zpětné vazby;
– Konstruktivní kritika
 Jak přijít s konstruktivní
– Principy
efektivní
kritikou;
pochvaly
 Povědomí o principech,
– Asertivní kompliment
které je třeba znát, aby
– Přehled výkonnosti
bylo
možné
zajistit
– Jak
zvýšit
něčí
efektivní pochvalu;
sebehodnocení
 Umět
využívat Aktivity:
pochválení jako jednoho
a) Zpětná vazba a kritika
ze způsobů efektivního
b) Principy
efektivní
stylu řízení;
pochvaly
 Akční plán na zlepšování
c) Přehled výkonnosti
sebehodnocení.
d) Jak
zvyšovat
Pedagogický přístup
sebehodnocení
– Model EU 80:20 (80 % na Nástroje a zdroje:
praktické aktivity a 20 % Sada snímků (prezentace v
věnováno teoretickému
Power Pointu), kde najdete
přístupu);
obsah/teorii,
aktivity
a
– Cestou 3 lekcí („ve případové
studie
pro
třídě“)
trvajících

Dimenze
hodnocení
a
inherentní hodnotící nástroje:
– Dopad:
(1) následné přezkoumání
pomocí
nástroje
pro
hodnocení
organizačního
klimatu OSTESA
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dohromady 1 a půl dne.

Výsledky vzdělávání:

4. Soudržnost

 Vybudovat
pozitivní
pracovní vztahy mezi
všemi zaměstnanci bez
ohledu na hierarchickou
strukturu společnosti
 Vybudovat strategie na
podporu
svých
zaměstnanců, aby si byli
vědomi své funkce a
věděli přesně, co se od
nich očekává.
 Poskytnout
podporu
týmu při plnění úkolů a
správně je vést v
situacích, kdy si nejsou
jisti.
Pedagogický přístup:
– Model EU 80:20 (80 % na
praktické aktivity a 20 %

výcvikové lekce

Obsah:
–

–

–
–
–

–

Dimenze
hodnocení
a
Úvod:
definice inherentní hodnotící nástroje:
soudržnosti, její význam
– Dopad:
v dnešním pracovním (1) následné přezkoumání
prostředí;
pomocí
nástroje
pro
Klíčové
prvky
pro hodnocení
organizačního
dosažení
soudržnosti klimatu OSTESA
týmu;
Další užitečné postupy k
upevnění soudržnosti;
5
fází
rozvoje
soudržného týmu;
Soudržnost: její dopad
na organizační klima
malých
a
středních
podniků
Pochopení soudržnosti z
pohledu manažera a jak
podporovat soudržnost
týmu ve společnosti.
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věnováno teoretickému Aktivity:
přístupu);
a) Video
–
skupinová
– Cesta dvou lekcí („ve
soudržnost
třídě“), dohromady 5 a
b) Aktivity
k
posílení
půl hodiny. Je možné je
soudržnosti týmu Podělte
realizovat během 1
se o něco pozitivního!
měsíce.
c) Tlačit / táhnout (Jak
vyřešit konflikt)
d) Případová
studie
–
týmová práce letí do
nebes: případ General
Electric

5. Podpora

Nástroje a zdroje:
Sada snímků (prezentace v
Power Pointu), kde najdete
obsah / teorii, aktivity a
případové
studie
pro
výcvikové lekce
Výsledky vzdělávání:
Obsah:
Dimenze
hodnocení
a
 Pochopit, do jaké míry
– Vertikální
podpora: inherentní hodnotící nástroje:
chování,
které
Vnímaná
organizační
– Dopad:
zaměstnance podporuje
podpora
(1) následné přezkoumání
či naopak obviňuje,
– Horizontální
podpora: pomocí
nástroje
pro
ovlivňuje
aktivitu
Vzájemná podpora na
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organizace;
pracovišti
hodnocení
organizačního
 Schopnost
budovat Aktivity:
klimatu OSTESA
podporu (a omezit „hry
a) Máš tendenci obviňovat
na viníka“) v rámci
ostatní? Kulatý stůl
organizace;
b) Budování
mostu
–
 Posilovat
pocit
skupinová dynamika
kolektivního úsilí;
c) Skupinová úvaha
 Nastínit myšlenku, že
d) Případová
studie:
zaměstnanci by měli mít
„Zdravé
rodiny“
možnost poučit se ze
neziskové
organizace
svých chyb;
zlepšují její organizační
 Rozvíjet otevřené klima
klima
vzájemné podpory.
Nástroje a zdroje
Pedagogický přístup:
Sada snímků (prezentace v
– Model EU 80:20 (80 % na Power Pointu), kde najdete
praktické aktivity a 20 % obsah / teorii, aktivity a
věnováno teoretickému případové
studie
pro
přístupu);
výcvikové lekce
– Cestou 2 lekcí (každá půl
dne)
v
průběhu
maximálně
jednoho
měsíce;
– Spojení
kontaktního
výcviku
a
online
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materiálů / aktivit.

Výsledky vzdělávání:

6. Srozumitelnost

Obsah:

Dimenze
hodnocení
a
Úvod:
Definice inherentní hodnotící nástroje:
organizačního klimatu a
– Dopad:
významu srozumitelnosti (1) následné přezkoumání
pro organizační klima.
pomocí
nástroje
pro
Poslání, vize a hodnoty hodnocení
organizačního
organizace:
klimatu OSTESA
Jak
dosáhnout
jasně
definovaných
cílů
organizace
Nastavení
cílů
pro
zaměstnance:
Pravidla
jasného
přidělování
úkolů
jednotlivým
zaměstnancům
a
sdělování očekávání, které
se týká cílů organizace

 Lepší porozumění tomu, –
jak jasně vytyčené cíle
vytvářejí jednu z dimenzí
organizačního klimatu;
 Určování cílů organizace; –
 Nastavení
jasných
očekávání a určení cílů –
pro zaměstnance.
 Efektivní určování cílů
organizace;
–
 Efektivní
způsob
sdělování očekávání a –
cílů
organizace
zaměstnancům;
 Efektivní
rozdělování
úkolů mezi zaměstnance;
 Pochopení
významu
srozumitelnosti a toho, Aktivity:
jak jasně vytyčené cíle
a) Vedení a srozumitelnost
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vytvářejí jednu z dimenzí
organizačního klimatu;
 Posílení manažerského
přístupu k vytváření
jasných očekávání a cílů
pro zaměstnance.
Pedagogický přístup:
– Model EU 80:20 (80 % na
praktické aktivity a 20 %
věnováno teoretickému
přístupu);
– Smíšený
způsob
vzdělávání: 6 hodin
kontaktního vzdělávání
(„ve třídě“) + 2 hodiny
online / individuálního
vzdělávání.
Výsledky vzdělávání:

7. Důvěra

b) Poslání, vize a hodnoty
organizace
c) V prvé řadě: jasné cíle
d) BUĎTE ROZUMNÍ
e) Případová studie: Každý
je v tom sám
Nástroje a zdroje
Sada snímků (prezentace v
Power Pointu), kde najdete
obsah / teorii, aktivity a
případové
studie
pro
výcvikové lekce

Obsah:

Dimenze
hodnocení
a
inherentní hodnotící nástroje:

 Pochopit, jak moc důvěra
– Důvěra uvnitř organizace
ovlivňuje
aktivitu
– Důvěra mezi kolegy a
– Dopad:
organizace;
spolupracovníky
(1) následné přezkoumání
 Budovat a živit důvěru Aktivity:
pomocí
nástroje
pro
(eliminovat
nedůvěru)
hodnocení
organizačního
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uvnitř organizace.
Pedagogický přístup:

a) Jak vybudovat důvěru klimatu OSTESA
uvnitř organizace – kulatý
stůl
b) Vězňovo dilema
c) Společnost „to dáme“ skupinová dynamika
d) Budování nedůvěry u
zaměstnanců: případová
studie společnosti HP z let
1995-2010

– Model EU 80:20 (80 % na
praktické aktivity a 20 %
věnováno teoretickému
přístupu);
– Cestou 2 lekcí (každá půl
dne)
v
průběhu
maximálně
jednoho
měsíce;
– Spojení
kontaktního Nástroje a zdroje
výcviku
a
online Sada snímků (prezentace v
Power Pointu), kde najdete
materiálů / aktivit.
obsah / teorii, aktivity a
případové
studie
pro
výcvikové lekce
Výsledky vzdělávání:
Obsah:
Dimenze
hodnocení
a
 Jak
zvládat
analýzu
– Úvod: definice schopností inherentní hodnotící nástroje:
8. Vedení

problému
a
proces
rozhodování;
 Uvědomit
si,
jak
komunikovat
se
zaměstnanci efektivním
způsobem, jak rozvíjet a

lídra a jejich význam v
dnešním
pracovním
prostředí;
– Styly vedení a teorie
efektivního vedení;
– Role lídra / manažera jako

– Dopad:
(1) následné přezkoumání
pomocí
nástroje
pro
hodnocení
organizačního
klimatu OSTESA
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posilovat
schopnost
toho, kdo zaměstnance
zaměstnanců naslouchat
ovlivňuje, řeší konflikty a
a jak uznávat úspěchy
zprostředkovává dohodu;
týmu;
– Vztah mezi způsobem
 Chápat, nakolik
má
vedení
a
pozitivním
vedení pozitivní dopad
organizačním klimatem.
na organizační klima a Aktivity:
produktivitu.
a) Video – naučte se, jak řídit
Pedagogický přístup:
lidi a být lepším lídrem
– Model EU 80:20 (80 % na b) Dotazník stylů vedení
praktické aktivity a 20 % c) Diagram vlastností vedení
věnováno teoretickému
d) Etické dilema
přístupu);
e) Případová studie – Přijetí
– Cestou dvou lekcí („ve
výzvy:
Pepsi
(Případ
třídě“), dohromady 7
jménem Indra Nooyi)
hodin. Je možné je Nástroje a zdroje
realizovat během 1 Sada snímků (prezentace v
měsíce.
Power Pointu), kde najdete
obsah / teorii, aktivity a
případové
studie
pro
výcvikové lekce
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Výsledky vzdělávání:

9. Férovost

Obsah:

Dimenze
hodnocení
a
Férovost jako dimenze inherentní hodnotící nástroje:
organizačního klimatu;
– Dopad:
Férovost
v
úkolech (1) následné přezkoumání
manažerů / zaměstnanců; pomocí
nástroje
pro
Diagnóza rozhodovacího hodnocení
organizačního
stylu;
klimatu OSTESA
Koncepty
procesů
rozhodování;
Zapojení zaměstnanců do
procesu rozhodování;
Omyly při rozhodování;
Emoce
a
férové
rozhodování;
Sdělování
rozhodnutí
zaměstnancům.

 Lepší porozumění tomu,
–
jak férovost vytváří jednu
z dimenzí organizačního
–
klimatu;
 Pravidla
férového
–
rozhodování;
 Férové rozhodování ve
–
společnosti;
 Schopnost
analyzovat
–
situaci a zvolit vhodné
řešení;
–
 Schopnost
používat
–
různé
typy
rozhodovacích procesů a
–
plánovacích strategií;
 Schopnost
sdělovat Aktivity:
rozhodnutí
a) Férovost
ve
vaší
zaměstnancům;
společnosti
 Uvědomění si významu
b) Test: Můj styl rozhodování
férovosti jako jedné z
dimenzí organizačního c) Techniky rozhodování
d) Rozhodování skupinové
klimatu;
versus individuální
 Uplatňování
e) Případová studie: Takhle
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manažerského přístupu k
prohlubování
pocitu
férovosti při procesu
rozhodování u všech
zaměstnanců.

by to mělo vypadat

Nástroje a zdroje
Sada snímků (prezentace v
Power Pointu), kde najdete
obsah / teorii, aktivity a
Pedagogický přístup:
případové
studie
pro
– Model EU 80:20 (80 % na výcvikové lekce
praktické aktivity a 20 %
věnováno teoretickému
přístupu);
– 8 vyučovacích hodin,
během 1 dne: 6 hodin
výuky
„ve
třídě“
(kontaktní lekce) a 2
hodiny
online
/
samostudia.
Výsledky vzdělávání:

10. Efektivita

 Vytváření
seznamu
vlastních stimulů jako
klíče k produktivitě;
 Tipy pro zvládání stresu;
 Uvědomění si vlastních
silných a slabých stránek

Obsah:
–
–
–
–
–

Motivace
Bariéry výkonnosti a stres
Sebeřízení
Hospodaření s časem
Mapa osobního rozvoje

Dimenze
hodnocení
a
inherentní hodnotící nástroje:
– Dopad:
(1) následné přezkoumání
pomocí
nástroje
pro
hodnocení
organizačního

Strana | 53

10. Efektivita

BALÍČEK PRO VÝCVIK TRENÉRŮ

a
jejich
využití
v
každodenních situacích
na pracovišti;
 Schopnost určovat cíle a
priority efektivně;
 Schopnost
používat
principy
správného
hospodaření s časem při
organizaci
vlastního
času;
 Vytvoření
detailního
osobního plánu + akční
kroky pro osobní rozvoj.
Pedagogický přístup:

Aktivity:

klimatu OSTESA

a) Motivace – úspěšní lidé,
které znám;
b) Co mě motivuje;
c) Bariéry výkonnosti a stres;
d) Sebeřízení;
e) Hospodaření s časem;
f) Mapa osobního rozvoje
Nástroje a zdroje:
Sada snímků (prezentace v
Power Pointu), kde najdete
obsah / teorii, aktivity a
případové
studie
pro
výcvikové lekce

– Model EU 80:20 (80 % na
praktické aktivity a 20 %
věnováno teoretickému
přístupu);
– Celá cesta výcvikového
programu by měla být 1
a půl dne, „ve třídě“.
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Výsledky vzdělávání:

11. Blahobyt
zaměstnanců

Obsah:

Dimenze
hodnocení
a
Definice
organizačního inherentní hodnotící nástroje:
blahobytu podle dostupné
– Dopad:
literatury;
Zásady blahobytu na (1) následné přezkoumání
nástroje
pro
pracovišti ve vyspělých pomocí
společnostech: flexibilní hodnocení
organizačního
koncept;
klimatu OSTESA
Hlavní výzvy, kterým
momentálně čelíme v
oblasti rozvoje blahobytu:
od veřejného blahobytu k
tomu pracovnímu;
11. Blahobyt
Vnímání
stresu
jako
zaměstnanců
stěžejní dimenze v definici
politiky blahobytu;
Výcvikové nástroje a
pomůcky, které pomohou
zlepšit
blahobyt
na
pracovišti.

– Představit praktické a –
operativní obsahy a
teorie významu a rozvoje
organizačních
zásad
–
blahobytu, s důrazem
zejména na překonávání
tradičních
paradigmat
blahobytu, které již
–
nejsou aktuální, protože
se
objevily
nové
problémy
jako
je
zvyšování
veřejného
dluhu;
–
– Nabídnout
široké
spektrum
teorií
a
případových studií, které
–
ukazují významný vztah
mezi správnou politikou
blahobytu a pozitivním
organizačním klimatem, Aktivity:
z čehož vyplývají i lepší
a) Blahobyt v kapitalismu,
obchodní příležitosti.
– Představení praktických
sociální stát a budoucí
a stimulujících postupů,
trendy
které
povedou
ke
b) Případová studie „Findus
zvyšování blahobytu a
Italia“: Jak udržet v
většímu pocitu pohody
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na pracovišti.
Pedagogický přístup:
– Model EU 80:20 (80 % na
praktické aktivity a 20 %
věnováno teoretickému
přístupu);
– Cestou 3 lekcí (přístup
„ve třídě“) z nichž každá
trvá půl dne (celkově
jeden a půl dne) a
realizují se v průběhu 1
měsíce.

rovnováze
obchod
a
priority
problematiky
blahobytu
c) Posouzení vlastního stavu
blahobytu na Vašem
pracovišti
d) Umělecká
laboratoř
(Artistic Lab.)
Nástroje a zdroje:
Sada snímků (prezentace v
Power Pointu), kde najdete
obsah / teorii, aktivity a
případové
studie
pro
výcvikové lekce
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7.7.

Scénář 2 - Zaměstnanci
SCÉNÁŘ 2
Zaměstnanci

Diagnostika

Hodnotící nástroj

Vytvoření akčního plánu

Realizace

Hodnocení a certifikace

Cílová skupina

Programový soubor nástrojů
(obsah, aktivity, nástroje a
zdroje)

Hodnocení výcviku

Výsledky výcviku
Pedagogický přístup
Výsledky vzdělávání:

1. Komunikace

 Lepší
pochopení
komunikačních strategií
jako klíčového faktoru
zlepšování organizačního
klimatu, jak vertikálním,

Certifikace

Přezkoumání

Hodnotící nástroj

Průvodce
Obsah:

Dimenze
hodnocení
a
inherentní hodnotící nástroje:

– Definice komunikace
– Typy komunikace uvnitř
– Dopad:
1. Komunikace
organizace
(1) následné přezkoumání
– Individuální
úroveň pomocí
nástroje
pro
komunikace
hodnocení
organizačního
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tak
i
horizontálním
způsobem;
 Seznámení s různými
komunikačními
styly,
které je výhodné si
osvojit pro lepší zvládání
vztahů
s vedoucími
pracovníky organizace a
vztahů mezi kolegy;
 Jak
používat
komunikační strategie,
tak aby docházelo ke
zlepšování osobního a
profesního blahobytu na
pracovišti;
 Porovnání
odlišných
stylů komunikace a jejich
dopadu
na
možné
pochopení sdělení v
odlišném kontextu.

– Vztah mezi komunikací a klimatu OSTESA
pozitivním organizačním
klimatem
Aktivity:
a) Komunikační výzvy v
globálním světě
b) Komunikace, organizace a
komplexnost
c) Laboratoř „Slepí návrháři“
d) Případová studie „Findus
Italia“: komunikace při
fúzích
Nástroje a zdroje:
Sada snímků (prezentace v
Power Pointu), kde najdete
obsah / teorii, aktivity a
případové
studie
pro
výcvikové lekce

Pedagogický přístup:
–

Model EU 80:20 (80 %
na praktické aktivity a
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–

20
%
věnováno
teoretickému
přístupu);
Cesta 3 lekcí („ve
třídě“) z nichž každá
trvá půl dne a realizují
se v průběhu 1
měsíce.

Výsledky vzdělávání:

2. Odměny

Obsah:

 Pochopení
významu
– Motivace
motivace;
– Hierarchie potřeb podle
 Uvědomění
si
Maslowa
souvislosti
mezi – Herzbergova teorie
motivací a výkonem;
– Odměňování
 Pochopení toho, že
– Systém
odměn
ve
každá osoba má své
společnostech
potřeby, které musí být
– Odměňování
v
naší
v
určitém
pořadí
společnosti
uspokojeny;
 Pochopení
klíčových Aktivity:
bodů
problematiky
a) Motivace
udělování odměn;
b) Odměňování
 Pochopení
strategie
c) Systém odměňování v
odměňování;

Dimenze
hodnocení
a
inherentní hodnotící nástroje:
– Dopad:
(1) následné přezkoumání
pomocí
nástroje
pro
hodnocení
organizačního
klimatu OSTESA
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 Revize systému odměn
naší společnosti
domovské společnosti a
d) Případová studie
hledání
cesty
ke Nástroje a zdroje:
zlepšení.
Sada snímků (prezentace v
Pedagogický přístup:
Power Pointu), kde najdete
– Model EU 80:20 (80 % obsah / teorii, aktivity a
studie
pro
na praktické aktivity a případové
20
%
věnováno výcvikové lekce
–

teoretickému přístupu);
Cestou 3 lekcí („ve
třídě“)
trvajících
dohromady 1 den.

Výsledky vzdělávání:

3. Uznání

 Schopnost
efektivně
podat zpětnou vazbu;
 Nástroje pro zajištění
zpětné vazby;
 Jak přijít s konstruktivní
kritikou;
 Povědomí o principech,
které je třeba znát, aby
bylo
možné
zajistit
efektivní pochvalu;

Obsah:
– Zpětná vazba a kritika
– Metoda
SENDVIČE
a
TEPLOMĚRU
– Konstruktivní kritika
– Principy
efektivní
pochvaly
– Asertivní kompliment
– Jak
zvýšit
něčí
sebehodnocení

Dimenze
hodnocení
a
inherentní hodnotící nástroje:
– Dopad:
(1) následné přezkoumání
pomocí
nástroje
pro
3. Uznání
hodnocení
organizačního
klimatu OSTESA
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 Akční plán na zlepšování Aktivity:
sebehodnocení.
a) Zpětná vazba a kritika
Pedagogický přístup:
b) Principy
efektivní
pochvaly
– Model EU 80:20 (80 % na
zvyšovat
praktické aktivity a 20 % c) Jak
sebehodnocení
věnováno teoretickému
přístupu);
– Cestou 3 lekcí („ve
třídě“)
trvajících
dohromady 1 den.

4. Soudržnost

Nástroje a zdroje:
Sada snímků (prezentace v
Power Pointu), kde najdete
obsah / teorii, aktivity a
případové
studie
pro
výcvikové lekce
Výsledky vzdělávání:
Obsah:
Dimenze
hodnocení
a
– Budování
pozitivních
– Úvod:
definice inherentní hodnotící nástroje:
pracovních vztahů mezi
soudržnosti, její význam
– Dopad:
kolegy
i
ostatními
na pracovišti v dnešní (1) následné přezkoumání
zaměstnanci,
a
to
době
pomocí
nástroje
pro
nezávisle na hierarchické
– Klíčové prvky k dosažení hodnocení
organizačního 4. Soudržnost
struktuře společnosti;
soudržnosti týmu
klimatu OSTESA
– Uvědomění si vlastní – Další užitečné postupy k
funkce a co se od daného
upevnění soudržnosti
zaměstnance očekává;
– Soudržnost: její dopad
– Mít na paměti pracovní
na organizační klima
zaměření zbytku týmu;
malých
a
středních
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–

Poskytovat
podporu
podniků.
kolegům, kteří plní své
– Aktivity
pro
lepší
úkolů
a
nabídnout
porozumění soudržnosti
pomoc, když je to
z pohledu zaměstnanců
nezbytné.
Aktivity:
Pedagogický přístup:
a) Video
–
skupinová
– Model EU 80:20 (80 % na
praktické aktivity a 20 %
věnováno teoretickému
přístupu);
– Cestou dvou lekcí („ve
třídě“), dohromady 4,5
hodin. Je možné je
realizovat během 1
měsíce.

soudržnost
b) Hra „Lidský uzel“
c) Aktivita – zjistěte toho
víc o svém týmu
d) Případová
studie:
Týmová
práce
ve
společnosti
IDEO
–
Příklad dobře fungující
týmové soudržnosti
Nástroje a zdroje:
Sada snímků (prezentace v
Power Pointu), kde najdete
obsah / teorii, aktivity a
případové
studie
pro
výcvikové lekce
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Výsledky vzdělávání:

5. Podpora

Obsah:

Dimenze
hodnocení
a
podpora: inherentní hodnotící nástroje:
organizační
– Dopad:

 Pochopení
výhod – Vertikální
pracovního prostředí, kde
Vnímaná
se:
podpora
o Kolegové navzájem – Horizontální
podpora:
podporují;
Vzájemná podpora mezi
o Vládne
pocit
kolegy na pracovišti
sounáležitosti;
Aktivity:
o Lidé si mohou činit
a) Máte
tendenci
oprávněný nárok na
obviňovat ostatní? –
to, aby mohli s
Kulatý stůl
ostatními počítat;
b) Lego
modely
–
 Pochopení
výhod
skupinová dynamika
podpůrného
c) Skupinová úvaha
organizačního klimatu, jak
d) Případová
studie:
zlepšuje efektivitu týmu a
„Zdravé
rodiny“
ve
výsledku
pak
i
neziskové
organizace
spokojenost a pohodu
zlepšují její organizační
jeho členů.
klima
Pedagogický přístup
Nástroje a zdroje:
– Model EU 80:20 (80 % na
Sada snímků (prezentace v
praktické aktivity a 20 % Power Pointu), kde najdete
věnováno teoretickému obsah / teorii, aktivity a
přístupu);

(1) následné přezkoumání
pomocí
nástroje
pro
hodnocení
organizačního
klimatu OSTESA
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– Cestou 2 lekcí (každá půl případové
studie
dne)
v
průběhu výcvikové lekce
maximálně
jednoho
měsíce;
– Spojení
kontaktního
výcviku
a
online
materiálů / aktivit.
Výsledky výcviku

6. Srozumitelnost

 Lepší porozumění tomu,
jak jasně vytyčené cíle
vytvářejí jednu z dimenzí
organizačního klimatu;
 Určení
jasného
očekávání a jeho přijetí;
 Určování cílů a jejich
správné pochopení;
 Efektivní
a
jasná
komunikace s vedením /
zaměstnavatelem, pokud
jde o očekávání a cíle
společnosti;
 Přijetí
povinností
a
úkolů;
 Pochopení
významu

pro

Obsah:
–

–

–
–
–

Dimenze
hodnocení
a
Úvod:
Definice inherentní hodnotící nástroje:
organizačního klimatu a
– Dopad:
význam srozumitelnosti (1) následné přezkoumání
pro organizační klima.
pomocí
nástroje
pro
Poslání, vize a hodnoty hodnocení
organizačního
organizace: Zaměstnanec klimatu OSTESA
a jeho identifikace se
6. Srozumitelnost
společností
Pracovní cíle:
Přijetí
a
pochopení
povinností zaměstnance
Komunikace s vedením /
zaměstnavatelem
při
vysvětlování pracovních
cílů.
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srozumitelnosti a toho, Aktivity:
jak jasně vytyčené cíle a) Zaměstnanec
a
vytvářejí jednu z dimenzí
srozumitelnost
organizačního klimatu;
b) Mé cíle a hodnoty v
 Posílení
otevřeného
porovnání
s
cíli
postoje k očekávání
společnosti,
jejím
vedení / zaměstnavatele,
posláním a vizí
pokud
jde
o
cíle
c) Dobré cíle - ROZUMNÉ
společnosti.
Nástroje a zdroje:
Pedagogický přístup:
Sada snímků (prezentace v
– Model EU 80:20 (80 % na Power Pointu), kde najdete
praktické aktivity a 20 % obsah / teorii, aktivity a
věnováno teoretickému případové
studie
pro
přístupu);
výcvikové lekce
– Smíšený
způsob
vzdělávání: 3 hodin
kontaktního vzdělávání
(„ve třídě“) + 1 hodina
online / individuálního
vzdělávání.
Výsledky vzdělávání:
7. Důvěra

 Pochopit, jak moc důvěra
ovlivňuje
každodenní

Obsah:
– Důvěra uvnitř organizace
– Důvěra mezi kolegy a

Dimenze
hodnocení
a
inherentní hodnotící nástroje: 7. Důvěra
– Dopad:
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práci zaměstnanců;
spolupracovníky
 Budovat a posilovat Aktivity:
důvěru
(eliminovat
a) Proč se s dobrým lídrem
nedůvěru)
ve
svém
cítíme bezpečně? – Kulatý
pracovním týmu.
stůl
Pedagogický přístup:
b) Vězňovo dilema
– Model EU 80:20 (80 % na c) Společnost „to dáme“ –
praktické aktivity a 20 %
skupinová dynamika
věnováno teoretickému
d) Budování nedůvěry u
přístupu);
zaměstnanců: případová
– Cestou 2 lekcí (každá půl
studie společnosti HP z let
dne)
v
průběhu
1995-2010
maximálně
jednoho Nástroje a zdroje:
měsíce;
Sada snímků (prezentace v
– Spojení
kontaktního Power Pointu), kde najdete
výcviku
a
online obsah / teorii, aktivity a
materiálů / aktivit.
případové
studie
pro
Výsledky vzdělávání:
8. Vedení

 Vlastnosti
efektivního
lídra
 Jak komunikovat se svým
lídrem efektivně

(1) následné přezkoumání
pomocí
nástroje
pro
hodnocení
organizačního
klimatu OSTESA

výcvikové lekce
Obsah:

Dimenze
hodnocení
a
– Úvod: definice schopností inherentní hodnotící nástroje:
8. Vedení
lídra a jejich význam v
– Dopad:
dnešním
pracovním (1) následné přezkoumání
prostředí;
pomocí
nástroje
pro
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 Jak rozvíjet a posilovat
schopnosti vedení.
Pedagogický přístup:

– Styly vedení;
hodnocení
organizačního
– Představení efektivního klimatu OSTESA
lídra;
– Co očekávat od lídra?
– Vztah mezi vedením a
pozitivním organizačním
klimatem.

– Model EU 80:20 (80 % na
praktické aktivity a 20 %
věnováno teoretickému
přístupu);
– Cestou dvou lekcí („ve Aktivity:
třídě“), dohromady 6
a) Video – Proč se s dobrým
hodin. Je možné je
lídrem cítíme bezpečně |
realizovat během 1
Simon Sinek
měsíce.
b) Aktivita „citáty o vedení“
c) Aktivita „vlivní lídři“
d) Případová
studie
–
Starbucks
Nástroje a zdroje:
Sada snímků (prezentace v
Power Pointu), kde najdete
obsah / teorii, aktivity a
případové
studie
pro
výcvikové lekce
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Výsledky vzdělávání:

9. Efektivita

 Vytváření
seznamu
vlastních stimulů jako
klíče k produktivitě;
 Tipy pro zvládání stresu;
 Uvědomění si vlastních
silných a slabých stránek
a jejich použití v
každodenních situacích
na pracovišti;
 Schopnost určovat cíle a
priority efektivně;
 Schopnost
používat
principy
správného
hospodaření s časem při
organizaci
vlastního
času;
 Vytvoření
detailního
osobního plánu + akční
kroky pro osobní rozvoj.
Pedagogický přístup:

Obsah:
–
–
–
–
–

Motivace
Bariéry výkonnosti a stres
Sebeřízení
Hospodaření s časem
Mapa osobního rozvoje

Aktivity:

Dimenze
hodnocení
a
inherentní hodnotící nástroje:
– Dopad:
(1) následné přezkoumání
pomocí
nástroje
pro
hodnocení
organizačního
klimatu OSTESA

a) Motivace – úspěšní lidé,
které znám
b) Co mě motivuje
c) Bariéry výkonnosti a stres
d) Sebeřízení
e) Hospodaření s časem
f) Mapa osobního rozvoje
Nástroje a zdroje:
Sada snímků (prezentace v
Power Pointu), kde najdete
obsah / teorii, aktivity a
případové
studie
pro
výcvikové lekce

– Model EU 80:20 (80 % na
praktické aktivity a 20 %
věnováno teoretickému
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přístupu);
– Celá cesta výcvikového
programu by měla trvat
1 a půl dne, metoda
výuky „ve třídě“.
Výsledky vzdělávání:

10. Blahobyt
zaměstnanců

 Lepší pochopení významu
správné politiky blahobytu
pro
zlepšování
organizačního klimatu a
míry
spokojenosti
zaměstnanců;
 Sdílení
a
rozšiřování
užitečných
a
experimentálních
metodologií, které mohou
přispět
ke
zlepšení
strategií blahobytu a
osobní
pohody
na
pracovišti.
Pedagogický přístup:
– Model EU 80:20 (80 % na
praktické aktivity a 20 %

Obsah:
–

–

–

–

–

Dimenze
hodnocení
a
Definice blahobytu ve inherentní hodnotící nástroje:
firmě podle dostupné
– Dopad:
literatury
(1) následné přezkoumání
Zásady
pracovního pomocí
nástroje
pro
blahobytu ve vyspělých hodnocení
organizačního
společnostech: flexibilní klimatu OSTESA
koncept
Hlavní výzvy, kterým
10. Blahobyt
momentálně čelíme v
zaměstnanců
oblasti rozvoje blahobytu:
od veřejného blahobytu k
tomu pracovnímu
Vnímání
stresu
jako
stěžejní dimenze v definici
politiky blahobytu
Výcvikové nástroje a
pomůcky, které Vám
pomohou zlepšit blahobyt
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věnováno teoretickému
na pracovišti
přístupu);
Aktivity:
– Cestou 3 lekcí (přístup
a) Blahobyt v kapitalismu,
„ve třídě“) z nichž každá
sociální stát a budoucí
trvá půl dne (celkově
trendy;
jeden a půl dne) a
b) Případová studie „Findus
realizují se v průběhu 1
Italia“: jak udržet v
měsíce;
rovnováze
obchod
a
priority
problematiky
blahobytu;
c) Posouzení
stavu
blahobytu na Vašem
pracovišti;
d) Umělecká
laboratoř
(Artistic Lab.)
Nástroje a zdroje:
Sada snímků (prezentace v
Power Pointu), kde najdete
obsah / teorii, aktivity a
případové
studie
pro
výcvikové lekce
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7.8.

Scénář 3 - smíšené skupiny
SCÉNÁŘ 3
Smíšené skupiny

Diagnostika

Hodnotící nástroj

Vytvoření akčního plánu

Realizace

Hodnocení a certifikace

Cílová skupina

Programový soubor nástrojů
(obsah, aktivity, nástroje a
zdroje)

Hodnocení výcviku

Výsledky vzdělávání
Pedagogický přístup
Výsledky vzdělávání:

1. Komunikace

 Lepší
porozumění
komunikačním strategiím
jako klíčovému faktoru pro
zlepšování organizačního
klimatu, s důrazem na
vztah
mezi
různými
úrovněmi organizace;

Certifikace

Přezkoumání

Hodnotící nástroj

Průvodce
Obsah:
–
–
–
–

Dimenze hodnocení a
inherentní
hodnotící
Definice komunikace
Typy komunikace uvnitř nástroje:
organizace
– Dopad:
1. Komunikace
Individuální
úroveň
(1) následné přezkoumání
komunikace
pomocí
nástroje
pro
Vztah mezi komunikací a hodnocení organizačního
pozitivním organizačním
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 Pochopení
různých
komunikačních stylů, které
si můžete osvojit a umět
tak zvládat vztah mezi
zaměstnanci a vyššími
patry organizace;
 Jak používat komunikační
strategie,
tak
aby
docházelo ke zlepšování
osobního a profesního
blahobytu na pracovišti;
 Naučit se, jak lépe řešit
problémy
a
kritické
situace, které pramení z
nevhodných
komunikačních
strategií
mezi různými úrovněmi
organizace.

klimatem

klimatu OSTESA

Aktivity:
a) Komunikační
výzvy
v
globálním světě
b) Komunikace, organizace a
komplexnost
c) Laboratoř „Slepí návrháři“
d) Případová studie „Findus
Italia“: komunikace při
fúzích
Nástroje a zdroje:
Sada snímků (prezentace v
Power Pointu), kde najdete
obsah / teorii, aktivity a
případové
studie
pro
výcvikové lekce

Pedagogický přístup:
– Model EU 80:20 (80 % na
praktické aktivity a 20 %
věnováno
teoretickému
přístupu);
– Cestou 3 lekcí (stylem „ve
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třídě“) z nichž každá trvá půl
dne a realizují se v průběhu
1 měsíce.
Výsledky vzdělávání:

2. Odměny

Obsah:

Dimenze hodnocení a
inherentní
hodnotící
Motivace;
Hierarchie potřeb podle nástroje:
Maslowa;
– Dopad:
Herzbergova teorie;
(1) následné přezkoumání
Odměňování;
pomocí
nástroje
pro
Systém
odměn
ve hodnocení organizačního
společnostech;
klimatu OSTESA
Odměňování
v
naší
společnosti;

 Pochopení
významu
–
motivace;
–
 Uvědomění si souvislosti
mezi motivací a výkonem;
–
 Pochopení toho, že každá
–
osoba má své potřeby, –
které musí být v určitém
pořadí uspokojeny;
–
 Pochopení klíčových bodů
problematiky
udělování Aktivity:
odměn;
a) Motivace
 Pochopení
strategie
b) Odměňování
odměňování;
c) Systém odměňování v
 Revize systému odměn
naší společnosti
domovské společnosti a
d) Případová studie
hledání cesty ke zlepšení.
Nástroje a zdroje:
Sada snímků (prezentace v
– Model EU 80:20 (80 % na Power Pointu), kde najdete
praktické aktivity a 20 %

Pedagogický přístup:
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věnováno
přístupu);

teoretickému obsah / teorii, aktivity a
případové
studie
pro
– Cestou 3 lekcí („ve třídě“) výcvikové lekce
trvajících dohromady 1 den.
Výsledky vzdělávání:

3. Uznání

Obsah:

Dimenze hodnocení a
inherentní
hodnotící
a nástroje:
– Dopad:

 Schopnost efektivně podat
– Zpětná vazba a kritika;
zpětnou vazbu;
– Metoda
SENDVIČE
 Nástroje
pro
zajištění
TEPLOMĚRU;
zpětné vazby;
– Konstruktivní kritika:
 Jak přijít s konstruktivní
– Principy
efektivní
kritikou;
pochvaly:
 Povědomí o principech,
– Asertivní kompliment;
které je třeba znát, aby bylo
– Hodnocení výkonnosti;
možné zajistit efektivní
– Jak zvýšit sebehodnocení
pochvalu;
člověka.
 Umět využívat pochválení Aktivity:
jako jeden ze způsobů
a) Zpětná vazba a kritika;
efektivního stylu řízení;
b) Principy
efektivní
 Vytvořit akční plán na
pochvaly;
zlepšování sebehodnocení.
c) Hodnocení výkonnosti;
Pedagogický přístup:
d) Jak
zvýšit
něčí
– Model EU 80:20 (80 % na
sebehodnocení.
praktické aktivity a 20 %

(1) následné přezkoumání
pomocí
nástroje
pro
hodnocení organizačního
klimatu OSTESA
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věnováno
teoretickému
přístupu);
Cestou 3 lekcí („ve třídě“)
trvajících dohromady 1 a
půl dne

4. Soudržnost

Nástroje a zdroje:
Sada snímků (prezentace v
–
Power Pointu), kde najdete
obsah / teorii, aktivity a
případové
studie
pro
výcvikové lekce
Výsledky vzdělávání:
Obsah:
Dimenze hodnocení a
hodnotící
 Budování
pozitivních
– Úvod:
definice inherentní
pracovních
vztahů
na
soudržnosti, její význam v nástroje:
pracovišti
dnešním
pracovním
– Dopad:
 Vnímání celé společnosti
prostředí;
(1) následné přezkoumání
jako celistvé komunity, a ne – Klíčové prvky pro dosažení pomocí
nástroje
pro
jako
hierarchie
soudržnosti týmu;
hodnocení organizačního
administrativní moci
– Další užitečné postupy k
klimatu OSTESA
 Lepší
výkonnost
na
upevnění soudržnosti;
4. Soudržnost
pracovišti
– Soudržnost: její dopad na
organizační klima malých
Pedagogický přístup:
a středních podniků
– Model EU 80:20 (80 % na – Chápání soudržnosti z
praktické aktivity a 20 %
pohledu manažera a
věnováno
teoretickému
zaměstnance.
přístupu);
– Cestou dvou lekcí („ve Aktivity:
třídě“), dohromady 6 hodin.
a) Skupinová diskuse o
Je možné je realizovat
vztahu
mezi
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během 1 měsíce.

5. Srozumitelnost

soudržností
a
produktivitou
b) Aktivita
„Nerozbitné
vajíčko“
c) Nástroj pro hodnocení
soudržnosti týmu
d) Případová studie: DELL
– Týmová práce jako
zdroj
motivace
zaměstnanců

Nástroje a zdroje:
Sada snímků (prezentace v
Power Pointu), kde najdete
obsah / teorii, aktivity a
případové
studie
pro
výcvikové lekce
Výsledky vzdělávání:
Obsah:
Dimenze hodnocení a
hodnotící
 Jasně vytyčené cíle jako – Strategické
cíle inherentní
nástroje:
jedna
z
dimenzí
organizace;
organizačního klimatu;
– Srozumitelné a jasné
– Dopad:
5. Srozumitelnost
 Efektivní a jasné vyjádření
přidělování povinností a
(1) následné přezkoumání
očekávání, povinností a
úkolů
–
povinnosti pomocí
nástroje
pro
organizačních cílů;
vedoucích pracovníků / hodnocení organizačního
 Uvědomit si, jaký význam
zaměstnavatele
a
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má srozumitelnost cílů jako
dimenze
organizačního
klimatu.
Pedagogický přístup:

zaměstnanců;
klimatu OSTESA
– „Naše cestovní mapa“
komunikace povinností a
očekávání (metaplán).

– Model EU 80:20 (80 % na Aktivity:
praktické aktivity a 20 % a) Srozumitelnost – jak k ní
věnováno
teoretickému
můžete přispět vy?
přístupu);
b) Srozumitelnost v naší
– Kontaktní výcvik: 4 výukové
společnosti
–
naše
hodiny (3 celé hodiny),
cestovní mapa
doporučujeme provádět po Nástroje a zdroje:
samotném výcviku.
Sada snímků (prezentace v
Power Pointu), kde najdete
obsah / teorii, aktivity a
případové
studie
pro
výcvikové lekce
Výsledky vzdělávání:
Obsah:
Dimenze hodnocení a
hodnotící
– Jak
zvládat
analýzu
– Úvod: definice schopností inherentní
problému
a
proces
dobrého lídra a jejich nástroje:
6. Vedení
–

rozhodování;
Uvědomit
si,
jak
komunikovat
se
zaměstnanci efektivním

6. Vedení
význam
v
dnešním
– Dopad:
pracovním prostředí
(1) následné přezkoumání
– Teorie a znaky efektivního pomocí
nástroje
pro
vedení
hodnocení organizačního
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–

způsobem, jak rozvíjet a
posilovat
schopnost
naslouchat a jak uznávat
úspěchy týmu;
Chápat, do jaké míry má
správné vedení pozitivní
dopad na organizační
klima a produktivitu.

Pedagogický přístup:

– Důkladněji o různých klimatu OSTESA
stylech vedení
– Co očekávat od lídra?
– Role lídra / manažera jako
toho,
kdo
ovlivňuje
ostatní, řeší konflikty a
zprostředkovává dohodu.
– Vztah mezi vedením a
pozitivním organizačním
klimatem

– Model EU 80:20 (80 % na Aktivity:
praktické aktivity a 20 % a) Video: Martin Luther King
věnováno
teoretickému
– Mám sen
přístupu);
b) Erb vedení
– Cestou dvou lekcí („ve
c) Aktivita
„Prozkoumejte
třídě“), dohromady 6 hodin.
význam
správného
Je možné je realizovat v
vedení“ - Cestovní mapa
průběhu 1 měsíce.
d) Případová studie: Dva
různí lídři
Nástroje a zdroje:
Sada snímků (prezentace v
Power Pointu), kde najdete
obsah / teorii, aktivity a
případové
studie
pro
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výcvikové lekce

Výsledky vzdělávání:

7. Férovost

Obsah:

Dimenze hodnocení a
hodnotící
– Proces rozhodování, který inherentní
v zaměstnancích budí nástroje:
pocit férovosti – úkoly
– Dopad:
vedoucích zaměstnanců / (1) následné přezkoumání
zaměstnavatelů
a pomocí
nástroje
pro
řadových zaměstnanců.
hodnocení organizačního
– „Naše cestovní mapa“ pro klimatu OSTESA
rozvoj pocitu férovosti ve
společnosti
(tzv.
7. Férovost
metaplán)

 Lepší porozumění tomu, jak
férovost vytváří jednu z
dimenzí
organizačního
klimatu;
 Schopnost vytvářet klima,
které bude v zaměstnancích
v průběhu rozhodovacích
procesů vzbuzovat pocit
férovosti;
 Uvědomění si významu
férovosti jako jedné z Aktivity:
dimenzí
organizačního
a) Vše pro férové jednání
klimatu;
b) Férovost v naší firmě –
 Ochota budovat férové
naše cestovní mapa
klima ve společnosti.
Nástroje a zdroje:
Pedagogický přístup:
Sada snímků (prezentace v
– Model EU 80:20 (80 % na Power Pointu), kde najdete
praktické aktivity a 20 % obsah / teorii, aktivity a
věnováno
teoretickému
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přístupu);
případové
studie
– Celkově 4 výukové hodiny: 3 výcvikové lekce
hodin výuky „ve třídě“
(kontaktní lekce) a 1 hodina
online / samostudia;
– Doporučuje se realizovat po
odděleném
výcviku
zaměstnavatelů
/
zaměstnanců.
Výsledky vzdělávání:

8. Efektivita

pro

Obsah:

 Vytvoření
seznamu
– Motivace
vlastních stimulů jako klíče k
– Bariéry výkonnosti a stres
produktivitě;
– Sebeřízení
 Tipy, jak zvládat stres;
– Hospodaření s časem
 Uvědomění si vlastních
– Mapa osobního rozvoje
silných a slabých stránek a Aktivity:
jejich využití v každodenních
a) Motivace – úspěšní lidé,
situacích na pracovišti;
které znám
 Schopnost určovat cíle a
b) Co mě motivuje
priority efektivně;
c) Bariéry výkonnosti a stres
 Schopnost používat principy
d) Sebeřízení
správného hospodaření s
časem
při
organizaci e) Hospodaření s časem
f) Mapa osobního rozvoje
vlastního času;

Dimenze hodnocení a
inherentní
hodnotící
nástroje:
– Dopad:
(1) následné přezkoumání
pomocí
nástroje
pro
hodnocení organizačního 8. Efektivita
klimatu OSTESA
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 Vytvoření
detailního Nástroje a zdroje:
osobního plánu + akční Sada snímků (prezentace v
kroky pro osobní rozvoj.
Power Pointu), kde najdete
obsah / teorii, aktivity a
Pedagogický přístup
studie
pro
– Model EU 80:20 (80 % na případové
praktické aktivity a 20 % výcvikové lekce
věnováno
teoretickému
přístupu);
– Celá cesta výcvikového
programu by měla trvat 1 a
půl dne, přístup „ve třídě“.
Výsledky vzdělávání:
Obsah:

9. Blahobyt
zaměstnanců

 Vytvoření
seznamu
– Motivace
vlastních stimulů jako klíče k
– Bariéry výkonnosti a stres
produktivitě;
– Sebeřízení
 Tipy, jak zvládat stres;
– Hospodaření s časem
 Uvědomění si vlastních
– Mapa osobního rozvoje
silných a slabých stránek a Aktivity:
jejich využití v každodenních
a) Motivace – úspěšní lidé,
situacích na pracovišti;
které znám
 Schopnost určovat cíle a
b) Co mě motivuje
priority efektivně;
c) Bariéry výkonnosti a stres
 Schopnost používat principy
d) Sebeřízení
správného hospodaření s

Dimenze hodnocení a
inherentní
hodnotící
nástroje:
– Dopad:
(1) následné přezkoumání
pomocí
nástroje
pro 9. Blahobyt
hodnocení organizačního zaměstnanců
klimatu OSTESA
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časem
při
organizaci e) Hospodaření s časem
vlastního času;
f) Mapa osobního rozvoje
 Vytvoření
detailního Nástroje a zdroje:
osobního plánu + akční Sada snímků (prezentace v
kroky pro osobní rozvoj.
Power Pointu), kde najdete
Pedagogický přístup
obsah / teorii, aktivity a
studie
pro
– Model EU 80:20 (80 % na případové
praktické aktivity a 20 % výcvikové lekce
věnováno
teoretickému
přístupu);
– Celá cesta výcvikového
programu by měla trvat 1 a
půl dne, formou „ve třídě“.
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