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1 ÚVOD 

 

Na úvod několik čísel. Žijeme ve 21. století. Česká republika má 10,5 milionu 

obyvatel. Státní dluh je nyní 1,5 bilionu korun a za posledních deset let vzrostl čtyřnásobně. 

Dluh na osobu činí 152 tisíc korun. Je na čase, se nad touto situací zamyslet. Ne každý má 

v dnešní době dostatek finančních prostředků na to, aby nemusel přemýšlet nad tím, jak s nimi 

naloží. Finanční gramotnost, exekuce, půjčky, úroky atd. jsou stále častěji předními články 

tisku. Je tedy na místě zamyslet se nad financemi a na nakládání s nimi. Ne každý si dokáže 

spravovat finance sám a  je ochotný jim věnovat čas, ale jsou  tací, kteří si nechají poskytnout 

finanční poradenství od zkušených expertů. Kde však najít finančního experta, kterému 

můžeme svěřit své finance, podělit se s ním o naše úspěchy, ale také neúspěchy a o své plány 

do budoucna? 

Je třeba si uvědomit, že i tito experti jsou lidé. Lidé, kteří na sobě musí pracovat, 

rozvíjet se a vzdělávat se proto, aby mohli poskytovat určitou službu. Nikdo se nenarodí se 

zkušenostmi, dovednostmi nebo znalostmi. Je částečně na každém, jak se postaví ke vzdělání 

sama sebe.  Získané i vrozené schopnosti, znalosti, dovednosti, zkušenosti, vědomosti, návyky, 

talent, to vše je označováno, jako lidský kapitál. Nepostradatelný pro dosažení cílů 

v organizaci. Jsou to právě lidé, kdo tvoří tu část podniku, která je schopna kreativně myslet, 

realizovat změny, učit se a zdokonalovat se. Ovšem je podstatné o tento kapitál dbát. 

Prohlubování znalostí a dovedností je neméně důležité, jako jejich získávání. Právě péče o 

rozvoj a vzdělání zaměstnanců zlepšuje konkurence schopnost organizace, a proto by této 

oblasti měla být věnovaná nemalá pozornost.  

Tajemství úspěchu organizace je do značné míry skryto v adekvátním personálním 

obsazení pracovních míst a řídicích pozic, tedy ve „správných lidech, kteří jsou ve správný 

čas na správném místě a vědí, čeho svým úsilím chtějí dosáhnout“. Aby pracovníci dosahovali 

požadovaných cílů, umožňujících organizaci plnit její poslání a strategické záměry, je 

nezbytné rozvíjení jejich lidského potenciálu.  

Bakalářská práce je zaměřena na rozvoj lidského potenciálu ve společnosti, která se 

zabývá nezávislým finančním poradenstvím. Z důvodu zachování důvěry, se kterou mi 

spolčenost poskytla svá data, není uveden její pravý název, a tak je společnost označována 

jako Gama Consulting. 
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 Práce je strukturována do čtyř věcných částí, v nichž jsou relativně podrobně  

objasněny teoretická východiska, týkající se lidských zdrojů a oblasti vzdělávání a rozvoje 

zaměstnanců. Na teoretická východiska navazuje charakteristika analyzované organizace a 

popis její činnosti. Dále formulace výzkumné otázky, definování jednotlivých kroků procesu 

analýzy a vymezení použitých metod u prováděného průzkumu. Hlavní metodou zvolenou 

pro účely průzkumu bude dotazníkové šetření, které bude provedeno na základě orientační 

metodiky hodnocení lidského potenciálu (Mateiciuc 2004). Následně budou vyhodnoceny 

výsledky analýzy a navrhnuty náměty a doporučení pro organizaci v praxi. 

 Hlavním cílem práce je určit, zda je systém vzdělávání nastaven tak, aby splňoval 

motivační funkci nezbytnou pro zájem zaměstnanců o vzdělání, a zda sleduje potřeby svých 

zaměstnanců. Účelem práce je poukázat na slabá místa systému vzdělávání a rozvoje 

zaměstnanců a navrhnout změny, díky nimž by organizace mohla případné nedostatky 

odstranit. 
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2  TEORETICKÁ VÝCHODISKA A PERSPEKTIVY ROZVOJE    

LIDSKÉHO POTENCIÁLU ORGANIZACE  

 Společně s růstem koncentrace průmyslu a s nárůstem konkurence v tržním prostředí, 

se zvyšoval zájem podnikatelů a vrcholových manažerů o lidskou složku v organizacích. 

V průmyslově nejrozvinutějších zemích se pozornost manažerů soustředila převážně na 

maximalizaci lidské výkonnosti. Nejčastější aktivitou, kterou se personalisté od počátku 

řízení lidských zdrojů zabývali, byla především péče o zaměstnance, která byla chápána jako 

podmínka efektivního využívání pracovní síly. Stále více byly prováděny výzkumy 

průmyslové psychologie a následně s uplatňováním psychotechniky. K aplikování těchto 

přístupů došlo následně také v meziválečném Československu např. v Baťových závodech a 

Vítkovických železárnách. Tyto přístupy byly ve velkých průmyslových společnostech dále 

rozšířeny o personální administrativu, která se následně stala součástí organizační praxe, 

nazvanou personalistika.  

 Předmětem personalistiky je personál organizací a vytváření kladných podmínek pro 

dosažení provozních a rozvojových cílů organizací. Dále personalistika zajišťuje chod a 

rozvoj organizace pomocí tzv. personální činnosti. 

 Ve 30. letech po prvních pokusech o vypracování teorie, která věnuje pozornost 

chování manažerů a výkonného personálu (behaviorální teorie managementu) se dostává do 

popředí manažerské hnutí lidských vztahů (human relations), které zdůrazňovalo význam 

společenských souvislostí lidské práce. 

 Od 40. let se v personální oblasti začala postupně uplatňovat koncepce personálního 

řízení (personnel management), která byla chápána jako soubor organizačních praktik s cílem 

dosáhnout vyšší efektivnosti pracovního využití zaměstnanců. Personální řízení mělo 

přispívat jak k výsledkům organizace, tak k osobnímu prospěchu zaměstnanců. Rychlý rozvoj 

personálního managementu měl za následek především pokrok v oblasti společenských věd 

jako je psychologie, antropologie a sociologie, tyto vědy nazýváme také behaviorálními 

(podle anglického slova behavior = chování). 

 

 V dalším vývoji byly rozvíjeny manažerské přístupy, jako koncepce organizačního 

rozvoje (organization development), koncepce učící se organizace (learning organization), 

koncepce řízení změn (change management) a další. Neustále větší pozornost se věnovala 



6 

 

vytváření příznivých podmínek pro práci a pro zvyšování kvality pracovního života 

zaměstnanců (quality of work life). 

 Po celé řadě dřívějších pokusů v 80. letech 20. století, došlo k uvědomění si významu 

lidí jako klíčového faktoru úspěšnosti organizace v podmínkách narůstající složitosti, 

konkurenčnosti a proměnlivosti, ke vzniku nového manažerského přístupu k personálu. Na 

základě tohoto nového směru, který byl nazván řízení lidských zdrojů (human resources 

management), se podniky vyrovnávali s dynamickým a vysoce konkurenčním tržním 

prostředím, tak že promyšleně nakládali s lidskými zdroji (Bláha, Mateiciuc, Kaňáková, 2005). 

 Je tedy zřejmé, že za posledních několik desítek let se značně změnil přístup 

k aktivům organizace a prvořadým zdrojem konkurenční výhody organizací se staly 

znalosti zaměstnanců. Pokud má být organizace dlouhodobě úspěšná, je nezbytné, aby si 

byla vědoma potřeby svého neustálého zlepšování ve všech oblastech, které může ovlivnit. 

Úspěšným organizacím (podnikům, firmám, společnostem) je v dnešní době jasné, že schopní, 

vzdělaní, dovední, zkušení a motivovaní zaměstnanci, kteří dokážou pracovat samostatně i 

v kolektivu a rozvíjet své znalosti, potřebné k efektivnímu dosahování organizačních cílů, 

jsou pro ně nepostradatelní. Tam, kde jsou si personální manažeři vědomi potenciálu a moci, 

kterou organizace má díky svým zaměstnancům, tam se stále zvyšují rozpočty na rozvoj a 

efektivní vzdělávání zaměstnanců.  

 Do problematiky rozvoje lidského potenciálu se promítá řada pojmů, jejichž 

pochopení je důležité pro odhalení problémů, které mohou v této oblasti nastat. Odstranění 

nedostatků je nezbytné, pro co nejefektivnější činnost organizace a dosažení jejich cílů. 

 Pojmy lidské zdroje, lidský kapitál a lidský potenciál bývají často zaměňovány a 

vzhledem k tomu, že se v žádném případě nejedná o synonyma, je dále objasněno, jak se tyto 

pojmy od sebe odlišují a jak jsou definovány.  
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2.1 Lidské zdroje 

Lidské zdroje představují lidé v pracovním procesu a na rozdíl od lidského kapitálu, 

kteří vlastní i ti jedinci, kteří nejsou zařazeni do pracovního procesu, lidské zdroje jsou 

obrazem lidí schopných seberealizovat se a vykonávat práci na základě vlastního rozhodnutí. 

V dostupné literatuře se objevuje řada definic pojmu lidské zdroje, zde jsou uvedeny některé 

z nich. 

Armstrong (1999) označuje lidské zdroje jako nejcennější jmění organizace, jsou to 

podle něj lidé, kteří individuálně i kolektivně přispívají k dosahování jejich cílů. 

Podle Vodáka a Kucharčíkové (2007) jsou lidské zdroje v pracovním procesu nositeli 

lidského potenciálu a lidského kapitálu. 

Koubek (2004) tvrdí, že jakákoliv organizace může fungovat pouze tehdy, pokud se jí 

podaří propojit, uvést do pohybu a využívat materiální zdroje, finanční zdroje, informační 

zdroje a lidské zdroje. Efektivní využívání těchto čtyř zdrojů je hlavní úkol podnikového 

řízení. 

2.1.1 Řízení lidských zdrojů 

Vodák a Kucharčíková (2007) ve své knize uvádějí, že řízení lidský zdrojů je 

strategické a promyšlené rozmisťování kvalifikované a spolehlivé pracovní síly s cílem 

dosažení konkurenční výhody. U řízení lidských zdrojů je kladen vysoký důraz na pochopení 

lidí pracujících v organizacích, jako něčeho, co je pro organizaci cenné, do čeho organizace 

investuje, aby dosáhla svých cílů. Podle Armstronga (2007) je řízení lidských zdrojů jakousi 

podnikatelsky orientovanou filosofií, strategicky a logicky promyšleným přístupem k řízení 

toho nejcennějšího, co organizace má – lidí, kteří pracují samostatně i skupinově, aby 

dosahovali organizačních cílů.  

 Při řízení lidských zdrojů je tedy důležité zaměřit se na to, aby byly uhájeny a 

prosazeny zájmy organizace. Lidé by měli být chápání jako aktivum, do kterého je investován 

čas i peníze, v zájmu dosahování cílů organizace. Od lidí, působících v organizaci se očekává, 

že budou loajální vůči vedení organizace a oddaní hodnotám organizace a k tomu je potřeba 

silná podniková kultura, která je posilována pomocí komunikace a vzdělávání zaměstnanců. 
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Podle Mateiciuce (2011) je podniková kultura pokládána za velmi účinný extenzivní 

nástroj vedení zaměstnanců a udává základ pro všechny procesy, které v organizaci probíhají. 

Všechny činnosti, které v organizaci probíhají, vše co organizace vytváří a čím slouží svým 

zákazníkům a klientům a vše čím působí na své okolí i širokou veřejnost, je především 

zásluhou lidí. 

S pojmem podniková kultura jsou spjaty také hodnoty organizace, které vyjadřují to, 

co je považováno pro organizace za nejlepší. Čím pevněji jsou hodnoty v organizaci 

zakořeněny, tím větší mají vliv na chování jedinců. Za fungující hodnoty, jsou považovány 

hodnoty, které vedou k žádoucímu chování. Nejtypičtějšími oblastmi, ve kterých můžou být 

hodnoty vyjádřeny, jsou například konkurenceschopnost, kvalita, týmová práce, péče o lidi a 

brání ohledu na ně, inovace, schopnost a způsobilost, služba zákazníkům (Armstrong, 2007). 

Významným znakem při řízení lidských zdrojů je, jak uvádí Mateiciuc (2011) aktivní 

role manažerů. Manažerské provozní činnosti zaměřené na řízení lidských zdrojů Mateiciuc 

(2011) rozlišuje do tří okruhů manažerských povinností a činností a těmi jsou: 

 Řízení a kontrola zaměstnanců – kdy manažer vydává pokyny, instrukce a příkazy, 

které se týkají plnění povinností a konkrétních pracovních úkolů podřízených 

v průběžném sledování (monitorování, supervizi), dále v mentorování (z anglického 

mentoring, což vyjadřuje poradenskou činnost, školení), koučování (z anglického 

couaching, vyjadřující trénování) a kontrolování jejich pracovních výsledků a navrhování 

nápravných kroků s cílem odstranit zjištěné odchylky. 

 Vedení zaměstnanců – je jednou z hlavních manažerských funkcí. Vedení se zakládá  na 

určování organizačních cílů, vyjasňování poslání organizace, iniciování a usměrňování 

podřízených k plnění pracovních povinností a úkolů v souladu s požadavky na výkonnost, 

efektivnost, kvalitu, spolehlivost, hospodárnost, bezpečnost práce, pracovnímu chování 

zaměstnanců a jejich  odbornému a profesnímu rozvoji, tedy rozvoji jejich individuálního 

potenciálu. Účelem vedení zaměstnanců je to, aby se mohli v organizaci lépe prosadit a 

byli snáze řízeni.  Součástí manažerských postupů, které velice úzce souvisí s vedením 

lidí je také vytváření skupinových podmínek pro jejich efektivní spolupráci, které mají 

charakter budování týmů (teambulding). 
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 Spolupráce manažerů při vykonávaní rutinních personalistických činností – těmi 

jsou například analyzování a popis práce, určení pracovních požadavků a nároků, účast 

při personálním výběru, zaškolování a další postupy rozvíjení lidského potenciálu 

organizace, pracovní hodnocení, odměňování, řízení záležitostí zaměstnanců, zajišťování 

vhodných podmínek pro pracovní adaptaci nových, případně přemístěných zaměstnanců.  

2.1.2 Strategické řízení lidských zdrojů 

Strategické ŘLZ je považováno za způsob řešení záležitostí týkajících se dlouhodobě 

lidí, kteří mohou být ovlivňováni strategickými plány organizace. 

 U strategického řízení není možno uplatňovat krátkodobý pohled do budoucnosti. 

Jedná se především o to, aby manažeři v současnosti, dělali taková rozhodnutí a plány, které 

se sice mnohdy neprojeví ihned, ale jsou nezbytné pro dosažení dlouhodobých cílů, což se 

projeví až v budoucnost (Armstrong 1999). 

Podle Armstronga (2007) se strategické řízení zabývá cíly a nástroji. Cíl představuje to, 

čeho chceme do budoucna dosáhnout a nástroj je to, pomocí čeho cíle dosáhneme. Existuje 

řada nástrojů, kterými můžeme klasifikovat strategické řízení lidských zdrojů.  

Schuler (1992) označuje nástroje klasifikace jako 5P, vzhledem k tomu, že nástroje 

začínají v angličtině všechny písmenem ,,p“. Prvním z nástrojů je filosofie (philosophy). 

Účelem prvního nástroje je vyjádřit jakou hodnotu pro firmu lidé mají a jak se s lidmi ve 

firmě zachází. Dalším nástrojem jsou politiky (policies), ty zahrnují všemi zaměstnanci 

sdílené a uznávané firemní hodnoty. Cílem politik je stanovit směrnice v oblasti řízení 

lidských zdrojů. Dalším nástrojem jsou programy (programmes) zahrnující plány, pomocí 

kterých budou řešeny firemní problémy týkající se lidí. Techniky a nástroje, jejichž účelem je 

motivovat zaměstnance a které stanovují a popisují výkon zaměstnanců, označuje jako 

postupy (practices). Poslední nástroj proces (proces) udává, jak mají být ostatní činnosti 

formulovány a prováděny. 
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            Vodák a Kucharčíková (2007) také uvádí, že význam strategického řízení lidských 

zdrojů spočívá obzvlášť v těchto prvcích: 

 využití plánování, 

 chápání lidí jako strategického zdroje podniku, pomocí kterého může být dosaženo 

konkurenční výhody, 

 sladění politiky řízení lidských zdrojů se strategií podniku, 

 přístup při vytváření a řízení lidských zdrojů a personálních systémů. 

 

Strategické řízení lidských zdrojů je realizováno, pokud je převedeno do strategií, 

které jsou v podniku uplatňovány prakticky. Je třeba zajistit, aby došlo ke strategické integraci 

se strategií podniku.  Strategickému řízení lidských zdrojů odpovídá podniková strategii. 

Problémy při integrování podnikové strategie a strategie řízení lidských zdrojů 

 Podle Armstronga (1999) pojetí strategického řízení lidských zdrojů závisí na integraci 

se strategií podniku, avšak toto propojení je obtížnější aplikovat v praxi z následujících 

důvodů: 

 rozmanitost strategických procesů, úrovní a stylů – vzhledem k tomu, že existuje 

mnoho úrovní, na kterých je strategie formulována a různé styly používané organizacemi, 

může být ztíženo rozhodnutí o tom, který druh strategií lidských zdrojů bude odpovídat 

celkové strategii organizace, a jak musí lidské zdroje přispět během procesu formulování 

strategie, 

 složitost procesu formulování strategie – formulování a následné zavádění strategie, je 

složitý proces, který je ovlivňován celou řadou situací a historických faktorů, za těchto 

okolností je těžké zajistit postup od podnikové strategie ke strategii řízení lidských zdrojů, 

 evoluční povaha podnikové strategie – je velice těžké zmapovat všechny faktory, které 

by se mohly ke strategii vztahovat, 

 absence zřetelné podnikové strategie – zřetelnost v tomto případě znamená, pochopení 

strategie těmi, jichž se týká, 
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 kvalitativní podstata problémů lidských zdrojů – je obtížné uplatnit vztah mezi 

prosazováním pravidel při strategickém řízení lidských zdrojů a výkonem organizace, 

 integrace – pojetí strategického řízení lidských zdrojů předpokládá, že strategie lidských 

zdrojů, musí být zcela integrovány se strategií podniku, tím že z těchto strategií vychází a 

zároveň k nim přispívají. 

 

Při integraci podnikové strategie a strategie řízení lidských zdrojů je nezbytné klást 

důraz na dosažení rovnováhy mezi cíly podniku a potřebami všech členů organizace.  

 

2.1.3 Personální optimalizace organizace 

Podle Bláhy, Mateiciuce a Kaňákové (2005) se personální optimalizací organizace 

rozumí dosahování a udržování takového personálního obsazení, kdy má firma k dispozici ani 

nedostatečný, ale ani nadbytečný počet pracovníků, kteří mají potřebné kompetence a jsou 

motivovaní a odhodláni plnit podnikové funkce, které jsou v souladu s cíly firmy. 

 Účelem personální optimalizace organizace je dosažení souladu mezi personální 

potřebou firmy, která je vyjádřena požadovaným počtem zaměstnanců, kteří mají potřebné 

kompetence a jsou motivováni a dále skutečným lidským potenciálem firmy, který 

představuje skutečnou angažovanost, motivovanost a způsobilosti zaměstnanců. 

 Hlavním cílem personální optimalizace je dosažení personálního optima, tedy 

ideálního stavu personálního obsazení firmy. Dosáhnout optima nelze ale jednorázově, rychle, 

snadno a definitivě a je na místě počítat s tím, že takovému stavu se můžeme pouze přiblížit. 

Kolísavost optimálního počtu zaměstnanců je způsobena velkým množstvím faktorů. 

Negativně se může projevit zejména změna požadavků na zaměstnance, odlišné vlastnosti 

zaměstnanců, ať už fyzické nebo psychické, neznalost pracovních postupů, vznik krizí firmy. 

Lidé jsou jedním z kritických faktorů úspěšnosti firem. Tento fakt není schopen přijmout 

každý manažer. 

Při personální optimalizaci organizace se často způsobilost zaměstnanců označuje jako 

kompetence. Pojem kompetence není definován jednoznačně, avšak přikládám se k pojetí, 

kdy se kompetence skládá ze schopností (abilities), znalostí (knowledges), dovedností (skills),  
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zkušeností (experiences) a motivovanosti (motivate). Kompetence rozlišujeme na kompetence 

požadované, které jsou vyvozovány z pracovních požadavků a nároků pracovních pozic, či 

pracovních míst v organizaci a dále na kompetence skutečné, to jsou ty, kterými se 

zaměstnanci vyznačují (Mateiciuc, 2011). 

Podle Bláhy, Mateiciuce a Kaňákové (2005) je souhrn kompetencí ve smyslu 

způsobilosti všech zaměstnanců organizace základem struktury lidského kapitálu firmy. 

 

2.2 Lidský kapitál 

Z hlediska ekonomického pohledu na organizace je důležitým pojmem vyjadřujícím 

hodnotu lidí jako aktiva organizace lidský kapitál.   

 V sedmdesátých letech 20. století v důsledku mnohonásobného zvyšování cen surovin 

a ropy došlo k celosvětové recesi a díky tomu začala být věnována pozornost nejen na 

zkvalitňování techniky a rozvoj technologií, což je chápáno, jako kapitál fyzický, ale do 

podvědomí se dostává také rozvoj lidského potenciálu zaměstnanců (Vodák, Kucharčíková 

2007). 

 Lidský kapitál je souhrn všech získaných i vrozených schopností, znalosti, dovedností, 

zkušeností, vědomostí, návyků, talentu a motivace, kterými člověk disponuje a které mohou 

být využívány v organizaci k dosažení jejich cílů. Lidé tvoří tu část podniku, která je schopna 

kreativně myslet, vymýšlet a realizovat změny, učit se a zdokonalovat se. Do LK můžeme 

jistě zahrnout také loajalitu zaměstnanců, flexibilitu, spokojenost a pracovní motivaci. 

Důležité je to, aby byl zaměstnanec schopen pracovat v týmu, ale také samostatně. Všechny 

tyto zmíněné vlastnosti zaměstnanců jsou předpokladem k úspěšnému působení podniku na 

konkurenčním trhu. 

2.2.1 Investice do lidského kapitálu 

 Vodák a Kucharčíková (2007) ve své knize uvádějí, že pro organizace je pochopitelně 

důležité, aby se hodnota lidského kapitálu zvyšovala.  Avšak vynaložení peněžních i  

nepeněžních prostředků jednorázově, případně dlouhodobě, je investice, která přinese efekt 

až v budoucnu v delším časovém období. Investováním do lidského kapitálu jednotlivci 
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zdokonalují své vědomosti a dovednosti, aby zkvalitnily své lidské zdroje. LK je zdrojem 

příjmu a zobrazuje tak tedy zásobu bohatství ekonomiky. 

 

 Podle Vodáka a Kucharčíkové (2007) se od sebe investice do lidského kapitálu liší ve 

třech základních aspektech a to jsou: 

 formální investice do lidského kapitálu, jako je například školní vzdělávání a výcvik na 

pracovišti, 

 účinkem jaký mají na výši příjmů a spotřebu, 

 výši částek investovaných do LK, mírou výnosů a také intenzitou vnímaní vazby mezi 

investicemi a výnosy. 

 

Významným faktorem, který stav a tvorbu lidského faktoru ovlivňuje, jsou dědičné 

dispozice jednotlivce, rodinné prostředí a sociální zázemí (velký vliv má finanční zajištění) , 

ve kterém jedinec žije a má možnost se rozvíjet. Velkou roli při investici do lidského kapitálu 

mají také schopnosti jednotlivců, protože lidé schopnější získávají v porovnání s těmi méně 

schopnými často více vzdělání. 

 

2.3 Lidský potenciál 

Dalším v souvislosti s řízením lidských zdrojů stále častěji frekventovaným pojmem je 

lidský potenciál. 

Lidský potenciál je soubor dispozic člověka umožňujících kráčet vpřed a zvyšovat 

konkurenceschopnost podniku. Termín potenciál je odvozen z latinského slova potentia, které 

označuje sílu, vládu a moc a také schopnost či zdatnost jedince. Jedná se tedy o soubor 

osobních vlastností jedince, které mu umožní, aby mohl úspěšně vykonat jistý druh práce. 

Lidský potenciál má několik stránek, ať už se jedná o fyzické vlastnosti, tak také zkušenosti, 

znalosti, dovednosti, odhodlanost dosahovat vytyčených cílů.  

Lidský potenciál se vztahuje k budoucnosti, k tomu, co jedinec může ve společnosti 

díky svým dispozicím dosáhnout ( Mateiciuc, 2004,  Bláha, Mateiciuc a Kaňáková, 2005). 
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2.3.1 Lidský potenciál organizace 

 Lidský potenciál organizace je souhrnná způsobilost členů organizace k dosahování 

produkčních a provozních cílů organizace, k rozvíjení organizačních způsobilostí, k vytváření 

rezerv pro zvládání náročnějších budoucích úkolů a dosahování vyšších cílů, než byly ty 

dřívější.  Lidským potenciálem v tomto případě nejsou lidé, které organizace zaměstnává, ale 

jejich osobní vlastnosti, schopnosti, způsobilosti a pracovní výkonnosti. Díky těmto 

schopnostem mohou zaměstnanci zvládat pracovní úkoly a dosahovat zadaných cílů. Souhrn 

potenciálu všech zaměstnaných jednotlivců v organizaci pak tvoří lidský potenciál organizace       

(Bláha, Mateiciuc a Kaňáková, 2005). 

  

2.3.2 Lidský potenciál a jeho rozvoj 

Rozvoj sociálního potenciálu znamená vytvářet na základě dostupných lidských zdrojů 

organizace způsobilost zaměstnanců k předpokládanému budoucímu a doposud 

nepředvídatelnému uplatnění. Vysoký lidský potenciál nemusí být využit k dosažení cílů 

firmy, pokud se při jeho plnění, vyskytnou určité bariéry, které nejsou schopni jak firma, tak 

zaměstnanec odstraní (Bláha, Mateiciuc a Kaňáková 2005).    

 

2.3.3 Faktory ovlivňující úroveň lidského potenciálu 

Celková úroveň lidského potenciálu firmy je dána následujícími faktory (viz. 

Mateiciuc 2004):  

 Souhrnem kompetencí všech zaměstnanců firmy. Je důležité zaměstnance vzdělávat 

pomocí školení, rekvalifikace, zajistit účast na odborných seminářích. Zaměstnanci si 

mohou kompetence osvojovat také pomocí sebevzdělávání, vyměňovat si neformálně 

zkušenosti se svými kolegy. Tyto činnosti označujeme jako personální přípravy. 

 

 Tzv. explicitní organizační znalosti, to jsou poznatky zobrazovány jako standardní 

operační postupy a pravidla, například technologické předpisy, know-what. Tyto znalosti 

slouží k dosažení požadovaného výsledku vzájemné spolupráce, také nazývané jako 

synegrický efekt, díky tomu, že dochází ke spojení činností jednotlivých pracovníků do 

společného úsilí. 
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 Tzv. tichými znalostmi (tacit knowledge), takto označujeme znalosti, dovednosti a 

zkušenosti, které mají neformální charakter know-how. Neformální znalosti, které jedinec 

získává díky svým zkušenostem, či pozorováním, mnohdy výrazně ovlivní úspěšnost 

samotné firmy a mohou ji vynést do pozice jedinečného producenta hodnot, kvůli čemuž 

bude firma vyhledávána. 

 Firemní kulturou, ta představuje psychosociální klima, které pozitivně působí na 

uvolňování lidského potenciálu ve prospěch dosažení cílů firmy. Typ firemní kultury je 

charakteristický pro každou individuální firmu a projevuje se způsobem práce se 

znalostmi a s informacemi, přístupy k posuzování chyb, vztahy mezi zaměstnanci a 

managementem, důrazem na tvořivost, organizačním učením. Pro firmu, která chce 

dosáhnout strategických cílů je velice důležitá firemní kultura podporující rozvíjení a růst 

jejich lidského potenciálu. 

 Manažerskými praktikami, takto je označován styl řízení, vedení, motivování lidí a 

rozvíjení týmové práce.  

 Usnadňovacími (facilitačními) řídícími zásahy, takto jsou označována opatření 

manažerů, která jsou zaměřena na uvolňování lidského potenciálu a následně dosažení 

firemních cílů. 

 

 Vyčlenění a pojmenování výše uvedených složek lidského potenciálu organizace je 

důležitým a nezbytným předpokladem pro jeho měření, hodnocení, řízení a rozvíjení. 

 

2.4 Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců 

 

Zdrojem informací pro vypracování této podkapitoly byly přednášky 

z předmětu ,,Sociální potenciál organizace“ (Maková, Čopíková).  

Tato kapitola pojednává o tom, jak organizace vytvářejí podmínky pro to, aby 

docházelo pomoci různých prostředků, včetně výcviku, ke vzdělání a rozvoji pracovníků. 

Tuto oblast můžeme rozdělit do čtyř částí a to učení, vzdělávání, rozvoj a výcvik. 



16 

 

Vzděláváním a rozvojem se rozumí nejen proces osvojování nových dovedností 

a znalostí, ale také jejich zlepšování, či jejich přetvoření do lepší podoby. Již získané znalosti 

a dovednosti je třeba prohlubovat. Péče o rozvoj a vzdělávání zlepšuje image organizace. 

Opačným případem rozvoje je stagnace, kdy nedochází ke zlepšení, ale k pozastavení, či 

eventuálně zhoršení stavu (Armstrong, 1999). 

 Cílem rozvoje pracovníků je starat se o to, aby organizace měla kvalitní lidi, kteří mají 

takové znalosti a dovednosti, aby jí pomohli k dosažení cílů. Výkon jedinců i týmů by se měl 

neustále zlepšovat, tak aby se zvyšoval jejich potenciál k jejich samotnému růstu a povýšení 

(Armstrong, 1999). 

 

Rozvoj pracovníků obsahuje podle Armstronga (1999) tyto činnosti: 

 učení se – permanentní změna v chování, ke které dochází v důsledku praxe nebo 

zkušeností, 

 vzdělávání – rozvoj znalostí, hodnot a vědomostí požadovaných spíše obecně, ve 

všech oblastech života, než aby šlo o znalosti a dovednosti vztahující se ke konkrétní  

pracovní činnosti, 

 rozvoj – realizace a růst osobního potenciálu a schopností jedince prostřednictvím praxe 

a vzdělávacích programů, 

 odborné vzdělávání (výcvik) – plánované a systematické formování chování jedinců, 

pomocí příležitostí k učení, vzdělávacích akcí, programů a instrukcí, tak aby dosáhli 

takových dovedností, schopností a znalostí, aby svou práci byli schopni vykonávat 

efektivně. 

 

2.4.1 Učení 

  Podle Mateiciuce (2002) je učení psychický proces osvojování si nových myšlenek, 

způsobů, návyků, chování a jednání. Učení se je jedním z hlavních způsobů, jimiž se jedinec 

přizpůsobuje změnám ve vnějším okolí a vyrovnává se s nároky, které jsou na něj kladeny. 

  Naučení se něčemu novému je důsledkem opakovaného působení změn prostředí, 

v němž se učící jedinec nachází a změn podmínek, kterým je vystaven. Tyto vnější změny se 

promítají do vnitřních psychických změn jedince. Nově působící podněty na psychiku jedince, 
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jej vybavují novými poznatky, dovednostmi a zkušenostmi a vyvolávají jeho nové reakce, 

postoje a návyky. Opakovaným vystavováním jedince změnám prostředí se jeho nově 

osvojené poznatky, chování a způsoby jednání upevňují a pod vlivem nových změn se 

modifikují. Některé formy učení jsou vrozené, mají podobu reflexů a instinktů. Reflexy jsou 

jednoduché vrozené reakce na vnější podněty a umožňují jedinci rychle se přizpůsobit 

vnějším vlivům. Instinkty jsou složitější vrozené automaticky probíhající přizpůsobovací 

reakce (Mateiciuc, 2002). 

  V psychologii se rozlišuje řada způsobů, forem, tříd, typů, druhů a variant učení. 

Například Gagné (1975) rozlišil osm typů učení – učení se signálům, učení se spojům mezi 

podměty a reakcemi, řetězení, učení se verbálním asociacím, mnohonásobná diskriminace, 

učení se pojmům, učení se principům a řešení problémů. 

  Existuje řada různých typů, druhů a forem lidského učení, které se uplatňují také 

v každodenním životě. Specifickými formami lidského učení jsou učení verbální a pojmové 

učení, myšlenkové učení a problémové učení. Dále se učení rozlišuje na učení se 

mechanické (nazpaměť) nebo logické, kdy jde o snahu porozumět souvislostem a jejich 

zapamatování. Učením vznikají dlouhodobé a často trvalé změny převážně psychické činnosti 

a paměti. Průběh a dosahované výsledky procesu učení je možno znázornit křivkou učení. 

Křivka učení vyjadřuje závislost objemu naučených obsahů a množství zapamatovaných 

postupů na počtu opakování učební látky a době věnování se jedince těmto podmětům.  

Lidské učení může probíhat také ve skupinové formě a bývá označováno, jako sociální učení. 

Sociální učení může jedinci usnadňovat proces učení, ale na druhou stranu jej může také 

znesnadňovat a rušit (Mateiciuc, 2002). 

  Rychlost učení závisí na motivaci lidí, na schopnosti vnímat podstatné věci kolem 

sebe. Výsledkem, ale mohou být bohužel také špatné návyky a nesprávné vnímání situací, 

které nastanou v práci (Foot, Hook, 2002). 

 

Proces učení 

 Podle Armstronga (1999) existují tři oblasti, v nichž se lidé vzdělávají a učí: 

 znalosti – co jedinec potřebuje znát, 

 dovednosti – co jedinec musí umět vykonat, 

 postoje – jak se staví ke své práci. 
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 Lojda (2011) uvádí, že za znalosti považujeme všechny teoretické informace, které se 

dají naučit. Dovednosti, vnímáme jako praktické návyky, které můžeme získat buď praxí, 

nebo výcvikem. Pro jejich získání, je potřeba, aby byl člověk dostatečně schopný a také, aby 

byl ochoten obětovat dostatek času. Vznik dovedností je tedy procesem individuálním a závisí 

na schopnosti jedince přijímat praktické zkušenosti. Kompetencí rozumíme schopnost 

člověka kvalifikovaně vykonávat činnost, pomocí dovedností, ale také jí v odpovídající 

kvalitě a za daný čas dokončit. 

 

Motivace k učení 

 Podle Vodáka a Kucharčíkové (2007) je motivace zaměstnanců k učení a zvyšování 

vlastního potenciálu velmi významnou částí vzdělávacího procesu. Účastníkům je třeba 

ujasnit cíle vzdělávání a přihlédnout k motivaci účastníka k učení. Důležitou prvkem 

motivace k učení je přesvědčení účastníka o přínosech učení, poté následuje závazek 

účastníka k učení a konečnou fází je poznání dopadů, které učení mělo. Motivací k učení je 

tedy ochota zdokonalit znalosti, schopnosti a dovednosti a ve velké míře ovlivňuje efektivitu 

vzdělávání.  

 Bass a Vaughan (1966) ve své definici uvádí, že učení se projevuje jako poměrně stálá 

změna v chování, která vzniká na základě cvičení a zkušeností. 

Na soudobých trzích, kde dochází ke globalizačním změnám a tlakům, které souvisí se 

vznikem nových odvětví podnikání, vyžadujících nové dovednosti a vědomosti zaměstnanců, 

je vzdělávání důležitým krokem k dosažení cílů firmy. Je zřejmé, že vzdělávání zaměstnanců 

není klíčem k úspěšnému v souboji firmy na konkurenčním trhu, ale je jednou z investic, která 

může organizaci při řešení problémů, bránících v naplňování cílu pomoci. V podniku je třeba, 

aby bylo zajištěno propojení strategických cílů podniku s cíly vzdělávání 

 

Styly učení 

Styly učení pojednávají o tom, jakými způsoby se lidé učí. Vzhledem k tomu, že 

nezáleží na tom, zda se učí student na střední škole, či student na vysoké škole, který ke 

studiu také navštěvuje zaměstnání, či dospělý člověk, který studuje souběžně s tím, že se musí 

postarat o rodinu a budovat kariéru, je důležité, aby každý našel takový styl učení, který mu 
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bude vyhovovat, a informace získané při učení bude moci a umět také využít v praktickém 

životě. 

 Dvě nejznámější klasifikace stylů učení jsou dle Kolba a Honey a Munforda. 

 

Kolbův cyklus učení 

Styl učení, podle známého amerického psychologa D.A. Kolba (1976). Podle něj 

probíhá učení ve čtyřech cyklech a učení je efektivní, pokud učící se jedinec projde všemi 

čtyřmi cykly. 

Podle Hroníka (2007) zachycuje Kolbův cyklus učení proces integrace, začlenění nově 

získané zkušenosti do chování, tak aby bylo co nejefektivnější. Kolb se domníval, že efektivní 

učení může začít v kterékoliv ze čtyř fází, ale poté je třeba absolvovat celý cyklus.  

 

Konkrétní zkušenost, zážitek můžeme označit jako prožívání něčeho, co můžeme dále 

využít v nově vzniklé situaci. Aby bylo učení efektivní je třeba, aby se jedinec od pozorování  

přesunul k vnímání situace. V další fázi cyklu nastává abstrakce a generalizace a se jedná o 

myšlení, transformaci poznatků, které jedinec získal na jejich testování, experimentování a 

přenos tedy konání (Hroník, 2007). 

 

Kolbův cyklus zkušenostního učení (podle Hroníka, 2007, str. 47)  

 
Obr. 2.4.1.2 
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 Ve své knize Footová, Hooková (2008) rozlišují 4 typy odlišně se učících lidí,  

jsou to – aktivisté, posuzující, teoretici a pragmatikové. 

Aktivisté jsou nadšení ze všeho co je nové a rádi vyhledávají nové zkušenosti. Často 

nejdříve něco udělají a až následně zvažují následky, ale také se umí rozumně vypořádat 

s problémy. 

 Posuzující se drží spíše zpátky a posuzují zkušenosti z různých úhlů. Snaží se zdržet 

závěrů a nejdříve velice důkladně analyzovat poznatky, které získali. Pokud něco dělají, berou 

v úvahu nejen své poznatky, ale také poznatky ostatních, které si přisvojují. Při diskuzích se 

chovají spíše zdrženlivě, naslouchají ostatním a zjišťují právě jejich stanoviska k dané situaci 

a až posléze dělají vlastní závěry. 

 Teoretikové spojují poznatky do složitých, ale logických teorií. Problémy řeší logicky, 

krok za krokem. Jsou perfekcionalisté a fakta přizpůsobují teoriím. 

 Pragmatici horlivě zkouší nové techniky a teorie, protože chtějí zjistit, zda a jak 

v praxi opravdu fungují. Nemají rádi dlouhé diskuze, raději vymýšlí nové nápady a vše chtějí 

co nejrychleji vyzkoušet. 

2.4.2 Vzdělávání 

Podle Armstronga (1999), je vzdělávání je proces osvojování dovedností, znalostí a 

postojů. Proces vzdělávání probíhá získáváním zkušeností a učením během výuky, začíná po 

narození a pokračuje během života. Až výsledkem vzdělávacího procesu je vzdělání.  

Potřeba vzdělání je chápana jako subjektivně pociťovaný nedostatek něčeho 

nezbytného. Můžeme ji uspokojit pomocí nehmotného statku – vzděláním. Patří mezi 

základní potřeby a to konkrétně mezi potřeby seberealizace.  

 

Tradiční způsoby vzdělávání: 

a) adaptace (orientace) – úsilí o zkrácení a zefektivnění adaptace nového pracovníka v 

organizaci, pracovní kolektiv i práci na pracovišti. Skutečný proces adaptace začíná 

před prvním dnem v práci a dojem, který si nový zaměstnanec o organizaci vytvoří, 

může být chápán, jako část procesu adaptace. Foot, Hook (2002) 

Jedním ze způsobů, jak se adaptovat je mentorování.  
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Zprostředkovatel mentoringu se nazývá mentor a nově příchozímu do organizace  

nejčastěji poskytuje odborné a zkušené rady, usnadňuje činnost organizace, hodnotí 

průběh adaptačního procesu, napomáhá zvýšit sebevědomí svého žáka, podněcuje 

pracovní chování, dává připomínky ke zlepšení a doporučuje vhodná školení. 

b) doškolování (prohlubování kvalifikace) – přizpůsobování znalostí a dovedností 

požadavkům současného pracovního místa, jedná se o nástroj zvyšování pracovního 

výkonu, růstu konkurenceschopnosti pracovníka, 

c) přeškolování (rekvalifikace) – osvojení si nového povolání, nových pracovních 

schopností. 

 

Metody vzdělávání 

 

 Pokud jsme se již rozhodli, kde bude školení probíhat (zda na pracovišti, nebo mimo 

pracoviště), je třeba určit, která výuková technika je nejvhodnější. Velkou výhodou je to, že 

existuje opravdu velká škála výukových technik, ze kterých je možno si vybrat a zaměstnance 

zábavně vzdělávat, nevýhodou je, že každému zaměstnanci vyhovuje jiná metoda vzdělávání 

a nejlepším vzdělávacím prostředkem je zejména praxe. 

 Již z tohoto je patrné, které techniky budou nejvíce efektivní, a ze kterých si 

zaměstnanci odnesou nejvíce. 

 Zaměřme se tedy na výukové techniky a způsoby jejich vhodného použití v praxi. 

Jako první výukovou techniku, která je charakteristická tím, že se používá převážně 

v situacích, kdy chceme sdělit velkému počtu lidí velké množství informací, které máme 

připraveny předem, je přednáška. U této techniky se považuje za největší nevýhodu 

nedostatečná spoluúčast posluchačů, která může mnohdy vyústit v nepozornost, vzhledem 

k nezáživnosti a mnohdy také časové náročnosti. 

 Další výukovou technikou používanou k nenápadné volné výměně znalostí, názorů a 

postojů je skupinová diskuze. Diskuze by měla být řízena trenérem, jinak by mohlo nastat 

odchýlení se od tématu a některé podstatné body by nemusely být prodiskutovány. 

 Video nebo film se často používá ke sdělení informací několika lidem najednou. Na 

rozdíl od přednášky je tato technika pro posluchače více zábavná a interaktivní a je vhodné, 

když vyústí ke skupinové diskuzi, kdy dojde po zhlédnutí filmu k zapojení vzdělávaných 
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jedinců, kteří mohou vyjádřit svůj názor na vzniklou situaci a interpretovat způsob, jakým by 

se zachovali ve vzniklé situaci pravděpodobně oni samotní. 

 Případová studie, slouží k tomu, aby lidé na školení, po tom co jsou jim poskytnuty 

detaily o nějaké události, či situaci, diagnostikovali problém a navrhli řešení. Také tato 

metoda vyúsťuje v diskuzi a výměně názorů. 

 Školení na pracovišti bez účasti trenéra umožňuje lidem vzdělávat se pomocí 

počítačových výukových programů, podle jejich vlastního tempa. Lidé dostanou okamžitou 

zpětnou vazbu a to jim ušetří spoustu času a mohou toho stihnout více během krátkého 

časového horizontu. Tato metoda by byla zajisté účinnější, pokud by se jednalo spíše o 

praktické ukázky na pracovišti, kdy by školitel zaměstnance v terénu s prací seznámil a 

upozornil je na důležité detaily a problematiky, které by mohly při výkonu práce nastat.

 Školitel také připravuje seznamy literatury. Tyto doporučené texty mohou lidé 

procházet svým vlastním tempem ve volném čase, avšak nejsou motivováni k samostatnému 

vyhledávání vhodné a tématické literatury týkající se jejich potřeby. 

 Vzhledem k tomu, že každý člověk je jiný je třeba použít u různých jedinců různé 

styly učení. Pro většinu lidí je nejefektivnější, když si získávané informace přeříkávají či 

přepisují vlastními slovy a tak si na ně poté lépe vzpomenou. Je tedy důležité, aby si lidé 

mohli to, co se naučili v praxi vyzkoušet. 

2.4.3 Oblasti rozvoje 

Rozvoj jedince by měl podle Bláhy, Mateiciuce, Kaňákové (2005) zahrnovat čtyři 

navzájem propojené oblasti:  

a) Rozvoj osobnosti – rozvíjení komunikačních a sociálních dovedností, rozvoj etického 

jednání a emoční inteligence, posilování zdravé sebedůvěry jedince a jeho motivace, 

b) Řízení vlastní kariéry – plánování kariéry, tvořivé řešení vlastních problémů, 

využívání informačních technologií, plánování a řízení vlastního života, 

c) Učit se, jak se učit a myslet – najít takový způsob učení, aby bylo pro jedince učení 

efektivní a rychlé, 

d) Získávání odborných poznatků – snaha o získání takových poznatků, způsobu 

chování, znalostí a dovedností, které povedou k co nejlepšímu pracovnímu výkonu a 

úsilí o propojování těchto poznatků získaných v různých oblastech. 
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2.4.4 Výcvik a výcvikový cyklus 

Výcvikem se rozumí vzdělávací činnost, kterou získáváme, upevňujeme a 

vylepšujeme praktické znalosti, dovednosti a schopnosti v určitém oboru činnosti. 

 Výcvik je velmi nákladná činnost a proto je třeba vybrat vhodný typ výcviku, pro lidi, 

kteří ho potřebují. Nejdůležitější je zjistit, zda je vůbec výcvik potřeba a dále, jak se 

jednotlivci nebo skupiny učí, jaké preferují styly učení. 

 

Etapy výcviku (podle Footové a Hookové, 2005, str. 193)  

 

 

  

 

 

 V první etapě výcvikového cyklu je třeba určit si výcvikové potřeby. Vzdělávání 

zaměstnanců musí mít nějaký účel a tak je třeba definovat rozdíl mezi tím, co zaměstnanci 

znají, umí a dělají a mezi tím, co by měli znát, umět a dělat. Vzdělávání by mělo 

zaměstnancům přinést nejen další informace, ale schopnost je využít a umět se rozvíjet, 

zvyšovat všestrannost a připravovat se na to, aby byli schopni přijmout větší pravomoc a 

zodpovědnost. 

 

 

 

Obr. 2.4.4.1 
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Potřeba vzdělání (podle Armstronga, 1999, str. 539)  

 

 

  

 Předmětem  druhé etapy výcvikového cyklu je plánování výcviku, zde určujeme, kde 

by měl být výcvik proveden. V této situaci rozhodujeme ve třech hlavních bodech: 

 zda výcvik provést interně přímo v organizaci, či zda by měl být výcvik proveden externí 

organizací, například školícím zařízením, 

 určení, která z výcvikových technik by byla nejvhodnější, 

 navrhnout program výcviku. 

 

 Co se týká prvního bodu, je velmi důležité určit, zda je pro výcvik lepší zvolit interní 

prostředí organizace a ušetřit tak náklady za výcvik a přitom se přímo zaměřit na výcvikové 

potřeby, které jsou pro organizaci prioritní. V této situaci, pokud tedy zvolíme přímo 

pracoviště, ještě dále rozlišujeme, zda je výcvik probíhá přímo při výkonu práce a nebo 

mimo výkon práce.  

 Podle Walkera a kolektivu (2003) studie společnosti Electronic Data Systems, jednoho 

z předních světových poskytovatelů služeb v oblasti informačních technologií, až 70% 

z procesu učení má neformální povahu, to znamená, že náplň učení není podnikem předem 

dána, ale vyplývá z praxe a situace na pracovišti. Tímto tedy dochází na pracovišti ke 

vzdělávání vždy, když si někdo přijde za někým jiným pro radu, vyhledá si informace k tomu, 

co mu není jasné, či si přečte článek k pracovní tématice, který mu někdo v práci doporučí. 

 

Obr. 2.4.4.2 
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 Podle výzkumu jsou vhodné podmínky pro neformální učení na pracovišti vytvářeny 

těmito faktory: 

 jasně definované a reálné cíle, 

 tolerování odlišných názorů, 

 řešení problémů v týmu, 

 systém odměňování spojený s plnění týmových cílů, 

 efektivní vedení (leadership), 

 dostatečné množství času pro dosažení cílů, 

 pravomoc rozhodovat. 

 

 

Výzkum v oblasti učení se na pracovišti: 

Na základě studie bylo vzdělávání rozděleno do čtyř kategorií: 

 pragmatické vzdělávání – dovednosti nebo znalosti, které jsou pro vykonávání práce 

nezbytné, 

 intrapersonální učení se – dovednosti, které jedinec potřebuje k pohybu na pracovišti, 

přizpůsobování se změnám a řešení problémů, 

 interpersonální vzdělávání – spolupráce a navazování kontaktů s jednotlivci a 

skupinami, 

 učení se podnikové kultuře – pochopení podnikových norem a očekávání týkajících se 

chování a rozhodování. 
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Hierarchie cílů v oblasti vzdělávání (podle Walkera 2003, str. 98)  

 

 

  

 Aby byl podnik úspěšný v oblasti vzdělávání, je důležité dlouhodobě vytvářet takové 

prostředí, ve kterém se zaměstnanci nebudou bát zeptat se a přiučit se něčemu novému a 

nevědomost nebude brána jako slabost. Poskytování neformálních odměn těm, kteří pomohou 

vyřešit a zvládat problémy ostatním je jistě také dobrá cesta k rozvoji vzdělávání a učení se na 

pracovišti. 

 Další možností výcviku je volba externího zařízení. Zde je výhodou získání obecných 

informací, které se mohou aplikovat v praxi na pracovišti a získání přehledu o tom, jak to 

funguje například v jiných organizacích. Na druhou stranu, ale bude školící zařízení 

nákladnější na realizaci a také zřejmě nebude zaměřeno přesně na ty informace, které jsme 

zaměstnancům chtěli poskytnout, a tak jej můžeme brát jako doplňkovou formu vzdělávání a 

zpestření toho, co se zaměstnanci naučí přímo v organizaci. Zde dochází k vzdělávání 

převážně formou přednášek, diskuzí, debat, formou případových studií, skupinových cvičení, 

teambulding, učení se hrou a seminářů. 

 

Výsledek procesu vzdělání a rozvoje: 

 pro jednotlivce – růst efektivnosti a udržitelnosti organizace, 

 pro organizaci – růst schopnosti, adaptability a zaměstnanosti. 

(Chartered Institute of Personnel and Development – CIPD) 

Obr. 2.4.4.3 
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Shrnutí teoretické části 

 Výcvik a výcvikový cyklus jsou poslední částí věnující se vzdělávání a rozvoji 

zaměstnanců a uzavírají teoretickou část objasňující problematiku rozvoje lidského potenciálu. 

V úvodu byly vymezeny základní pojmy, týkající se lidských zdrojů, lidského kapitálu, 

lidského potenciálu a vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, jako faktoru rozvoje lidského 

potenciálu a jejich definice. Následující analýza systému rozvoje lidského potenciálu 

v organizaci bude vycházet z informací uvedených v teoretické části. 

 Lidské zdroje a lidský potenciál jsou i přes jejich bezpochybnou důležitost v některých 

případech stále opomíjeny. Ke správnému budování lidských zdrojů a rozvíjení lidského 

potenciálu stojí omezení ve schopnostech manažerů a také v ochotě samotných zaměstnanců. 

Důležité tedy je, řídit lidský potenciál a udržet si jej na takové úrovni, aby se lidské zdroje 

nebo právě nedostatečný lidský potenciál nestaly slabou stránkou firmy a pokud tato situace 

nastane, snažit se ji efektivně řešit. 
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3 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE 

Následující část práce je věnována zejména charakteristice analyzované organizace 

Gama Consulting, jejímu vzniku, historii, předmětu činnosti a systému práce poradců, 

produktům společnosti, organizační struktuře, výsledkům hospodaření, dále řízení lidských 

zdrojů a rozvoji lidského potenciálu,  vizím společnosti do budoucna. Údaje o organizaci byly 

čerpány z firemních materiálů a z polostandartizovaného rozhovoru s představiteli vedení 

analyzované organizace. 

 

3.1 Vznik a historie 

K analyzování rozvoje lidského potenciálu jsem si vybrala společnost Gama 

Consulting, která je ryze českou společností a zabývá se nezávislým finančním poradenstvím. 

Svou činnost zahájila v červnu roku 2007, sídlo má v Praze a právní formou se jedná o 

akciovou společnost. Poskytuje kvalitní finanční poradenství založené na odborných 

znalostech, nabízí klientům seriózní a komplexní pomoc s jejich rodinnými financemi.  

Jednou z priorit společnosti Gama Consuting, je být vždy o krok napřed a přicházet s 

inovacemi, které mají přidanou hodnotu pro klienty. V portfoliu společnosti se nachází 

exkluzivní nízko nákladové produkty z oblasti pojištění i investic, které připravili analytici 

společnosti, ve spolupráci s partnerskými finančními institucemi ve prospěch klientů. Jako 

jedna z mála finančně-poradenských společností na trhu nabízí i kvalitní bankovní produkty a 

služby, připravené speciálně a výhradně pro své klienty. 

Gama Consulting, se snaží zvyšovat finanční gramotnost klientů i široké veřejnosti. 

Její poradci vystupují v pořadu České televize Krotitelé dluhů, odborníci z této společnosti 

publikují v předních českých médiích i na finančních zpravodajských portálech, které sama 

společnost vytvořila.  
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3.2 Předmět činnosti 

Společnost Gama Consulting poskytuje finanční poradenství a zprostředkovávání 

finančních produktů na území České republiky. 

Tato společnost přináší na náš trh nezávislé finanční poradenství a jejím cílem je vrátit 

finančnímu poradenství důstojnost, o kterou v posledních letech kvůli různým jiným 

společnostem, které se snaží, či snažili vytěžit z neznalosti finančnictví klientů na našem 

území, zřejmě přišlo. Z tohoto důvodu lidé ve finanční poradce ve velkém množství případů 

ztratili důvěru. Finanční poradci společnosti Gama Consulting hlásají, to co je zřejmé. Pokud 

klient rozumí financím, má možnost svojí finanční budoucnost ovlivnit, a tak se snaží poradci 

informovat o všem, co je pro rozhled a orientaci na finančním trhu pro klienta důležité. 

Finanční poradci této společnosti jsou přesvědčení, že otevřenost v poskytování informací a 

poctivé přistupování ke klientům je nejdůležitější a je zde prosazováno celoživotní partnerství 

mezi klientem a poradcem, které se buduje díky otevřenému vztahu založenému na důvěře. 

Společnost přistupuje ke každému klientovi jako k jedinečné osobnosti, které pomocí 

komplexních služeb pomáhá řešit otázky spojené s osobními financemi. Každý klient má své 

cíle, Gama Consulting se snaží být nápomocná v jejich plnění pomocí finančního plánu šitého 

na míru každého klienta. Finanční plán přesně zaznamenává přání a možnosti konkrétního 

klienta. 

Klientům jsou nabízeny nízko nákladové exkluzivní produkty od několika desítek 

obchodních partnerů, které se neustále zdokonalují a rozšiřují služby klientům. 

Finanční poradci nabízí klientům pomoc při orientaci ve velkém množství finančních 

produktů na českém trhu. Poradce vybírá pro klienta za pomocí analýz a specialistů takové 

produkty, které jsou pro splnění klientova finančního plánu nejvýhodnější. Trh je zaplněn 

velkým množstvím nabídek pojišťoven, stavebních spořitelen, bank, hypotečních bank, 

investičních společností, penzijních fondů a klient se v tomto velkém množství často velice 

špatně orientuje. Společnost Gama Consulting přistupuje ke klientům s tím, že se na 

finančním trhu vyzná a umí najít správnou cestu ať už k vyřešení finančních problémů, tak 

k dosažení cílů a snů. 
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Cestou k vyřešení je finanční plán ušitý přesně na míru klientovi, který akceptuje cíle 

a přání klienta za pomocí osobních poradců, specialistů a analytiků. 

3.2.1 Systém práce poradců 

Systém práce poradců spočívá ve třech základních krocích. Nejdříve je zpracovávána 

analýza, která zaznamenává cíle, potřeby a přání klienta. Dále se analýza zabývá auditem 

stávajícího majetku klienta a také analýzou finanční bilance. Dalším krokem poradců je 

poradenství, kdy je s klientem sestaven finanční plán a je realizován. Poslední částí práce 

poradce spočívá v servise. Jedná se o dlouhodobou spolupráci poradce a klienta, možnost 

klienta navštívit klientská centra, která jsou umístěny po celé republice a také má klient 

k dispozici webový portál, kde nalezne všechny informace, které by mohl potřebovat a dále 

může kontaktovat klientskou linku, kde mu jsou jeho dotazy zodpovězeny.  

 

3.3 Produkty 

Plány klienta jsou realizovány ve všech hlediscích, o které klient projeví zájem. 

Nejčastěji se jedná o radu klientům, ukázat jim cestu, jak je důležité zabezpečit budoucnost 

jejich dětí a jak jim co nejvíce usnadnit start do života. Zejména se jedná o pokrytí nákladů na 

bydlení a vzdělání. Dále je na základě analýzy možností klienta navrhován způsob, jak 

optimálně řešit bydlení. Dalším z důležitých hledisek je ochrana příjmů a rezervy, kdy jsou 

klientovi poskytnuty rady, jak zabezpečit sebe nebo svou rodinu před nepředvídatelnými 

událostmi. Při pohledu do budoucna má klient také možnost poradenství týkající se renty, 

která klientovi zajistí finanční prostředky pro udržení životního standardu v důchodovém 

věku. Klient má také možnost investovat své finanční prostředky na finančním trhu pomocí 

různých investičních nástrojů. Další možností pro klienta je také možnost doporučení 

vhodného pojištění majetku, odpovědnosti, právní ochrany.  

Poradce je vzhledem ke svému velkému přehledu na finančním trhu schopen klientovi 

ukázat možnosti, jak významně ušetřit na daních. Klientovi je nabízeno výjimečné spojení 

individuálního plánování osobního finančního poradce a bankovních spojení a služeb 

nejmenované banky, se kterou spolupracuje. 
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3.4 Organizační struktura a kariérový plán 

Organizační struktura společnosti Gama Consulting je velice rozsáhlá, a tak jsou níže 

alespoň stručně popsány jednotlivé pozice pracovníků ve firmě. 

Na prvním a nejnižším stupni organizační struktury firmy je ,,nováček“, který se musí 

podrobit zaškolovacímu cyklu a složení certifikátu ČNB. Na dalším stupni se 

nachází ,,konsultant“, který již aktivně vykonává poradenskou klientskou činnost. Po třech 

měsících práce konsultanta při požadovaných výsledcích stanovených kariérním plánem 

stoupá konsultant na vyšší pozici,,senior konsultanta“. Dalším stupněm je ,,team manager“, 

který již zaštiťuje svůj vlastní tým a vzdělává se dále v akademii. Následující je ,,executive 

manager“, který již řídí své vlastní kanceláře s vlastním týmem poradců. Pozicí ,,senior 

manager“, končí klientská činnost a pracovník vede svou vlastní pobočku a dohlíží, na její  

správné fungování. Následuje pozice ,,direktor“, je čistě ředitelská činnost, kdy pracovník 

vlastní již akcie společnosti, buduje její jméno, má zájem o expanzi firmy a vzdělává se 

v ředitelské činnosti. ,,Senior direktor“ jedná o podmínkách spolupráce s obchodními partnery, 

reprezentuje firmu na oficiálních akcích, jedná se o pracovníka, který je na nejvyšší pozici 

v organizační struktuře firmy, stává se spoluvlastníkem společnosti a rozhoduje o 

nejdůležitějších strategických krocích, které mají zajistit růst společnosti. 
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3.5 Výsledky hospodaření společnosti 

 

Společnost Gama Consulting dosahuje od svého založení v roce 2007 výrazného růstu 

výsledků hospodaření a to navzdory nepříznivé makroekonomické situaci, která je způsobena 

převážně finanční krizí. V níže uvedené tabulce se nachází souhrn výsledků hospodaření 

společnosti a z něj je patrné, že si společnost vede velice dobře.  

 

Výsledky hospodaření společnosti 

  2008 2009 2010 

Výnosy 628900000 839983000 1 064 031 000 

Sjednaných smluv 109000 142414 469774 

Klientů 90000 129581 188179 

Aktivních poradců 1500 1727 2476 

Produktů v nabídce 190 217 417 

Obchodních partnerů 39 46 53 

Zaměstnanců centrály 36 64 76 

 

 

3.6 Řízení lidských zdrojů a rozvoj lidského potenciálu 

 

Pro podnikatelský úspěch poradců společnosti Gama Consulting je vytvářeno takové 

prostředí, kdy je za pomocí odborného a praktického vzdělání rozvíjen jejich potenciál.  

Poté, co je uchazeč na pozici finančního poradce vybrán, musí podstoupit sérii 

seminářů, aby pochopil základní strategii společnosti. Toto školení trvá přibližně 8 týdnů. 

(Plán zaškolování uveden v příloze č. 1) 

První kurz se označuje za informační a školitelem je vysoce postavená osoba 

v organizaci, nečastěji přímo ředitel, nebo senior manager. První školení má za cíl převážně 

motivovat uchazeče k vykonávání této práce. 

Druhé školení se zaměřuje na představení společnosti, její filozofie, plánů a vizí. 

Uchazeči jsou zde vysvětleny základní pojmy, které budou nezbytné pro vykonávání jeho 

práce finančního poradce. Důležitou součástí školení je také přiblížení přístupu firmy 

k samotným klientům a komunikaci s nimi.  

Tab. 3.5.1 
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Další školení se zabývají tím, jak má uchazeč vystupovat před klienty, jak se má 

oblékat. Uchazeč má možnost během individuální předem domluvené schůzky konzultovat se 

svým školitelem nejasnosti, který ve velkém množství nově získaných informací má. 

V následujících školeních už se školitel zabývá především předáváním informací 

uchazečům o tom, jak kontaktovat nové klienty, jak postupovat při samotné analýze a 

poradenství pro klienta. Od každého uchazeče se také očekává, že se bude sebevzdělávat ve 

financích a zajímat se o aktuální finanční dění.  

Aby uchazeč úspěšně zakončil školení, je třeba ověřit jeho nově nabyté znalosti, 

k čemuž se používá tzv. interní certifikace. Uchazeč absolvuje test a po jeho úspěšném 

splnění přebírá certifikaci za úspěšnou účast na školení. Po splnění podmínek interní 

certifikace je uchazeč přihlášen na další stupeň certifikace, který se skládá v jedné 

z centrálních poboček firmy. Nyní uchazeč skládá test z finančních způsobilostí pro finanční 

poradce a také je vykonáván test ,,Certifikace pro ČNB“, pro splnění zákonných podmínek 

pro podmíněného pojišťovacího zprostředkovatele.  

 

Po splnění těchto podmínek se již z uchazeče stává plnohodnotný člen firmy. Finanční 

poradce vstupující do firmy je povinen zřídit si živnostenský list, protože všichni finanční 

poradci jsou podnikatelé, kteří pracují na vlastní živnost a jsou mandátory firmy Gama 

Consulting. 

 

Benefity pro zaměstnance 

Benefity v  této společnosti jsou rozmanité. Po dosažení prvního stupně 

postupu ,,consultant“ dostává pracovník možnost využití firemního paušálu, který je velice 

výhodný, zejména proto, že každodenní potřebou poradce je kontaktovat telefonicky své 

klienty a spolupracovníky. Vyšší pozice může poradci zaručit financování vozidel, půjčku na 

zařízení své vlastní pobočky, vzdělávací kurzy. Dalšími zaměstnaneckými výhodami jsou 

také motivační odměny a to ve formě víkendových pobytů v lázních, anebo v podobných 

rekreačních střediscích. Zaměstnanci firmy, kteří se umisťují, na vyšších příčkách 

v organizační struktuře podniku čekají odměny ve formě zájezdů a dovolených v zahraničí.  
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3.7 Vize společnosti do budoucna  

Společnost Gama Consulting si klade za své cíle do budoucna budování dalších 

poboček a klientských center v ČR. Dále je pro ni důležitá expanze do Polska, rozšiřování a 

vylepšování portfolia produktů, vznik dalších webových portálů pro informovanost občanů a 

jejich vzdělávání. Významným cílem je také prohloubení postavení v asociaci finančních 

zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky, tato asociace se zabývá kontrolou 

finančních poradců. Neméně významným cílem je další soustavné vzdělávání a získání 

certifikace EFPA (European Financial Planning Association), získání titulu EPA (European 

Financial Advizor), tento titul se uvádí přímo za jménem poradce a je odrazem velmi 

seriozního, vzdělaného a zkušeného finančního poradce. Další cíl, který si firma klade do 

budoucna je vytvoření vlastní investiční společnosti, která by přivedla nové investiční fondy, 

další poradenskou činnost ohledně investic a spravování majetku. Velice významným cílem je 

vytvoření jednotného standardizovaného vzdělávacího systému, pomocí vytvoření oboru 

MU v Brně ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze. Do cílů společnosti je 

zařazen také vstup na burzu, který by přinesl společníkům dividendy, dále renta pro 

partnery po deseti letech ve společnosti, další benefity pro poradce a sponzorské dary jako 

finanční podpora potřebným. 
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4 ANALÝZA PŘÍSTUPU VYBRANÉ ORGANIZACE   K  ROZVOJI 

LIDSKÉHO POTENCIÁLU 

Analýza přístupu k rozvoji lidského potenciálu, se zabývá především otázkou, zdali 

jsou zaměstnanci společnosti Gama Consulting dostatečným způsobem vzděláváni a jejich 

znalosti, schopnosti a dovednosti, jsou na takové úrovni, aby mohla společnost dosáhnout 

svých cílů a svým klientům poskytnout maximální množství informací na vše, co se financí 

týká a klienta zajímá. Tato kapitola je zaměřena především na formulování výzkumné otázky, 

definování jednotlivých kroků procesu analýzy a vymezení použitých metod u prováděného 

průzkumu. Na závěr této kapitoly je uvedeno shrnutí získaných výsledků.  

4.1 Specifikace předmětu analýzy 

V souladu s cílem bakalářské práce, nastíněném v úvodu, je předmětem analýzy 

zjištění, jak vybraná organizace přistupuje k rozvoji LP. Analýza je zaměřena na oblast 

vzdělávání zaměstnanců. Hlavním cílem práce je určit, zda je systém vzdělávání a rozvoje 

zaměstnanců nastaven tak, aby splňoval motivační funkci nezbytnou pro posílení zájemu 

zaměstnanců o vzdělání, a zda je účinným faktorem rozvoje lidského potenciálu. Na základě 

analýzy bude zhodnocena efektivnost fungování tohoto systému a budou navrhnuta vhodná 

řešení do budoucna. 

4.2 Použité metody a postupy analýzy 

Pro analýzu systému rozvoje lidského potenciálu, byly použity metody analýzy 

některých volně dostupných dokumentů společnosti, dotazníkové šetření a strukturovaný 

rozhovor.  

4.2.1 Analýza dokumentů 

Pro analýzu byly k dispozici podklady personálního úseku a výroční zprávy firmy 

Gama Consulting, které jsou volně dostupné na internetu. Jedná se o dokumenty, které 

umožňují lepší adaptaci novým poradcům a doplňují již získané informace. 
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4.2.2 Dotazník 

Další metodou zvolenou pro účely průzkumu bylo dotazníkové šetření, které bylo  

provedeno pomocí vlastní modifikace orientační metodiky hodnocení lidského potenciálu 

(Mateiciuc, 2004). Ze zmíněného dotazníku bylo vybráno jen několik položek, které se 

jevily, jako nejvhodnější pro potřeby této práce. Zástupcům vedení byl předložen auditní 

dotazník, který umožnil kvalitativní vyhodnocení získaných dat. Díky dotazníkovému 

šetření byly získány informace, které nám umožní zjistit aktuální situaci vzdělávání 

zaměstnanců ve společnosti Gama Consulting. Dále výsledky dotazníkového šetření 

poskytnou východiska pro management na případnou úpravu, či změny systému 

odměňování. 

Vzhledem k tomu, že otázky, které jsou v dotazníku zahrnuty, jsou velice konkrétní. 

Dotazník je určen pouze představitelům vedení společnosti, kteří si jsou vědomi všech 

skutečností, na které je dotazník zaměřen (viz. příloha č. 2). 

4.2.3 Rozhovor  

Pro účely daného výzkumu bylo navrženo schéma polostrukturovaného rozhovoru. 

Rozhovory byly realizovány se zástupci vedení společnosti Gama Consulting (viz příloha č. 

3). Výhodou tohoto rozhovoru byla možnost pružně reagovat na odpovědi respondenta. 

Respondent doplnil nejasnosti, ke kterým došlo při vyplnění dotazníku a následné 

rozpoutání komunikace umožnilo získat více subjektivních informací o společnosti. 

 

4.3 Výsledky analýzy 

 

Vyhodnocení dokumentů umožnilo získat všeobecný přehled o činnosti společnosti. 

Společnost se prezentuje propracovaným reklamním systémem a věnuje dostatečnou váhu 

propagačnímu materiálu, který slouží ke komunikaci s veřejností. 

  Dotazníkovým šetřením byly zjištěny následující informace. 

Pracovní dovednosti, způsobilosti a odborné znalosti personálu v organizaci dosahují 

nižší úrovně, než by měly být z hlediska s předpokládanými pracovními úkoly a situacemi 

v blízké budoucnosti. Výkonný personál organizace je v podstatě na dobré odborné úrovni. 

Lidé v organizaci mají pracovní návyky, které odpovídají požadavkům na organizaci. Vedení, 

supervize a kontrola je nepostradatelná při pracovní činnosti členů v organizaci. Organizace 
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připravuje pravidelně školení a výcvik personálu podle očekávaných potřeb. Odborná 

způsobilost každého poradce přichází až s praxí, do té doby, než nabude určité způsobilosti 

vlastně neví, zda svou práci dělá opravdu správně. Některé z produktů znají poradci více a 

některé méně. Většinou používají aktuálně nejvýhodnější a nejpoužívanější produkty a 

zbytečně si nekompilují život hledáním dalších variant. Celá společnost má až nadstandardně 

propracovaný systém organizace včetně interního softwaru. Chod společnosti je velmi pečlivě 

kontrolována a jakákoliv nekázeň nebo pochybení je trestáno pokutami. 

 

Organizace rozvíjí pracovní dovednosti, způsobilosti a odborné znalosti svých členů:  

 zásadovým koučováním a vedením pracovníků přímými nadřízenými, 

 připravuje důsledná školení a výcviky pracovníků v rámci dané organizace, 

 účastněním se členů organizace externích (mimo organizačních) specializovaných 

školících a výcvikových programů, 

 povzbuzování členů organizace ke vzdělávání a sebevzdělávání, 

 udělováním čestných certifikátů a peněžních a věcných odměn za rychlost 

sebevzdělávání a rychlost kariérního postupu. 

 

„Tiché“ znalosti pracovníků se zásadním způsobem podílejí na úspěšnosti dané 

organizace.  Bez jejich uplatňování by organizace nemohla efektivně fungovat. V dané 

organizaci převládají zaměstnanci s přiměřenými zkušenostmi, kteří dokáží zvládat 

většinu standardních úkolů a situací. Mají předpoklady pro vytváření ,,tichých" znalostí, 

příznačných pro odborné mistrovství.   Organizace umožňuje svým členům, aby v její 

prospěch v plné míře uplatňovali své „tiché“ znalosti.  Zároveň to velmi oceňuje a soustavně 

své členy podněcuje k tomu, aby své „tiché“ znalosti dále rozvíjeli.     

 

SWOT analýza 

 Na základě uplatnění všech tří metod, a to analyzování dostupných dokumentů, 

dotazníkového šetření a rozhovoru, byl sestaven následující kvalitativní obraz přístupu 

analyzované organizace k rozvoji lidského potenciálu. SWOT analýza shrnuje zjištěné 

příležitosti a hrozby a také silné a slabé stránky organizace. 
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Analytické zjištění SWOT pro současnou situaci v organizaci 

 

          Obr. 4.3.1. 

 

Po vyhodnocení SWOT analýzy bylo zjištěno, že společnost dominuje mnoha 

silnými stránkami, díky kterým má možnost obstát na trhu, naopak slabé stánky mohou být 

kámen úrazu, a proto by jim měla být věnována dostatečná pozornost. Právě slabé stránky 

jsou tou oblastí, kterou je společnost schopna ovlivnit. Gama Consulting by se měla snažit o 
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jejich snížení a následné úplné odstranění. Oproti tomu hrozby jsou  oblastí, kterou společnost 

nemůže příliš ovlivnit, popřípadě jen do určité míry. 

 

4.4 Shrnutí získaných poznatků 

Analyzováním dostupných dokumentů, dotazníkovým šetřením a rozhovorem, byly 

zjištěny výsledky, na základě kterých, jsou v závěrečné části práce zformulovány návrhy a 

doporučení, mající za cíl dosáhnout zlepšení dosavadní situace rozvoje lidského potenciálu ve 

společnosti Gama Consulting. 

Bylo zjištěno, že díky velmi propracovanému reklamnímu systému, kterým se snaží 

Gama Consulting spojit s potenciálními zákazníky i pracovníky, má velmi dobrou image, 

která v lidech vyvolává důvěryhodnost. Společnost spravuje několik internetových stránek 

týkajících se finančního poradenství, dále publikuje do ekonomických časopisů, případně její 

poradci vystupují v televizních programech s ekonomickou tématikou. To vše umožňuje  

zákazníkům lepší orientaci na finančním trhu a zlepšení finanční gramotnosti. 

Co se týká rozvoje lidského potenciálu v organizaci, výkonný personál je na velice 

dobré úrovni v ohledu vzdělání ve finančnictví, avšak noví poradci firmy Gama Consultig 

postrádají po velmi náročném školení a teoretickém vysvětlení všech okruhů týkajících se 

hospodaření s penězi, velice důležitou praxi. Na významu uplatnění získaných informací 

nemění bohužel ani to, že zaměstnanci, jsou motivováni k samovzdělávání, opět zde chybí 

praktické využití nově získaných znalosti.  

Jako nejslabší stránkou rozvoje lidského potenciálu v organizaci Gama Consulting 

bylo zvoleno nedostatečné vzdělávání nových poradců. 
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5 NÁMĚTY A DOPORUČENÍ PRO ORGANIZACI V PRAXI 

 

Finanční společnost Gama Consulting působí na trhu již několik let. Snaží se 

poskytovat kvalitní finanční poradenství založené na odborných znalostech, bohatých 

zkušenostech a mimořádných dovednostech. Společnost si je vědoma toho, jak je důležité 

pečovat o vzdělávání a rozvoj svých zaměstnanců. Proto každý nový poradce musí absolvovat 

určité množství seminářů, na kterých se dozví přijatelné množství informací k tomu, aby mohl 

poskytovat dostatečné finanční poradenství. Jak dál bude s těmito znalostmi nakládat je však 

už na jedinci. Jako nevhodný způsob vzdělávání se jeví skutečnost, že nový poradce na 

začátku svého působení v organizaci dostává velké množství informací, které často 

nedokáže ,,vstřebat“ a zažít si je. Noví poradci jsou tedy postaveni do situace, že si z určitého 

školení vyberou tu část, která jim je nejblíže a ostatním částem nevěnují příliš pozornost. 

Dochází pak k tomu, že prodejce následně nabízí subjektivně vybraný produkt, ne však ten, 

který je nejvhodnější pro klienta. 

  

Návrhy a opatření jsou rozděleny do čtyř částí. 

 

Návrh č. 1: Systematické a důkladné zaškolení nových pracovníků. 

Jak již bylo zmíněno, nové pracovníky čeká na začátku jejich kariéry v Gama 

Consulting dlouhé a rozsáhlé zaškolení. V tuto dobu získávají největší množství informací o 

společnosti, o službách, které společnost poskytuje, o produktech apod. Semináře jsou 

poměrně časově i obsahově náročné a probíhají převážně na teoretické úrovni. Zjištěným 

problémem je absence praktického zaškolení v průběhu počátečních seminářů. Nováček 

nemá možnost si získané vědomosti vyzkoušet v praxi. Po absolvování počátečních seminářů 

je již nový pracovník odkázán sám na sebe a na své schopnosti, znalosti a dovednosti. V tuto 

chvíli může dojít, a také dochází, k situaci, že nový pracovník poskytuje určitou službu 

klientovi, ale sám si není jistý svým výkonem a působí nedůvěryhodně na klienta. Samotný 

klient pak z rozpačitého chování poradce nemá valný dojem a odmítá službu, i když by pro 

něj byla vhodná.  
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 Řešení této situace je následující. Nový pracovník v průběhu seminářů bude 

absolvovat: 

1)  zkušební řešení nahrané situace za přítomnosti nadřízeného,  

2)  doprovod zkušeného prodejce, kdy se nový poradce snaží odpozorovat prodejní 

techniky nadřízeného, 

3)  doprovod nového pracovníka vedoucím pracovníkem při prvních konzultacích s 

klientem.  

Jako nejdůležitější bod, který by měla společnost aplikovat, se jeví výše zmíněny třetí 

bod. Jelikož dochází k prvnímu kontaktu nováčka s klienty, je důležité, aby nováček měl ze 

začátku oporu v nadřízeném. V případě, že nebude schopen klientovi poskytnout odpověď na 

určité otázky, nadřízený odpoví za nového poradce. Povzbuzuje v něm tak jistotu a zvyšuje 

sebevědomí. V následující chvíli nový poradce, a následně organizace, působí na klienta 

důvěryhodněji. 
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Návrh č. 2: konzultace nadřízeným pracovníkem před poskytnutím služby zákazníkovi   

novým zaměstnancem. 

Návrh č. 2 částečně navazuje na návrh č. 1. Je zaměřen na situaci, kdy nový poradce 

absolvoval celé náročné školení, prošel třemi výše zmíněnými kroky, které jsou navrženy 

v Návrhu č. 1 a nyní se ocitá v situaci, kdy je odkázán sám na sebe. V tuto chvíli má za úkol 

nový poradce rozdělit svoji činnost do dvou části. V první části získá nový poradce pouze 

informace od klienta. Získané informace si dostatečně zaznamená a rozloučí se s klientem. Ve 

druhé části, než bude poskytnuta služba klientovi, zasílá nový pracovník „návrh na 

poskytování služby“ nadřízenému, který po shlédnutí schválí, zda je možné tomuto 

konkrétnímu klientovi poskytnout právě tuto službu vybranou novým poradcem.  

Nadřízený tak v návrhu č. 1 a v návrhu č. 2 vystupuje jako mentor
1
, který se stará o 

svého žáka a poskytuje mu tak nejen vzácné rady, ale také i oporu a pomoc v nelehkých 

situacích. Naopak nový pracovník, může svého mentora obohatit o nové náměty a postřehy, z 

externího prostředí.  

                                                 

1
 „Mentor je praktik s vlastní zkušeností v dané oblasti či v dané pozici. Je to poradce, učitel, 

rádce, mistr s částečně osobním přístupem k žákům. Jde o zkušenější osobu, která někoho 

vede v určité oblasti. Učí své svěřence názorně, vlastním příkladem, dle své nejlepší životní 

zkušenosti. Ukazuje a sdílí osvědčené postupy.“ 

 Dostupné z <http://www.robertslovak.cz/clanky-obecne/mentor.html#axzz1u77AzWff> 
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Návrh č. 3: práce na plný úvazek. 

V současné době stát umožňuje pracovat na částečný nebo zkrácený úvazek. Je však k 

zamyšlení, zda práce na zkrácený nebo částečný úvazek, je v tomto zaměstnání na místě. Aby 

byl obchodní poradce opravdu dobrým poradcem, musí se této oblasti věnovat na plno, 

neexistuje poloviční práce. Pokud má poradce práci na plný úvazek v jiné oblasti například ve 

výrobě a finančnictví se věnuje na částečný úvazek, nedokáže pak zřejmě dosáhnout takových 

úspěchů, jako naprosto oddaný jedinec.  

Řešení této situace je tedy práce na částečný úvazek jen po určitou dobu, kdy jedinec 

ještě váhá, zda se chce této činnosti věnovat na plno. Po určité, zkušební době je nutné, aby 

poradce pracoval na plný úvazek. 

 

Návrh č. 4: motivace k firemní kultuře. 

Protože jsou peníze v dnešní době nedílnou součástí každého dne, je podstatné, aby 

nováček vyhlížel do budoucnosti a ne pouze na finanční odměny. Nováček by měl činit tak, 

aby byla udržena dlouhodobá spolupráce s klientem. I přesto, že si je vědom toho, že při 

poskytnutí produktu ,,A“ má větší odměny, než poskytne-li produkt ,,B“, protože ten je 

vhodnější pro klienta. Klient je tak spokojený se službou a obrací se na poradce s dalšími 

požadavky. Při poskytnutí produktu ,,A“ i ,,B“ za příznivých podmínek by klient nepoznal 

rozdíl, avšak když nastane určitý problém, mohl by klient zjistit, že mu nebyl poskytnut úplně 

nejvhodnější produkt a společnost tak ztrácí důvěryhodnost. V tuto chvíli se nespokojený 

klient již neobrací na stejného poradce a rozhodne se situaci řešit buď sám a nebo s pomocí 

jiného prodejce. Je tedy na místě vyhlížet do budoucnosti a být dlouhodobě oddaný klientovi, 

ten se z počátku obrátí na prodejce s malým požadavkem a při získání důvěry se obrací s 

větším, ze kterého má následně poradce větší a větší odměny. Proto je z dlouhodobého 

hlediska klíčové povzbudit v nováčcích určitou oddanost vůči klientovi. 
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6 ZÁVĚR 

 

Stále více lidí v současném světě si uvědomuje, jak je důležité umět nakládat se svými 

financemi. Takřka každé rozhodnutí je ovlivněno nebo spojeno s finanční situací jedince. 

Pokud má člověk uspět v této nelehké době, musí disponovat určitými schopnostmi, 

dovednostmi a znalostmi v oblasti financí. Pokud však jedinec nemá takové dispozice, měl by 

se zamyslet nad tím, zda není na místě se obrátit na zkušené experty. Není prohrou přiznat, že 

oblast financí není něčí silnou stránkou, ale je důležité umět se k této situaci postavit. 

Nicméně finanční ředitel úspěšné společnosti není často schopen opravit rozbité potrubí nebo 

nanést omítku a necítí se proto nijak méněcenný. Také přenechá tuto oblast zkušenému 

opraváři, který se v této oblasti orientuje.  

Jak finanční ředitel, tak i opravář nebo instalatér jsou lidskou bytostí s určitým 

kapitálem, o který je třeba pečovat a rozvíjet jej. Na konkurenčním trhu je spousta podniků, 

jejímž úspěchem jsou právě zaměstnanci, kteří mají bohaté zkušenosti, rozvíjí schopnosti a 

stále získávají nové dovednosti. I přesto, že jsou na trhu stále častěji společnosti, které se ve 

velké míře věnují rozvíjení vzdělání svých zaměstnanců, jsou zde i takové organizace, které 

ponechávají rozvoj a vzdělání na samotných zaměstnancích. Tento případ však není 

společnost, ve které byla bakalářská práce vypracovávána.  

V rámci této bakalářské práce byla řešena otázka, zda je systém vzdělávání a rozvoje 

zaměstnanců nastaven tak, aby splňoval motivační funkci nezbytnou pro zvýšení zájmu 

zaměstnanců o vzdělávání, a zda je faktorem rozvoje lidského potenciálu. 

Dotazníkovým šetřením, které bylo provedeno na základě vlastní modifikace 

orientační metodiky hodnocení lidského potenciálu (Mateiciuc, 2004), bylo zjištěno, že 

společnost se zabývá rozvojem svých zaměstnanců. Pořádá pro své zaměstnance různá 

školení, které prohlubují získané znalosti, které dál použijí při poskytování služeb.  

Druhou metodou zjišťování informací byl rozhovor, pomocí kterého byly doplněny 

informace získané dotazníkovým šetřením a bylo tak možno na tuto problematiku nahlížet 

v širším pojetí.  Pomocí těchto metod bylo snazší nahlížet na celý systém vzdělávání finanční 

společnosti Gama Consulting jednodušeji a pochopitelněji, avšak došlo ke zjištění 

následujících negativních stránek systému vzdělávání. Odhalen byl nevhodný způsob 

vzdělávání nových pracovníků v organizaci, ti musí zpracovat velké množství informací  
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v kratším časovém intervalu a často dochází k tomu, že poté nejsou schopni bez dostatečné 

praxe prodeje služeb, vybrat pro klienta produkt, který je pro něj nejvhodnější. 

Návrhy finanční společnosti Gama Consulting pomohou analyzovat problémy v pevně 

nastaveném systému vzdělávání zaměstnanců a mohly by být možným řešením k napravení 

nedostatků, které vzdělávání zaměstnanců ve společnosti skýtá.  
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