
CENTRUM ANDRAGOGIKY 
newsletter duben 2019

Kdo je z jiné planety?
….aneb změna myšlení a změna řízení – nové přístupy v řízení lidí.

Věkový rozdíl mezi nejmladším a nejstarším zaměstnancem roste! Na
pracovištích různých společností se setkávají lidé velkého věkového
rozptylu. Místo očekávané spolupráce často dochází ke střetům
vyvolávajícím pocit, že ti druzí jsou snad z jiné planety. Na odlišné utváření
pracovních návyků různých věkových generací má vliv nejen skutečnost, že
jsou vybaveni rozdílnými temperamenty a povahovými vlastnostmi, ale také
působení přirozeného vývoje kognitivních funkcí v průběhu lidského života a
rychle se měnící sociální prostředí. Přesto se musí tito lidé naučit spolu
kooperovat a společně se přizpůsobovat dynamickému prostředí firmy.
Personální manažeři jsou díky této situaci v nelehké pozici, která po nich
vyžaduje nejen vybírat, adaptovat, vzdělávat, hodnotit a zajišťovat kariérní růst
všech zaměstnanců, ale navíc společně s ostatními vedoucími pracovníky firmy
sledovat efektivitu fungování týmů, stejně jako rozvíjet a udržovat firemní kulturu
zohledňující věkové rozdíly.

Zkusme se podívat z nadhledu, co že se nám to ve firmách v současnosti
vlastně děje. Soužití generací na pracovištích je ovlivňováno mnoha faktory.
Dva z těch hlavních se v poslední době výrazně mění, ten třetí je poměrně
stabilní. Zamysleme se nad nimi z hlediska zaměstnanců mladší a starší věkové
kategorie a také z pohledu zaměstnavatele.

První měnící se faktor je demografický vývoj. Díky stále se prodlužujícímu
věku dožití v kombinaci s nízkou porodností naše populace stárne. Zvyšuje se
věková hranice odchodu do důchodu, takže se nám na pracovištích běžně
setkávají 3 generace. Prohlubuje se rozdílný úhel pohledu jednotlivců na řešení
mnohých pracovních úkolů. Mladší pracovníci si postupně a často neradi
zvykají na zvyšující se počet starších kolegů a kolegyň, mnozí k nim přistupují
spíše s despektem. Zaměstnanci ve věku 55+ si stále více uvědomují, že mají
před sebou ještě kus pracovního života. Přestávají vyhlížet poslední pracovní
den, protože se musí snažit vyhovět nárokům, které jsou na ně kladeny
v souvislosti s udržením požadovaného pracovního výkonu. Pro
zaměstnavatele to znamená počítat s projevy těchto věkových rozdílů a zabývat
se prevencí problémových situací, které by mohly nastat. Zaměřit se na podporu
týmové práce a vzdělávat manažery v tématu leadershipu z pohledu generací.

 

Jsme přihlášeni na Stavbu
čtvrstoletí

Co je stavba čtvrtstoletí? - Největší inventura
českého stavitelského umění a architektury
mapující stavby od roku 1993 dodnes.
Jedinečná ukázka řemeslného mistrovství a umu
českých architektů a stavbařů. Prestižní
záležitost pro každého, kdo v tomto oboru u nás
chce něco znamenat.

Čechovi, aneb „český Dallas“ dotočen, točilo
se i u nás
Nový český seriál o rodinném podnikání, předávání firmy mladší generaci a
strastech toho všeho. O tom všem je seriál Čechovi, který natočil režisér,
scénárista a producent Tomáš Magnusek.

„Seriál Čechovi bude o tom, jací jsme, jak je složité v dnešní době podnikat,
o chybějících zaměstnancích, ale také o uvažování lidí… Že to není jen o tom,
že někdo má miliony a neví co s nimi, ale že musí tvrdě pracovat… Je v něm
namíchané všechno, kdekdo se v tom může třeba i poznat. Jsou tam rodinné i
finanční intriky, mocenské boje, sex, sarkasmus i spletité vztahy a také velmi
zajímavý a někdy až nečekaný vývoj některých postav,“ láká diváky k obrazovce
Magnusek s tím, že je velmi rád, že se mu opět podařilo obsadit řadu skvělých
herců zvučných jmen.

Seriál se natáčel asi na deseti místech, včetně naší „Cihelny“ a naší školky.

„Jsem velmi potěšena, že si pan režisér vybral jako jedno z natáčecích míst
sídlo naší společnosti a naší školky“ řekla k natáčení majitelka společnosti
Centrum andragogiky PhDr. Marie Jírů.

Seriál by se měl vysílat letošní podzim nebo na jaře příštího roku.

Otevřené semináře

Kluby zlepšování

ZAJÍMAVOSTI Z KULTURNÍHO A ŠKOLICÍHO CENTRA
CIHELNA

Uspořádali jsme v centru Cihelna:

Steve Jobs řekl „Když do A
týmu dáte B lidi, tak postupně
vznikne C výkon“ aneb „Jak

budovat kvalitní tým.
Základní podstatou je budovat kvalitní tým

opřený o "A" osobnosti a nepřipustit k nim "B"
průměrnost, jinak se časem vytratí výkon.

Účastníci NEI snídaně se vyjadřovali k různým
faktorům, které limitují výkonnost týmů ve firmách
a vyměňovali si zkušenosti v této oblasti. Velmi

často se vyskytoval konzervativní duch, střet
generací, chybějící motivace nebo nezájem

něco rozvíjet. Lektor nastínil možnosti, jak to řešit
a vyjasnil různé postupy, které jsou klíčové pro
nastavení změny k lepšímu. Pokud Vás téma

zaujalo a rádi byste podpořili zvýšení
produktivity a konkurenceschopnosti své firmy

kontaktujte nás.

Manažerské účetnictví II.
Účastníci se ujistili v základním poznatku, že co

není v číslech, nejde řídit.  
Probírané analýzy jim umožní hodnotit finanční
zdraví jejich firmy, ale i jiných podnikatelských

subjektů.

(Ne)bát se zeptat. Komunikace
znamená moc.

Padalo hodně otázek. Některé byly velmi
manipulativní, jiné zdávaly správný rytmus

rozhovoru a další sloužily k obraně a
argumentaci v nekomfortních situací.  

Bohdana měla další otevřený kurz. Tentokrát na
téma “Nebát se zeptat” Účastníci z různých

oborů si prakticky ověřili, že rozhovor vede ten,
kdo pokládá otázky.

Ve spolupráci s Českou manažerskou asociací

Transformace závodu
Vrchlabí, ŠKODA AUTO

ČMA Regionální klub, Severovýchodní Čechy
(RKS), Klub zlepšování, společnost ŠKODA
AUTO a.s. ve Vrchlabí a společnost Aramark

pořádaly 10. dubna 2019 od 13.00 hodin další
diskusní kulatý stůl v sídle společnosti ŠKODA

AUTO a.s. ve Vrchlabí tentokrát na téma
Transformace závodu Vrchlabí. 

Účastníci navštívili jak přípravu, tak vlastní
výrobu, měkké a tvrdé opracování dílů, kalení a
finální montáž. Velmi zajímavou zkušeností byla

návštěva tréninkového centra a návštěva
unikátního pracoviště mechatroniky, jednoho z

nejlepších pracovišť v Evropě.

Cihelna nabízí:

CENTRUM EVENTU
Eventy a vzdělávání k sobě jednoznačně patří.
Proto jsme se rozhodli nabídnout vám možnost
uspořádat s námi nejen školení, ale nově také
eventy! 
 
Uspořádejte školení vašich zaměstnanců a
následně jim dopřejte uvolnění v podobě
eventů. Pomozte upevnit vztahy ve Vaší
společnosti díky zábavně vzdělávacímu
teambuildingu.

Naplníme Vaše představy bez starostí a
problémů. Nemusíte zatěžovat své zaměstnance
s eventy, a ti se tak mohou věnovat své práci
naplno.

PRONÁJEM ŠKOLICÍCH
PROSTOR

Reprezentativní budova školicího centra je
vhodná nejen k pořádání školení, seminářů, ale
i pro konference či přednášky a různé kulturní
a společenské akce. Je koncipována přibližně
až pro 100 účastníků. Využít lze konferenční
prostory, pět školicích místností vybavené
kompletní infrastrukturou moderních
multimediálních systémů, variabilním systémem
židlí a stolů, recepci a zázemí pro občerstvení
účastníků školení, seminářů a konferencí.
Variabilita místností, včetně vybavení a techniky
umožňuje přizpůsobit prostory na míru
jednotlivým požadavkům. Školicí prostory jsou
řešeny bezbariérově včetně sociálního zázemí.

RODINNÉ FIRMY 
 

Navazujeme na loňské velmi úspěšné téma a semináře pro rodinné firmy
budeme pořádat i letos. První letošní seminář proběhl již v únoru.

Rodinné firmy jsou základem každé stabilní
ekonomiky. Rodinné podnikání je založené na
vysoké odpovědnosti ke svému okolí a
respektuje tradice a původní produkty. Investice
do těchto typů firem zůstávají v regionech a tvoří
tak základní systém jejich obslužnosti. Rodinné
firmy jsou kvalitními a stabilními dodavateli.

Centrum andragogiky s.r.o. se díky vlastním
zkušenostem z rodinného podnikání zabývá
podporou rodinných firem. Dlouhodobě
spolupracujeme s Asociací malých a středních
podniků a živnostníků ČR, momentálně na
projektu „Rok rodinného podnikání“.

Projekt Šance na restart v praxi
Každý z nás má schopnost vést uspokojivý život, pokud má ty správné podmínky. Pomáháme starším
lidem ze zdravotním znevýhodněním při návratu na trh práce. Projekt Šance na restart je příležitostí

odkrýt svůj potenciál, rozšířit profesní dovednosti a získat pocit smysluplnosti díky novému pracovnímu
uplatnění. Právě zahajujeme třetí etapu, proto se neváhejte zapojit i vy.

Projekt realizuje nadšený tým lektorů, koučů a poradců naší neziskové organizace Šance na vzdělání. 
www.sancenarestart.cz

Reportáže Východočeské televize V1
Dlouhodobě spolupracujeme s Východočeskou televizí V1, která u nás natáčí

reportáže. Máte možnost se na ně podívat. 
Redaktoři i moderátoři Východočeské televize se vzdělávají v Centru

andragogiky.

Nemáte možnost se zúčastnit našich akcí ve stanovených termínech? 
Máte u vás ve firmě víc zájemců o jedno téma? 

Uspořádáme uzavřený kurz u vás pro vás! 
Neváhejte nás kontaktovat! 

obchod@centrumadragogiky.cz

Pokud máte jakýkoli dotaz nebo konkrétní vzdělávací potřebu, neváhejte
nás kontaktovat.
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Zásady zpracování osobních údajů 
 

Pokud nechcete dostávat naše zprávy, můžete se odhlásit.

CELÝ ČLÁNEK SI PŘEČTĚTE ZDE >>

OTEVŘENÝ SEMINÁŘ NA TOTO TÉMA >>

VÍCE INFORMACÍ

TISKOVOU ZPRÁV A FOTOGRAFIE SI PROHLÉDNĚTE ZDE >>

DĚTSKÝ KLUB

PLÁNOVANÉ AKCE

VÍCE INFORMACÍ ZDE>>

VÍCE INFORMACÍ ZDE>>

FOTOGRAFIE

FOTOGRAFIE

FOTOGRAFIE

TISKOVÁ ZPRÁVA

FOTOGRAFIE

WEBOVÉ STRÁNKY

VÍCE INFORMACÍ

VÍCE INFORMACÍ

REPORTÁŽE
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