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4 Major Business Hubs 

4 Manufacturing Sites 

3 Research Centers 

 

 
More than 3,000  

highly qualified people 

working in 115 

countries 

Brno: 

60 years / 60% of company revenue / 800 employees 

56 students/interns  

Microscope is produced 9 days - 180 days 

2016 Revenue of 8mld. CZK 

Our business today - Resolve Difficult Challenges 
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Pomáháme alergikům... 
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Materiály pro nemoc motýlích křídel 
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Bavíme se čokoládou... 
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m&ms 
Mentor a Mentee 
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O čem mentoring je... 

Wikipedie: 

"Mentorování je předávání znalostí a zkušeností formou 
neformálních rozhovorů v průběhu předem definovaného 
časového úseku.„ 

Možná lépe: 

„Časově omezené předávání znalostí, zkušeností a postojů 
založené na respektu, otveřenosti, partnerství a důvěře“ 



Není to novinka.... 

• Mentor 
Název pochází z Homérova spisu Odyssea. Mentor byl v tomto příběhu muž, který měl na 
starost Telemacha, syna Odyssea, po dobu, po kterou bude Odysseus na cestách. Mentor 
měl v průběhu Odysseovy nepřítomnosti Telemacha opatrovat, vychovávat, vést. 

Prostě připravený předávat své znalosti, dovednosti a postoje, otevřený naslouchat a 
zároveň přijímat. 

• Mentee 
Je ten kdo hledá radu a zkušenosti mentora, jak dělat věci efektivněji, rychleji a bez 
zbytečných chyb. S mentorem je rovnoceným partnerem, jakkoliv si můžou být vzdálení 
životní zkušeností či vzděláním. 
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Co s ním 

• New Employee Mentoring 
• Mentoring for Interns 
• New in Role Mentoring 
• Leadership Mentoring  
• Business skills development 
• Network building 
• Interculture Mentoring 
• Reverse Mentoring 
• A proč to nepromíchat víc i mezi firmami .... 
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Proč jsme do toho šli 

• Návrat ke vlastním kořenům a zdrojům 
• Jeho filosofie je, že poznání a inovace přichází se širší perspektivy 
• Vyjadřuje a musí být jeho podstatou skutečný zájem o lidi 
• Zvyšuje engagement zaměstanců a manžerů, odlišuje pasivní od 

aktivních 
• Mentoring je jedinečný, vyjímečný a užitečný nástroj podporující učení 

se napříč celou organizací 
• Je  vhodnou formou rozvoje a udržování talentů  
• Přispívá k vytváření kontaktů 
• Je zajímavé pozorovat, jak lidé s naprosto odlišným pracovním 

zařazením a z jiné kultury se mohou vzájemně obohatit a zároveň 
zjistit kolik věcí mají společných 
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Mentor a mentee uvádí 
stejný poměr zisku nových 

znalostí, dovedností, 
kontaktů... 

A ty dvě tváře? 
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