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1. ÚVOD 

 

Při stále se zvyšující míře globalizace je pro organizace různého druhu (podniky, firmy, 

společnosti) velmi důležité umět rychle reagovat na požadavky zákazníků, klientů, 

obchodních partnerů, přizpůsobovat se změnám, předcházet hrozbám, vyhledávat příležitosti, 

získávat kvalitní informace, držet si postavení na trhu, vytvářet si zdroje své aktivity, a hlavně 

mít k dispozici iniciativní, angažované, výkonné, spolehlivé a loajální zaměstnance, kteří jsou 

neodmyslitelným faktorem plnění všech těchto kritérií.  Jedním z nejdůležitějších úkolů 

managementu každé organizace je si takové zaměstnance udržet, patřičně je vzdělávat, 

rozvíjet jejich pracovní a odborný potenciál, čemuž pochopitelně napomáhá aplikování 

principů učící se organizace.  Zejména to platí pro ta odvětví a ty společnosti, podniky 

či  firmy, které pracují s pokročilými, rychle se rozvíjejícími technologiemi, tedy 

i  pro  podniky automobilového průmyslu. Jejich produkty – automobily všech možných 

kategorií – se staly   nejen nepostradatelnou součástí dopravních systémů a sítí, ale v podstatě 

i neodmyslitelnou  součástí každodenního života mnoha lidí po celém světě.  

Vývoj v posledním desetiletí ukazuje, že výrobci automobilů a společnosti zabývající 

se  jejich prodejem a údržbou jsou úspěšné a prosperují i v podmínkách prohlubující 

se  ekonomické krize. Je otázka, zda je jejich úspěšnost podmíněna spíše ekonomickými 

parametry odvětví, stavem národního hospodářství a jeho požadavků na automobilovou 

dopravu v jednotlivých zemích nebo výkonností a organizační efektivností firem 

automobilového průmyslu a způsobilostí jejich managementu.  

Bakalářská práce se vztahuje pouze k jedné vybrané organizaci odvětví automobilového 

průmyslu. Také hledá odpověď na otázku, zda a nakolik je těchto pozitivních efektů 

dosahováno pokročilými manažerskými postupy, orientovanými na soustavné zvyšování 

způsobilosti organizace pro zvládání nových, náročnějších strategických úkolů v měnících 

se  podmínkách – konkrétně aplikací principů učící se organizace. Práce je zaměřena na oblast 

prodeje automobilů značky BMW a na doplňující služby vztahující se k této sféře podnikání.  

Téma bakalářské práce jsem si zvolila proto, že mne zajímalo, zda ve firmě, v níž pracuji, 

je  uplatňována manažerská koncepce učící se organizace, anebo zda rozvíjející 

se  management firmy k této manažerské koncepci alespoň směřuje.  Cílem bakalářské práce 

je   zjistit, zda a nakolik a v jaké podobě jsou principy  učící  se  organizace aplikovány 

ve  firmě CarTec Group, s.r.o., zabývající se prodejem automobilů. Bakalářská práce má 



 

charakter kvalitativního exploračního organizačního výzkumu se zaměřením na zjištění, které 

z principů organizačního učení jsou v tomto vybraném podniku uplatňovány, do jaké míry a 

jakým způsobem. Ve druhé, výchozí a teoreticky založené kapitole bakalářské práce jsou 

rozebrány principy učící se organizace, jejichž uplatněním organizace získává v porovnání 

s organizacemi, které tyto principy neuplatňují, viditelné výhody a dokáže pak flexibilně 

reagovat na změny. V kapitole je nastíněna základní problematika učící se organizace 

od historie, efektivního organizačního učení se a doporučení, týkajících se postupu 

při  budování učící se organizace až po uplatnění principů managementu znalostí.  

V následujících kapitolách je charakterizována analyzovaná organizace – vybraná prodejní 

firma, popsána provedená analýza jejího přístupu při aplikování koncepce učící se organizace, 

použité metody sběru a analýzy dat, prezentovány výsledky výzkumu a předloženo několik 

doporučení, majících sloužit k zlepšení stávající situace v oblasti organizačního učení se. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. KONCEPCE UČÍCÍ SE ORGANIZACE 

Studujeme-li soustavně současný management jako nauku o organizačním řízení, stále 

častěji se v souvislosti s požadavky na výkonnost a dlouhodobou efektivnost organizací 

v měnícím se prostředí podnikání setkáváme s pojmem „učící se organizace“.  Mnozí lidé si 

z  názvu této pokročilé manažerské koncepce přístupu ke zvyšování připravenost organizace 

na budoucnost vyvozují, že se jedná o učení probíhající v organizaci.  Tento výklad však není 

tak jednoduchý, jak se může na první pohled zdát, neboť koncepce učící se organizace 

neznamená, že organizace se pouze stará o to, aby její zaměstnanci se soustavně vzdělávali, 

a  platí jim různá podniková školení.  Jedná se o aplikaci komplexnějšího pohledu na změny 

organizační způsobilosti vyrovnávat se s budoucími požadavky.   

2.1  Význam učící se organizace 

Učení se (learning) je v relevantní odborné, zvláště psychologické literatuře 

charakterizováno jako proces získávání nebo změny zkušeností, návyků, dovedností, chování, 

preferencí, hodnot či poznatků.  Učení vede k permanentní změně osobnosti jako takové 

a  ovlivňuje vnímání informací a poznatků člověkem samotným (Palán, 2003). Schopnost 

učení mohou mít jak lidé, tak i dokonce některé stroje nebo vyspělé informační systémy, a tím 

spíše organizace, jež jsou hybridními či sociotechnickými systémy, složenými z lidí 

a  technických a organizačních komponent (Bláha, Mateiciuc a Kaňáková 2005) 

Lidské učení (se) je trvalý proces, který je ovlivňován tím, co již člověk zná, co si 

osvojil během svého dospívání, výchovy a vzdělávání, během svého vrůstání do společnosti 

neboli socializace.  Je ovlivňován také okolní kulturou, to znamená, že je zároveň procesem 

osvojování si hodnot, norem a vzorců chování, příznačných pro danou kulturu, a vyúsťujících 

v jedincovu enkulturaci
1
.   

 

 

                                                           
1 Enkulturace - proces učení se jedince žít ve společnosti a její kultuře 

 

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/proces
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/kultura


 

Složkami lidského učení se jsou takové dílčí psychické procesy, jako je osvojování, 

vštěpování, uspořádání, pochopení, retence
2

, zapamatování. Učení dělíme na vědomé 

a  nevědomé.  Rozlišují se také různé druhy učení: 

 Spontánní učení – získávání životních zkušeností 

 Neformální učení – předávání hodnot, zvyklostí, dovedností a hodnot v rodině, 

společnosti a také v organizaci 

 Formální učení – vzdělávání nějakou organizovanou formou (škola, vzdělávací 

instituce, školení, lektor) 

Využití učení v praxi 

Učení lidí v organizace je jednou z velmi důležitých aktivit rozvoje lidských zdrojů a je 

rovněž součástí vzdělávání lidí. Každý člověk je ovlivňován kulturou v organizaci, svým 

zařazením v organizaci, rozsahem odpovědností a pravomocí. Učení nových dovedností a  

schopností je základem osobního rozvoje a předmětem vzdělávání měkkých
3
 i tvrdých

4
 

dovedností, které jsou pro vykonávání každé profese jiné. Nejvyšší zodpovědnost za učení 

a  vzdělávání pracovníků v organizaci má personální ředitel. (https://managementmania.com/, 

nedatováno) 

 

 

2.2 Vznik učící se organizace 

Albert Einstein jednou napsal: „Žádný problém nemůže být vyřešen z toho samého 

vědomí, které ho vytvořilo; musíme se naučit vidět svět i z té druhé stránky.“  Velmi mnoho 

podniků si začíná uvědomovat nesmírnou důležitost učení a také hlavně učících se organizaci. 

Musí se učit lépe a rychleji nebo zemřou. Výzvou pro tyto podniky je otázka, jak toho docílit. 

Mnohé podniky hledají rychlé a snadné přístupy.  Jiné se soustředí pouze na jeden či dva 

aspekty organizační změny a učení, jako na získávání nových dovedností nebo technologií. 

Výsledkem těchto krátkých pokusů je většinou selhání jednotlivých firem.  Jelikož 

nezkoušely a neimplementovali různé vlastní části (komponenty), které utvářejí učící 

se  organizaci. Je jasné, že tento druh učení není možný dokonce nemůže být trvalý 

                                                           
2
 Retence - začlenění vnímaných idejí, obrazů a aktivit do vlastního vnímání a poznávání světa 

3
 Měkké dovednosti – jsou to hůře měřitelné a jejich změna vyžaduje delší dobu. Patří mezi ně schopnost 

komunikace, empatie, asertivity, týmové spolupráce, kreativity a další kompetence spojené s osobností člověka. 
4
 Tvrdé dovednosti – dají se poměrně snadno změřit a je možné si je osvojit studiem. Patří mezi ně například 

PC dovednosti, právní znalosti, účetnictví, finančnictví apod. 



 

bez  pochopení a rozvoje pěti souvisejících subsystémů.. Těmito subsystémy jsou učení, 

organizace, lidé, znalosti a technologie. Všechny jsou potřebné k udržení životaschopnosti 

organizace.. Organizace, lidé, znalosti a technologie jsou potřebné k posílení a rozšíření učení, 

které proniká do dalších čtyřech subsystémů.. Ty jsou nepostradatelnými partnery 

při  vytváření a zachovávání organizačního učení a produktivity.  Pět již zmíněných 

subsystémů je na sobě závislých a jeden druhý navzájem doplňuje. Když jakýkoliv subsystém 

je slabý nebo chybí, ostatní budou  značně ohroženy.  (Marquardt, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Učící se organizace 

 

Pojem učící se organizace chápeme jako komplexní model rozvoje lidských zdrojů, 

v němž se všichni pracovníci průběžně učí z každodenních zkušeností, a který přináší velkou 

konkurenční výhodu. Učící se organizace je taková organizace, která vytváří prostředí 

povzbuzující zaměstnance k sebevzdělání se, k individuálnímu i kolektivnímu rozvoji. Tohle 

učení je pak využíváno k nepřetržitému rozvoji a přizpůsobování se celé organizace. Formou 

učení je zejména sebevzdělávání s důrazem na učení se z reálných problémů vzniklých 

z praxe (tzv. akční učení). Podstatou problémů je systém participativního řízení – řízení, 

na  kterém se podílejí všichni zaměstnanci organizace, kdy obsah práce je výzvou a pracovník 

        Obrázek 2-1 Model systému organizačního učení podle Marquardta 



 

má možnost volby jejího provedení. Tento přístup posouvá i vztah pracovníka ke vzdělávání 

do polohy aktivního přístupu k sebevzdělávání tak, aby se stalo procesem orientovaným 

na  podnikové cíle a zahrnujícím všechny zaměstnance. Schopnost učit se rozšiřuje 

na  „schopnost učení se organizace“. V malých a středních podnicích lze takovéto integrace 

práce a vzdělávání dosáhnout pouze ve spolupráci s externími vzdělávacími specialisty a 

firmami a v ochotě s nimi spolupracovat od analýzy potřeb kvalifikace, přípravu konceptů a 

projektů až po realizaci. Vzdělávací instituce by se pro podnik měly stát průvodcem v tomto 

procesu.  Organizace často také využívá způsobů vzdělávání jako je rotování pracovních 

úkolů či se také učí, objevuje a napravuje nedostatky své činnosti. (Palán, 2003)  

 

V poslední době se výrazně mění pohled na pracovníka a na jeho přínos z hlediska 

pracovního výkonu pro podnik. Pracovník již není brán jako náklad, ale jako investor 

intelektuálního kapitálu. V industriální společnosti byl manuální pracovník často považován 

jako náklad a náklady, jak je známo, je nutno snižovat. V porovnání s tímto, znalostní 

pracovník je pokládán za velmi ceněné aktivum a je na něj pohlíženo jako na samostatného 

podnikatele, nezávislého investora intelektuálního kapitálů, který investuje svůj talent, úsilí, 

čas, vlastní zainteresovanost a v neposlední řadě energii. Je na jeho rozhodnutí, zda a na kolik 

se v dané firmě bude angažovat jako investor. Dochází k uzavření jisté psychologické 

smlouvy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, ve které se zaměstnavatel zavazuje 

k vytvoření optimálních podmínek, a na oplátku zaměstnanec nabízí svůj intelektuální kapitál. 

Jinými slovy řečeno, je v zájmu organizace vytvořit takové prostředí, ve kterém se bude 

intelektuální kapitál zaměstnance dobře rozvíjet a uplatňovat. 

Současné zkušenosti uvádějí čtyři základní charakteristiky učící se organizace: 

1. Zdůrazňuje se nutnost vytvořit specifické klima, které by jednotlivé členy 

povzbuzovalo tak, aby se učili a plně rozvíjeli své schopnosti, tj. dělali více, než je 

jejich povinností. 

2. Předpokládá se, že organizace bude svou kulturu učení rozšiřovat nejen na své 

dodavatele, ale také na své zákazníky a všechny významné partnery. 

3. Je nutno uplatňovat specifickou strategii rozvoje lidských zdrojů.  

4. Podnik musí uskutečnit nepřetržitý proces přeměny organizace jako výsledek 

individuálního kolektivního učení se. (Truneček, 2004) 



 

Učení je kontinuální, strategický proces, který musí být integrován do všech pracovních 

procesů. Pracovníci by měli mít neomezený přístup ke zdrojům informací, které jsou 

pro  úspěch organizace rozhodující. Principy, kterými se tento typ organizace řídí, musí být 

založeny na spravedlivém hodnocení a odměňování, otevřeném přístupu k informacím, 

respektování odlišných názorů, posilování pravomocí jednotlivců a pracovních týmů, a to 

na  všech organizačních úrovních, a na oceňování všech forem učení se kdekoliv uvnitř 

i  v okolí organizace. (Truneček, 2004) 

2.3.1 Koncept učící se organizace v souvislosti se znalostní společností 

 

Za znalostní společnost je považována současná etapa vývoje společnosti. Podstatou 

takové znalostní společnosti jsou především znalosti a informace. Vytváření, vyhledávání, 

uchovávání a práce s informacemi, to jsou činnosti, které mají zásadní význam. Člověk je 

zde  nositelem informací, a proto hovoříme o znalostech člověka.  Jedním z hlavních znaků 

znalostní společnosti je skutečnost, že znalosti se stávají základem růstu bohatství společnosti. 

Poté je v zájmu každé organizace, aby znalosti svých zaměstnanců náležitě rozvíjela 

a  prohlubovala. Tuto myšlenku naplňuje koncept učící se organizace. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.4  Historická předznamenání učící se organizace 

Důležitost učení byla poprvé vyzdvihnuta čínským filozofem a myslitelem Confuciem 

(551-479 př.n.l.). Confucius věřil, že všichni mohou mít prospěch z učení.  

Základní příčinou nedávného a stálého kladení důrazu na organizační učení je  

zvyšující se růst tempa změn.  Učení bylo vždy považováno za něco úplně odlišného od práce 

a inovace se staly nezbytným, ale zároveň rušivým způsobem cesty ke změně.  Společnost, 

která je schopna se rychle učit a poté inovovat svoji práci, bude schopna měnit a zefektivnit 

své pracovní postupy, aby dosáhla lepších výkonů v neustále se měnícím ekonomickém 

prostředí. (The University of Edinburgh, 2012) 

Vyjma stěžejního autora Petera Sengeho, můžeme mluvit o řadě dalších autorů, kteří 

se významně podíleli na vytvoření základních myšlenek pro koncept učící se organizace. 

Mezi těmito autory bych vyzdvihla především Kurta Lewina, Donalda Schöna či Chrise 

Argyrise. 

2.4.1  Kurt Lewin  

„  Americký psycholog německého, resp. německo-židovského původu, Kurt Lewin je 

jednou z hlavních osobností, která stála u zrodu myšlenek o učící se organizaci. Významně 

ovlivnil sociální psychologii, a to nejen svým pojetím psychologického výzkumu skupinové 

dynamiky a originální teorií, ale i praktickou využitelností svých poznatků a koncepcí. „ 

„ Lewin viděl ve skupinách sílu a pokládal je, jakožto lidský systém, za velmi důležitý 

přínos pro společnost, protože dokážou mnohé překážky, které brání učení, jednoduše 

eliminovat. Jednou z těchto překážek může být například učební úzkost, která představuje 

omezení, a to z toho důvodu, že má člověk strach, že pochybí a sužuje jej  úzkost, což vede 

ke  ztrátě psychické stability. Podle Lewina tedy spočívá síla  skupin, v tom, že mohou 

znamenat pro člověka danou míru psychologického bezpečí. Odpovědnost je rozložena 

na  více členů skupiny, navzájem se mohou povzbuzovat, pomáhat si, předávat si 

své  postřehy, poznatky a zkušenosti. Roste tak vzájemná informovanost lidí, která v dnešní 

době v mnoha ohledech vázne. Obzvláště pak ve složitých a strnulých organizačních 

strukturách, kde často převládá informační šum.  „ 

„ Podle mnohých právě v tomto okamžiku byly položeny základy pro jednu z disciplín 

učící se organizace, a to pro týmovou práci. Lidé postupně začali chápat, v čem tkví výhody 

týmové práce a jaké výhody pro ně přináší, jak v práci, tak v osobním životě. Skupiny mohou 



 

být vytvářeny libovolně, nejsou nijak omezeny ani nejsou tvořeny podle podobnosti 

jednotlivých členů. Lidé, kteří se stanou součástí týmu, si začínají uvědomovat, že jejich osud 

závisí na osudu celé skupiny. Jednotliví členové týmu jsou na sobě navzájem závislí a 

pro  dosažení úspěchu se potřebují. Implementace skupiny do firmy by znamenala zkvalitnění 

a zefektivnění práce a především dosahování požadovaných výsledků s mnohem větším 

nasazením. Lewin také spolu se svými kolegy zavedl program skupinové diskuze. Ta spočívá 

v tom, že jednotlivci mohou komunikovat s nadřízenými, což vedlo k tomu, že opadlo napětí 

a prostředí, ve kterém se jednotlivci učí, bylo čím dál více tvořivější a dynamičtější. „ 

2.4.2 Chris Argyris  

„Do první vlny spadá velmi významná osobnost Chris Argyris. Významně přispěl 

k  vývoji organizačního učení a snažil se prohloubit porozumění této problematice. Mimo jiné 

se zaměřil na spoustu dalších zajímavých oblastí, a poté následovala další etapa 

a  teoretizování týkající se organizačního učení, na kterých se podílel spolu s Donaldem 

Schönem. Jejich ideje dokázaly ovlivnit názory na tuto problematiku na mnoho let. Argyris 

byl přesvědčen,  že  každý je nositelem tzv. „psychologické energie“.  Snažil se nezůstávat jen 

u metod a technik, ale zavádět je do praxe a pracovat s nimi. Spolu s Donaldem Schönem 

zastávali myšlenku, že každý člověk je nositelem nějaké duševní mapy, která říká, jak se 

v  daných situacích chovat. Znamená to, že chování je podle těchto map uzpůsobené a jsme 

těmito mapami řízeni. Existují i takové duševní mapy, kterých si nejsme vědomi. Jedná se 

například o automatické reakci na podnět, kterým může být třeba hrozba. Z toho vyplývá, že 

mezi teorií a akcí existuje určitý rozpor. Argyris a Schön se proto snaží, aby došlo k jejich 

spojení. Do rozporu se však dostává záměr a důsledek, z čehož vyplývá další Argyrisova a 

Schönova teorie jednoduchého a dvojitého oka učení. Když se stane, že se v procesu objeví 

chyba, je potřeba její korekce prostřednictvím tzv. teorie jednoduchého oka. Tato teorie 

přijímá informace a na jejich základě dělá nápravná opatření dané chyby. Jednoduché oko 

učení je vhodné spíše pro opakující se a rutinní záležitosti. Dvojité oko učení je použito tehdy, 

když je chyba objevena a napravena. Užívá odezvy z minulých akcí. „ 

 

„ Argyris se zajímá také o informační technologie a myslí si, že budou hrát důležitou roli 

v učení uvnitř organizace. V minulosti, kdy převládal jednostranný přístup řízený seshora 

dolů, nebylo chování transparentní. Díky informačním technologiím se mnohé procesy uvnitř 

organizace a například i obchody a transakce stávají lépe viditelné a jasné a chování je 

zřejmé.   (Smith, 2001) „ 



 

2.4.3 Donald Schön 

 „ Významný myslitel, který dosáhl mnoho úspěchů se svými teoriemi a obohatil tak 

učení dvacátého století. Spolupracoval společně s Chrisem Argyrisem a podílel se tak 

na  teorii jednoduchého a dvojitého oka učení a na názorech, že jak organizace, tak jedinec by 

měli být flexibilní a lehce se učit prostřednictvím organizační učení. Mimo jiné se soustředil 

na učící se systémy. Byl průkopníkem zkoumání studií, zaměřených na sledování jednotlivých 

fází učení svrchu. Velký úspěch mu přinesla teorie „reflection-in-action“ neboli odraz v akci.  

Společnost je neustále přetvářena, a jestliže dojde k vytvoření nového stavu, nelze očekávat, 

že vydrží po celou dobu životnosti společnosti. Je velmi důležité, aby organizace uměly 

reagovat na měnící se situace, požadavky a nároky a bylo tak dosahováno učící se organizace. 

Flexibilitu a základní požadavek přetvoření můžeme pozorovat a vyjádřit například na 

rozdílech mezi klasickým modelem rozložení inovací a učícím se systémem. Schön preferuje 

modely, které mohou být implementovány do dalších situací. (Smith, 2001) „ 

 

2.5 Peter Senge 

  S ucelenou koncepcí učící se organizace přišel  Peter Senge (2007), který navázal 

na  linii autorů ve své knize Pátá disciplína. Senge v této knize vychází z tzv. jedenácti zákonů 

páté disciplíny:  

1) „Příčinou dnešních problémů jsou včerejší „řešení“ “ (Senge, 2007) 

V dnešní době si manažeři a vedoucí pracovníci různých oddělení lámou hlavu 

nad  tím, co může být příčinou jejich problému, přitom se stačí pouze podívat na to, 

jak byly řešeny obdobné problémy v minulosti a poučit se z našich minulých chyb. 

2) „Čím silněji tlačíme, tím silněji systém tlačí zpět“ (Senge, 2007) 

Při usilovném řešení problémů se musíme vyrovnávat s tzv. vyvažující zpětnou 

vazbou. Čím více úsilí je na řešení daného problému vynakládáno, tím více dalšího 

úsilí je třeba. 

3) „Chování se zlepšuje předtím, než se začne zhoršovat“ (Senge, 2007) 

U opatření, které mají vést ke zlepšení současného stavu, dochází ke krátkodobému 

užitku, ale po delší či kratší mezidobí či prodlevě dochází k tzv. dlouhodobé škodě. 

4) „Snadná východiska z obtížné situace obvykle vedou zpět“. ( Senge, 2007 ) 

5) „Léčba může být horší než onemocnění“ (Senge, 2007) 



 

Snadná řešení, kterými se snažíme napravit stávající situaci v podniku, mohou být 

neúčinná či dokonce návyková. Pokud se při těchto řešeních používají postupy, 

které způsobují závislost organizace na nějakém faktoru nebo jiné organizaci, může 

podnik  propadat do čím dál tím větší recese. 

6) „Rychlejší bývá pomalejší“ (Senge, 2007) 

Pomalejší postupy mohou vést k daleko lepším výsledkům než ty rychlé. Společnost 

si může všechno v klidu projednat a promyslet do těch nejmenších detailů a 

výsledný požadovaný efekt bude téměř stoprocentní. Zatímco společnosti, pro které 

je tempo růstu a rozvoje zásadní, mohou jednat zbrkle a nerozvážně a mohou také 

velmi často chybovat. 

7) „Příčina a následek nemusí mít těsnou návaznost v čase ani v prostoru“ (Senge, 

2007) 

8) „Systémové myšlení říká, že malé změny mohou přinést velké výsledky- avšak 

oblasti, v nichž je jejich účinek nejvyšší, jsou často ty nejméně zřejmé“ (Senge, 

2007) 

9) „Můžete nechat vlka, aby se nažral, a koza může zůstat celá, ale ne současně“ 

(Senge, 2007) 

Dilemata – každá firma chce mít co nejnižší náklady a dosahovat co nejvyššího 

zisku za předpokladu, že jejich produkt či služba bude kvalitní. Nelze chtít vše 

najednou. Musíme tak oddálit splnění jednoho cíle. V jednom čase se můžeme 

soustředit jen na jeden daný problém a pomalu plnit jeden cíl, což nám odsune 

plnění dalšího cíle do budoucna. Možná se nám trochu zvýší náklady, ale přibude 

nám za tu dobu nová klientela, jejíž odběr nám pokryje zvýšené náklady. 

10) „Když rozpůlíme slona, nedostaneme tak dva malé slony“ (Senge, 2007) 

11) „Na nikoho a nic nesvalujte vinu“ (Senge, 2007) 

Chyby či problémy musíme nejdříve hledat sami u sebe, což vyžaduje i naši kritiku 

a až potom můžeme hledat chyby u ostatních. 

 

Na Sengeho navazují mnozí další autoři, kteří vycházejí z již vydaných studií a hledají 

v nich shodné myšlenky, na jejichž základě pak umožňují pochopit svůj vlastní náhled 

na  danou problematiku. 

 



 

2.5.1 Principy učící se organizace  

Podle Petra Sengeho je učící se organizace založená na pěti nových dílčích 

technologiích, disciplínách, které jedině jako celek umí navodit schéma učící se organizace. 

Při prostudování jednotlivých technologií lze říci, že každá z nich má svou roli v přístupu 

zaměstnanců k učení.   

Pětici dílčích technologií nazývá jejich autor disciplínami. Přičemž disciplínou 

pro  Sengeho je rozvojová cesta získávání určitých dovedností nebo způsobilostí. (Senge, 

2007). Autor tedy opírá svůj koncept učící se organizace o konkrétní popsané cesty, kterými 

lidé nabývají v organizaci ve způsobu vykonávání své práce nových kvalit a přístupů ke své 

práci. (Pokorná, Ivanová, 2009) 

Zmíněnou pětici disciplín tvoří: 

1. systémové myšlení – je tou nejdůležitější a základní disciplínou. Bez systémového 

myšlení nelze jevům rozumět dynamicky a vcelku. Tato disciplína umožňuje manažerům 

chápat svět komplexně. Propojuje všechny ostatní disciplíny a její metody nám dávají 

nástroje k lepšímu porozumění složitým manažerským problémům. Tyto přístupy 

především vyžadují, abychom nesledovali věci a události odděleně. Ve společnosti, kde 

je systémové myšlení uplatňováno, nedochází ke zjednodušování problémů na příčinu a 

následek, ale naopak se pohlíží na organizaci jako na systém vytvořený ze vzájemně 

působících částí. Nehledají se rychlá a snadná řešení, ale naopak řešení, která berou 

do  úvahy širší kontext. Systémové myšlení současně nahlíží i do souvislostí, které jsou 

mimo rámec vlastních pracovních rolí, povinností a úkolů. Vytváří zájem o události 

v okolí a o výsledky činnosti jiných lidí. Systémové myšlení v organizaci jednoznačně 

musí překračovat rámec vlastních zájmů, pozicí, úkolů a povinností. V takových 

případech se nehledá viník, ale řešení v souvislostech. (Hroník, 2007) 

 

2. osobní mistrovství – nabytí osobního mistrovství znamená umění vybírat si to důležité a 

nebýt jen reagující bytostí, ale člověkem, který je schopný zaujetí a vášně. Bez těchto 

dvou atributů se nelze stát mistrem svého oboru. To však neznamená být jen odborníkem, 

ale také být vzorem pro druhé. Zaměstnanci si tak v učící se organizaci uvědomují svou 

důležitost pro společnost, která je daná jejich dovednostmi. Pokud zaměstnanci nebudou 

sami dostatečně motivování k tomu, aby posunovali cíle rozvoje a růstu, nebude zkrátka 

žádný růst, nedostaví se žádný rozvoj ani přírůstky produktivity. Zaměstnanci pak hledají 

možnosti, jak své dovednosti dále rozvíjet. Tento přístup je v učící se organizaci nezbytný 



 

u všech zaměstnanců, protože lidé s vysokou úrovní osobního mistrovství nepřetržitě 

zvyšují svou schopnost dosahovat takových výsledků, o něž firma i samotný zaměstnanec 

opravdu stojí. Podnik potřebuje, aby takový postoj zaujalo dostatečné množství 

zaměstnanců v organizaci, což nepochybně povede k viditelným výsledkům.  (Hroník, 

2007) 

 

3. mentální modely – jsou hluboce zakořeněné představy o tom, jak všechno kolem nás 

funguje. Tyto modely mohou obsahovat různá očekávání, předsudky, předpoklady a 

generalizace, které nemusí odpovídat situaci, ve které se nacházíme, ale ovlivňují to, jak 

si vykládáme svět a jak v něm jednáme. Pomocí těchto mentálních modelů si svět 

dokážeme zjednodušit, abychom se v něm dokázali lépe orientovat. V učící se organizaci 

jde o měnění těchto mentálních modelů ve vztahu k firmě, práci a k zákazníkům u všech 

zaměstnanců, zvláště pak u manažerů. Mentální modely mají velmi blízko k postojům a 

ti, kteří jsou nositeli žádoucích postojů v organizaci a kteří vytvářejí koncept 

požadovaných postojů, jsou manažeři. (Hroník, 2007) 

 

4. utváření společné sdílené vize – aby mohl být zaměstnanec pro určitou věc zapálený, 

potřebuje získat pocit smysluplnosti. Potřebuje pojmout vizi organizace za svou vlastní. 

Potřebuje vědět, proč je ta daná vize spojena s celou organizací. V učící se organizaci se 

jedná o celý komplex umění práce s vizemi. Jednotná vize zastávaná všemi zaměstnanci 

dá učící se organizaci jasný směr v úsilí všech jednotlivců a skupin, dává logiku všem 

krokům jednotlivců i skupin. Stanovování vizí nutí vidět realitu a budoucnost 

co  nejjasněji a průběžně vyhodnocovat vnitřní i vnější situaci organizace.  (Hroník, 

2007) 

 

5. týmové učení – pro potřeby fungující učící se organizace Senge vychází z vědomí, že 

rozumové schopnosti týmu převyšují rozumové schopnosti členů týmu a týmy si osvojují 

mimořádnou schopnost koordinovaného jednání. Když se týmy skutečně učí, nejenže 

dosahují mimořádných výsledků, ale také její jednotliví členové dosahují rychlejšího 

růstu, než jakého by mohli dosáhnout jinak. Dokud se nedokážou učit týmy, nemůže se 

učit ani organizace.  (Hroník, 2007) 

 



 

2.5 Formy a metody učení se v organizaci 

 

Zaměstnanci odpovědní za vzdělávání musí rozhodnout, jaká forma a metoda bude 

použita pro jednotlivé vzdělávací akce organizačního vzdělávání, v závislosti na účelu, cíli a 

obsahu organizačního vzdělávání. Organizační učení spočívá v získávání nových poznatků 

pro zlepšení schopností zaměstnanců, osvojování si určitých návyků, stanovisek a přístupů, 

které se projevuje v efektivnějším chování organizace. Základními formami organizačního 

vzdělávání podle Tureckiové jsou prezenční forma – probíhá za použití in-door nebo out-door 

technik (tedy uvnitř organizace nebo mimo organizaci), distanční – korespondenční forma, e-

learning a forma kombinovaná (Tureckiová, 2004).  

Mezi tzv. „praktickými metodami učení (se), aplikovanými na pracovišti bývají podle 

Tureckiové (2004) nejčastěji uváděny:  

• Koučování (coaching) – je založeno na dlouhodobé interakci dvou lidí – zaměstnance a 

kouče, je zaměřeno na rychlé zlepšování dovedností, chování a pracovního výkonu. Kouč 

musí chápat, že jeho úlohou je pomáhat lidem, aby se učili, a lidé byli k učení motivováni. 

• Mentorování (mentoring) – je variantou koučování, směřuje více ke kariérovému potenciálu 

zdokonalovaného zaměstnance. Jde o vzdělávání při výkonu práce, nabízí individuální vedení 

od zkušeného manažera, mentora, uplatnění principu seniority. 

• Tutoring – metoda výuky spíše odborné problematiky, např. jazyků.  

• Asistování – metoda, kdy školený zaměstnanec se učí od školitele pracovní úkoly, pracovní 

postupy. Metoda končí ve chvíli, kdy je pracovník schopen samostatného pracovního výkonu.  

• Stáže – jsou pobyty na podobném pracovišti. 

• Rotace práce – je získávání zkušeností na různých místech organizace, většinou bývá 

uplatňována na startu kariéry. Zaměstnanec si rozvíjí svoje znalosti, a stává se tak 

flexibilnějším. 

•  Konzultace (counselling) – vychází z poradenství a je určen především podpoře manažerů, 

jedná se o jednorázovou aktivitu. 



 

2.6  Poruchy organizačního učení 

Každá společnost, jakožto podnikatelský subjekt, zpravidla usiluje o dlouhodobé 

udržení se na trhu, a to nejen z pohledu setrvačného přežívání, ale především úspěšných 

inovací, zajištění vynikajících služeb zákazníkům, realizace svých strategických cílů a 

dlouhodobé udržitelnosti vývoje organizace. Ne vždy však takto ambiciózních cílů skutečně 

dosahuje. Čas od času můžeme například sledovat úpadky centrálně řízených institucí jako je 

IBM nebo General  Motors.  

Za častou příčinu selhání organizací bývají pokládány právě nesprávné postupy 

v  oblasti učení a chybné reakce na neustálé změny.  P. Senge (2007) ve své knize „Pátá 

disciplína“ poukázal na sedm příčin, vedoucích k poruchám organizačního učení se: 

 Malá odpovědnost za pracovní výsledky. Pokud se lidé soustřeďují pouze na svou 

pracovní funkci a na svou práci, pociťují jen nepatrnou odpovědnost za výsledky, kterých 

dosahují na základě interakce všech pracovních funkcí. Jejich odpovědnost je omezena 

hranicemi pracovního místa. 

 Přičítání negativních výsledků činnosti vnějším příčinám. Pokud naše činy mají důsledky,  

které se obracejí proti nám a škodí nám, chybně se domníváme, že tyto nové problémy 

mají vnější příčiny. 

 Záměna proaktivního a reaktivního přístupu. Skutečná proaktivita pramení z pochopení, 

jak my sami přispíváme ke svým vlastním problémům. Nejde o momentální citové 

rozpoložení, ale je produktem našeho myšlení. 

 Orientace pouze na současný problém a nekomplexnost chápání situace. Myšlení lidí je 

určováno pouze krátkodobými událostmi, pak není možné udržet v organizaci plodné 

učení. Největší hrozbou pro přežití jak organizací, tak i společenských systémů, jsou 

pomalé, postupné procesy. Problémem je fixace na události, které nám zastiňují 

strukturní vzorce změn. 

 Pomalá reakce na změny. Neschopnost přizpůsobování se postupně narůstajícím 

hrozbám. Potřeba naučit se zvolnit tempo a vnímat postupné procesy. 

 Chybná projekce dlouhodobých rozhodnutí. Taková rozhodnutí, která se projevují 

ve  vzdálené budoucnosti, nelze činit na základě zkušeností, pokusu a omylu. 

 Nepravá týmovost. Týmy v podnicích často bojují o pravomoci, udržují jen zdání 

soudržného týmu.  

 



 

2.7  Principy podporující učení 

 

Tichá (2005) navázala na Sengeho pojetí principů, resp. disciplin organizačního učení. 

Předložila celkem šestnáct principů, které podporují učení se v organizacích. Prezentovala 

tyto principy jako následující souhrn doporučení k vytvoření učící se organizace: 

1) Vedení lidi k samostatnému uvažování. Výsledkem formálního vzdělávání bývá často 

„poučená bezradnost“. Lidé by však měli být vedeni k tomu, aby byli schopni pomoci sami 

sobě i svým spolupracovníkům v procesu neustálého učení.  

2) Považovat chyby za součást učení a využívat jich pro rozvoj organizace i jejích členů. 

Zdrojem úspěchu bývá zdravá míra chybování. Ti, kteří se dopustí chyb, se z nich snaží 

poučit, neopakovat je a nést za ně odpovědnost.  

3) Být ochotni přepracovat organizační systém a struktury. Systémy a struktury se 

přizpůsobují novým potřebám z důvodu měnících se potřeb. 

4) Dolaďovat podnikovou kulturu tak, aby podporovala učení jednotlivců.  

5) Podporovat proces učení jako takový, ne nutně pro jeho výsledky. Učení samo o sobě je 

velmi důležité, výsledky pak mohou být neočekávané. Proces učení zvyšuje přizpůsobivost a 

připravenost na změny.  

6) Zachovávat rovnost mezi těmi, kteří se učí. Ne každý se učí stejně rychle a neznají toho 

stejně, přesto si všichni zaslouží stejné ocenění. Protože každé učení je jedinečné a má svou 

hodnotu. 

7) Podporovat co největší výměnu znalostí a dovedností mezi lidmi. Pokud se sejdou alespoň 

dva lidé, mají vždy tu příležitost si vyměňovat informace a tímto způsobem se učit.  

8) Podporovat a učit lidi strukturovat jejich učení místo toho, abyste jim ho nabízeli až 

ve  strukturované podobě. Každá příležitost k učení by měla být využita jak pro získání 

nových znalostí nebo dovedností, tak pro rozvoj schopnosti učit se.  

9) Učit lidi objektivnímu sebehodnocení. S tím, jak jsou lidé schopni vidět sami sebe 

v  reálném světě, roste jejich schopnost usměrňovat své učení a trvale zlepšovat svou práci.  

10) Podporovat svobodu poznávání. Odstraňovat překážky v učení, proces poznávání vede 

ke  zvyšování všeobecného blaha.  

11) Respektovat různé preference v procesu učení jako alternativní a kombinovatelné přístupy 

k učení.  

12) Podporovat poznávání vlastního stylu učení a myšlení u lidí a zprostředkovat jejich 

znalosti ostatním.  



 

13) Rozvíjet znalosti lidí v různých oblastech. Znalosti nebo dovednosti z jedné oblasti 

mohou být užitečnými v oblasti jiné.  

14) Nezapomínat na to, že aby se lidé učili nové věci snadno, musí to pro ně být logické, 

zábavné a motivující.  

15) Uvědomovat si, že myšlenky a nápady se nejlépe rozvíjejí v diskusi. Učení probíhá 

v  atmosféře, ve které lidé společně rozvíjejí své nápady a takovéto diskuse považují 

za  normální součást podnikové kultury.  

16) Vše je předmětem dalšího přezkoumání a zpochybňování. Přijaté předpoklady jsou stále a 

stále testovány na základě nových dat, informací a nových zkušeností. 

 

 

2.8 Kritika konceptu učící se organizace 

Koncepce učící se organizace je velmi často podrobována kritice, jakož i ostatní 

teoretické koncepce. Největší a nejčastější připomínkou je právě to, že se jedná pouze o 

teoretický koncept, který postrádá praktické zavedení a dostatečné zhodnocení, které by 

alespoň prokázalo efektivnost tohoto konceptu. Principy tohoto konceptu jsou velmi 

komplexní a někteří manažeři, ale také zaměstnanci, nejsou ochotni přizpůsobit se novým 

podmínkám či měnit zavedené způsoby myšlení a jednání. Na základě těchto bariér se 

principy učící se organizace velmi těžko aplikují do praxe. Ve většině organizací je 

nejdůležitějším cílem zisk, snižování nákladů, budování image a nepředpokládá se, že by 

vedení organizace a management začal usilovat o jiný dlouhodobější cíl, a to vzdělávání 

svých zaměstnanců. Kritikové pojímají učící se organizaci jako stav, ke kterému je třeba 

dospět. (Hroník, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. CHARAKTERISTIKA ANALYZOVANÉ ORGANIZACE 
 

Společnost CarTec Group, s.r.o. byla založena v roce 2002 a od poloviny roku 2003 

zastupuje značku BMW v Ostravě. Stala se tak jediným autorizovaným dealerem této 

prestižní značky v Moravskoslezském kraji. Nejbližší zastoupení je dále pak ve Zlíně či 

v Olomouci. Od roku 2009 se tento podnik rozšířil o dceřinou společnost CarTec Liberec a 

v září 2012 CarTec Group, s.r.o. taky odkoupila pražské dealerství Auto Base, s.r.o., které 

bylo v lednu 2013 přejmenováno na CarTec Praha. Dnes se již také staví nové prodejní místo 

v Olomouci a jeho otevření je plánováno na září roku 2013.  

V Ostravě na ploše více než 2300 m
2 

je klientům nabízen autorizovaný prodej nových 

vozů BMW a vozů BMW Premium Selection, což jsou vozy do 5-ti let stáří s najetými 

maximálně 120.000 km. Dále pak autorizovaný prodej motocyklů BMW Motorrad, záruční 

i  pozáruční servis vozů BMW a motocyklů BMW Motorrad, prodej náhradních dílů a také 

obchod s oblečením a doplňky BMW Boutique. 

CarTec Group, s.r.o. také zákazníkům zajistí veškeré služby spojené s financováním, 

přihlášením či pojištěním zakoupeného nového či ojetého vozu. Nabízí zapůjčení náhradního 

automobilu po dobu opravy zákaznických vozů. Rovněž zajišťuje veškeré služby na STK 

a   provádí komplexní servisní služby automobilů a motocyklů BMW včetně lakýrnických 

a  karosářských prací. 

Dealerství je smluvním partnerem a servisem pojišťoven Kooperativa pojišťovna, a.s., 

Allianz pojišťovna, a.s., Česká podnikatelská pojišťovna a.s. a UNIQA pojišťovna, a.s.. 

Zajišťuje komplexní řešení pojistných událostí včetně prohlídky automobilu či motocyklu. 

Od roku 2004 je společnost CarTec Group, s.r.o. držitelem platného certifikátu kvality 

ISO 9001:2008 a je každoročně je certifikovaná společností SGS
5
. 

Ve snaze udržet služby na špičkové úrovni společnost neustále inovuje a vylepšuje. 

V roce 2007 byla vybrána společností BMW AG jako pilotní dealer v České republice 

pro  zavedení software Navision Incadea. Od roku 2009 jako první dealer BMW v České 

republice spustila na servise plně dvousměnný provoz. A v roce 2011 získala společnost 

CarTec Group, s.r.o. cenu BMW TOP SERVICE AWARD za nejlepší servisní služby. 

                                                           
5
 Společnost SGS je světovou jedničkou v oblasti kontroly, ověřování, testování a certifikace. Jsme uznáváni 

jako společnost, která stanovuje standard kvality a integrity v celosvětovém měřítku.  



 

Společnost CarTec Group se snaží svým zákazníkům poskytovat nadstandardní péči 

a  služby, které odpovídají značce BMW. I přes vzrůstající objem práce se snaží udržet kvalitu 

a přistup k jejím klientům na nejvyšší možné úrovni s individuálním přístupem a řešením. 

Mottem společnosti je věta: „Proveď vše bezchybně napoprvé k maximální spokojenosti 

zákazníka.“ 

3.1 Historie značky BMW 

V roce 1916 došlo k fúzi dvou německých firem, Rapp Motorenwerke a Gustav Otto 

Flugzeugwerke, z kterých vznikla společnost Bayerische Flugzeugwerke. O rok později, 

v roce 1917, se společnost přejmenovala na Bayerische Motoren Werke (Bavorské Motorové 

Závody), tedy BMW, a byl vytvořen první koncept loga BMW. Zpočátku se firma 

specializovala pouze na výrobu leteckých motorů a až v roce 1928 začala vyrábět automobily. 

V roce 1922 byla otevřena továrna v Mnichově, kde automobilka sídlí dodnes.  

 

Obrázek 3-1  Vývoj loga BMW v průběhu let 1917-1981 (Zdroj: http://www.bmwgroup.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1916
http://cs.wikipedia.org/wiki/1922
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mnichov


 

3.2 Personální struktura analyzované organizace 

 

Ve společnosti pracuje 47 pracovníků (viz. Tabulka 1) a to celkem na 18-ti pozicích. 

Pracuje zde kolektiv mladých lidí a mnozí z nich mají také ukončené vysokoškolské vzdělání 

a dlouholetou praxi v oboru. Když se podíváme na poměr mužů a žen,  musíme konstatovat, 

že mužů je více,  a to hlavně kvůli oboru, ve kterém se nacházíme. Ženy jsou zastoupeny 

spíše na pozicích asistentek, recepčních a v oblasti marketingu.  

 

 

Pozice Počet 

Majitel 1 

Výkonný ředitel 1 

Prodejce nových 

vozů BMW 

3 

Manager marketingu 1 

Asistentky/asistenti 5 

Vedoucí prodeje 

ojetých vozů a vozů 

BMW Premium 

Selection 

1 

Prodejce motocyklů 1 

Vedoucí servisu 1 

Servisní poradce 4 

Vedoucí skladu 1 

Specialista skladu 3 

Prodejce Life Style 1 

Recepční 2 

Účetní 1 

Mistr dílny 2 

Automechanik 9 

Autoelektrikář 3 

Pracovník pro 

údržbu motorových 

vozidel 

4 

Diagnostik 3 

 

Tabulka 3-1 Počet pracovníků na jednotlivých pozicích v BMW CarTec Group, s.r.o. ke dni 

31.1.2013 

V tabulce 3 - 1 je uveden počet zaměstnanců na jednotlivých pozicích v analyzované 

organizaci  BMW CarTec Group ke dni 31.1.2013. 

 

 



 

 

 

Graf 3-1 Poměr mužů a žen pracujících ve společnosti CarTec Group, s.r.o. ke dni 31.3.2013 

 

 V grafu 3 – 1 je  pomocí koláčového grafu znázorněn poměr mužů a žen ve 

společnosti CarTec Group, s.r.o. ke dni 31.1.2013. 
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Poměr můžů a žen ve společnosti CarTec 

group, s.r.o. 

MUŽI

ŽENY



 

4. ANALÝZA ORGANIZACE JAKO UČÍCÍHO SE 

SYSTÉMU 
 

4.1 Specifika předmětu analýzy  

Účelem této analýzy bylo zjistit, do jaké míry, a jestli vůbec, využívá společnost 

CarTec Group, s.r.o. principy učící se organizace. Pro vypracování této analýzy jsem se 

zaměřila na uplatňování Sengeho pěti disciplín učící se organizace u analyzované firmy mezi 

lety 2012-2013. Toto časové rozpětí bylo zvoleno, jelikož je nutné podívat se i do minulosti 

a  zjistit, jestli se firma například dokáže poučit z minulých chyb či řeší problémy jinak než 

tomu bylo ku příkladu v roce minulém.  

4.2  Postup analýzy a použité metody  

Jak již bylo zmíněno, analyzovanou organizací je firma, která se zabývá prodejem 

automobilů a motocyklů. Z charakteristiky této firmy je patrné, že ve firmě pracuje poměrně 

hodně pracovníků a dotazování všech by bylo velmi časově náročné a nebylo by zdaleka tak 

efektivní. Z tohoto důvodu byli dotazováni jen vedoucí pracovníci jednotlivých oddělení a 

vedení firmy.  

Pro sběr dat bylo využito kvalitativní metody dotazování – tzv. individuálního 

rozhovoru. Jedná se o kvalitativní metodu z toho důvodu, že nevyužívá velkého vzorku 

k dotazování. Nejde tudíž o kvantitu, nýbrž o kvalitu informací. Jednalo se o řízený 

(standardizovaný) individuální rozhovor, pro který bylo sestaveno pět okruhů otázek podle 

jednotlivých disciplín Petera Sengeho. Cílem bylo se těchto okruhů držet a směřovat rozhovor 

ke konkrétním otázkám. Odpovědi byly také často rozváděny, a to především ze strany 

dotazovaných. To do značné míry dopomohlo k získání celostního pohledu na danou 

problematiku. Během rozhovoru byly užívány jak otevřené, tak i uzavřené otázky.  

Následně byla získaná data analyzována a navrhnuta taková opatření, která by měla 

organizaci postupně vést k metodám a principům učící se organizace.  

Rozhovory byly vedeny celkem s osmi zaměstnanci a to konkrétně s majitelem, 

ředitelem, vedoucím servisu, vedoucím skladu, manažerem prodeje nových vozů, manažerem 

prodeje ojetých vozů, manažerkou marketingu a s vedoucí recepce. 



 

 Veškeré odpovědi na otázky jsou uvedeny v tabulkách a také zpracovány 

v grafech. Pro hodnocení byla zvolena obdoba tzv. Likertovy škály, která využívá liché 

stupnice od 1 do 7, přičemž 1 značí nejvíce negativní odpověď a 7 naopak odpověď nejvíce 

pozitivní. Středová hodnota vyjadřuje neutrální odpověď. Respondenti odpovídali na otázky 

a  pak jim přiřadili danou hodnotu podle svého vlastního subjektivního názoru. Dotazovaní 

nemuseli být nabádáni k širšímu rozvedení odpovědí. Díky získaným odpovědím bylo možno 

získat komplexní pohled na konkrétní oblast zkoumání.  

 Následně byly zprůměrovány jednotlivé odpovědi, a také byly zprůměrovány 

hodnoty za každou disciplínu zvlášť.  Poté proběhlo vyhodnocení jednotlivých disciplín 

a  navržení opatření ke zlepšení nedostatků a k efektivnějšímu využití principů učící 

se  organizace. 

4.3  Analytické zjištění 

V analýze byly posuzovány principy učící se organizace. Těmito principy byly již 

zmíněné osobní mistrovství, mentální modely, sdílená vize, týmové učení a systémové 

myšlení.  

4.3.1 Osobní mistrovství  

Předmětem první části analýzy bylo osobní mistrovství. Ve 14-ti po sobě jdoucích 

otázkách bylo cílem zjistit míru využití osobního mistrovství v organizaci. 

Otázka č. 1 měla zjistit, zda si respondenti myslí, že je důležité detailně rozumět své 

práci. Všech osm dotazovaných se shodlo na jasné odpovědi – ano. Jeden z respondentů ještě 

doplnil, že pro bezchybný chod ve firmě musí být bezpodmínečně každý pracovník 

specialistou ve svém oboru. Každá vynucená i nevynucená chyba je považována za selhání 

a  může vést k fatálním důsledkům. 

Otázka č. 2 zjišťovala, jestli je nutné, aby zaměstnanci pracovali s plným nasazením 

a  zájmem. Zde se opět všichni dotazovaní shodli ve své odpovědi a padl tak jednoznačný 

souhlas.  

V otázce č. 3 se zaměstnanci zamysleli, zda je důležitá loajálnost a oddanost 

k zaměstnavateli. Tato otázka se opět setkala s pozitivními ohlasy. Mnozí respondenti uváděli, 

že bez těchto vlastností nemůže zaměstnanec vykonávat kvalitní a hodnotnou práci. 



 

Otázka č. 4 měla zjistit, jestli se zaměstnanci cítí zodpovědní za práci, kterou 

vykonávají. Všichni dotazovaní odpověděli, že za jimi vykonávanou práci se cítí 100% 

zodpovědní. 

Otázka č. 5 zjišťovala, zda se dotazovaní přiklánějí k inovacím nebo se jich naopak 

obávají.  U této otázky jsme se setkali s převážně kladnými odpověďmi. Mnozí zaměstnanci 

však dodali, že inovace musí být kvalitní a přinést podniku jednoznačný užitek. 

Otázka č. 6 měla zjistit, zda se zaměstnanci změn bojí nebo jsou jim naopak 

nakloněni. Čtyři z osmi dotazovaných respondentů se domnívá, že hodně zaměstnanců se 

změn obávají, jelikož jde o něco nového a změny samozřejmě vyžadují určité přizpůsobení se, 

učení se novým věcem. Ne vždy změny musí být pozitivní. Sami ale uvedli, že oni osobně se 

změn nebojí, protože změny značí to, že se v organizaci něco děje, což je jednoznačně 

pozitivní.  

Úkolem otázky č. 7 bylo zjistit, zda se zaměstnanci učí nějakému jazyku nebo nějaký 

jazyk již umí. Jen jeden z osmi dotazovaných uvedl, že se neučí ani neumí žádný cizí jazyk. 

Čtyři respondenti umí dva cizí jazyky a to  jazyk německý a jazyk anglický.  Jeden respondent 

ovládá oba tyto světové jazyky a navíc ještě umí jazyk francouzský. Pouze jeden dotazovaný 

ovládá čtyři cizí jazyky a to jazyk německý, anglický, francouzský a ruský. Respondenti také 

doplnili, že německý a anglický jazyk je velmi důležitý pro práci v této firmě. Angličtina 

z důvodu komunikace s klienty ze zahraničí a němčina z toho důvodu, že BMW je německá 

firma a často se s německým jazykem setkávají v každodenním pracovním životě. 

Otázka č. 8 měla zjistit, jestli se respondenti zúčastnili v poslední době nějakého 

školení. Pět z respondentů se zúčastnilo v poslední době školení. Zbývající tři respondenti 

uvedli, že od posledního školení uběhla už delší doba, ale nepopírají, že jich za svou kariéru 

v této firmě absolvovali již nespočet. 

V otázce č. 9 respondenti přemýšleli, zda se naučili něčemu přínosnému v průběhu 

jejich pracovního poměru v organizaci. Všichni respondenti uvedli, že se za dobu, kterou již 

strávili v této společnosti, naučili přínosným věcem, které mohou uplatnit v životě i v jiném 

zaměstnání.  

Otázka č. 10 zjišťovala, jestli zaměstnanci nacházejí uspokojení ve své práci nebo by 

chtěli vykonávat nějakou jinou práci s větší mírou uspokojení. Všichni vedoucí pracovníci 



 

odpověděli, že ve své práci nacházejí uspokojení. Také uvedli, že pokud by nebyli spokojeni, 

tak by se poohlíželi po jiném zaměstnání nebo by se to rozhodli řešit jinak, ale každopádně by 

to řešili. 

Úkolem otázky č. 11 bylo zjistit, zda zaměstnanci pracují s osobním nasazením a jestli 

je jejich práce baví. Všichni respondenti odpověděli pozitivně. Uvedli, že by jejich práce 

bez  osobního nasazení nebyla zdaleka tak kvalitní. Jeden z dotazovaných uvedl, že vedení 

lidí vyžaduje velké osobní nasazení a také velký zájem. 

Otázka č. 12 měla zjistit, zda si zaměstnanci myslí, že jsou nepostradatelní 

pro  organizaci. Pět z osmi dotazovaných uvedlo, že jejich osoba je v organizaci jen těžko 

nahraditelná, jelikož zastává velice důležitou funkci. Tři respondenti si myslí, jejich pozice je 

snadno nahraditelná. Jeden respondent si dokonce myslí, že každý článek je nahraditelný. 

Otázka č. 13 zjišťovala, jestli jsou zaměstnanci dostatečně motivováni k dosahování 

lepších výsledků. Tři z dotazovaných uvedli, že svou prací nejsou dostatečně motivováni. 

Zbylých pět respondentů se cítí být dostatečně motivováno. Jako zdroje motivace udávali 

především peněžní ohodnocení a osobní ohodnocení.  

V otázce číslo 14 se respondenti zamysleli nad tím, zda jsou jejich schopnosti, znalosti 

a dovednosti v organizaci dostatečně rozvíjeny. Tři z respondentů uvedli, že všechny jejich 

znalosti a dovednosti nemohou v organizaci uplatnit. Zbylých pět dotazovaných se cítí 

spokojeno s rozvojem svých schopností a znalostí. 

 

 

 

 

 

 

 



 

V tabulce 4 – 1 je zachycen výsledek individuálních rozhovorů s jednotlivými 

respondenty (R1-R8) na téma osobní mistrovství.  

 

Tabulka 4 - 1  Zprůměrované odpovědi respondentů na otázky týkající se osobního mistrovství 

 

V tabulce 4 – 1 je zachycen výsledek individuálních rozhovorů s jednotlivými respondenty 

(R1-R8) na téma osobní mistrovství. Dosahovaná průměrná hodnota osobního mistrovství 

v analyzované organizaci činí 6,375. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respondent R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Průměr Celkový průměr 

Otázka č. 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
 Otázka č. 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
 Otázka č. 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
 Otázka č. 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
 Otázka č. 5 7 7 6 6 7 5 6 7 6,375 
 Otázka č. 6 5 6 5 7 7 6 5 5 5,75 
 Otázka č. 7 7 7 1 7 7 7 7 7 6,25 6,375 

Otázka č. 8 7 7 7 1 7 1 1 7 4,75 
 Otázka č. 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
 Otázka č. 10 6 7 7 7 7 7 7 7 6,875 
 Otázka č. 11 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
 Otázka č. 12 3 7 7 3 4 7 6 7 5,5 
 Otázka č. 13 4 7 7 4 4 7 7 7 5,875 
 Otázka č. 14 4 7 7 4 4 7 7 7 5,875 
 



 

 

 V grafu 4–1 jsou graficky znázorněné zprůměrované hodnoty jednotlivých otázek (viz. 

Příloha č.1)  na téma uplatňování principů osobního mistrovství v analyzované organizaci. 

 

Graf 4 – 1 Grafické znázornění průměrných hodnot odpovědí na otázky týkající se osobního 

mistrovství 

 

4.3.2 Mentální modely 

 

V této části mělo být zjištěno jak intenzivní je využívání mentálních modelů 

v organizaci. Respondentům bylo položeno devět na sebe navazujících otázek, týkající se této 

oblasti. 

Otázka č. 1 měla zjistit, zda se respondenti shodují v názorech a postojích při řešení 

odborných záležitostí. Všichni respondenti odpověděli, že se ve většině názorů se svými 

kolegy shoduji. 

Otázka č. 2 zjišťovala, jestli mají zaměstnanci prostor vyjádřit svůj názor či nikoliv. 

Všichni dotazovaní odpověděli, že prostor k vyjádření svého názoru mají a že se neostýchají. 

Otázka č. 3 měla zjistit, zda v organizaci probíhají porady nebo sezení, která jsou 

určena k řešení pracovních problémů. Respondenti odpověděli jednoznačně ano. Porady 

probíhají vždy jednou v měsíci.  
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V otázce č. 4 se měli respondenti zamyslet nad tím, zda mají zaměstnanci shodně nebo 

naopak neslučitelné názory na otázky týkající se činnosti a fungování organizace. Na tuto 

otázku bylo ze strany respondentů mnoho různých náhledů. Podle nich jsou názory většinou 

shodné, ale v některých oblastech se tyto názory mohou rozcházet. Jeden respondent uvedl, že 

přece každý má trochu rozdílný názor na danou věc. 

Úkolem otázky č. 5 bylo zjistit, do jaké míry je při řešení problémů dosahováno shody 

mezi zaměstnanci. Respondenti uvedli, že shody při řešení problémů je dosahováno často.  

Otázka č. 6 měla zjistit, jestli je v organizaci podporováno tvůrčí myšlení při řešení 

problémů. Všichni respondenti odpověděli, že tvůrčí myšlení je podporováno. Dva 

respondenti uvedli, že i když je tvůrčí myšlení podporováno, často není zaměstnanci 

využíváno. 

Otázka č. 7 zjišťovala, jak často se podaří zjistit skutečnou příčinu problému. 

Jednotliví vedoucí pracovníci usoudili, že skutečnou příčinu problému se daří odhalit téměř 

vždy. Jedinou proměnnou je zde čas. Ne vždy se podaří odhalit skutečnou příčinu 

v požadovaném krátkém čase. 

Úkolem otázky č. 8 bylo zjistit, zda jsou v organizaci využívány postupy 

ke  sjednocení názorů zaměstnanců. Dva z respondentů uvedli, že o takových postupech ke 

sjednocení názorů zaměstnanců neví. Zbylých šest vedoucích pracovníků se shodlo, že tyto 

postupy využívají, ale většinou jich není potřeba. 

V otázce č. 9 se měli respondenti zamyslet nad tím, zda jsou v organizaci 

respektovány i rozdílné názory a postoje než ty, které zastává většina zaměstnanců. 

U  odpovědi na tuto otázku většina respondentů odpověděla, že ano. Také uvedli, že záleží 

na  tom, čeho se daný názor týká a jestli není například moc extrémistický. 

 

 

 

 

 

 

 



 

V tabulce 4 – 2  je zachycen výsledek individuálních rozhovorů s jednotlivými 

respondenty (R1-R8) na téma  využívání mentálních modelů v analyzované organizaci. 

 

 Tabulka 4-2  Zprůměrované odpovědi respondentů na otázky týkající se mentálních modelů 

  

Dosahovaná průměrná hodnota využívání mentálních modelů v analyzované 

organizaci činí 5,944 a je tak nejnižší průměrnou hodnotou ze všech pěti disciplín. 

V grafu 4 – 2 jsou graficky znázorněné zprůměrované hodnoty za jednotlivé otázky 

(viz. Příloha č.1),  týkající se využívání mentálních modelů v analyzované organizaci. 

 

Graf 4-2 Grafické znázornění průměrných hodnot odpovědí na otázky týkající se mentálních 

modelů 
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Otázky 

Mentální modely 

Respondent R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Průměr Celkový průměr 

Otázka č. 1 5  5  6  4  7  5  6  6   5,5   

Otázka č. 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7   

Otázka č. 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7   

Otázka č. 4 6 6 5 7 4 4 5 3  5   

Otázka č. 5 5 5 5 5 4 5 4 6  4,875 5,944 

Otázka č. 6 7 7 7 7 7 5 7 6  6,625   

Otázka č. 7 6  6  6  6  5  5  6  7   5,875   

Otázka č. 8 7  7  6  2  6  7  2  6   5,375   

Otázka č. 9 7  6  6  7  7  6  6  5   6,25   



 

4.3.3 Sdílená vize 

Ve třetí části mělo být zjištěno, na kolik jsou v této organizaci uplatňovány sdílené 

vize. Vedoucí pracovníci jednotlivých oddělení byli tázáni na sedm otázek týkající se této 

oblasti. 

 

V otázce č. 1 se respondenti měli zamyslet nad tím, zda má organizace, ve které 

pracují nějakou vizi svého rozvoje a vývoje. Všichni respondenti odpověděli kladně a svou 

odpověď dále nerozvíjeli. 

 

Otázka č. 2 měla za zjistit, zda respondent ví, proč má organizace právě takovou vizi. 

Tato otázka se opět setkala s pozitivní odpovědí od všech respondentů. Jeden dotazovaný 

uvedl, že nevidí přece důvod, proč by se jakákoliv organizace neměla nerozvíjet.  

 

Otázka č. 3 zjišťovala, zda si vedoucí pracovníci myslí, že tato podniková vize je 

reálná či nikoliv. Šest respondentů odpovědělo, že tato vize je určitě reálná. Jeden respondent 

uvedl, že až čas ukáže, zda tato vize byla reálná. 

 

V otázce č. 4 měli respondenti uvést hlavní vizi organizace, které by si měli být 

vědomí všichni zaměstnanci. Mezi hlavní vize řadili především spokojenost klientů a splnění 

ročního plánu prodeje automobilů a motocyklů.  

 

Otázka č. 5 měla zjistit, zda někteří zaměstnanci upřednostňují spíše osobní zájmy 

před zájmy organizace. Tři respondenti uvedli, že ne všichni zaměstnanci upřednostňují zájmy 

organizace před svými vlastními. Jeden respondent odpověděl, že doufá, že ze strany 

zaměstnanců nedochází k upřednostňování jejich zájmu před těmi podnikovými. Zbylí čtyři 

dotazovaní uvedli, že u většiny zaměstnanců jsou na prvním místě podnikové zájmy a pak až 

ty osobní. 

 

V otázce č. 6 se respondenti zamysleli nad tím, zda v organizaci funguje vzájemná 

názorová, postojová a myšlenková soudržnost. Respondenti uvedli, že soudržnost nefunguje 

vždy na všech odděleních, ale že se o tuto soudržnost snaží.  

 



 

Otázka č. 7 zjišťovala, zda se respondenti setkávají s kolegy i mimo pracoviště a řeší 

pracovní záležitosti. Dva z dotazovaných odpověděli, že se s kolegy mimo pracoviště vůbec 

nesetkávají. Zbylých pět respondentů se se svými kolegy setkává i mimo pracoviště a v tomto 

čase řeší právě pracovní záležitosti. 

V tabulce 4 – 3  je zachycen výsledek individuálních rozhovorů s jednotlivými 

respondenty (R1-R8) na téma uplatňování sdílených vizí v analyzované organizaci. 

Respondent R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Průměr Celkový průměr 

Otázka č. 1 7  7  7  7  7  7  7  7  7   

Otázka č. 2 7  7  7  7  7  7  7  7  7   

Otázka č. 3 7  7  7  5  7  7  7  7 6,75   

Otázka č. 4 - - - - - - - - - 6,25 

Otázka č. 5 4 6 6 6 3 5 7 6 6,625   

Otázka č. 6 4 5 4 4 5 6 4 5 4,625   

Otázka č. 7 7 1 7 1 7 7 7 7 5,5   

Tabulka 1-3 Zprůměrované odpovědi respondentů na otázky týkající se sdílených vizí 

Dosahovaná průměrná hodnota uplatňování sdílené vize v analyzované organizaci činí 

6,25. 

V grafu 4-3 jsou graficky znázorněny zprůměrované hodnoty za jednotlivé otázky(viz. 

Příloha č.1),  týkající se uplatňování sdílené vize v analyzované organizaci. 

 

 

Graf 4-3 Grafické znázornění průměrných hodnot odpovědí na otázky týkající se sdílené vize 
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4.3.4 Týmové učení 

 

Tato část měla zjistit, nakolik funguje v této organizaci týmové učení. Respondentům 

bylo položeno celkem šest otázek. 

 

Otázka č. 1 měla zjistit, zda je týmová práce důležitá pro zvládání náročných 

pracovních úkolů. Všichni respondenti si myslí, že týmová práce je velmi důležitá. Uváděli, 

že práce v týmu je klíč k úspěchu. 

 

Otázka č. 2 měla zjistit, zda vedoucí pracovníci pracují raději v týmu nebo 

individuálně. Šest z osmi vedoucích pracovníků rádo pracuje v týmu. Dva z nich pracují 

raději individuálně, ale nepopírají, že práce v týmu je velkým přínosem. 

 

Otázky č. 3 měla zjistit, zda respondenti pracují v týmu s chutí či naopak s nechutí. 

Všichni respondenti se do práce v týmu zapojují s chutí. 

 

Otázka č. 4 měla zjistit, nakolik je podle respondentů práce v týmu efektivnější než 

práce jednotlivce. Při odpovědi na tuto otázku téměř všichni respondenti vyslovili větu: „Víc 

hlav víc ví.“.  

 

Otázka č. 5 zjišťovala, zda mají jednotliví vedoucí pracovníci dobře sehraný pracovní 

tým. Na tuto otázku existovalo několik různých odpovědí. Dva respondenti odpověděli, že se 

snaží o to, aby měli sehraný tým, ale ne vždy je tak sehraný, jak by měl být. Zbylých pět 

dotazovaných uvedlo, že mají sehraný tým.  

 

Úkolem otázky č. 6 bylo se zamyslet nad tím, zda se může člověk něco naučit během 

práce v týmu. U této otázky zaznělo jednoznačné ano. Podle respondentů je práce v týmu 

přínosem jak pro samotnou společnost, tak pro zaměstnance, kteří se takové práce zúčastňují. 

Při práci v týmu se člověk naučí respektovat názory druhých a také umožňuje vidět věci 

(problémy) z různých hledisek a pohledů, nejen z toho svého. 

V tabulce 4 - 4 je zachycen výsledek individuálních rozhovorů s jednotlivými 

respondenty (R1-R8) na téma využívání týmového učení v analyzované organizaci.  
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Otázky 

Týmové učení 

Respondent R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Průměr Celkový průměr 

Otázka č. 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
 Otázka č. 2 7 7 7 4 3 7 6 7 6 
 Otázka č. 3 7 7 7 6 7 6 5 7 6,5 
 Otázka č. 4 7 6 7 6 6 7 5 6 6,25 6,40 

Otázka č. 5 7 6 5 3 4 7 7 6 5,625 
 Otázka č. 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
    Tabulka 4-4 Zprůměrované odpovědi respondentů na otázky týkající se týmového učení 

Dosahovaná průměrná hodnota využívání týmového učení v analyzované organizaci 

činí 6,4. 

V grafu 4 - 4 jsou graficky znázorněné zprůměrované hodnoty za jednotlivé otázky 

(viz. Příloha č.1),  týkající se využívání týmového učení v analyzované organizaci. 

 

Graf 4-4 Grafické znázornění průměrných hodnot odpovědí na otázky týkající týmového učení 

 

 

 

 

 



 

4.3.5 Systémové myšlení 

 

Tato poslední část měla zjisti, zda a nakolik je v organizace uplatňováno systémové 

myšlení. Bylo položeno pět na sebe navazujících otázek. 

 

Otázka č. 1 měla zjistit, zda při řešení problémů dochází ke zjednodušování problému 

na příčinu a následek nebo je na problém pohlíženo systémově. Na tuto otázku odpověděli 

všichni respondenti, že je na problém pohlíženo systémově a nedochází ke zjednodušování 

problému. 

 

Otázka č. 2 měla zjistit, jestli jsou v organizaci brány v úvahu jen některé sledované 

cíle nebo jsou zvažovány i jiné možnosti. Respondenti uvedli, že jsou zvažovány i jiné 

možnosti. Hlavní cíl je však jasný - spokojenost klienta v kombinaci se splněním ročního 

plánu. 

 

Otázka č. 3 měla zjistit, zda umí zaměstnanci řešit problémy do hloubky nebo se jimi 

zabývají jen povrchově. Na tuto otázku odpověděli všichni vedoucí pracovníci, že se snaží 

zabývat problémy do hloubky a hledat všechny souvislosti se vznikem problému.  

 

Otázka č. 4 zjišťovala, zda se zaměstnanci dokážou poučit ze svých vlastních chyb či 

stále opakují minulé chyby. Při odpovědi na tuto otázku se respondenti shodli v tom, že se 

usilovně snaží poučit se z vlastních i z cizích chyb a již je neopakovat. Opakování minulých 

chyb vnímají jako krok zpátky a osobní selhání. 

 

Otázka č. 5 měla zjistit, zda jsou respondenti schopni vidět problémy v širších 

souvislostech. Nu tuto otázku zaznělo opět jednoznačné ano. Respondenti také uvedli, že 

v jejich profesi je taková schopnost nezbytná. 

V tabulce 4 - 5 je zachycen výsledek individuálních rozhovorů s jednotlivými 

respondenty (R1-R8) na téma uplatňování principů systémového myšlení v analyzované 

organizaci.  

 

 



 

Respondent R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Průměr Celkový průměr 

Otázka č. 1 7 6 7 7 6 6 7 7 6,625 
 Otázka č. 2 7 7 7 5 6 6 7 6 6,375 
 Otázka č. 3 7 7 7 7 7 7 7 6 6,875 6,675 

Otázka č. 4 7 7 7 7 6 7 6 6 6,625 
 Otázka č. 5 7 7 7 6 7 7 7 7 6,875 
 Tabulka 4-5 Zprůměrované odpovědi respondentů na otázky týkající se systémového myšlení 

Dosahovaná průměrná hodnota využívání týmového učení v analyzované organizaci 

činí 6,675 a stala se tak nejvyšší průměrnou hodnotou za jednotlivé disciplíny. 

 V grafu 4 – 5  jsou graficky znázorněné zprůměrované hodnoty za jednotlivé otázky 

(viz. Příloha č.1), týkající se uplatňování principů systémového myšlení v analyzované 

organizaci. 

 

 Graf 4-5 Grafické znázornění průměrných hodnot odpovědí na otázky týkající systémového     

myšlení  
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Tabulka 4-6 Průměrné hodnoty jednotlivých Sengeho disciplín v organizaci 
 

 V tabulce 4 – 6 jsou zachyceny průměrné hodnoty jednotlivých disciplín změřené na 

základě individuálních rozhovorů. Celková průměrná hodnota za všechny disciplíny činí 

6,329. 

 

Graf 4-6 Graficky znázorněné průměrné hodnoty jednotlivých Sengeho disciplín v organizaci 
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Disciplíny 

Sengeho disciplíny v organizaci 

Disciplíny Průměrná hodnota 

Osobní mistrovství 6,375 

Mentální modely 5,944 

Sdílené vize 6,25 

Týmové učení 6,4 

Systémové myšlení 6,675 

Celkový průměr 6,329 



 

4.4 Shrnutí získaných poznatků 

 

Na základě informací výsledných hodnot získaných pomocí individuálních rozhovorů 

vedených s vedoucími pracovníky jednotlivých oddělení analyzované organizace, bylo 

provedeno následující shrnutí získaných poznatků. 

4.4.1 Shrnutí pro oblast osobního mistrovství  

 

Respondenti se domnívají, že je důležité, aby zaměstnanci detailně rozuměli své práci 

a také to, že by měli pracovat s plným nasazením a zájmem.  Důležitá je podle nich také 

loajálnost a oddanost k zaměstnavateli. Respondenti se cítí 100% zodpovědní za svou práci. 

Uvedli, že se případných inovací nebojí, ale spíše se jim přiklánějí. Jedna polovina 

respondentů se domnívá, že hodně zaměstnanců se obává změn, jelikož změny s sebou nesou 

i další povinnosti a požadavky. Osobně se však změn nebojí. Jazykové dovednosti 

respondentů jsou nadmíru uspokojivé. Pouze jeden z respondentů neovládá žádný 

ze  světových jazyků. Jeden respondent umí dokonce čtyři světové jazyky. Školení se 

zaměstnanci účastní pravidelně, pouze tři dotazovaní uvedli, že od posledního školení uběhla 

již delší doba. Také se respondenti domnívají, že v průběhu pracovního poměru v organizaci 

se naučili mnoha přínosným věcem a nacházejí ve své práci uspokojení.  Pracují s osobním 

nasazením a jejich práce je baví. Pět respondentů se domnívá, že je jejich osoba 

nepostradatelným článkem v organizaci.  Zbylí tři respondenti uvedli, že přece každý je 

nahraditelný. Ne každý zaměstnanec v organizaci je dostatečně motivovaný k dosahování 

lepších pracovních výsledků, tři z osmi respondentů uvedlo, že podle nich nejsou dostatečně 

motivováni. Schopnosti, dovednosti a znalosti některých zaměstnanců nejsou dostatečně 

rozvíjeny při výkonu funkce, kterou momentálně zastávají. 

 

4.4.2 Shrnutí pro oblast mentálních modelů 

 

Respondenti se shodují, že se ve většině případů názorově shodují se svými kolegy. 

V organizaci mají prostor vyjádřit svůj vlastní názor a neostýchají se tento názor říci. Firemní 

porady probíhají ve firmě pravidelně, a to jednou v měsíci. Názory zaměstnanců na otázky, 

týkající se fungování a činnosti organizace, jsou většinou shodné, ale v některých oblastech se 

tyto názory mohou rozcházet. Při řešení problémů je shody mezi zaměstnanci dosahováno 

velmi často. Firma dostatečně podporuje tvůrčí myšlení zaměstnanců, ale ne vždy je jimi 

dostatečně využíváno.  Respondenti také uvedli, že skutečnou příčinu problému odhalí téměř 



 

vždy, jedinou proměnnou je zde doba, za kterou se jim podaří tuto příčinu odhalit. 

V organizaci jsou využívány postupy ke sjednocení názorů zaměstnanců, které nejsou vždy 

potřeba. Jsou zde také respektovány rozdílné názory než ty, které zastává většina 

zaměstnanců. 

4.4.3 Shrnutí pro oblast sdílené vize 

Respondenti uvedli, že organizace, ve které pracují, má jasnou vizi svého rozvoje a 

vývoje. Jsou si vědomi proč má organizace právě takovou vizi. Také si myslí, že tato 

podniková vize je reálná, pouze jeden respondent uvedl, že teprve čas ukáže, jestli vize byla 

reálná či nikoliv.  Hlavní vizí organizace je podle respondentů maximální spokojenost 

zákazníků a splnění ročního plánu prodeje automobilů a motocyklů.  Tři respondenti uvedli, 

že ne všichni zaměstnanci upřednostňují zájmy organizace před svými vlastními zájmy. 

Zbylých pět uvedlo, že většina zaměstnanců dává přednost zájmům organizace. Zaměstnanci 

této firmy se snaží o vzájemnou soudržnost, bohužel ne na všech odděleních tato soudržnost, 

jak názorová, tak postojová, funguje. Někteří zaměstnanci se setkávají se svými kolegy i 

mimo pracoviště a řeší zde pracovní záležitosti. 

4.4.4 Shrnutí pro oblast týmové práce 

 

Podle respondentů je týmová práce klíčem k úspěchu organizace. Většina z nich ráda 

pracuje v týmu, pouze dva dotazovaní uvedli, že raději pracují individuálně. Všichni 

respondenti se zapojují do práce v týmu s chutí a považují ji za efektivnější než práci 

jednotlivce.  Většina vedoucích pracovníků má dobře sehraný tým, jen dva z nich uvedli, že 

ne vždy mají tak sehraný tým, jak by měl být. Podle respondentů je práce v týmu obrovským 

přínosem, jak pro společnost, tak pro samotné zaměstnance. 

4.4.5 Shrnutí pro oblast systémového myšlení 

Při řešení problému v organizaci je na problém pohlíženo systémově a nedochází 

k jeho zjednodušování na příčinu a následek. Také nejsou brány v úvahu jen některé 

sledované cíle, ale jsou zvažovány i jiné možnosti. Zaměstnanci se snaží problémy řešit 

do  hloubky a snaží se poučit z minulých chyb a selhání a již je neopakovat. Respondenti jsou 

schopni vidět problémy v širších souvislostech, pro jejich profesi je tato schopnost nezbytná. 

 

 



 

4.5  Náměty a doporučení pro management 

Pro možná řešení a doporučení pro management byly využity podklady z výsledků 

individuálních rozhovorů vedených s vedoucími pracovníky jednotlivých oddělení 

analyzované organizace.  

Podle výsledků je patrné, že analyzovaná firma CarTec Group, s.r.o. do značné míry 

využívá principů učící se organizace. Je však nutno podotknout, že v některých oblastech 

organizačního učení má firma jisté mezery. Nejvíce by měla firma zapracovat na oblasti 

týkající se mentálních modelů, jelikož právě tato oblast dosáhla nejnižší průměrné hodnoty. 

Naopak nejlépe je na tom firma s využíváním principů v oblasti systémového myšlení, kde 

průměrná hodnota za tuto disciplínu není mnoho vzdálena od nejvyšší možné hodnoty. 

Co se týče využívání principů v oblasti osobního mistrovství, firma by měla 

zapracovat na několika věcech. Například při možných změnách a inovacích v organizaci, by 

měl management předem připravit zaměstnance na tyto případné změny, aby zaměstnanci tyto 

inovace a změny považovali za krok dobrým směrem a ne za nutné zlo. I přestože mnoho 

zaměstnanců umí i několik světových jazyků, měla by firma zavést povinnou výuku například 

anglického jazyka pro ty, kteří žádný světový jazyk neovládají. Aby si firma udržela své 

zaměstnance, měla by jim, pokud svou práci vykonávají bezchybně, dávat najevo, že jsou 

nepostradatelným článkem v organizaci. Když budou zaměstnanci mít pocit, že vykonávají 

hodnotnou práci, za kterou budou případně odměnění, bude se zvyšovat efektivita jejich 

práce. S tím souvisí i motivace zaměstnanců a jejich odměňování, jak peněžní, tak nehmotné. 

Každý pracovník by měl být po zásluze odměněn. Firma by měla také mnohým 

zaměstnancům umožnit, pokud je to v jejich silách, rozvíjet a uplatňovat jejich znalosti a 

dovednosti v maximální možné míře. 

Jak již bylo výše zmíněno, v oblasti týkající se uplatňování mentálních modelů je 

dosaženo nejnižší průměrné hodnoty a management firmy by měl na této oblasti zapracovat. I 

když na otázky týkající se této oblasti bylo odpovídáno povětšinou velmi kladně, respondenti 

nepřiřazovali svým odpovědím tak vysoké hodnoty. Management by měl zapracovat na tom, 

aby se zaměstnanci shodovali v důležitých názorech a postojích týkajících se odborné 

činnosti. Je sice dobré, když každý zaměstnanec přinese svůj pohled na věc, ale při velkých 

neshodách můžou vyvstat někdy až fatální chyby. Zaměstnanci mají dostatek prostoru 

vyjádřit svůj názor, ve firmě probíhají i pravidelné porady a je podporováno i tvůrčí myšlení. 



 

Přesto mnozí zaměstnanci nevyužívají této příležitosti k vyjádření svého názoru či myšlenky. 

Firma by měla zaměstnance více nabádat k této činnosti, protože je to také druh určité zpětné 

vazby od zaměstnanců směrem k managementu. 

V oblasti uplatňování sdílené vize byla výsledná průměrná hodnota druhou nejnižší, a 

tak by management neměl opomenout i tuto oblast. Lze říci, že firma má jasně stanovenou 

vizi svého rozvoje a vývoje a tato vize je podle respondentů také reálná. Management firmy 

by se však měl zaměřit na to, aby zaměstnanci kladli do popředí zájmy organizace a až tak 

moc se nezaobírali svými vlastními zájmy. Někteří zaměstnanci totiž kladnou vlastní zájmy 

před ty firemní a to má neblahý vliv na činnost organizace. Proto by měla firma udělat taková 

opatření, aby zaměstnanci považovali zájmy organizace jako prostředek k uspokojení svých 

vlastních zájmů. Také by se management měl zaměřit na to, aby na všech odděleních 

fungovala vzájemná soudržnost, která je velmi důležitá pro správné fungování organizace. 

Co se týká oblasti uplatňování principů týmového učení, je na tom organizace velice 

dobře. Všichni respondenti mají pozitivní vztah k práci v týmu. Jediným slabým místem je 

sehranost týmů na jednotlivých odděleních. Na tento faktor by se měl management zaměřit, 

jelikož perfektně sehraný tým dosahuje lepších pracovních výsledků a ty vedou k jedné 

z hlavních vizí organizace – spokojenosti zákazníka.  

V oblasti uplatňování principů systémového myšlení vyšla výsledná hodnota nejlépe 

ze všech pěti disciplín.  U této oblasti proto není moc co vytknout. Doporučila bych však  

  

  

 

 

 

 

 



 

5 ZÁVĚR 

Vlivem rostoucí míry globalizace a také neustále narůstající konkurence, se organizace 

musí umět přizpůsobovat změnám a být flexibilní. Nedílnou součástí těchto požadavků jsou 

iniciativní, angažovaní a schopní zaměstnanci. Abychom si tyto zaměstnance udrželi, musíme 

je patřičně vzdělávat a také dostatečně motivovat k dosahování lepších pracovních výsledků. 

K tomu napomáhá koncepce učící se organizace, jejíž vytvoření není otázkou pár dní, ale 

stává se součástí několikaleté práce a úsilí podniku se takovou organizací stát. Proces učení se 

nemůžeme zvládnout za týden či za měsíc. Je výsledkem let a dlouhodobého úsilí, než se 

k této koncepci organizace propracuje. 

Cílem této práce bylo provést pomocí kvalitativního exploračního výzkumu analýzu 

zkoumané organizace jako učícího se systému. Pomocí metody strukturovaných 

individuálních rozhovorů s jednotlivými vedoucími pracovníky bylo možné zjistit, zda a 

nakolik tato firma využívá principů učící se organizace.  

 Využitím pěti Sengeho disciplín učící se organizace se podařilo získat přehled 

o využití organizačního učení se v organizaci. Bylo zjištěno, že těchto principů je b organizaci 

hojně využíváno, avšak existují zde i jisté nedostatky a to hlavně v oblasti mentálních modelů. 

Zaměstnanci se často rozcházejí ve svých názorech a postojích při řešení odborných 

záležitostí a to je primárně chápáno jako nedostatek. Problémy vyvstaly i v jiných oblastech, 

ale můžeme říct, že nejsou nijak alarmující. Naopak můžeme říci, že co se týče využívání 

principů učící se organizace, je na tom firma velice dobře. 

 Doporučení jsou definována, tak aby v případě jejich využití došlo ke zlepšení 

stávající situace a vyššímu uplatňování principů učící se organizace. Klíčem k učící se 

organizaci jsou lidé, jejich schopnosti, dovednosti, morálka a pracovitost. Pokud budou 

všechny potřebné parametry splněny a bude určen jasný cíl, můžeme očekávat, že organizace 

bude naplno využívat principy učící se organizace a bude mít velkou konkurenční výhodu, 

jelikož koncept učící se organizace je klíčem k úspěchu. 
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SEZNAM ZKRATEK 

 

BMW    Bayerische Motoren Werke (Bavorské Motorové Závody)  

STK Stanice technické kontroly 

ISO  International Organization for Standardization (Mezinárodní 

organizace pro standardizaci) 

SGS  Société Générale de Surveillance (společnost zabývající se 

kontrolou kvality) 

R    respondent 
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PŘÍLOHY 

 

Příloha č. 1 Seznam otázek pro standardizovaný individuální rozhovor 

Osobní mistrovství 

1. Myslíte si, že je důležité, aby zaměstnanec detailně rozuměl své práci?  

2. Je podle Vás nutné, aby zaměstnanec pracoval s plným nasazením a zájmem? 

3. Považujete za důležitou vlastnost loajálnost a oddanost k zaměstnavateli? 

4. Cítíte se zodpovědný/á za práci, kterou vykonáváte?  

5. Jak pohlížíte na inovace ve svém zaměstnání? Považujete je jednoznačně za 

přínosné? 

6. Myslíte, že se lidé změn bojí, nebo jsou jim naopak nakloněni? 

7. Učíte se/umíte nějaký jazyk? 

8. Zúčastnil/a jste se v poslední době nějakého školení? 

9. Naučil/a jste se něčemu přínosnému v průběhu Vašeho pracovního poměru 

v této organizaci? 

10. Nacházíte uspokojení ve své práci nebo byste chtěl/a vykonávat něco jiného, 

co by Vás více vnitřně uspokojovalo? 

11. Pracujete s osobním nasazením a baví Vás Vaše práce? 

12. Myslíte si, že jste důležitým článkem ve společnosti? Obešla by se společnost 

bez Vámi vykonávané práce? 

13. Myslíte si, že jste firmou dostatečné motivování k dosahování lepších 

pracovních výkonů? 

14. Jsou Vaše schopnosti, znalosti a dovednosti dostatečně rozvíjeny? 

Mentální modely  

1. Shodujete se s kolegy v názorech či postojích při řešení odborných záležitostí, 

či naopak? 

2. Máte ve své organizaci dost prostoru na to vyjádřit svůj názor? Neostýcháte 

se? 

3. Probíhají ve Vaši organizaci porady či sezení určené k řešení pracovních 

problémů? 

4. Mají Vaši spolupracovníci shodné nebo naopak neslučitelné názory na otázky 

týkající se činnosti a fungování organizace? 

5. V jaké míře je při řešení problémů dosahováno shody mezi spolupracovníky? 

6. Je u Vás ve firmě podporováno tvůrčí myšlení při řešení problémů? 

7. Jak často se Vám podaří odhalit skutečnou příčinu problémů? 

8. Využíváte ve svém pracovišti postupy ke sjednocení názorů zaměstnanců? 

9. Jsou respektovány i rozdílné názory a postoje, než jaké zastává většina 

zaměstnanců? 
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Sdílená vize 

1. Má Vaše organizace určitou vizi svého vývoje a rozvoje? 

2. Víte proč má organizace právě takovou vizi? 

3. Pokud ano, myslíte si, zda je tato vize uskutečnitelná nebo zcela nereálná? 

4. Kdybyste měl určit hlavní vizi organizace, kterou by měli mít na mysli všichni 

zaměstnanci, která by to byla?  

5. Myslíte si, že někteří zaměstnanci upřednostňují spíše osobní zájmy a prospěch 

před cíli organizace? 

6. Myslíte si, že v této organizaci funguje vzájemná soudržnost, jak myšlenková, 

tak názorová či postojová? 

7. Setkáváte se s kolegy i mimo pracoviště a probíráte pracovní záležitost? 

 

Týmové učení 

1. Myslíte si, že týmová práce je důležitá pro zvládání náročných pracovních 

úkolů? 

2. Pracujete Vy osobně raději individuálně nebo v týmu? 

3. Zapojujete se do práce v týmu s chutí nebo spíše s nechutí? 

4. Nakolik je podle Vás práce v týmu efektivnější než práce jednotlivce? 

5. Řekl/a byste, že máte dobře sehraný pracovní tým? 

6. Myslíte si, že se člověk může něco naučit či získat během práce v týmu? 

 

Systémové myšlení 

1. Dochází při řešení problémů k jejich zjednodušování na příčinu a následek 

nebo se snažíte pohlížet na problém systémově? 

2. Jsou v organizaci brány v úvahu jen některé sledované cíle nebo jsou 

zvažovány i jiné možnosti? 

3. Umí zaměstnanci řešit problémy do hloubky nebo se jimi zabývají jen 

povrchově a bez souvislostí? 

4. Dokážete se poučit ze svých vlastních chyb a zkušeností nebo se minulé chyby 

neustále opakují? 

5. Jste schopen/na vidět problémy v širších souvislostech? 

 

 

 


