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1  Úvod 

 

V současnosti se nejen podniky v České republice, ale také podniky ve světě musí neustále 

soustřeďovat na rozvíjení kvalifikace svých zaměstnanců. Firmy musí dbát na to, aby se jejich 

lidský kapitál neustále rozvíjel a zvyšovala se tak odbornost, dovednost a schopnosti 

zaměstnanců. 

Vzdělávací program a rozvoj znalostí a dovedností zaměstnanců je propojen s očekávaným 

výkonem v podniku a také dosažení stanovených cílů. Pro podnik je velice důležité, aby 

zaměstnanci uměli využít veškeré znalosti a dovednosti v podniku. Proto jim neustále vytváří 

školící programy, a to jak v rámci podniku – tedy interní vzdělávací kurzy, tak také za pomocí 

externích vzdělávacích firem – externí vzdělávací kurzy. 

Bakalářská práce je rozdělena na dvě části. Do první části spadají teoretická východiska řízení 

lidských zdrojů, přes definice, realizace vzdělávacího programu, až po zpětnou vazbu a 

efektivitu firemního vzdělávání. Druhá část se soustřeďuje na vzdělávání přímo ve vybrané 

společnosti. Pro zpracování této praktické části byly využity vnitropodnikové údaje, které 

firma poskytla ke zpracování. 

Cílem této bakalářské práce je analýza systému vzdělávání zaměstnanců ve firmě Continental 

Automotive Czech Republic, s. r. o. Tato firma se v rámci svého závodu orientuje na 

vzdělanost svých zaměstnanců pomocí interních vzdělávacích programů, ale také externích 

vzdělávacích programů. Cílem této práce je porovnání interního a externího vzdělávacího 

kurzu, který byl hodnocen zaměstnanci po jeho skončení. Dalším záměrem bakalářské práce 

je návrh změn pro lepší rozvoj schopností, znalostí a dovedností zaměstnanců podniku, a také 

šetření finančních prostředků. 
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2 Teoretická východiska řízení lidských zdrojů 

Řízení lidských zdrojů je strategicky a logicky promyšlený přístup řízení toho nejcennějšího, co 

organizace mají – lidí, nebo-li zaměstnanců, kteří v organizaci pracují a kteří individuálně i 

kolektivně přispívají k dosažení cílů organizace. [1] 

Organizace může fungovat pouze tehdy, zvládá-li nashromažďovat a propojovat veškeré zdroje, 

důležité pro chod organizace. Mezi tyto důležité zdroje patří finanční, materiální a informační 

zdroje, přičemž však nejdůležitějším zdrojem je lidský zdroj. Nicméně, první tři jmenované 

zdroje by byly k ničemu bez zdroje lidského. Za pomoci lidí organizace získává 

konkurenceschopnost a prosperitu podniku. 

Pojem lidské zdroje je v podniku využíván pro označení všech lidí a zaměstnanců, který je 

nedílnou a nepostradatelnou složkou podniku, za jehož pomoci organizace dosahuje svých 

podnikových, ať už krátkodobých nebo dlouhodobých cílů. Lidské zdroje vytvářejí v organizaci 

tzv. sociální systém, který doplňuje systém technický. 

Jak říká Charvát [6, str. 97] „Lidé jsou jediným zdrojem, se kterým ve firmě spolupracujeme, 

komunikujeme, předáváme si informace o ostatních zdrojích. Nesmíme tedy na lidi pohlížet 

jenom jako na spotřebitele nákladů, ale i jako na intelektuální kapitál, který musíme umět 

přeměnit na kapitál finanční. Lidé jsou nejcennější zdroj, který firma má.„ 

2.1 Řízení lidského kapitálu 

2.1.1 Lidský kapitál 

Tento termín pochází od Schulze (1961), který tento termín, lidský kapitál, rozpracoval dále 

v roce 1981 na následující pojem: „Vezměte v úvahu všechny lidský schopnosti, ať už vrozené či 

získané. Vlastnosti…, které jsou cenné a mohou být vhodným investováním rozšířeny, budou 

tvořit lidský kapitál.“ 

Lidský kapitál představuje hlavní výrobní faktor. Zaměstnanci tvoří prvek podniku, který je 

schopen inovovat, učit se, podněcovat a realizovat změny a také kreativně myslet. [10] 

Lidský kapitál je do určité míry nestandardní, mlčenlivý, dynamický, závislý na okolnostech a 

usazený v lidech. Díky těmto charakteristik je stěžejní hodnocení lidského kapitálu, pokud 
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vezmeme v úvahu, že hlavními rysy lidského kapitálu jsou flexibilita a kreativita jedinců, jejich 

schopnost rozvíjet své dovednosti a motivovaně reagovat na různé okolnosti. [1] 

Jak říká Charvát [6] je lidský kapitál jako klíčový faktor úspěchu a jeden z unikátních zdrojů. 

Tímto termínem je rozuměno dlouhodobá schopnost firmy provádět efektivní získávání a výběr 

budoucích pracovníků, dále schopnost zajišťovat rozvoj lidí, vytvářet efektivní motivační 

systémy. 

Lidský potenciál je soubor dispozic a předpokladů člověka orientovaných na výkon takových 

nutných činností, které umožňují z kvantitativního i kvalitativního hlediska postupovat podniku 

vpřed a zvyšují jeho konkurenceschopnost. Rozumíme tím lidskou způsobilost produkovat 

výrobky a služby a přetvářet sebe sama. Tento termín obsahuje dynamičnost a je podstatou 

vztahu k budoucnosti, zatím co lidský kapitál se vztahuje k současnosti. [10] 

2.1.2 Řízení lidského kapitálu 

Řízení lidského kapitálu se zejména týká získávání, analyzování a překládání informujících 

zpráv o tom, jak v této oblasti probíhá strategické investování a operativní rozhodování jak na 

celo-organizační tak na liniové úrovni. 

Základním rysem definice řízení lidského kapitálu je vodítko pro použití nástrojů měření, které 

se považuje za bohatství, za aktiva organizace, a klade za důraz konkurenční výhody díky 

strategickým investováním do řízení lidského kapitálu pomocí získávání a stabilizace 

pracovníků, řízení talentů a programů vzdělávání a rozvoje. 

Řízení lidského kapitálu je podle dokumentu Accounting for People Task Force Report (2003) 

definováno jako „přístup k řízení lidí, který toto řízení chápe spíše jako strategickou záležitost 

prvořadé úrovně než jako operativní záležitost, ponechanou na personalistech.“ Tento termín 

nebyl dostatečně využíván jako způsob pro dosažení vrcholové konkurenceschopnosti. Podle 

názoru jednoho z autorů dokumentu Johna Sunderlanda je, že díky schopnosti jejich lidí je 

úspěchem organizace produkt. [1] 

2.1.3 Měření hodnoty lidského kapitálu 

Toto měření může poskytnout východisko pro tvorbu strategie rozvoje lidských zdrojů v 

podniku, následné monitorování a hodnocení efektivity personální práce. V praxi existuje 



 

8 

mnoho přístupů k měření hodnoty lidského kapitálu, ale doposud v této problematice nebyla 

přijata jednotná metodika. Východiskem je ale vědomí, že rozvoj zaměstnanců nepředstavují 

pro organizace náklady, ale investice do budoucnosti. Měřit hodnotu lidského kapitálu lze 

například sledováním různých ukazatelů, například ukazatelů fluktuace, stabilizace 

zaměstnanců, výdajů na vzdělávání, spokojenosti zaměstnanců, náklady spojené se získáváním 

nových zaměstnanců, případná hodnota na jednotlivce, produktivity, absence a úrazovosti. [10] 

2.2 Strategie řízení lidských zdrojů 

Strategie řízení lidských zdrojů řeší odpovědi na otázky, zda jsou v organizační struktuře 

vytvořena pracovní místa a také to, jakými cestami bude jak v současné situaci, tak i 

v budoucnosti řešen nesoulad mezi požadavky na pracovní místa a skutečnou kvalifikaci 

pracovníků. [2] 

Podle Hroníka [4] každá organizace usiluje o rozvoj svých lidí ke zvýšení jejich výkonnosti a 

tím pádem i ke zvýšení výkonnosti celé firmy. Podstatné je, věnovat se všem lidem v podniku. 

Proto se klade velký důraz na organizační učení, organizační rozvoj, protože prostředí ve firmě 

je důležité pro uplatnění individuálních kvalit, tak i pro jejich rozvoj. 

 

„Strategické řízení lidských zdrojů je praktickým vyústěním personální strategie organizace. 

Je to konkrétní aktivita, konkrétní úsilí, směřující k dosažení cílů obsažených v personální 

strategii“. Koubek [8, s. 24] 

 

Jedním ze zdrojů strategie řízení lidských zdrojů jsou lidé. Bez lidí by nebylo možné 

dlouhodobě plnit cíle firmy. Pokud chce mít podnik dobrou strategii, musí mít dobře 

stanovenou politiku řízení lidských zdrojů, musí dobře umět získávat pracovníky, musí chtít a 

umět řídit znalosti zaměstnanců. [6] 

 

Strategie řízení lidských zdrojů je propojena s podnikovou strategií tak navzájem mezi sebou. 

Strategické řízení lidských zdrojů závisí na budoucích cílů organizace, kterých chce 

dosáhnout. Z toho důvodu je třeba vycházet z předloh či vzoru v oblasti řízení, která formulují 

oblasti, kde se musí vytvořit potřebné strategie lidských zdrojů. Tyto strategie pak určují, jak 

se podnik rozhodne v otázkách, například co je třeba udělat a co je potřeba změnit v 

konkrétních oblastech řízení lidí. 
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Cílem strategického řízení lidských zdrojů bereme v úvahu postoj k tomu, jak lze nakládat s 

významnými záležitostmi, které se přímo týkají lidí. Zajišťuje, aby podnik měl způsobilé, 

spolehlivé a správně motivované zaměstnance, které potřebuje k dosažení konkurenční 

výhody, které mu pomáhá k tvorbě strategických rozhodnutí, která musí udělat a která mají 

význam pro dlouhodobý vliv na chování a úspěšnost podniku.  

Největší výhodou strategie řízení lidských zdrojů je, že vytváří ucelenou základnu pro 

dlouhodobé přístupy k řízení lidí, která mu dává jakýsi směr v často vysoce proměnlivém 

prostředí. Strategické řízení by mělo zabezpečit sjednocení systému, který je současně široký, 

pružný a integrující.  

 

Při zkoumání účelu strategie řízení lidských zdrojů je důležité se zaměřit, zda tato strategie 

zahrnuje také zájmy všech zainteresovaných stran v podniku, teda zájmy zaměstnanců, 

managementu a vlastníků. Je potřeba soustředit se na mezilidské vztahy, komunikaci, 

zapojení zaměstnanců do rozhodování, atd. [1] 

 

2.3 Strategie rozvoje a vzdělávání 

Hlavním nástrojem rozvoje zaměstnanců pro zdokonalování, rozšiřování, prohlubování nebo 

změny struktury a obsahu jejich profesních dovedností a znalostí, a tím vlastně přispíváním 

k vyšší výkonnosti pracovníků i firmy jako celku je podnikové vzdělávání. [9] 

Podle Hroníka [4] je důležité rozlišit, zda koncipujeme rozvoj a vzdělávání pro organizace tzv. 

„na jedno použití“ nebo pro revitalizující organizaci. Organizace „na jedno použití“ jsou 

realizovány na omezenou dobu, tzn. do doby, kdy je produkt rentabilní. Produkty ale nemají 

téměř žádný vývoj a jejich životnost je se záměrem realizace omezená. Proto se takové 

organizace orientují na práci s hotovými lidmi, nebo-li zaměstnanci, které není třeba dále 

rozvíjet a vzdělávat. Organizace je silně orientovaná na nízké náklady. Ušetřené finanční 

prostředky za rozvoj a vzdělávání používají na získávání nových hotových lidí. Na rozdíl od 

organizace „na jedno použití“ je revitalizující organizace podstatně pružnější na reakci vnější 

podmínek. Rozvoj a vzdělávání je propracovanější a složitější. U středních a větších firem 

budou nacházet uplatnění hlavně specialisté na rozvoj a vzdělávání zaměstnanců. 
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2.3.1 Strategie organizačního rozvoje (od organizace k jedinci) 

Pro tento organizační rozvoj je charakteristické soustředění se na změnu fungování celé 

organizace i jejich částí, tzn. týmů, oddělení apod. Charakteristické pro tento rozvoj je společná 

práce na konkrétních problémech při provozu organizace. Měřítkem tohoto rozvoje je zvýšení 

výkonnosti procesů a také zvýšení výkonnosti v celém podniku. [4] 

2.3.2 Strategie rozvoje jednotlivců (od jedince k organizaci) 

Organizace je na dobré úrovni, pokud má odborně připravené jedince. Uplatňuje se zde 

kompetenční model, kdy je zde uplatněno sociální psychologické východisko, ve kterém jsou tři 

hlavní velké skupiny kompetencí: 

- Kompetence pro řešení problému – podstatou je umět se zaměřit na výsledky, mít 

analytické a inovační myšlení, strategie a vize,  

- Interpersonální kompetence – v této kompetenci je třeba zvládnout ovládat 

interpersonální citlivost, týmovou práci, organizační chování, vliv a vedení lidí, a 

v neposlední řadě je třeba ovládat zákaznickou orientaci, 

- Kompetence sebeřízení - hlavní podstatou je integrita, schopnost být otevřený změnám, 

odolnost vůči stresu, zaujetí práce. [4] 

2.3.3 Rozvoj lidských zdrojů 

Rozvoj lidských zdrojů má strategický úkol, a to vytvoření logického, úplného a jednotného 

rámce pro rozvíjení a vzdělávání lidí. Je spousta různých otázek managementu, co podnik 

potřebuje na lidský zdroj rozvíjet. Podle Charváta [6], musíme být přesvědčeni, že rozvoj 

zaměstnanců musí být orientován na výkon a tím pádem je významným příspěvkem 

k úspěšnému plnění cílů firmy. Plány pro rozvoj lidí musí být v souladu s celkovou firemní 

strategií, přičemž je každý jedinec podněcován k maximálnímu možnému rozvoji svých 

dovedností. Organizace uznává potřebu investovat do vzdělávání zaměstnanců a zároveň si je 

vědoma, že hlavní odpovědnost zůstává na jedinci. 

Základní otázkou zůstává, jak můžeme lidské zdroje rozvíjet? Podle Charváta [6] je to možné 

těmito klíčovými složkami: 
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- Učení se, 

- Vzdělávání, 

- Rozvoj, 

- Odborné vzdělávání – výcvik. 

2.4 Definice vzdělávání, učení se, rozvoje 

Vzdělávání – rozumíme tomu jako jednomu ze způsobů učení se, jde o organizovaný a 

institucionalizovaný způsob. Vzdělávací aktivity mají svůj začátek a konec, tzn. jsou diskrétní. 

Při vzdělávání postupujeme ve firmě systematicky. 

Učení se – tento termín zahrnuje více než rozvoj a vzdělávání. Z tohoto důvodu se mluví o učící 

se, nikoliv o vzdělávající se organizaci. Jde o proces změny, kdy je zde zahrnuto nové vědění a 

nové konání. Aniž by o tom někdo věděl, tak se učíme jak organizovaně, tak i spontánně.  

Rozvoj – jde o proces dosahování žádoucí změny pomocí učení. Obsahuje záměr, který je 

důležitou částí ohraničených a neohraničených rozvojových programů. [4] 

Obr. 2.1 Vztah učení, rozvoje a vzdělávání 

 

Učení (se) 

 

 

 

 

Zdroj: [4, str. 31] 

2.5 Metody vzdělávání pracovníků 

Proto, aby podnik dosahoval co největšího rozvoje svých pracovníků, je třeba pečlivě zvážit, 

jaké metody ke vzdělávání svých pracovníků bude třeba používat. Metody jsou rozdílné 

především z proto, zda-li se jedná o malý nebo střední podnik. 

Rozvoj 

      Vzdělávání 
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U malých podniků se jedná o metody používaných ke vzdělávání na pracovišti při vykonávání 

práce, nebo se používají metody ke vzdělávání mimo pracoviště, tzn. distanční metody 

vzdělávání. 

2.5.1 Vzdělávání na pracovišti, při výkonu práce 

Instruktáž při výkonu – jedná se o nejjednodušší způsob zaškolení, zacvičení nového, nebo i 

méně zkušeného pracovníka. Výhodou této metody vzdělávání je, že zkušený pracovník, nebo 

nadřízený předvede pracovní postup, kdy si nový nebo méně zkušený pracovník zkouší 

pracovní postup svým pozorováním zapamatovat a napodobováním si tento pracovní postup 

osvojí při plnění svých pracovních úkolů. Nevýhodou je, že vzdělávání probíhá přímo na 

rušném, hlučném pracovišti a pod tlakem pracovních úkolů. [7] 

Koučování – jde o metodu založenou na vztahu školitele a zaměstnance, tedy dvou lidí a 

používá se k rozvoji individuálních dovedností, znalostí a postojů. [3] Jedná se o vhodnější 

způsob vzdělávání, které obnáší dlouhodobější instruování, vysvětlování a sdělování 

připomínek, také periodickou kontrolu pracovníka ze strany nadřízeného či školitele. Cílem této 

metody je soustavné podněcování a směrování pracovníka k žádoucímu výkonu práce a 

k vlastní iniciativě. Lze tady úzce oboustranně spolupracovat mezi zaměstnancem a školitelem, 

přičemž nevýhodou této metody je taktéž vzdělávání pod tlakem pracovních úkolů. 

Couselling – tato metoda bývá do češtiny překládána jako poradenství. Tato metoda je založena 

na vzájemném konzultování a vzájemném ovlivňování vzdělávaného pracovníka a jeho 

školitele. Vzdělávaný pracovník přináší do vztahu svou aktivitu a iniciativu. Vyjadřuje se ke 

všem problémům své práce i procesu vzdělávání, může předkládat návrhy řešení problémů. 

Mezi ním a školitelem vzniká zpětná vazba, kdy si poskytují vzájemně náměty pro obohacování 

stylu vedení pracovníků. Školitel (většinou se jedná o nadřízeného) si tak zároveň sám 

obohacuje a formuje své schopnosti pracovat s lidmi. Tato metoda je časově náročnější. 

Asistování – ke zkušenému pracovníkovi je přidělen právě vzdělávaný pracovník jako jeho 

pomocník, který mu bude pomáhat při plnění jeho úkolů, díky čemuž se vzdělávaný pracovník 

podílí na práci se stále větší mírou a samostatněji, až dosáhne získání podstatných znalostí a 

dovedností, aby byl schopen práci vykonávat zcela samostatně. 
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Dalšími možnostmi vzdělávání jsou metody pověření práce, kdy je pověřený pracovník pověřen 

splnit školitelem určitý úkol. Rotace práce, která je v poslední době stále používanější metodou, 

zde je vzdělávaný pracovník postupně pověřován úkoly na různých pracovních částech firmy, 

přičemž výhodou této metody je osvojení si širšího okruhu znalostí a dovedností. V poslední 

řadě se využívá metoda pracovní porady, během nichž se účastníci seznamují s problémy, jak 

celé firmy, tak i vlastní práce. Při poradě si pracovníci vyměňují názory, zkušenosti, atd. Je to 

neformální metoda, tzn. může dosti přispět k rozšíření znalostí jak nových tak i méně zkušených 

pracovníků. 

2.5.2 Vzdělávání mimo pracoviště 

Přednášky/instruktáže – jde o zaměření se na zprostředkování faktických informací či 

teoretických znalostí. Rychlost přenosu informace a nenáročnost na podmínky je její velkou 

výhodou. Nevýhodou je pak jednostranný tok informací přijímaných pasivními účastníky. 

Semináře – jde o zprostředkování znalostí. Výhodou této metody od předchozí je to, že zapojuje 

účastníky do diskuze, během níž se objevují nápady a řešení problémů. Účastníci jsou tak 

stimulování k aktivitě. 

Vzdělávání pomocí počítačů (e-learning) – tento způsob vzdělávání může mít nejrůznější 

podoby, od prostého vkládání informačních a vzdělávacích materiálů do firemní počítačové sítě, 

až k promyšleně vytvořenému interaktivnímu multimediálnímu vzdělávacímu programu se 

zpětnou vazbou. Tento způsob vzdělávání je levný a zábavný, proto je stále více oblíbený ve 

firmách. [7] 

Střední podniky mají už systematické způsoby vzdělávání. Mívají vlastní školící zařízení 

s vybavenými učebnami, nebo zařízení sdílené s jinými firmami, přičemž zaměstnávají své 

školící zaměstnance, jedná se tzv. interní školení. U vzdělávání mimo firmu, nebo-li externí 

školení, má mnoho výhod. Jednou z výhod je vedení vzdělávání zkušenými odborníky, 

získávání nejnovějších informací, znalostí a dovedností, seznámení se s nejmodernější 

technikou, možnost výměny svých zkušeností s pracovníky jiných firem, přičemž přinesou do 

firmy nové myšlenky a přístupy. Vzdělávání mimo firmu má také své nevýhody. Jelikož se 

jedná o vzdělávání mimo firmu, je to pro podnik dosti nákladné, kurzy nemusí vždy v plné míře 

vyhovovat potřebám firmy, také můžou být informace obtížně aplikovatelné ve firmě. Příčinou 

může být odlišné vybavení.  
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V poslední době bývá využívána pro vzdělávání svých pracovníků tzv. distanční metoda 

vzdělávání. Jedná se o korespondenční kurzy. Vzdělávaný pracovní dostane soubor učeních 

materiálů, tzn. knihy, interaktivní CD aj. a v předem domluvenou dobu může např. telefonicky 

konzultovat s příslušným školitelem. Tento způsob vzdělávání hradí podnik, nebo se na úhradě 

podílí. Při tomto způsobu vzdělávání není omezena pracovní doba zaměstnance, pracovník se 

vzdělává ve svém volném čase, vzdělávání mívá pro podnik náležitou odbornou úroveň, přináší 

přísun nových myšlenek do firmy. Výhodou pro podnik jsou nižší náklady, než vzdělávání 

mimo firmu. Nevýhodou při tomto způsobu vzdělávání je ztráta bezprostředního kontaktu, 

zpětná vazba mezi zaměstnancem a školitelem, vzdělávání může být ochuzeno, tzn. nemusí 

vždy vycházet z potřeb firmy. [7] 

2.6 Realizace vzdělávací aktivity 

Fáze realizace začíná ještě předtím, než školitel vstoupí do učebny. Jde o přípravnou fázi před 

uskutečněním vzdělávání. Než započne vzdělávání, je třeba předtím zařídit vše potřebné, pro 

plynulý tok. Tzn. například shromáždit všechny potřebné informace, které budou potřeba 

k danému tématu, připravit školící místnost atd. Dochází tzv. k doladění scénáře. 
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Obr.2.2  Místo realizace v cyklu vzdělávaní  
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Zdroj: [4, str. 161] 
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a) profesní příprava školitele 

b) příprava školitele na konkrétní akci 

Školitel se připravuje průběžně a na jednotlivé akce. Standardizovaná řešení jsou příznačná 

podrobným harmonogramem, který je nutné dodržet takřka na minuty. Zakázková řešení mají 

rámcový harmonogram a jasně stanovené cíle. Na každý typ programu je třeba, aby se školitel 

připravoval jinak. Je možné mít i jiného školitele. 

Učební pomůcky 

Slouží většinou ke zvýraznění určité části programu. Hlavní funkcí takového zvýraznění je 

zvýšit zaměstnancům zapamatovatelnost. Mezi tyto pomůcky patří například reminder card, 

nebo-li paměťové karty. Je třeba ovšem hlídat jejich nadužívání, jelikož se může stát, že pak 

jedna začne vytlačovat druhou a mohly by přestat plnit svou funkci, být po ruce, když je 

potřeba. 

Organizační zajištění 

Do organizačního zajištění patří řada dílčích tzv. „mravenčí“ činnosti. Záleží však na tom, zda 

se kurz odehrává přímo v prostředí firmy nebo mimo ni. Jako příkladem „mravenčích“ činností 

je zajištění stravování, ubytování, občerstvení aj. Tyto činnosti můžou být v kompetenci 

personálního oddělení, nebo externí vzdělávací firmy s týmem, na jehož vrcholu stojí školitel. 

Ten se však na organizačním zajištění kurzu většinou nepodílí. 

Doplňkové pomůcky 

Ke kurzu patří nejen školitel, skripta, powerpointová prezentace, ale je potřeba také zajistit 

datavideoprojekci, která umožňuje i promítaní videozáznamů. Je třeba také pamatovat na 

zabezpečení flipchartů, psacích potřeb, jmenovek aj. Řada těchto pomůcek je obsažena 

v kufříku školitele, v němž jsou především hmotné, neelektronické pomůcky, aj. 

Příprava účastníků 

Před každou akcí je nezbytné připravit účastníky na to, co je čeká. Tato příprava nemusí však 

mít jen pasivní charakter. Důležité je upřednostňovat aktivní přípravu účastníků, která 

nezatěžuje organizaci časově, ani nákladově, ale má hodnotu i čtyř hodin výcviku „tváří v tvář“. 
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2.6.2 Vlastní realizace 

Začíná příjezdem školitele na místo konání vzdělávání. Je vhodné, aby školitel přijel minimálně 

jednu hodinu před vlastním zahájením. Je důležité, aby učebna byla připravena podle instrukcí 

předem. Vlastní realizace obsahuje zahájení, monitorování dění a průběhu, vytvoření a 

udržování vysoké úrovně pracovního společenství a řešení nenadálých situací. 

Zahájení 

Během zahájení je důležité účastníky opětovně seznámit s programem vzdělávání a jeho cíli. Je 

podstatné představit také sebe, a to i přes to, že se účastníci měli možnost dozvědět všechny 

informace během komunikace o kurzu. Součástí je také domluva na různých procedurálních 

otázkách včetně oslovování. 

Monitorování dění a průběhu  

Je důležité postupovat podle programu. Nelze však bezezbytku postupovat mechanicky. Školitel 

řídí tempo a rytmus vzdělávání a podle dění střídá jednotlivé aktivity. 

Vytvoření a udržování vysoké úrovně pracovního společenství  

Školitel je zodpovědný za vytvoření aktivního prostředí a za efektivní práci na samotném kurzu. 

V předchozích fázích jsou již položeny základy, například designování kurzu. Školitel dbá na 

to, aby byl schopen zvládnout individuální přístup. Je třeba vytvořit si takové podmínky, aby si 

každý z účastníků mohl zažít pocit úspěchu.  

Řešení nenadálých činností  

Patří zde situace, které se vymykají zadání a předpokládaným reakcím, se kterými designéři 

počítali a zohlednili je v samotném vzdělávací aktivitě. Příkladem nenadálé situace může být 

nevyvážená skladba účastníků, přítomnost rušiče, pasivní účastníci, poznámky vůči 

nepřítomným, nepřesná analýza individuálních potřeb. 

Nevyvážená skladba účastníků – bez ohledu na stanovení skladby účastníků, se na výcviku 

objeví lidé, kteří něco podobného už absolvovali, mají za sebou velkou praxi, oproti jiným 

účastníkům, kteří jsou na svém například prvním výcviku. 
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Přítomnost rušiče – motivací k rušení může být celá řada. Je třeba se však těmto konfrontacím 

vyvarovat. Zapojování rušiče do dění je velmi delikátní záležitostí. Pro rušiče i pro druhé je 

potřeba dát jasnou zprávu, že školitel se nesnaží koupit rušiče tím, že je k němu pozitivní a 

vyzvedává každý jeho příspěvek, který přerámuje do pozitivního vyznění. Tyto strategie jsou 

lehce prohlédnutelné, ale někdy fungují. Další strategie je selektivní ignorace, situace, kdy je 

potřeba na něco nereagovat, ale je třeba si dávat pozor, jelikož ne všechny věci lze nechat bez 

povšimnutí. 

Pasivní účastníci – motivace těchto účastníků může být různá. Může se jednat o opravdový 

nezájem. Je důležité pro další reakci odhalit zdroje pasivity. Jestliže jsou zdrojem pasivity 

obavy, je třeba zvýšit důraz na bezpečné prostředí kurzu, kde je časté místo dělání chyb. 

V případě opravdového nezájmu jsou strategie zapojení různé. Jednou z těchto strategií může 

být nezájem i z druhé strany. Je podstatně důležité ale situaci individuálně vyhodnotit. 

Poznámky vůči nepřítomným – jedná se o poznámky, které naznačují velkou polarizaci v rámci 

firmy. Není však v silách školitele tuto polarizaci vyřešit. Školitel potřebuje sdělit v krátkosti 

svůj názor a snaží se vyjádřit pochopení pro obě strany. Školitel se snaží převést vše do situace 

„zde a nyní“. 

Nepřesná analýza individuálních potřeb – účastníci kurzu mohou být přesvědčení, že problém 

již vyřešili. Upřednostňují proto zaměření na to, co bylo identifikováno jako problém k řešení. 

Pokud se první problém týká problému ve vzájemné komunikaci, který je však vyřešen mezi 

účastníky, druhý problém má ryze odbornou, věcnou podobu. Jednotlivé týmy, nebo účastníci 

naráží při vzdělávací akci na další bariéry. Školitel může v tu chvíli zastavit dění, zreflektovat je 

a sdělit, že je potřeba se odchýlit od programu a vrátit se k problému, který byl považován už za 

vyřešený. Nebo lze také pokračovat dále za uvědomění si, že efektivita nebude. 

2.6.3  Transfer 

V předchozí fázi designování jsou navrženy aktivity, které budou následovat po ukončení 

kurzu. Při kurzu je třeba tento plán tzv. „oživit“ a pohlídat první dny po kurzu. 

Databanka know-how – v průběhu výcviku vznikají různé poznatky, které je důležité zachytit a 

nespoléhat se jen na to, že každý, kdo něco objevil, s tím také odjede a bude pomýšlet na to, jak 

to využije v praxi. Ve výcviku se věnuje prostor pro opakovanou nebo znovu uvědomovanou 



 

19 

formulaci poznatků. Je potřeba vše zapsat. Tato zpráva se může stát posléze součástí závěrečné 

zprávy apod. 

Fotodokumentace a další záznamy – fotodokumentace může být součástí databanky. Fotí se 

výsledky práce, především flipchartové zápisy. Takto lze pracovat také s videozáznamem. Je 

potřeba však získat souhlas všech lidí, kteří se budou na záznamu objevovat. Videozáznam má 

potenciál vyvolávat zážitky a s nimi oživovat dění s poznatky. 

Zakotvení efektů organizovaného učení (vzdělávání) – většina účastníků je po kurzu 

motivována k tomu, aby si získané znalosti a dovednosti ověřila a vyzkoušela v praxi.  Pokud to 

tak neudělají v nejbližším týdnu, převážně 80 % účastníků to již nezkusí. Účastník může 

podpořit transfer znalostí a dovedností po skončení kurzu několika způsoby: 

a) realizuje domácí úkol, 

b) přednáší svým kolegům s nastíněním možných aplikací, 

c) provádí krátký workshop, 

d) využívá sérii krátkých výcvikových bloků, 

e) díky inspiraci se snaží vytvořit kurz, který bude reflektovat specifické podmínky, 

f) zpracovává projekt, který bude zhodnocovat přínos kurzu. 

Způsobů podpory tranferu je možné vymyslet více. Kurz však účastník nemůže zakončit 

odjezdem, nebo vyplněním dotazníku spokojenosti. Manažerova odpovědnost je podíl na 

transferu, tím pádem má s účastníkem kurzu má těsnější kontakt. [4] 

2.7 Zpětná vazba a efektivita firemního vzdělávaní 

Cílem zpětné vazby je především zvýšením pracovního výkonu, ale také výsledků a následné 

uspokojení a rozvoj. [5] Je nezbytné vědět, v jaké míře designovaná a realizována vzdělávací 

aktivita naplnila svůj cíl. Podstatnou částí zpětné vazby je informovanost, tzn. je potřeba vědět, 

koho a jak budeme seznamovat s výsledky hodnocení vzdělávací aktivity. 
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Jak tvrdí Hroník, zpětná vazba o efektivitě vzdělávacích aktivit je snad nejdůležitější částí 

z celého cyklu. [4, str. 176] Mnohdy nelze říct, jak je který vzdělávací program efektivní a jak se 

projevuje v pracovních výsledcích.  

2.7.1  Problematika měření 

Spokojenost vzdělávacích aktivit je daleko lépe měřitelná než vliv vzdělávacích aktivit na 

výsledky. Účastník kurzu je vždy v roli zákazníka. Každý školitel, školící firma, či vzdělávací 

agentura potřebuje, aby se zákazník vracel. V personalistice se stěží obhajuje pokračování 

kurzu, který je hodnocen účastníky jako ztráta času. Na druhou stranu je také známo, že řízení 

s veřejným míněním, nikdy nevedl žádnou společnost k nadprůměrné výkonnosti. Proto, aby 

byl efekt vzdělávací aktivity měřen, je potřeba balancovat mezi mnohdy iracionálním jako je 

například hodnocení spokojenosti a zároveň něčím faktickým, co je v málo výlučném vztahu 

k vzdělávací aktivitě, například obratem.  

2.7.2  Systém metod měření 

Metody můžeme nejčastěji dělit podle toho, zda následující bezprostředně po vzdělávací 

aktivitě nebo až po určitém odstupu, a podle toho, zda-li je autorem hodnocení samotný 

účastník nebo někdo „zvenčí“. Hodnocení může být ve formě „tužka-papír“ nebo v elektronické 

podobě. 

Známým členěním metod měření je model, který vychází z Kirkpatrickova příspěvku. 

- Úroveň reakce (např. dotazníky spokojenosti aj.) 

- Úroveň učení (např. testování znalostí) 

- Úroveň chování (zhodnocení dovedností) 

- Úroveň výsledků (měření dopadu vzdělávání do reálné výkonnosti) 

- Úroveň postojů 

Metody měření efektivity se překrývají s metodami identifikace, což je zcela samozřejmé a 

pochopitelné. 
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2.7.3  Metody dle autorství hodnocení a časového horizontu 

Autorem hodnocení může být buď subjekt – samotný účastník vzdělávací aktivity, nebo objekt 

– pozorovatel, který se vzdělávací aktivity neúčastnil. 

Tab. 2.1. Matice metod měření dle autorství a časového horizontu  

 Horizont hodnocení 

Krátkodobý Dlouhodobý 

H
od

no
ce

ní
 

Subjektivní 

(hodnotí sám účastník) 

Hodnocení spokojenosti 

dopis sobě a lektorovi. 

Autofeedback, rozvojový plán 

(část), 360° zpětná vazba 

(sebehodnocení). 

Objektivní 

(hodnotí pozorovatel) 

Test-retest, případové studie, 

mystery shopping. 

Rozvojový plán (část), 

hodnocení nadřízeným, 

mystery shopping, 360° 

zpětná vazba (hodnocení 

druhými), trend výsledků, 

benchmarking. 

Zdroj:[4, str. 178] 

Krátkodobý časový horizont má danou horní hranici zpravidla jednoho měsíce. Dlouhodobý 

časový horizont má tuto hranici delší, nejčastěji s tří- až šestiměsíčním odstupem. Této hranice 

se dosahuje nejčastěji u rozsáhlejších vzdělávacích projektů. 

Z každého hodnocení aktivity byl vybrán jeden způsob hodnocení. 

2.7.4  Subjektivní hodnocení  

Jedná se o hodnocení samotnými účastníky vzdělávací aktivity. Hodnocení může následovat 

hned po realizaci vzdělávací aktivity nebo s určitým časovým odstupem. Hodnocení s kratším 

časovým odstupem mají svým charakterem nejblíže k průzkumu veřejného mínění. Mezi tuto 

metodu řadíme dotazník spokojenosti a dopis sobě a lektorovi. 
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Dotazník spokojenosti – jedná se o nejvíce rozšířenou metodu s kratším časovým odstupem. 

Zpravidla se jedná o zhodnocení spokojenosti s kurzem. Toto hodnocení je nezbytné, neboť 

s úrovní přírůstku znalostí a dovedností lze poměrně dobře předvídat míru transferu znalostí a 

dovedností do vlastní práce, kterou lze zjistit s delší perspektivou. [4] 

Dotazníky spokojenosti mají většinou tuto strukturu: 

a) užitečnost a potřebnost vzdělávací aktivity, 

b) působení lektora (jeho odborné a didaktické kvality), 

c) dynamika vzdělávací aktivity (výstavba kurzu, jeho rytmus), 

d) kvalita výukových materiálů a vhodnost užití didaktických pomůcek, 

e) prostředí kurzu (učebna pro vzdělávání) 

f) organizační zajištění (stravování, ubytování apod). 

S delším časovým odstupem je reflexe hlubší a kritičtější. Mezi nejrozšířenější metody 

subjektivního hodnocení s delším časovým odstupem patří rozvojový plán, sebehodnocení 

v zpětné vazbě a autofeedback. Zaměříme se na rozvojový plán a autofeedback. 

Rozvojový plán obsahuje část sebehodnocení, kde účastník sleduje v dané oblasti, míru plnění 

přírůstku nových znalostí, dovedností a jejich uplatňování v praxi. Tento přírůstek 

dokumentujeme nejen číselně, ale především konkrétními příklady. Dále identifikuje zdroje a 

bariéry. 

Autofeedback je metoda, kdy si účastník kurzu po určité době (půl roku až rok) poskytuje 

zpětnou vazbu sám sobě. Předmětem této zpětné vazby je vyhodnotit vztah změny a kvality 

osobního přispění a profesního a osobního rozvoje. 

2.7.5 Objektivní hodnocení 

Objektivním hodnocením je myšleno hodnocení druhými lidmi. Kteroukoliv změnu 

v souvislosti se vzděláváním je třeba strukturovat podle hierarchického modelu znalosti – 

dovednosti – praktické aplikace. K jakékoliv změně je třeba mít nejdříve určitou poznatkovou 
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základnu. Základna je nezbytná pro osvojení nových dovedností. Změna na úrovni výkonu 

práce je pak dána transferem nových získaných znalostí a dovedností. [4] 

Podle Hroníka [4] ke každé hierarchické úrovni změny náleží různé metody objektivního 

měření.  

Obr. 2.3 Hierarchie změny  

 

Nové znalosti    Pretest-retest, případová studie 

 

Nové dovednosti   Projekt, assignment, Development Centre 

 

Praktické aplikace   Rozvojový plán (index), 360 ° zpětná vazba 

 

Zdroj: [4, str. 183] 

Pretest – retest a případovou studii využívané, když je předpokládaná změna na úrovni znalostí. 

Projekt, assignment a assessment centre využíváme při změně na úrovni dovednosti a zbyté 

metody při praktické aplikaci.  

Pretest – retest využíváme při zahájení školení a tři až sedm dní po skončení školení, kdy je 

účastníkům zadán znalostní test.  

Případová studie je především vhodná u výcviku soft skills. Lze ji ale také použít u testování 

znalostí, jaké optimální řešení nabídnout osobě, která je zainteresovaná v dané situaci. Pro 

vyhodnocování případových studií lze připravit jednotné schéma pro vyhodnocování.  

Projekt využíváme například v situacích, kdy je třeba rozpracovat problém do konkrétního 

postupu řešení, včetně formulace implementačních postupů, kterými pracovník demonstruje, 

které dovednosti jsou pro zdárnou realizaci nezbytné.  
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Assignment se používá, pokud chceme analyzovat problém a hledáme východiska k řešení. 

Demonstruje představu, jak se v řešení uplatní znalosti a dovednosti.   

Při 360° zpětné vazbě hodnotí kolegové, nadřízení i podřízení změnu ve výkonu a pracovním 

chování. Snaží se tuto změnu co nejvíce operacionalizovat a popsat zdroje této změny. [4] 
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3 Charakteristika společnosti 
 

Pro zpracování práce byla vybrána společnost Continental Automotive Czech Republic, s. r.o. 

dceřiná společnost Continental AG. Název firmy Continental již není dnes synonymem pouze 

pro pneumatiky, ale je i předním dodavatelem elektronických a elektrických výrobků pro 

automobilový průmysl.  

Společnost má celosvětově téměř 150.000 zaměstnanců. V 36 zemích světa se nachází více 

než 200 lokací, vývojových center a testovacích okruhů. To vše činí z Continentalu pátého 

největšího světového dodavatele automobilového průmyslu. 

V České republice působí Continental od roku 1994. Závody se nacházejí v Brandýse nad 

Labem, Frenštátě p.R, Adršpachu, Jičíně, Otrokovicích  a od roku 2006 nově i v Trutnově. 

Continental Automotive v České republice zaměstnává téměř 12 000 pracovníků. 

Firma Continental Automotive Czech Republic, s. r. o. ve Frenštátě pod Radhoštěm se stala 

součástí společnosti Continental v lednu roku 2008. Dříve Siemens VDO Automotive, poté 

Continental Automotive Systems Czech Republic a od 1. 10. 2012 Continental Automotive 

Czech Republic, s. r. o., pokračuje i s novým majitelem ve svém výrobním programu, který se 

specializuje na výrobu elektroniky a mechatroniky pro automobilový průmysl. Od roku 2003 

buduje také vývojové kapacity v oblasti senzorů a řídících jednotek motorů. 

3.1 Historie závodu 

Leden 1995 - rozhodnutí o výstavbě nového závodu Siemens ve Frenštátě p. R. 

Květen 1995 - závod  oficiálně registrován jako výrobní jednotka a do závodu jsou přijímáni 

první zaměstnanci. 

Květen 1996 - otevřena nově vybudovaná výrobní hala, start výroby. 

Březen 1997 - závod certifikován podle normy ISO 9001. 

Únor 1998 - závod certifikován podle normy VDA 6.1. 

Březen 1998 - závod hodnocen společností Ford a získává "Q1 Award". 

Červen 1998 - závod certifikován podle normy ISO 14001. 
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Červen 1999 - zahájena výstavba druhé výrobní haly. 

Prosinec 1999 - registrována samostatná společnost Siemens Automobilové systémy s.r.o. 

Květen 2000 - otevření druhé výrobní haly, start výroby. 

Duben 2001 - spojení společností Siemens Automotive a VDO Manesmann, vzniká Siemens 

VDO Automotive. 

Listopad 2002 - výroba bílého zboží převedena do Rakouska, závod ztrácí 30 % výrobní 

náplně.                                                   

Květen 2003 - zahájena výroba pro divizi Senzory. 

Říjen 2003 - závod reorganizován, zavedena struktura "focus factory". 

Duben 2004 - závod certifikován podle normy TS 16949:2002. 

Leden 2005 - otevřeno nové Centrum strategických služeb. 

Prosinec 2007 - potvrzení fúze společností Siemens VDO a Continental antimonopolním 

úřadem. 

Leden 2008 - zahájení výroby pod značkou Continental 

Říjen 2012 – vznik jedné entity v České republice a to Continental Automotive Czech 

Republic, s. r. o. 

3.2 Výroba 

Ve Frenštátě p. R. je výroba soustředěna do pěti divizí orientujících se na: 

- elektronické řídicí systémy karoserií  

- elektronické řídicí systémy motorů automobilů  

- elektronické řídicí systémy přístrojových desek  

- teplotní, tlakové, hladinové a rychlostní senzory  

Pro divizi SN se ve Frenštátě p. R. nachází vývojové centrum pro nové výrobky.  
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Areál společnosti Continental Automotive Czech Republic, s. r. o. Frenštát se rozkládá na 

ploše o celkové výměře 28.600 m². Výrobní plochy zabírají 40% celkového rozměru, dalších 

40 % je obsazeno prostory pro kanceláře a laboratoře a zbylých 20% je určeno pro sklady. 

Jako vývojový partner automobilových producentů vyrábí Continental Automotive Czech 

Republic, s. r. o. Frenštát široké spektrum produktů souvisejících s pohonem, elektronikou 

motorů a palivovými systémy. Tyto výrobky zároveň zlepšují výkon motorů a redukují emise.  

Z důvodů rozšiřování společnosti po České republice hledají do všech závodů schopné a 

spolehlivé zaměstnance se zájmem podílet se na rozvoji automobilového průmyslu. 
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4 Analýza současné situace  

Ve Frenštátě p. R je zaměstnáno k 31. 12. 2012 2551 pracovníků (včetně kmenových, 

brigádníků, dohod o provedení činnosti a agenturních pracovníků) z čehož 1755 pracuje na 

pozici dělníků a 796 míst je obsazeno zaměstnanci se zařazením THP. Jelikož se jedná o 

společnost zaměřenou na výrobu v oblasti elektronických výrobků pro automobilový průmysl 

s vlastním vývojem, jsou specialisti, ale i samotní výrobní dělníci, v tomto oboru nezbytní.  

Pozn: počty pracovníků jsou aktuální k 3. 1. 2013 

Obr. 4.1 Struktura podniku podle pohlaví 

 
 

4.1 Charakteristika a analýza systému vzdělávání zaměstnanců ve firmě 

V této části práce bude věnována pozornost charakteristice systému vzdělávání zaměstnanců 

ve společnosti. Je třeba vycházet ze současné praxe a charakteristiky fungování systému 

vzdělávání zaměstnanců. Za pomoci dotazníku je zpracována analýza jednotlivých odpovědí 

na otázky a následně vytvořena grafická a slovní interpretace. 

4.1.1 Vzdělávání a osobní rozvoj ve firmě 

Celý tento proces je ve firmě popsán interní procedurou. Jejím cílem je stanovit pravidla 

postupu při vzdělávání a to sestavení, schválení, realizaci a vyhodnocení programu vzdělávání 

a osobního rozvoje kmenových zaměstnanců a agenturních pracovníků. 
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Nástup nového pracovníka 

Při nástupu do zaměstnání musí každý pracovník absolvovat soubor povinných vstupních 

školení, který je součástí Příkazu ředitele „Katalog interních a zákonných školení pracovníků 

FST“ (dále jen příkazu ředitele) pro daný obchodní rok. Z každého vstupního školení je 

vystaven záznam o provedení vstupního školení v podobě prezenční listiny. 

Nový pracovník absolvuje rovněž nástupní školení BOZP a PO na pracovišti, které provádí 

přímý nadřízený pracovníka, mající platné školení vedoucích pracovníků. Provedení školení 

BOZP potvrdí přímý nadřízený svým podpisem v „Zápisníku bezpečnosti práce“. Součástí 

tohoto školení je i seznámení s riziky na pracovišti, seznámení pracovníků, do jaké kategorie 

je jím vykonávaná práce zařazena, s organizací požární ochrany na pracovišti. 

Pro pracovníky, kteří nastupují na THP pozice, je navíc vypracovaná „integrační dohoda“, 

která je specifická pro dané pracovní místo a která má stanovit aktivity potřebné pro zaškolení 

a zapracování zaměstnance v prvních šesti měsících od nástupu. Za vystavení formuláře a 

předání na personální oddělení je zodpovědný nadřízený pracovník. 

Zaškolení a trénink v tréninkovém centru (TC) THP pracovníků a pracovníků na 

dělnických pozicích 

Po nástupním školení absolvují všichni pracovníci (na THP a dělnických pozicích – kmenoví i 

agenturní) zaškolení a trénink v tréninkovém centru. 

Zaškolení THP pracovníků 

Pracovníci nastupující na THP pozice absolvují školení v TC, které se skládá ze dvou částí. 

Všeobecná část je zaměřena na seznámení pracovníka s firmou, s činnostmi, procesy, 

strukturou, apod. (délka 2 dny pod vedení pracovníka HR), specifická část s obsahem 

závislým na pozici, pro kterou byl nový THP pracovník přijat (délka 1-14 dní, za organizace 

je zodpovědný vedoucí). Obsah tohoto školení je dán „tematickým plánem“ a „kontrolním 

seznamem zaškolení THP pracovníka“. Záznam o proškolení je veden v „kontrolním seznamu 

zaškolení THP pracovníka“ a je uložen v osobní kartě. 

Toto školení je pro nové příchozí zaměstnance velmi přínosné, a to proto, že se nejen setkají 

celistvě s firmou a organizací, ale rovněž navážou kontakty s novými pracovníky napříč 
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závodem, což ve velkém usnadní integraci těchto pracovníků. Rovněž na školení obdrží 

potřebné kontakty, které jim opět usnadní budoucí práci. 

Zaškolení pracovníků na dělnických pozicích 

Pracovníci na dělnických pozicích absolvují po nástupu 14-ti denní zaškolení, kde získají 

mimo jiné i základní informace o firmě a o procesech. Hlavní částí celého tréninku je 

zaškolení na procesy ve výrobě, na práci na jednotlivých pracovištích a obsluhu všech 

technologií, pro které byli pracovníci přijati. Celé toto školení probíhá pod dohledem 

„dílenského školitele“, který nejen pracovníka zaškolí, ale také dohlíží nad správností 

vykonané práce. 

V průběhu celého zaškolení píší pracovníci jak průběžné, tak závěrečné testy, které přispívají 

k rozhodnutí, zda je již pracovník připraven k práci ve výrobě. Součástí tohoto tréninku je 

rovněž doporučení/nedoporučení k práci ve výrobě. V případě nedoporučení z TC, 

nevyhovujících výsledků testů či neschopnosti pracovat ve výrobě je s pracovníkem rozvázán 

pracovní poměr. 

4.1.2 Tvorba plánu školení 

Plán školení se ve firmě Continental Automotive Czech Republic, s. r. o. ve Frenštátě p. R. 

tvoří jeden krát ročně a to vždy po ukončení ročních hodnotících pohovorů se zaměstnanci. 

Plán školení je fixní a v průběhu roku se mění pouze při příchodu nového zaměstnance či 

přesunu zaměstnance z pozice na pozici. Výjimkou jsou samozřejmě úpravy při změně 

ekonomické situace.  

Pro plán školení byl v roce 2013 vytvořen nový systém, který ve firmě nazývají FRENSYS - 

Frenštátský systém školení. Do doby než byl informační systém spuštěn, byla veškerá 

administrace a organizace školení řešena prostřednictvím tabulek v programu Microsoft 

Office Excel. Od roku 2006, kdy bylo založeno tréninkové centrum, vzniklo přibližně cca 200 

nových interních školení, jejichž organizace nebyla prostřednictvím dokumentů v Microsoft 

Office Excel únosná. I když byly tyto soubory v Microsoft Office Excel dobře propracované, 

rozhodla se společnost vytvořit informační systém, který již zvládá celý proces organizace a 

administrace školení a to tvorbu plánu, přihlašování na školení, zaplánování školení 

účastníkům přímo do kalendáře, hodnocení školení a hodnocení efektivity.  
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Školení jsou rozdělena na interní, zákonná a externí, kde se zákonná a externí k sobě vážou 

potřebné finanční zdroje. 

Tento nový nástroj usnadní práci nejen pracovníkům personálního oddělení, ale hlavně 

účastníkům školení a jejich vedoucím při vyhledávání a přihlašováním se na požadovaná 

školení.  

4.2 Realizace vzdělávacího programu 

Vzdělávací program je realizován na základě schváleného plánu školení. Nadřízený pracovník 

je zodpovědný za účast pracovníka na vzdělávacím opatření. 

4.2.1 Interní vzdělávání 

Interní vzdělávací opatření jsou prováděna na základě schváleného plánu školení v souladu 

s příkazem ředitele a plánů TC. Interní vzdělávání se ve firmě začalo rozvíjet vznikem TC, 

kde mezi první školení, které byly organizovány, bylo například školení na kvalitu (například 

7 nových nástrojů řízení kvality, statistické nástroje kvality, aj.) a štíhlou výrobu 

(optimalizace výroby, Kanban, S5 aj.). Postupem času (do dnešního dne) bylo vytvořeno 

okolo 200 interních školení, které jsou dle potřeb organizovány či pozastavovány.  

Vznikly matice školení pro konkrétní pozice, například plánovače kvality, plánovače výroby, 

logistiky, či průmyslové inženýry, které popisují a přesně definují, kterými interními 

školeními musí nový člověk od nástupu do 1 roku na dané pozici projít (například školení 

bezpečnosti výrobku a odpovědnosti za výrobek, pořizování nových zařízení, balení a export 

výrobku, elektronické součástky, jejich závady apod.). Školení vydefinovaná v rámci TC 

nejsou samozřejmě jen pro nové zaměstnance, ale také pro stávající zaměstnance. Za 

zaplánování všech potřebných interních školení je zodpovědný vedoucí, který toto provede do 

plánu školení pro daný obchodní rok.  

Interní školení jsou prováděna interními lektory. Jedná se o pracovníky, kteří jsou specialisti 

v daném oboru a znalosti a dovednosti dané problematiky předávají dál. Specialisti se v tomto 

případě rozumí pracovníky, kteří jsou zařazeni například do vedoucích pozic, z pozic 

specialistů nebo i THP. Firma se snaží, aby všichni tito interní školitelé nestavěli své kurzy 

pouze na praktických dovednostech, ale aby také uměli tyto znalosti a dovednosti předávat 

dále. A proto se snaží proškolit tyto lektory na interní specialisty. V současné době je okolo 
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90 % těchto lektorů proškoleno prostřednictvím externí agentury na kurz školitele – lektor, 

který je akreditován Ministerstvem školství ČR.   

Jelikož si firma váží práce těchto lektorů, motivuje je finanční částkou za každou odškolenou 

hodinu. Maximálně však ve výši 15-ti odškolených hodin měsíčně. V případě že odškolené 

hodiny převýší tento počet hodin, již nejsou lektorům hrazeny. Toto je pravidlo, se kterým je 

každý lektor ztotožněn a souhlasí s ním.  

4.2.2 Externí vzdělávání 

U externích školení provede personální odbor na základě plánu školení poptávkové řízení u 

dodavatelů vzdělávacích opatření a z nabídek provede výběr. Po ukončení výběru dodavatele 

a stanovení přesného termínu realizace informuje příslušného pracovníka. Následně vystaví 

personální odbor požadavek na objednávku na vzdělávací opatření v CEOSu (interní 

objednávkový systém). Tento požadavek pošle na odbor nákupu, vedoucímu příslušného 

odboru a controllerovi ke schválení. Pokud požadovaná externí vzdělávací opatření mohou 

provést pracovníci závodu, neplatí výše uvedený postup. Zde je tady viditelné, že se firma 

snaží převádět externí školení na interní  pokud je to možné. 

Specifická externí školení, např. školení na stroji dodavatelskou firmou, si domlouvají 

pracovníci sami, a to z důvodu potřeby přesně specifikovat náplň školení s dodavatelem 

vzdělávacího opatření. Bylo by nelogické, aby v tomto případě personalista působil jako třetí 

osoba, která by potřebné detaily zjišťovala. U specifických externích školení je personální 

oddělení informováno až po oslovení dodavatele jeho výběru.  

V roce 2012 firma využila okolo 45 externích agentur, kde jedna agentura školila i několik 

samostatných témat.  

4.2.3 Zákonná školení 

Do této skupiny spadají všechna školení, která musí zaměstnanci absolvovat z důvodu splnění 

zákonných požadavků. Ať už se jedná o školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

požární ochrany, ochrany životního prostředí, tak do této kategorie spadají i školení na řízení 

motorových vozíků, řízení služebních automobilů, popřípadě první pomoci.  

4.2.4 Dokumentace vzdělávacích opatření 

Každé realizované vzdělávací opatření musí být evidováno. 



 

33 

4.2.4.1 Evidence interních vzdělávacích opatření 

Evidence interních vzdělávacích opatření se řídí příkazem ředitele platným pro daný obchodní 

rok tak, aby byla v souladu s platnou legislativou a interní potřebou vzdělávání. Pracovník 

potvrdí svou účast na školení nebo tréninku podpisem prezenční listiny, případně jiného 

předepsaného záznamu o provedeném školení, které předkládá školící pracovník nebo 

personální odbor. 

Školitelé a personální odbor jsou povinni dodržovat předepsaný způsob dokumentace. 

Personální odbor eviduje tato vzdělávací opatření ve FRENSYS a v programu SAP na základě 

podkladů dodaných školitelem. 

4.2.4.2 Evidence externích vzdělávacích opatření 

Externí vzdělávací opatření eviduje personální odbor na základě předložení certifikátu, 

osvědčení či jiného dokumentu potvrzujícího účast. Pokud účastník vzdělávacího opatření 

žádný z těchto dokladů neobdrží, podepíše o své účasti na školení formulář „Místopřísežné 

prohlášení“. Za předložení tohoto dokladu personálnímu odboru je zodpovědný účastník 

vzdělávacího opatření nejpozději do 5-ti dnů po ukončení vzdělávacího opatření. Personální 

odbor ukládá kopii (certifikátu, osvědčení apod.) do osobní karty pracovníka. Na základě 

předložených dokumentů provede personální odbor záznam o účasti pracovníka na 

vzdělávacím opatření na formuláři „záznam o vzdělávání zaměstnance“, který je uložen 

v osobní kartě pracovníka. Na tomto formuláři jsou zaznamenána všechna externí vzdělávací 

opatření. 

Cílem personálního oddělení pro rok 2013 je odbourat výše uvedenou evidenci, která je 

administrativně náročná, a zahrnout toto do informačního systému FRENSYS. 
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4.3 Analýza dotazníkového šetření 

Dotazníkové šetření ve společnosti Continental Automotive Czech Republic, s. r. o. ve 

Frenštátě p. R. je prováděno mezi zaměstnanci, kteří se zúčastnili jak interního, tak externího 

školení a to vždy po školení. Dotazníkové šetření se u externího školení zasílá elektronickou 

poštou a u interního školení je vyplňováno vždy po skončení daného školení, a to proto, že 

interní školení je konáno v areálu závodu a je tedy jednoduché zajistit získání těchto 

dotazníků zpět. Dotazníky externího a interního školení mají téměř stejné otázky. U interního 

školení jsou přidány ještě doplňující otázky a to z toho důvodu, že jsou tato školení 

realizována interními lektory, jejichž školení chce firma hodnotit z více pohledů.  

Účelem dotazníku je zjistit názor pracovníků na lektora, a také na prostředí, kde školení 

probíhá. Dotazník je proto rozdělen na dva sektory. Na hodnocení lektora a na hodnocení 

prostředí. 

Po provedení a obdržení hodnocení od všech účastníků školení se vypracuje souhrnný průměr 

z hodnocení lektora a prostředí. Jedná se tak z důvodu hodnocení dodavatele externího a 

interního vzdělávaní. Jedná se mimo jiné o ukazatel, který je nezbytný dokládat při 

certifikačních auditech. 

Hodnocení je prováděno na základě bodové hodnotící škály od 1-6, kde 1 je nejnižší možné 

hodnocení a 6 nejvyšší hodnocení. Pro analytickou část bylo zvolené poslední ukončené 

období, a to rok 2012. Pro zpříjemnění času při hodnocení interního školení si mohou 

zaměstnanci vybrat, jestli budou k příslušným otázkám zapisovat hodnotící škály od 1-6, nebo 

své hodnocení vyjádří pomocí smajlíků. 
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4.3.1 Hodnocení kurzu 

Otázka č. 1: Obsah kurzu 

Zde mají účastníci možnost vyjádřit se, zda byl obsah kurz dle jejich představ, popřípadě co 

doporučují změnit. Vždy totiž mají možnost pomocí dotazníku vyjádřit svůj názor na 

hodnocenou oblast. 

Graf 4.1 Hodnocení obsahu kurzu externího vzdělávacího kurzu 

 

Graf 4.2 Hodnocení obsahu kurzu interního vzdělávacího kurzu 
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Otázka č. 2: Kvalita získaných znalostí 

Člověk přichází na školení vždy s nějakým očekáváním získání nových informací, dovedností 

a znalostí. Proto i tato oblast je třeba zkoumat a zjišťovat, zda bylo školení v tomto směru 

přínosné. 

Graf 4.3 Hodnocení kvality získaných znalostí z externího vzdělávacího kurzu 

 

 

Graf 4.4 Hodnocení kvality získaných znalostí z interního vzdělávacího kurzu 
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Otázka č. 3: Forma kurzu 

Při vzdělávání dospělých je forma kurzu jedna z nejpodstatnějších částí. V současné době již 

nejsou lidé ochotni akceptovat kurz typu přednáška, výklad apod. Současná doba již vyžaduje 

kurzy zaměřené na případové studie, provázanost s praxí nebo sdílení zkušeností ať už 

z jiných firem, případně oddělení. 

Graf 4.5 Hodnocení formy kurzu u externího vzdělávacího kurzu 

 

Graf 4.6 Hodnocení formy kurzu u interního vzdělávacího kurzu 
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Otázka č. 4: Míra naplnění očekávání 

Každý zaměstnanec očekává od kurzu naplnění svých potřeb. Tzn., že zaměstnanec očekává 

od kurzu získání nových informací pro zdokonalení svých dovedností a znalostí, které využije 

při svém zaměstnání ve firmě. 

Graf 4.7 Hodnocení míry naplnění očekávání u externího vzdělávacího kurzu 

 

Graf 4.8 Hodnocení míry naplnění očekávání u interního vzdělávacího kurzu 
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Otázka č. 5: Prostředí 

I když kurz bude kvalitní na sto procent a bude vyhovovat ve všech směrech, může se stát, že 

špatně zvolené a přizpůsobené prostředí sníži kvalitu kurzu na nulu. Toto již velmi jasně 

popsal Maslow ve své pyramidě potřeb. 

Graf 4.9 Hodnocení prostředí u externího vzdělávacího kurzu 

 

Graf 4.10 Hodnocení prostředí u interního vzdělávacího kurzu 
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Doplňující otázky u interního vzdělávaní 

Otázka č. 6: Rozsah získaných znalostí 

Graf 4.11 Hodnocení rozsahu získaných znalostí u interního vzdělávacího kurzu 

  

Otázka č. 7: Celkový dojem z kurzu 

Jelikož interní školení patří mezi školení, které může firma ve velkém ovlivnit (ve všech dříve 

hodnocených bodech) zajímá firmu celkový dojem ze školení a to proto, že právě tento 

ukazatel může zvýšit popřípadě snížit zájem o toto školení napříč firmou. Pokud je školení 

dobře nastavené, školení se „prodává“ v rámci firmy samo. 

Graf 4.12 Hodnocení celkového dojmu z kurzu z interního vzdělávacího kurzu 
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4.3.2 Hodnocení lektora 

Otázka č. 1: Osobnost lektora 

Rovněž osobnost lektora patří mezi podstatné „symboly“ školení. Lektor musí mít charisma, 

musí si umět udržet pozornost, a umět pracovat s účastníky školení. U interních školení je 90 

% školitelů certifikováno ministerstvem školství na školitele. 

Graf 4.13 Hodnocení osobnosti lektora u externího vzdělávacího kurzu 

 

 

Graf 4.14 Hodnocení osobnosti lektora u interního vzdělávacího kurzu 
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Otázka č. 2: Srozumitelnost výkladu 

Jedná se o hodnocení samotného výkladu lektora. Zda-li zaměstnanec od lektora na kurzu 

pochopil dané téma kurzu. 

Graf 4.15 Hodnocení srozumitelnosti výkladu u externího vzdělávacího kurzu 

 

Graf 4.16 Hodnocení srozumitelnosti výkladu u interního vzdělávacího kurzu 
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Otázka č. 3: Reakce na dotazy 

Pokud nebude lektor schopen odpovídat a reagovat na dotazy, může být školení pro účastníky 

velmi nepřínosné. Pokud nebude účastníkům odpovězeno na otázky, které je trápí a na které 

chtějí znát odpověď, sníží se rázem přínos celého školení. Každý lektor, který školí danou 

oblast, musí být schopen kdykoliv na dané otázky účastníků reagovat. 

Graf 4.17 Hodnocení reakce na dotazy u externího vzdělávacího kurzu 

 

Graf 4.18 Hodnocení reakce na dotazy u interního vzdělávacího kurzu 
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Otázka č. 4: Znalosti lektora 

Jedná se o hodnocení znalostí a schopnosti lektora vysvětlit danou problematiku účastníkům 

školení. 

Graf 4.19 Hodnocení znalostí lektora u externího vzdělávacího kurzu 

 

Graf 4.20 Hodnocení znalostí lektora u interního vzdělávacího kurzu 
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Doplňující otázky u interního vzdělávaní 

Otázka č. 5: Úroveň vystupování 

Graf 4.21 Hodnocení úrovně vystupování lektora – interní vzdělávací kurz 

 

Otázka č. 6: Hodnocení integrace účastníka (s jakými pocity odcházíte) 

Každý zaměstnanec má své základní potřeby. Tzn. že zaměstnanec očekává od kurzu získání 

nových informací pro zdokonalení svých dovedností a znalostí. Pokud zaměstnanec bude 

odcházet z kurzu s pocitem neuspokojení svých potřeb, toto hodnocení může celkově ovlivnit 

konečné souhrnné hodnocení vzdělávání.  

Graf 4.22 Hodnocení integrace účastníka u interního vzdělávacího kurzu 
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Na základě hodnocení lektora a kurzu byl vypočítaný průměr za celou vzdělávací činnost. 

Výsledky na základě tabulek byly vloženy do grafů a porovnání mezi externím a interním 

vzděláváním. 

4.3.3 Souhrnné hodnocení externího a interního vzdělávání 

Souhrnné hodnotící číslo, a to jak u externího tak i u interního vzdělávání, nám ukazuje, jak 

probíhal celý kurz, podle zaměstnanců. Jedná se o průměr z hodnocení kurzu a lektora 

zaměstnanci.  

Graf 4.23 Souhrnné hodnocení vzdělávacího opatření 
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5 Návrhy a doporučení 

Na základě informací získaných z analýzy a z dotazníkového šetření je možno firmě 

Continental Automotive Czech Republic, s. r. o. ve Frenštátě p. R. doporučit určité změny ve 

vzdělávání svých zaměstnanců. 

Z výsledků jednotlivých kritérií hodnocení externích školení bylo zjištěno, že například 

kvalita získaných znalostí, z hodnocení kurzu, v průměru odpovídá hodnotě 5,38 bodů z 6 

možných. Nejnižší hodnocení mělo hodnocení prostředí, průměrná hodnota z 6 bodů byla 5,2 

a míra naplnění očekávání, kdy průměrné hodnocení ukázalo hodnotu 5,35 z možných 6 bodů. 

Z hodnocení lektora je zřejmé, že průměrné hodnocení není oproti hodnocení kurzu tak nízké. 

Tzn., s externími školiteli jsou zaměstnanci spokojeni, ale náplň, prostředí nehodnotí tak 

kladně jako u interního školení. 

Jako doporučení je navrhováno zvolení jiné externí firmy, která nabízí stejný sortiment kurzů, 

avšak kurz bude lépe hodnocen zaměstnanci. 

Naproti tomu u interního vzdělávání je hodnocení u jednotlivých kritérií daleko vyšší než u 

externího kurzu školení. Jedná se tak hlavně z důvodu bližšího vztahu k zaměstnancům v 

podniku. 

Interní vzdělávání je také rozšířené oproti externímu školení. Do interního školení patří 

zákonná školení, například školení bezpečnosti práce, požární ochrany atd. Společnost 

Continental Automotive Czech Republic, s. r. o. ve Frenštátě p. R. však nabízí dalších sto 

různých interních školení. Pokud to možnosti dovolí, snaží se firma z externích školení 

vytvářet interní. To se jí už v hodně případech podařilo. Je ale oblast, kde je stále možnost 

této změny, a to jsou počítačová školení, a školení měkkých dovedností. V tak velké firmě je 

určitě řada schopných a zkušených lidí, které by právě tyto dvě oblasti mohli zaštítit. Tímto 

by firma nejen ušetřila nemalou finanční částku za organizaci externích kurzů tohoto 

zaměření, ale navíc by vytvořila kurzy šité si přímo na míru (i když o toto se snaží i externí 

agentury). 

Výsledným doporučení společnosti Continental Automotive Czech Republic, s. r. o. ve 

Frenštátě p. R. je tedy zaměření se na vytváření nových interních školení, na místo externího 

vzdělávání, a tím ušetření finančních prostředků společnosti. 
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6 Závěr 

 

Firma Continental Automotive Czech Republic, s. r. o má vzdělávací systém jak pro kmenové 

tak pro agenturní pracovníky velmi dobře nastaven. Pracují a vzdělávají ať už nově příchozí 

pracovníky, tak i pracovníky, kteří ve firmě pracují několik let.  

Byla provedena analýza pokladů z roku 2012, ze kterého vyšlo, že zaměstnanci firmy 

Continental Automotive Czech Republic, s. r. o. jsou jak s interními tak i externími školeními 

spokojeni.  

Ve firmě je velmi rozšířen systém interního vzdělávání v TC, kde školení vedou zkušení 

interní lektoři. Snaží se rovněž vytvářet stále nové programy, pomůcky a nástroje, které 

pomáhají jak vedoucím pracovníkům tak i účastníkům školení.   

Uvedené návrhy a doporučení představují ale jen jednu z možných cest pro zkvalitnění 

vzdělávacího systému společnosti Continental Automotive Czech Republic s. r. o. ve 

Frenštátě p. R. Zvyšováním a zdokonalováním znalostí, dovedností a odbornosti zaměstnanců 

může společnost vyhovět dalším, jiným požadavkům zákazníků, zvýšit si tak konkurenci 

schopnost a zajistit si tak lepší pozici na trhu.  
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Seznam zkratek 

tzv. – tak zvaný 

atd. – a tak dále 

tzn. – to znamená 

apod. – a pododně 

aj. – a jiné 

např. – například 

CD – kompaktní disk 

AG – automotive group – automobilový průmysl 

ISO – normy managementu jakosti 

TS – normy kvality v automobilovém průmyslu 

THP – technicko-hospodářský pracovník 

BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

PO – požární ochrana 

FST – Frenštát 

TC – tréninkové centrum 

FRENSYS – Frenštátský systém školení 

ČR – Česká republika 

CEOS – interní objednávkový systém 

SAP – softwarový program 
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