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ŠTEFAN 
MEDZIHORSKÝ  
Veronika Brázdová 
Ondřej Kuchař Renata Pohorská 
v osobním vzdělávání ale platí určité 
zásady, které je třeba dodržovat, má-li 
být dosaženo efektivních výsledků. Jaké 
jsou to zásady? Na tuto otázku u 
kulatého stolu odpověděli 
Ondřej Kuchař, spolumajitel jazykové 
školy James Cook Languages, Veronika 
Brázdová, personální konzultant 
společnosti Mita Thor International, 
Štefan Medzihorský,ředitel společnosti 
Podnikatelského institutu PYRAMIDA, 
a paní Renata Pohorská, Manažer 
vzdělávání společnosti Sodexho. 
_ Aby n ěkdo mohl úsp ěšně 
pracovat na svém rozvoji, m ěl by 
vědět, co zam ěstnavatelé od svých 
zaměstnanc ů očekávají. Co podle 
vašeho názoru opravdu o čekávají? 
_ Štefan Medzihorský 
Podle mne zaměstnavatelé oceňují 
zaměstnance 
- kompetentní v nejrůznějších oblastech 
- a jsou to osobní kompetence, tj. 
schopnosti vzdělávat se, růst, zvládat 
sebe sama atd., interpersonální 
kompetence, tj. být na té komunikační 
úrovni, kterou daná profese a úroveň 
řízení vyžaduje, pak manažerské 
kompetence: motivační, leadership, 
aktivizace lidí, kompetentních také 
v podnikatelské a obchodní oblasti. Moje 
zkušenost je taková, že každý 
zaměstnanec, na jakékoliv pozici, když 
přistupuje k práci, jako by to byl jeho 
vlastní podnik, je žádaný zaměstnanec. 
Ten, kdo vytyčuje cíle na jakkoliv 
omezeném úseku, sleduje je, pracuje na 
nich a získává k tomu i další lidi, je 
ideálním zaměstnancem dneška. 
_ Veronika Brázdová 
Mám pocit, že něco jako ideální 
zaměstnanec dnes neexistuje. Zaprvé 
proto, že každá firma má jiné požadavky 
a někdy i charakteristiky, které jsou 
pokládány za obecně žádoucí, 
jako je vysoká úroveň kompetencí, 
motivace a vůle k osobnímu růstu, a ty 
mohou být v některých firmách až 
kontraproduktivní. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Navíc, když už si firma svého ideálního 
zaměstnance nadefinuje, bývá těžké 
takového člověka najít, a je proto 
většinou nutné hledat lidi, kteří se 
takovému ideálu alespoň přibližují. 
_ Ondřej Kuchař 
Souhlasím, ideální zaměstnanec 
neexistuje. Pouze doplním, že firmy v 
poslední době při vyhledávání nových 
pracovníků kladou větší důraz spíše na 
správnou osobnost a schopnosti než na 
potřebné znalosti a dovednosti, což beru 
za pozitivní trend. Ovšemže toto 
nelze zcela zobecnit - ve službách se 
každý v zásadě naučí cokoliv, je těžké 
říci to samé o technikovi. 
_ Renata Pohorská 
Ideál je opravdu pojem relativní 
z pohledu potřeb každé společnosti. V 
oblasti služeb, kde pracuji, je ideálním 
zaměstnancem takový člověk, který je 
vedle svých kompetencí plně ztotožněn s 
hodnotami společnosti, respektive své 
profese, má v krvi »service spirit« a je na 
svoji profesi patřičně hrdý. 
_Co byste doporu čili lidem, kte ří 
jsou ochotni do svého rozvoje 
investovat čas, energii a peníze, 
ale cht ějí je investovat efektivn ě? 
_ Veronika Brázdová 
Především by si takový člověk měl 
přesně ujasnit, co chce - podle toho, jaké 
požadavky klade jeho práce, nebo podle 
toho, co ví, že bude v budoucnu schopný 
prodat, a také na základě toho, jak 
vypadá jeho vlastní potenciál. Setkávám 
se i s tím, že zatímco v minulosti byli 
lidé systematicky neochotní se vzdělávat 
a firmy byly systematicky neochotné 
vzdělávat své lidi, poslední dobou 
se děje něco opačného, skoro stejně 
nebezpečného. Jsou lidé, kteří jsou  
posedlí tím, že se musí vzdělávat, 
navštěvují všechny kurzy, firma jim 
financuje, cokoliv si vzpomenou, 
a výsledkem je, že vzdělávání nemá 
žádný směr a získané informace jsou  
nevyužívané a následně zapomínané. 
_ Ondřej Kuchař 
Ono se zdá, že lidé mají velkou vůli 
vzdělávat se, ale mám i opačnou 
zkušenost. Nedávno jsem se zúčastnil 
kurzu manažerských dovedností, který 
byl rozdělen na dvě části, a protože mezi 
oběma částmi byla více než měsíční 
pauza, pokusil jsem se dát účastníky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dohromady v tomto mezidobí – sedli 
bychom si někde v restauraci na večeři 
nebo na oběd a popovídali si, jak se nám 
nové věci daří uplatňovat v praxi, 
podělili se o zkušenosti a na druhou část 
přišli o něco připravenější. Nicméně, ač 
se školení zúčastnilo 12 lidí, sešel jsem 
se s jedním. Nevidím tedy tak velké 
zapálení pro seberozvoj, jak naznačovala 
kolegyně. 
_ Renata Pohorská 
Poněkud mě překvapuje, když slyším, že 
je vzdělávání v některých společnostech 
ponecháno na svobodné volbě 
zaměstnanců. Z vlastní praxe mohu 
uvést, že 80 % vzdělávacích programů a 
školení, jichž se zaměstnanci zúčastní, 
reaguje přesně na jejich potřeby 
zjištěné během výročních hodnotících 
rozhovorů. Malou poznámku bych 
měla ještě ke školením, která 
připravujeme ve spolupráci se 
vzdělávacími a poradenskými 
agenturami. Až na vzácné výjimky 
školicí program postrádá to, co je stejně 
důležité jako samotný program, a tím je 
zpětná vazba. Např. nějaký kontrolní 
modul, který umožní po určité době 
vrátit se k získaným vědomostem a 
prověřit jejich využití v praxi. 
_ Ondřej Kuchař 
Plány rozvoje a z nich vyplývající 
vzdělávání jsou bezvadné, protože 
zaměstnanci jsou motivovanější a práce s 
nimi je mnohem efektivnější, ale už jsem 
i zažil, že zaměstnanci byli posíláni na 
školení jen proto, aby nějaký stimul 
dostali. Motivací ke vzdělávání 
byla tedy jen motivace samotná. 
_ Štefan Medzihorský 
Ano, to také funguje, protože se o 
takového člověka někdo stará – když už 
daný zaměstnanec nemůže být povýšen 
nebo mu nelze přidat, tak dostane 
alespoň školení. Firma vloží čas, prostor, 
peníze a skýtá to pro něj i určitou 
možnost perspektivy. Kdybych se 
ale měl vrátit k původní otázce toho, jak 
nejefektivněji investovat do vlastního 
rozvoje, tak se přimluvím, abychom 
vycházeli z toho, co tu už zaznělo, tj. z 
toho, kam chceme dojít. K tomu bych 
doplnil: najít možnost, jak zjistit a ověřit 
své silné a slabé stránky. Osobně o nich 
člověk má určité představy, ale vyplatí 
se ověřit je jakýmkoliv sofistikovanějším 
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způsobem – Assessement Centrem, 
otevřeným vnímáním okolí včetně třeba 
názorů nadřízeného – a z toho vycházet 
ve svých rozvojových plánech. 
Samozřejmě, že je dobré opřít to o silné 
stránky, které je dobré doplňovat a 
trénovat, spíše než aby se člověk 
zaměřoval jenom na vylepšování 
slabších stránek. 
_ Pokud se rozhodnu na svém 
rozvoji pracovat, čeho bych se m ěl 
vyvarovat? Co je pro mne 
výstražným sv ětlem, že jsem se 
dal špatnou cestou? 
_ Ondřej Kuchař 
Pan Medzihorksý tu dnes říkal, že člověk 
by neměl pracovat na svých slabých 
stránkách, ale hlavně na těch silných. To 
je klíč. Možná, že snaha zlepšovat se ve 
slabých stránkách je důsledkem českého 
školství, kde nás učí, abychom neměli z 
češtiny čtyřku, ale už nás nepodporují v 
tom, abychom – když z ní máme 
jedničku – na matematice pracovali o to 
víc, abychom mohli třeba jet na školní 
olympiádu. 
_ Štefan Medzihorský 
Jestli to toho člověka těší, zajímá a baví, 
bez jakýchkoliv vnějších vlivů do toho 
dává svou energii, jde za tím, chce to, 
pracuje na tom, tak to asi není znamení 
toho, že něco dělá špatně, ale je to 
znamení toho, že to je cesta dobrá, 
protože to dělá pro sebe. 
_ Veronika Brázdová 
To máte jistě pravdu, ale dovedu si 
představit, že kdyby se určití lidé v 
určitých rozvojových programech měli 
vzdělávat jen do té doby, dokud je to 
bude bavit, tak se asi nebudou vzdělávat 
vůbec. Na jednu stranu, dokud lidi 
vzdělávání baví, je to dobré znamení, 
ale na druhou stranu člověk nesmí 
povolit, když ho vlastní rozvoj zatěžuje 
více, než mu je příjemné, protože tudy 
vede cesta k největšímu zlepšení. 
_ Jak na svém rozvoji pracovat, 
když nemám peníze na poradce? 
_ Štefan Medzihorský 
Už to tu zaznělo, sebevzdělávání 
jakýmkoliv způsobem, a těch je dnes 
mnoho. Počínaje samostudiem, za 
pomoci lidí, kteří nežádají peníze, 
alespoň ne v začátku, schopných 
kolegů, přátel, studentů, kteří učí za 
nízké poplatky atd. Dnes, v éře internetu, 
neexistuje informace, která by zůstala 
utajena, pokud ji člověk opravdu chce 
mít. Jsou i možnosti vzdělání, které lze 
získat bezplatně či za menší poplatky. 
Nemusí to být jenom drahé kurzy v 
zahraničí nebo dlouhodobé vzdělávání. 
Stejně tak platí, že když člověk nemá 
peníze, má možnost navrhovat 
zaměstnavateli a žádat ho o přispění a 
pomoc v profesním rozvoji. Může si 
vypracovat vlastní plán, jakýsi projekt 
toho, co získá tím kterým školením 
pro firmu, a tento plán zaměstnavateli 

předložit a obhájit. Jenom bych k tomu 
dodal, že u nás je zatím bohužel málo 
lidí, kteří by dokázali promluvit tak, aby 
získali někoho pro své myšlenky, které 
třeba nejsou zcela standardní. Ještě stále 
chybí asertivita a rétorika – prezentační 
schopnosti. 
_ Ondřej Kuchař 
Tím jsme se dostali zpátky k dnešní 
první otázce: když má člověk dost vůle a 
ví, co chce, pak je úkolem jeho manažera 
sladit zájmy společnosti a svého 
svěřence. A jestliže je manažer skutečně 
citlivý a empatický a vidí potenciál ve 
svém člověku, dokáže si spočítat, že 
povede-li ho tam, kam zaměstnanec 
opravdu chce, dostane z něj mnohem 
více, než když ho sám bude někam 
uměle směrovat. 
_ Veronika Brázdová 
A i když zrovna žádného zaměstnavatele 
nemám a nemám ani dost finančních 
prostředků, existují i jiné zdroje než 
peníze. S penězi je vzdělávání snazší, ale 
všichni by si měli uvědomit, že jenom 
tím, že utratí hodně peněz za drahé 
kurzy, tím nedokážou vůbec nic. Daleko 
důležitější je vlastní energie a motivace k 
tomu se rozvíjet. 
_ Štefan Medzihorský 
Věřím, že do budoucna tu snad také bude 
možné to, co je běžné ve světě, tj. půjčit 
si na studia a tuto půjčku splácet až 
teprve tehdy, kdy člověk dostuduje a 
získá zaměstnání. 
_ Co dodat záv ěrem? 
_ Štefan Medzihorský 
Pouze jedno: kalokagathie. Jde o to, aby 
výsledkem nebyl jen růst mentální, ale 
celkový rozvoj lidské bytosti. Duch ve 
sportovním těle se nejen lépe vyvíjí, ale 
je také odolnější vůči pracovní zátěži a 
stresu a více se těší ze života. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA ČEM SE 
SHODLI 
ZKUŠENÍ: 
 

 
 
� Ideální zaměstnanec je 

pro každou firmu jiný. 
 
� Pokud se chce někdo 

vzdělávat, měl by si    
nejprve stanovit svůj 
cíl a zanalyzovat své    
slabé a silné stránky. 

 
� Rozvíjet by měl hlavně 

své silné stránky. 
 
� Dobrý zaměstnavatel 

touhu po rozvoji svých 
zaměstnanců 
podporuje, pokud se 
tento rozvoj shoduje s 
cíli firmy. 

 
� Pracovat na svém 

rozvoji lze i s relativně 
malými náklady. 
Důležitější než peníze 
je zájem a vůle učit se. 

 


