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Příloha 1: Plán zaškolování 

 

TYP ŠKOLENÍ DATUM HODINA ŠKOLITEL MÍSTO 

INFORMAČNÍ SEMINÁŘ 1 úterý 18.10.2011 17:00-20.30   Ostrava 

S-TEAM 1 podnikatelský čtvrtek 20.10.2011 17:00-20.30   Ostrava 

individuál 1 pátek 21.10.2011   vedoucí, garant Ostrava 

POST INFO průzk, infit, 
outfit, fsa, FINANČNÍ 
SVOBODA sobota 22.10.2011 17:00-20.30 

HRA FINANČNÍ 
SVOBODY Ostrava 

individuál 2 
pondělí 
24.10.2011   vedoucí, garant Ostrava 

S-TEAM 2 analýza, 
průzkum 

pondělí 
24.10.2011 17:00-20.30   Ostrava 

individuál 3 úterý 25.10.2011   vedoucí, garant Ostrava 

S-TEAM 3 programy středa 26.10.2011 17:00-20.30   Ostrava 

individuál 4 čtvrtek 27.10.2011   vedoucí, garant Ostrava 

S-TEAM 4 telefonát, 
doporučení pátek 28.10.2011 17:00-20.30   Ostrava 

individuál 5 sobota 29.10.2011 17:00-20.30 vedoucí, garant Ostrava 

S-TEAM 5 videotrenink + 
odp. na otázku co děláš? 

pondělí 
31.10.2011 17:00-20.30   Ostrava 

CERTIFIKACE , průzkum úterý 1.11. 2011 individuálně   Ostrava 

SUPERVIZE + ČNB středa 2.11.2011 8:30 - 16.00 
ředitelé Gama 
Performing Brno, Praha 

Zahájení pracovní činnosti, práce s garantem 

Sepsání mandátní smlouvy a zahájení činnosti 

CERTIFIKACE    individuálně     
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Příloha 2: Dotazník posouzení lidského potenciálu společnosti 

 

DOTAZNÍK 

POSOUZENÍ LIDSKÉHO POTENCIÁLU SPOLEČNOSTI 

 

 A/  Pracovní dovednosti, způsobilosti a odborné znalosti nebo-li 

kompetence.    

1. Do jaké míry odpovídají pracovní dovednosti, způsobilosti a odborné znalosti 

personálu organizace předpokládaným pracovním úkolům a situacím v blízké 

budoucnosti?  

a) Personál v organizaci má dovednosti, způsobilosti a odborné znalosti, které zřetelně 

překračují požadavky kladené na ně, vyplývající z pracovních úkolů a situací 

očekávaných v blízké budoucnosti. 

b) Pracovní dovednosti, způsobilosti a odborné znalosti personálu v organizaci v jádru 

odpovídají požadavkům, vyplývajícím z předpokládaných pracovních úkolů a situací, 

s nimiž lze počítat v blízké budoucnosti.  

c) 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. 

d) Pracovní dovednosti, způsobilosti a odborné znalosti jsou jasně nedostačující pro plnění 

předpokládaných úkolů a zvládání situací v blízké budoucnosti.  

 

2. Jakým způsobem by bylo možné popsat pracovní návyky převládající v dané 

organizaci? 

a) Výkonný personál organizace je v podstatě na vynikající odborné úrovni. Lidé 

v organizaci ovládaní všechny potřebné pracovní návyky a sami usilují o jejich 

prohlubování. Projevují iniciativu, zodpovědnosti a samostatnost při plnění pracovních 

úkolů a povinností. 

b) 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.  

c) Výkonný personál organizace vypovídá většinou o ne zcela vyspělých pracovních 

návykách. Vedení, supervize a kontrola pracovních činností musí být uplatněna, aby 

organizace mohla plnit své úkoly. 

d) Výkonný personál organizace má v podstatě nedostatečné pracovní návyky, což výrazně 

ztěžuje funkčnost organizace.  
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3.  Do jaké míry organizace rozvíjí pracovní dovednosti, způsobilosti a odborné 

znalosti svého personálu. 

a) Organizace neustále pečlivě a soustavně rozvíjí pracovní dovednosti, způsobilosti a 

odborné znalosti každého členu v organizaci takovým způsobem, aby byl vždy 

připraven na přicházející úkoly a situace.  

b) Organizace připravuje pravidelně školení a výcvik personálu podle očekávaných potřeb. 

c) Organizace dbá o školení a výcvik svého personálu z velké části nepravidelně nebo 

náhodně, bez soustavnějších představ o svých skutečných budoucích potřebách.  

d) Organizace se nezabývá rozvojem pracovních dovednosti, způsobilosti a odborné 

znalosti svého personálu. Nechává pozornost lidí o sebevzdělávání a rozvoj na nich 

samotných.  

 

 4. Jaké hlavní současné nedostatky pracovních dovednosti, způsobilosti a odborné 

znalosti personálu dané organizace je zapotřebí odstranit? 

 .................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 5.  Které profesní a odborné oblasti organizace se vyznačují překračujícími dovednosti, 

způsobilosti a odborné znalosti nad rámec současných potřeb.  

 .................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 6.  Při porovnání posuzované organizace s jinými srovnatelnými organizacemi 

vykazuje posuzovaná organizace některé nadstandardní způsobilosti svého 

personálu? Uveďte stručně, kterých způsobilostí se to týká. 

 ………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

B/  Explicitní znalosti     

 7.  Jak organizace rozvíjí pracovní dovednosti, způsobilosti a odborné znalosti svých 

členů? Zakroužkujte všechny ze způsobů, které organizace uplatňuje 

a) Zásadovým zaškolováním pracovníků a to přímo na pracovišti přímým nadřízeným. 

b) Řízení procesu pracovní a sociální adaptace v organizaci pomocí určitého systému. 

c) Zásadovým koučováním a vedením pracovníků přímými nadřízenými.   

d) Přebírá nejlepší osvědčené postupy od ostatních členů organizace. 

e) Připravuje důsledná školení a výcviky pracovníků v rámci dané organizace. 

f) Připravováním intenzivního speciálně orientovaného školení a výcviku v rámci dané 

organizace. 

g) Účastněním se členů organizace externích (mimo organizačních) specializovaných 

školících a výcvikových programů. 

h) Účastněním se členů výcvikově-diagnostických programů (tj. assesment centre) 

i) Začleněním se do rozvojových programů (tj. development centre) 

j) Posláním pracovníků na odborné semináře a konference 
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k) Posláním pracovníků na odborné stáže do jiné organizace 

l) Povzbuzovat členy organizace ke vzdělávání a sebevzdělávání. 

m) Jiným způsobem.  Uveďte, jakým. 

    ………………………………………………………………………………………………

……………..……………………………………………………………………………… 

C/  „Tiché“ znalosti  

 8.  Jsou pro úspěšnost dané organizace nezbytné tzv. „tiché“ znalosti členů organizace, 

představované jejich neformálními znalostmi, obtížně definovatelnými dovednostmi, 

dlouhodobými zkušenostmi a profesním fortelem (osobním know-how)?  

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

organizace.  Bez jejich uplatňování by organizace nemohla efektivně fungovat.    

b) „Tiché“ znalosti v dané organizaci sehrávají významnou roli, jejich podíl však není 

příliš velký, protože o nic menší význam pro úspěšnost organizace mají formální 

provozní pravidla a standardní operační a technologické postupy.      

c) „Tiché“ znalosti nejsou pro úspěšnost dané organizace příliš podstatné.  Rozhodující pro 

výsledky a úspěšnost organizace je dodržování stanovených pracovních postupů a 

schopnosti manažerů, zvláště vrcholového managementu. 

d) Organizace se brání využívání „tichých“ znalostí svých členů.    

 

9.   Jak je vysoká úroveň ,,tichých", neformálních znalostí v posuzované organizaci? 

a) Daná organizace má k dispozici pracovníky, které mají rozsáhlé a hluboké "tiché" 

znalosti a dokáží si poradit i s nejnáročnějšími provozními úkoly a situacemi.   

b) 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.    

c) V dané organizaci převládá méně zkušený výkonný personál,   který si musí 

k plnohodnotnému pracovnímu výkonu řadu zkušeností, pracovních znalostí a 

dovednosti v první řadě soustavně osvojovat.    

d) Daná organizace má k dispozici z velké části málo kvalifikované a málo zkušené 

pracovníky, které mají malý zájem o práci i odborný růst.  

 

10.  Jakou pozornost management věnuje hlavním nositelům „tichých“ znalostí? 

a) 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.     

b) Organizace umožňuje svým členům využívat jejich „tichých“ znalostí.  Umožňuje jim, 

aby své „tiché“ znalosti dále rozvíjeli. 

c) Organizace využívá „tichých“ znalostí svých členů, jen v případě, že to potřebuje a 

neprojevuje příliš velké k podpoře jejich vytváření.  

d) Organizace nevěnuje náležitou pozornost ani využívání, ani vytváření „tichých“ znalostí 

svých členů. 
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Příloha 3:  Schéma otázek pro management společnosti 

 

 Které postupy v oblasti rozvoje lidského potenciálu, by jste potřebovali, podle Vašeho 

názoru ve Vaší firmě zdokonalit? 

 

 Odpovídají odborné znalosti Vašich pracovníků předpokládaným pracovním výkonům? 

 

 Jakým způsobem firma rozvíjí odborné znalosti svých pracovníků? 

 

 Jakou částku firma investuje do vzdělávacích aktivit svých pracovníků? Myslíte, že je 

tato částka dostatečná? 

 

 Jaký přínos mají pro firmu prostředky investované do vzdělávání pracovníků? 

 

 Pociťujete nějaké nedostatky ve vzdělávání Vašich pracovníků? 

 

 Ptáte se zaměstnanců na jejich názor týkající se způsobu a intenzity firemního 

vzdělávání?  

 

 Berete v úvahu návrhy zaměstnanců a snažíte se je zapracovat do systému vzdělávání? 

 

 

 


