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1 Úvod 

 

Vzdělávání zaměstnanců je v dnešním, rychle se měnícím tržním prostředí, jedním 

z klíčových zdrojů konkurenčních výhod jednotlivých firem, neboť právě tito vzdělávaní 

pracovníci představují nositele myšlenek, praktických zkušeností a znalostí, pomocí kterých 

napomáhají organizacím k naplnění jimi stanovených podnikových cílů. Aby si však firma 

udržela svou konkurenční výhodu, je potřeba neustále investovat do vzdělávání svých 

zaměstnanců a motivovat je k jejich neustálému rozvoji. 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou systému vzdělávání zaměstnanců 

Magistrátu města Havířova. Diplomová práce je členěna na dvě části, a to část teoretickou  

a část praktickou. První část se zabývá teoretickými východisky systému vzdělávání 

zaměstnanců, kde je především definován pojem, jako je učení se, vzdělávání a rozvoj. Dále 

je zde uvedena problematika vzdělávání zaměstnanců v organizaci, na kterou navazuje 

systematické vzdělávání spolu s cyklem systematického vzdělávání a jeho jednotlivými 

fázemi. Také jsou v této části stručně charakterizovány jednotlivé metody vzdělávání.  

Ke zpracování teoretické části jsou využity monografické publikace týkající se zvoleného 

tématu. 

Druhá část této práce je zaměřena na charakteristiku vybrané organizace  

a také na analýzu současného vzdělávání zaměstnanců v této organizaci. Dále je zde uveden 

empirický výzkum, který je zvolen za účelem získání potřebných informací k vypracování 

praktické části. Následně jsou z tohoto výzkumu vyhodnoceny výsledky a v závěru práce jsou 

pak navržena vzešlá doporučení. K vypracování praktické části jsou využity především 

poznatky z Personální strategie, Organizačního řádu a internetových stránek vybrané 

organizace, z právního předpisu a z údajů poskytnutých vedoucí personálního oddělení 

vybrané organizace. 

Cílem této diplomové práce je analyzovat systém vzdělávání zaměstnanců Magistrátu 

města Havířova a na základě zjištěných výsledků provést jejich vyhodnocení a doporučit 

návrhy na zlepšení tohoto systému. 
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2 Teoretická východiska systému vzdělávání zaměstnanců 

 

V dnešní moderní společnosti se požadavky na znalosti a dovednosti člověka neustále 

mění, a proto, aby mohl být člověk považován za práceschopného a zaměstnatelného, musí 

své znalosti a dovednosti neustále obnovovat a rozšiřovat. K úspěšnosti jakékoliv organizace 

je potřeba, aby tato organizace byla flexibilní a otevřená vůči možným změnám.  

A právě flexibilitu organizace představují flexibilní zaměstnanci, kteří jsou ochotni přistoupit 

na změnu a dále tuto změnu rozvíjet a podporovat. Z tohoto důvodu je péče o vymezování 

pracovních schopností zaměstnanců dané organizace jedním z nejdůležitějších úkolů 

personálního oddělení (Koubek, 2007). 

 

2.1 Pojem učení se, vzdělávání a rozvoj 

 

Základní pojmy jako jsou učení se, vzdělávání a rozvoj se lidem snadno zaměňují. 

Proto Hroník (2007) definoval rozdíly mezi těmito pojmy následovně: 

Učení se 

Představuje určitý proces změny, jejímž výsledkem je vědění, ale také konání o něčem 

novém. Tuto aktivitu můžeme provozovat jak organizovaně, tak i spontánně, aniž bychom  

o tom věděli. Pojem učení vyjadřuje mnohem více nežli samotné vzdělávání či rozvoj. 

Rozvoj 

Znamená žádoucí změnu dosaženou pomocí učení se. Abychom získali žádoucí 

změnu, je zapotřebí vytvořit rozvojový plán, který zahrnuje veškeré aktivity vedoucí 

k potřebné změně. 

Vzdělávání 

Pojem vzdělávání lze považovat za aktivitu, která směřuje k učení. Tento způsob učení 

se je organizovaný a institucionalizovaný. Aktivity vzdělávání jsou pevně stanoveny  

a probíhají systematicky. 
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Vztah mezi těmito pojmy je zobrazen na obrázku č. 2. 1, z čehož vyplývá, že lidé se 

učí, i když se nevzdělávají. Také je zřejmé, že se učí i negativním věcem, které však nelze 

považovat za rozvoj (Hroník, 2007). 

 

Obr. 2. 1 Vztah učení, rozvoje a vzdělávání 

 

Zdroj: upraveno dle (Hroník, 2007, s. 31) 

 

2.2 Vzdělávání zaměstnanců v organizaci 

 

Vzdělávání zaměstnanců v organizaci je často proměnlivé, a to jak v čase,  

tak i v prostoru. Odvíjí se nejen od sociálního prostředí, ve kterém organizace působí,  

ale také na vzdělanostní a kulturní úrovni obyvatelstva. Neméně důležitá je i samotná povaha 

práce spolu s používanou technikou a technologií v organizaci, která má na vzdělávání 

zaměstnanců také určitý vliv. Dále závisí na velikosti organizace a mnoha dalších faktorech 

(Koubek, 2007). 

Jak tvrdí Dvořáková et al. (2012), vzdělávání zaměstnanců v organizaci vede 

k rozšiřování či zvyšování kvalifikace jednotlivých zaměstnanců, čímž se tato pracovní síla 

organizace stává flexibilní a připravená na možné změny. Vzdělávání je tak investicí  

do lidského kapitálu. 

Pokud chtějí být organizace konkurenceschopné a prosperující, je nutné, aby neustále 

vzdělávaly a rozvíjely schopnosti svých zaměstnanců. Koubek (2007) uvádí několik 

důležitých důvodů, kvůli kterým by se tomuto měly organizace věnovat. 
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 Vznik nových technologií a objevení nových poznatků, kvůli kterým znalosti 

lidí zastarávají. 

 Neustálé změny lidských potřeb, což souvisí s proměnlivostí na trhu zboží  

a služeb. 

 Změny techniky a technologie v organizaci. 

 Organizační změny, s kterými souvisí povaha práce a způsob řízení. 

 Důrazná orientace na kvalitu výrobků a služeb a také služeb zákazníkovi. 

 Proměnlivost podnikatelského prostředí. 

 Rozvoj informačních technologií používaných v organizaci. 

 Snižování nákladů a s ním lepší využití technických zařízení a technologií. 

 Změny v hodnotových orientacích lidí a kvality pracovního života. 

 Péče o vzdělávání a rozvoj zaměstnanců vytváří dobré jméno organizaci  

a zároveň zjednodušuje získávání a stabilizaci zaměstnanců. 

Dvořáková et al. (2012) popisuje vzdělávání zaměstnanců v organizaci jako soubor 

cílených, vědomých a plánovaných opatření a činností zaměřených na získávání znalostí, 

schopností a dovedností a také na osvojování požadujícího pracovního jednání zaměstnanci 

dané organizace. 

Koubek (2007) pak tvrdí, že vzdělávání zaměstnanců, jako jedna z personálních 

činností, zahrnuje následující aktivity: 

 Prohlubování pracovních schopností, což znamená přizpůsobování 

pracovních schopností zaměstnanců, kterým jsou měněny požadavky na jejich 

pracovní místo. 

 Rozšiřování pracovních schopností z důvodu zvyšování připravenosti 

zaměstnanců k výkonu dalších pracovních úkonů, které nespadají do jejich 

pravomocí a na které nedisponují dostačujícími znalostmi a dovednostmi. 

 Rekvalifikační procesy sloužící pro zaměstnance s odlišným povoláním,  

než jaké daná organizace vyžaduje. V rámci rekvalifikace jsou  

tedy zaměstnanci přeškolování na potřebné povolání. 

 Orientace pracovníka, která probíhá formou doškolování, přeškolování  

či adaptování. Jedná se tedy o přizpůsobování pracovních schopností nově 

přijatým zaměstnancům na specifické požadavky daného pracovního místa  

a spolu s ním používané technice a technologii. 
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 Formování osobnosti pracovníka, kdy se jedná o formování vlastností,  

které ovlivňují mezilidské vztahy, chování, vědomí a motivaci zaměstnance. 

Ve výsledku to má vliv na vztahy na pracovišti, ale samozřejmě  

také na individuální či kolektivní pracovní výkon. 

 

2.3 Systematické vzdělávání 

 

Systematické vzdělávání je považováno za nejefektivnější vzdělávání pracovníků  

v organizaci. Představuje nepřetržitě se opakující cyklus vzdělávání vycházející ze zásad 

politiky vzdělávání uplatňované v dané organizaci, sledující strategické cíle vzdělávání  

a opírající se o vytvořené organizační a institucionální předpoklady vzdělávání (Koubek, 

2007). 

Koubek (2007) dále vysvětluje, že se jedná o existující skupinu pracovníků dané 

organizace nebo také může jít o externí odborníky, kteří mají na starost iniciování vzdělávání 

a jeho zajišťování z odborného a organizačního hlediska. Dále je nutné disponovat vybavením 

vzdělávacích zařízení pro vzdělávání mimo pracovní místo anebo alespoň mít vhodné 

podmínky ke vzdělávání probíhající na pracovišti. Neméně důležitá je i existence 

vzdělávacích programů. 

Smyslem vzdělávání pracovníků je systematicky utvářet, rozšiřovat a prohlubovat 

jejich schopnosti, dovednosti, znalosti a chování za účelem vykonávání dohodnuté práce  

a dosahování požadovaného výkonu. Pomocí systematického vzdělávání jsou zaměstnanci 

připravování na soustavné změny týkající se podmínek a požadavků jak jednotlivých 

pracovních míst, tak i celé organizace (Šikýř, 2014). 

Aby bylo vzdělávání efektivní a zajistilo tak návratnost vložených prostředků, musí 

být systematické a vycházet ze strategie dané organizace. Nezbytná je také spolupráce,  

a to jak s odbory a odděleními samotné organizace spolu s jejími interními odborníky,  

tak i s externími odborníky a vzdělávacími institucemi (Kucharčíková a Vodák, 2011). 

Armstrong (2007) pak uvádí, že systematické vzdělávání by mělo být zabezpečováno 

kompetentními lidmi, kteří toto vzdělávání vytvářejí, plánují a realizují. Dále by měla být 

účinnost těchto vzdělávacích aktivit řádně vyhodnocována. 
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Systematické vzdělávání zaměstnanců organizace má mnoho výhod, které definuje 

Koubek (2007) následovně: 

 organizace má přístup k pracovníkům, kteří disponují odbornými znalostmi  

a dovednostmi, a to bez jejich mnohdy složitého vyhledávání na trhu práce, 

 je umožněno, aby pracovní schopnosti zaměstnanců organizace byly 

formovány dle specifických potřeb dané organizace, 

 pravidelně zdokonaluje znalosti, dovednosti, kvalifikaci a samotnou osobnost 

zaměstnanců a na rozdíl od jiných způsobů vzdělávání také přispívá k lepšímu 

pracovnímu výkonu jednotlivých zaměstnanců a produktivitě práce, což vede 

k poskytování kvalitních výrobků a služeb, 

 průměrné náklady na jednoho zaměstnance bývají obvykle nižší,  

než při použití odlišného způsobu vzdělávání, 

 napomáhá předvídat důsledky ztráty pracovní doby, které mohou nastat 

v souvislosti se vzděláváním, a zároveň tedy umožňuje eliminovat tyto 

důsledky s pomocí organizačních opatření, 

 prospívá vztahům pracovníků vůči organizaci a zvyšuje jejich motivaci, 

 zvyšuje atraktivitu podniku na trhu práce a napomáhá ke snadnějšímu 

získávání a stabilizaci zaměstnanců, 

 zvyšuje kvalitu a tržní cenu jednotlivých zaměstnanců spolu s jejich potenciální 

šancí uplatnění se na trhu práce, a to jak v organizaci, tak i mimo ni, 

 napomáhá ke zlepšování pracovních a mezilidských vztahů. 

Existuje mnoho dalších výhod systematického vzdělávání zaměstnanců, především je 

však tento způsob vzdělávání označován za jeden z nejvýznamnějších a nejefektivnějších 

nástrojů k uskutečňování pracovních úkolů personálního oddělení (Koubek, 2007). 

Cyklus systematického vzdělávání zaměstnanců organizace znázorněný na obrázku  

č. 2. 2 představuje proces, který je tvořen čtyřmi fázemi. První fáze cyklu začíná identifikací 

potřeb a definicí cílů vzdělávání. Další fáze plánování vzdělávání řeší otázky související 

s rozpočtem, časovým plánem, oblastí, obsahem a metodou vzdělávání a dále řeší jednotlivé 

pracovníky dané organizace, kterých se bude vzdělávání týkat. Fáze realizace vzdělávacího 

procesu představuje vlastní proces vzdělávání a poslední fáze vyhodnocování výsledků 

vzdělávání je zaměřena na účinnost celého vzdělávacího procesu a použitých metod 

vzdělávání, tedy na to, do jaké míry byly předem stanovené cíle vzdělávání naplněny  
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a jak efektivní byly přitom nástroje a metody použité ke vzdělávání zaměstnanců dané 

organizace (Koubek, 2007). 

 

Obr. 2. 2 Cyklus systematického vzdělávání zaměstnanců organizace 

 

Zdroj: upraveno dle (Kucharčíková a Vodák, 2011, s. 84) 

 

2.4 Identifikace potřeb vzdělávání 

 

Analýza potřeb vzdělávání zaměstnanců spočívá v definování rozdílu mezi tím, co je, 

a tím, co by mělo být, jak je zobrazeno na obrázku č. 2. 3. Avšak není nutné soustředit se 

pouze na vymezení tohoto rozdílu, ale je dobré zaměřit se také na rozdíl mezi tím, co lidé 

znají a zároveň mohou konat, a tím co by lidé znát měli a byli schopni konat. Mezera,  

která se vytvoří, je pak to, co bychom měli vzděláváním vyplnit (Armstrong, 2007). 

Identifikace 
potřeb, definice 
cílů vzdělávání 

Plánování 
vzdělávání 

Realizace 
vzdělávacího 

procesu 

Vyhodnocování 
výsledků 

vzdělávání 



10 

 

Obr. 2. 3 Potřeba vzdělávání 

 

Zdroj: upraveno dle (Armstrong, 1999, s. 535) 

 

Kucharčíková a Vodák (2011) zase uvádí, že ve fázi identifikace potřeb probíhá 

shromažďování informací týkajících se současného stavu znalostí, dovedností a schopností 

jednotlivých zaměstnanců a dále pak informací o výkonnosti těchto zaměstnanců a skupin,  

ale i celého podniku. Následně jsou zjištěné údaje porovnávány s požadovanou úrovní. 

Výsledkem analýzy potřeb vzdělávání je zjištění mezer ve výkonnosti, které je potřeba 

eliminovat a odstranit prostřednictvím vzdělávání. Proto je v závěru této fáze navržen vhodný 

vzdělávací program. 

Koubek (2007) tvrdí, že zdrojů informací využitelných při identifikaci potřeb 

vzdělávání je velmi mnoho, není však snadné stanovit určité pořadí stanovující důležitost 

jednotlivých faktorů, které určují aktuální potřebu vzdělávání. Nicméně by k identifikaci 

potřeb vzdělávání zaměstnanců měly být analyzovány následující tři skupiny údajů: 

 údaje, které se týkají celé organizace, kam se řadí například organizační 

struktura, výrobní program, finanční a lidské zdroje, struktura, počet a pohyb 

všech zaměstnanců, využívání potřebné kvalifikace a pracovní doby apod., 

 údaje vztahující se k jednotlivým pracovním místům a činnostem, kde je 

možno zařadit popis jednotlivých pracovních míst a jejich specifikace, 

uplatňující styl vedení, kultura pracovních vztahů aj., 
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 údaje o jednotlivých zaměstnancích, které lze získat např. z personální 

evidence, ze záznamů o hodnocení zaměstnance, jeho vzdělání a kvalifikaci, 

absolvovaném kurzu vzdělávání a dalších údajích. 

Dvořáková et al. (2007) navíc popisuje čtvrtou skupinu údajů, kterou jsou: 

 údaje týkající se okolí organizace, kam spadá mimo jiné profesně-

kvalifikační struktura lidských zdrojů, zkušenosti se získáváním zaměstnanců 

nebo také aktivity dalších organizací, které působí na stejném trhu. 

Koubek (2007) uvádí, že zjištění výše zmiňovaných údajů umožňuje vytvořit si 

přehled jak o aktuálním, tak i potenciálním nepoměru mezi vzděláním a kvalifikací 

zaměstnanců dané organizace na straně jedné a požadavky pracovních míst na straně druhé. 

Na základě výše uvedených údajů jsou pak analyzovány potřeby vzdělávání 

zaměstnanců organizace, k čemuž může být využita jedna nebo více z následujících metod: 

 analýza statistických či jiných registrovaných údajů týkajících se organizace, 

jednotlivých zaměstnanců nebo pracovních míst, které jsou průběžně 

zjišťovány, 

 analýza dotazníků nebo jiných forem průzkumu zabývající se názory, postoji  

a požadavky zaměstnanců zaměřených na vzdělávání, 

 analýza informací získaných od vedoucích zaměstnanců, které se týkají potřeby 

kvalifikace a vzdělávání podřízených pracovníků anebo analýza požadavků 

vedoucích zaměstnanců na vzdělávání podřízených pracovníků, 

 zkoumání a hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců organizace, 

 monitorování výsledků diskusí a pracovních porad zaměřené na aktuální 

pracovní problémy a perspektivní pracovní úkoly, 

 analýza pracovních záznamů, které jsou vedeny vedoucími zaměstnanci, 

specialisty a jinými pracovníky. 

 

Proces identifikace potřeb vzdělávání rozděluje Kucharčíková a Vodák (2011) do tří 

etap, kdy každá etapa tohoto procesu začíná sběrem informací, aby mohla být porovnána 

současná úroveň výkonu, schopností a dovedností zaměstnanců s požadovaným standardem. 
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V první etapě jsou analyzovány cíle organizace. Avšak k úspěšnému a efektivnímu 

vzdělávání je potřeba sledovat nejen podnikové cíle, ale i celkovou strategii organizace  

a také podnikovou kulturu. Úkolem analýzy je zjistit rozdíl mezi dosahovanou a požadovanou 

výkonností organizace a zároveň tak stanovit, zda a jakým způsobem lze vzniklou mezeru 

pomocí vzdělávání zmenšit. 

Druhá etapa je zaměřena na analýzu úkolů, znalostí, dovedností a schopností 

jednotlivých zaměstnanců. Získané údaje jsou opět porovnány se skutečným stavem 

schopností pracovníků. Výsledkem této analýzy je informace o potenciální potřebě 

vzdělávání. 

Ve třetí etapě probíhá analýza osob, která porovnává jednotlivé charakteristiky 

pracovníků s požadavky stanovenými organizací. 

 

V závěru první fáze cyklu systematického vzdělávání bychom měli být schopni 

konkrétně určit jednotlivce nebo skupinu pracovníků, kteří by se měli vzdělávání zúčastnit 

spolu s obsahovým zaměřením vzdělávacího programu (Dvořáková et al., 2007). 

 

2.5 Plánování vzdělávání 

 

Výsledkem první fáze identifikace potřeb vzdělávání zaměstnanců je navržení 

vhodného vzdělávacího programu, tedy plánu, který vyžaduje přípravu materiálů splňujících 

požadavky vzdělávání a rozvoje (Kucharčíková a Vodák, 2011). 

Tento plán by měl být schopen odpovědět na následující soubor otázek, tzv. 8W,  

které Dvořáková et al. (2007) definuje následovně: 

What content?   Jaký je cíl a OBSAH vzdělávacího programu? 

Who to?    KDO bude vzděláván? 

Which way?   Jaké METODY bude vhodné použít? 

Who delivers?   KÝM bude vzdělávání zabezpečováno a řízeno? 
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When and how long?  Jaký je ČASOVÝ HARMONOGRAM vzdělávání? 

Where?    KDE bude vzdělávání probíhat? 

What price?   Jak velký bude ROZPOČET plánovaného vzdělávání? 

Was it effective?  Jak bude zjišťována ÚČINNOST vzdělávání? 

 

Dvořáková et al. (2007) uvádí, že odpověď na otázku, co je obsahem vzdělávání  

a kdo by měl být vzděláván, je možno určit již z první fáze cyklu systematického vzdělávání 

zaměstnanců organizace. Pokud jde o osoby, které by se měly vzdělávání zúčastnit, lze v této 

fázi určit individuální potřebu vzdělávání v případě jedinců, a za předpokladu, že se jedná  

o skupiny či jednotlivé kategorie zaměstnanců, je možno stanovit kolektivní potřebu 

vzdělávání. Co se týče vzdělávacích aktivit, ty pak můžou být: 

 povinné, tedy vyplývající ze zákona nebo jsou vyžadovány technickým  

a technologickým vývojem či vyplývají z podnikatelského záměru organizace, 

 související s osobním rozvojem jednotlivých zaměstnanců, 

 představující specifickou nabídku uspokojující zájem pracovníků o rozvojové 

aktivity. 

V případě povinného vzdělávání a vzdělávání souvisejícího s osobním rozvojem bývá 

plán sestaven podrobněji než v případě stanovení specifických nabídek pokrývajících zájem 

pracovníků o rozvojové aktivity. 

Volba vhodné metody vzdělávání má zásadní vliv na efektivitu celého procesu 

vzdělávání, a proto je jedním z nejdůležitějších kroků fáze plánování vzdělávání. Při výběru 

správné metody je potřeba uvědomit si určitá kritéria, která bychom měli před volbou zvážit. 

Jedná se o to: 

 kým bude vzdělávání zabezpečeno a jakým způsobem, s čímž souvisí potřeba 

studijního zařízení, materiálů a pomůcek, 

 kdo bude zodpovědný za řízení a rozhodování vzdělávání, tedy kdo bude mít 

na starost organizační zabezpečení vzdělávacích aktivit, 

 kdy nebo jak dlouho bude vzdělávání probíhat, 
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 kde bude vzdělávání probíhat, zda na pracovišti či mimo něj, v jakých 

prostorech apod. 

Dále bude problematika metod vzdělávání uvedena v samostatné kapitole č. 2. 6. Nyní 

bude následovat vysvětlení zbylých otázek týkajících se fáze plánování uvedených výše. 

Na otázku kým bude vzdělávání zabezpečeno, se rozumí výběr vzdělávací instituce. 

Kucharčíková a Vodák (2011) tvrdí, že organizace má možnost realizovat vzdělávání 

prostřednictvím interních odborníků či vlastního vzdělávacího centra nebo pomocí externích 

institucí poskytovaných veřejnými nebo soukromými subjekty. Volba vhodného subjektu 

může záviset na předchozích zkušenostech organizace se vzdělávací institucí  

nebo na referencích od jiných organizací spolupracujících s danou vzdělávací agenturou. Dále 

může být výběr ovlivněn ochotou a schopností poskytnout vzdělávací institucí takový 

program vzdělávání, který bude dané organizaci vyhovovat co nejlépe nebo může výběr 

záviset na možnosti získání certifikátu či používání moderních metod vzdělávání. 

Z hlediska časového harmonogramu je potřeba určit, zda bude vzdělávání probíhat 

nepřetržitým procesem, nebo se bude opakovat v pravidelných časových úsecích, anebo půjde 

o jednorázovou aktivitu vzdělávání. Především je také nutné si uvědomit, kdy jsou 

zaměstnanci k dispozici, aby nebylo vzdělávání naplánované v období dovolených  

anebo tehdy, kdy jsou zaměstnanci nejvíce zatížení pracovními úkoly. 

Co se týče otázky, kde by mělo vzdělávání probíhat, Armstrong (1999) uvádí, že ho 

lze uskutečnit na třech místech. Jednak je to v samotné organizaci při vykonávání pracovních 

úkolů, tedy na pracovišti, dále může probíhat v organizaci, avšak mimo výkon pracovních 

povinností, tedy mimo pracoviště a konečně externím způsobem, čímž je myšleno  

mimo organizaci. 

Každý z uvedených způsobů má své výhody a nevýhody. Jde-li o vzdělávání  

na pracovišti, vzdělávaní zaměstnanci pracují, učí se a rozvíjejí své odborné zkušenosti 

zároveň. Teoretické poznatky tak uplatňují v praxi, což se jeví jako výhoda. Naopak 

nevýhoda spočívá v tom, že efektivita probíhajícího vzdělávání téměř zcela závisí na kvalitě 

vedení a koučování poskytujícího při práci. Vzdělávání mimo pracoviště napomáhá zvyšovat 

identifikaci vzdělávaného pracovníka s organizací jako celkem. Nevýhodou pak je přechod 

těchto pracovníků ze vzdělávacích kurzů na pracovní místo, kde se snaží aplikovat získané 

znalosti a dovednosti v praxi. V případě vzdělávání mimo organizaci je výhodou rozšiřování 
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obzoru účastníků vzdělávání, a to především z toho důvodu, že jsou tito účastníci ovlivňování 

spoluúčastníky z jiných organizací. Za nevýhodu je považováno přenášení osvojených 

znalostí a dovedností do praxe, především pokud nejsou využívány okamžitě. 

Jak tvrdí Dvořáková et al. (2007), rozpočet plánovaného vzdělávání vychází 

z organizační strategie a strategie lidských zdrojů. Sestavení rozpočtu nebývá zpravidla delší 

než na jeden rok. Pokud jde o jeho složení, měl by sestávat z následujících tři složek: 

 fixní složka, pomocí které jsou zajišťovány dlouhodobé vzdělávací aktivity 

týkající se dlouhodobých a střednědobých cílů a potřeb organizace, 

 variabilní složka zabezpečující operativní vzdělávací programy,  

které se zaměřují na krátkodobé potřeby organizace a rozvojové aktivity, 

 rezervní složka pro případ úplné nebo alespoň částečné úhrady neplánované 

potřeby vzdělávání. 

Poslední ze souboru otázek je zaměřena na účinnost vzdělávání. Zhodnocení 

vzdělávacího plánu je velmi důležité, abychom byli schopni určit přínosy a efektivitu 

vzdělávání. Hodnocení by mělo být zaměřeno na propojenost vzdělávacího plánu 

s podnikovou strategií a strategií rozvoje lidských zdrojů, na samotnou efektivitu tohoto 

propojení a na dostatečnou flexibilitu plánu vůči možným změnám podmínek (Kucharčíková 

a Vodák, 2011). 

 

2.6 Metody vzdělávání 

 

Jak tvrdí Šikýř (2012), metody vzdělávání pracovníků představují specifické postupy, 

které by měly vést účastníky vzdělávání k osvojování požadovaných schopností, dovedností  

a znalostí. 

Koubek (2007) rozděluje metody vzdělávání na dvě skupiny. První z nich jsou metody 

„on the job“, které jsou používané ke vzdělávání na pracovišti při výkonu práce a druhou 

skupinu tvoří metody „off the job“ využívané ke vzdělávání mimo pracovní místo. 

Metody používané ke vzdělávání na pracovišti jsou především individuální metody, 

které po vzdělávaném pracovníkovi vyžadují převážně individuální přístup. Neméně důležitý 

je také partnerský vztah mezi vzdělávaným a vzdělavatelem. 
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Co se týče metod vzdělávání využívaných mimo pracovní místo, ty obvykle bývají 

používány k hromadnému vzdělávání zaměstnanců. Často jsou realizovány ve zvláštních 

zařízeních či vývojových pracovištích. 

Dále budou uvedeny nejčastější metody vzdělávání využívané ke vzdělávání  

na pracovišti. 

Instruktáž při výkonu práce 

Tato metoda je považována za nejčastější metodu využívanou ke vzdělávání  

při výkonu práce na pracovišti. Průběh této metody spočívá obvykle v jednorázovém zácviku 

nového či méně zkušeného pracovníka takovým způsobem, že bezprostřední nadřízený  

nebo pracovník disponující požadovanými zkušenostmi předvede vzdělávanému pracovníkovi 

vyžadující pracovní postup, který pracovník nejdříve pozoruje a poté se jej snaží napodobit  

a zároveň osvojit. 

Výhodou této metody je jednak úspora času, protože zácvik může být proveden velmi 

rychle a dále také spolupráce, na základě které se mohou vytvářet pozitivní vztahy  

mezi vzdělávaným a vzdělavatelem. 

Za nevýhodu lze považovat prostředí, ve kterém vzdělávání probíhá,  

jelikož se ve většině případech jedná o hlučné a rušivé pracovní prostředí (Koubek, 2007). 

Coaching 

Armstrong (2012) definuje coaching jako osobní přístup založen na vztahu dvou lidí, 

který umožnuje účastníkům rozvíjet své dovednosti a znalosti a zároveň tak napomáhá zlepšit 

jejich výkonnost. Coaching může být poskytován jak interními odborníky samotné 

organizace, tak i externími odborníky, kteří se zaměřují na konkrétní oblasti dovedností  

nebo chování. 

Koubek (2007) pak tvrdí, že coaching se obvykle provádí při dlouhodobějším 

vzdělávání pracovníků. V průběhu coachingu jsou vzdělávanému pracovníkovy instruovány, 

vysvětlovány a sdělovány připomínky a poznámky. Dále je vzdělavatelem prováděna  

také periodická kontrola nad výkonem vzdělávaného pracovníka. Úkolem samotného 

coachingu je v podstatě neustálé podněcovat a směrovat pracovníka k požadovanému výkonu 

práce a k jeho vlastní iniciativě. 
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Mezi výhody této metody patří informovanost vzdělávaného pracovníka o hodnocení 

jeho pracovního výkonu a také úzká spolupráce mezi vzdělávaným a vzdělavatelem,  

což může zlepšovat komunikaci mezi nimi. Zároveň je při této spolupráci vytvářen prostor 

umožňující stanovit cíle pracovní kariéry vzdělávaného pracovníka. 

Nevýhodou coachingu je, že utváření pracovních schopností a dovedností je často 

prováděno pod tlakem pracovních povinností v hlučném prostředí a může být  

tak neuspořádané a nesystematické. 

Mentoring 

Tato metoda vzdělávání je obdobná jako coaching, až na iniciativu a odpovědnost, 

která spočívá přímo na vzdělávaném pracovníkovi. Mentoring se také od coachingu odlišuje 

tím, že si vzdělávaný pracovník sám vybírá určitého mentora neboli rádce, který by měl 

představovat jeho osobní vzor. Úkolem mentora je pak tomuto pracovníkovi radit, 

povzbuzovat ho, usměrňovat, ale i prosazovat jeho zájmy a postoje a zároveň mu i pomáhat 

v jeho pracovní kariéře. Mentor se tak stává jeho patronem. 

Jak už bylo řečeno, mentoring vkládá do procesu vzdělávání pracovníka jeho vlastní 

iniciativu, což je jedna z výhod této metody. Dále zde existuje svobodná volba osobního 

vzoru vzdělávaného pracovníka a neformální vztah mezi nimi. 

Při volbě mentora však existuje riziko jeho nevhodného výběru. Nepříliš vzdělaný 

pracovník totiž nemusí být schopen rozeznat, zda je pro něj vybraný mentor dostatečně 

efektivní volba a proto se volba mentora může jevit i jako nevýhoda mentoringu (Koubek, 

2007). 

Counselling 

Koubek (2011) uvádí, že counselling spočívá ve vzájemném konzultování  

mezi vzdělávaným a vzdělavatelem. Vzdělávaný pracovník se zde vyjadřuje k veškerým 

problémům, které vznikají v celém procesu vzdělávání a při plnění jeho pracovních 

povinností. Zároveň se snaží navrhovat možná řešení těchto problémů. 

Výhodou této metody je, že podněcuje vzdělávaného pracovníka k aktivitě a jeho 

iniciativě. Díky tomu, že mezi vzdělávaným pracovníkem a jeho školitelem vzniká vzájemná 

zpětná vazba, prověřuje a formuje si své schopnosti pracovat s lidmi i sám školitel. 
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Nevýhodu counsellingu představuje jeho časová náročnost, která může vést k rozporu 

s plněním běžných pracovních povinností na pracovišti. 

Asistování 

Koubek (2007) tvrdí, že vzdělávání pomocí asistování je velmi často používanou 

metodou k formování pracovních schopností pracovníka. Průběh spočívá v tom,  

že zkušenému pracovníkovi je přidělen vzdělávaný pracovník jako jeho pomocník, aby mu 

asistoval při vykonávání pracovních povinností. Zároveň se tak od něj učí pracovním 

postupům. Jeho podíl na vykonávané práci se neustále zvětšuje, až si vzdělávaný pracovník 

osvojí potřebné znalosti a dovednosti, a je tak schopen samostatně vyřešit zadaný pracovní 

úkol. 

Soustavné působení této metody na vzdělávaného pracovníka a její důraz  

na praktickou stránku vzdělávání představuje jednu z výhod asistování. 

Za nevýhodu lze spatřit to, že během procesu vzdělávání se vzdělávaný pracovník 

může naučit nevhodným pracovním návykům zkušeného pracovníka. Pokud tyto pracovní 

návyky začne napodobovat, může tak upadat jeho vlastní tvůrčí přístup, iniciativa a nadání 

provádět věci odlišně. 

Pověření úkolem 

Pověření úkolem představuje v podstatě závěrečnou fázi asistování. Vzdělávaný 

pracovník je zde pověřen svým vzdělavatelem, aby vykonal konkrétní úkol. Přitom jsou 

tomuto pracovníkovi vytvořeny veškeré nutné podmínky a také je oprávněn k výkonu 

požadovaného úkolu. V průběhu vykonávání zadané práce je pracovník sledován. Tato 

metoda je nejčastěji využívána při formování pracovních schopností na pozicích tvůrčích  

a řídících pracovníků. 

Za výhodu lze považovat samostatnost v rozhodování a řešení zadaných úkolů 

vzdělávaného pracovníka, který je tak mnohem více motivován k rozvoji svých tvůrčích 

schopností. 

Nevýhodou pak je, že by se pracovník při výkonu jemu pověřené práce mohl dopustit 

chybného rozhodnutí nebo by zadaný úkol nesplnil vůbec. Není totiž možné, aby byl 

pracovník neustále sledován a usměrňován při provádění jednotlivých kroků jeho práce. 
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V případě takového neúspěchu pak může nadřízený ztratit důvěru ve schopnostech 

vzdělávaného pracovníka (Koubek, 2007). 

Rotace práce 

Vzdělávací metoda rotace práce se obvykle používá při výchově řídících pracovníků, 

ale také při seznamování čerstvých absolventů škol s danou organizací. Při výběru této 

metody se potupuje tak, že vzdělávaný pracovník je po určitou stanovenou dobu postupně 

pověřován různými pracovními úkoly spadajícími každý do odlišných částí organizace. 

Různorodost pracovních úkolů pak pomáhá pracovníkovi rozšířit své zkušenosti, 

dovednosti a schopnosti, což je označováno za výhodu. Dále má pracovník možnost 

komplexněji se seznámit s pracovními postupy a úkoly dané organizace a jeho flexibilita  

a pracovní síly se tak mohou rozvíjet. 

Vykonávání zadaných úkolů vzdělávaným pracovníkem však nemusí být na každém 

pracovním místě úspěšné. Toto selhání se pak může odrazit v hodnocení jeho způsobilosti 

nadřízeným, ale také v sebedůvěře pracovníka samotného. A právě tato negativa představují 

nevýhodu vzdělávací metody rotace práce (Koubek, 2007). 

Pracovní porady 

Prostřednictvím této vzdělávací metody se účastníci porady seznamují s různými 

problémy a skutečnostmi vztahujícími se jak k vlastnímu pracovnímu místu vzdělávaného 

pracovníka, tak i k celé organizaci. Použití pracovní porady je vhodné při formování 

pracovních schopností pracovníků. 

Mezi výhody lze zařadit informovanost pracovníků, která se zvyšuje na základě 

prezentování jednotlivých názorů a zaujímání různých stanovisek k řešeným pracovním 

problémům během pracovní porady. Pracovníci jsou motivováni k individuálním projevům  

s vlastní iniciativou a tím tak zvyšují svůj pocit sounáležitosti vůči pracovnímu kolektivu 

nebo celé organizace. 

Za nevýhodu pracovní porady lze považovat její časové umístění, protože zařazení 

porady do pracovní doby může způsobit nesplnění některých pracovních úkolů, z důvodu 

zkrácené doby určené k jejich plnění. V případě, že by byla porada stanovena mimo pracovní 

dobu či v pracovních přestávkách, nastává riziko neochoty pracovníků se této porady 

zúčastnit anebo snaha o její maximální zkrácení (Koubek, 2007). 
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Koubek (2011) shrnuje a dále uvádí, že vzdělávání na pracovišti při vykonávání 

pracovních povinností má tyto výhody: 

 je levné, 

 obvykle je individuální, neboť může být přizpůsobeno specifickým potřebám 

vzdělávaného pracovníka, 

 obohacuje vzdělávaného pracovníka o praktické dovednosti, znalosti  

a zkušenosti, 

 vzhledem k tomu, že vzdělávání probíhá v konkrétních podmínkách dané 

organizace, vzdělávaný pracovník se tak seznamuje a zároveň se učí pracovat 

s používanou technikou v dané organizaci a také si osvojuje pracovní postupy, 

což ne vždy umožňuje vzdělávání mimo pracoviště. 

 

Co se týká nevýhod vzdělávání na pracovišti, ty jsou následující: 

 organizace, kde vzdělávání probíhá, nemusí mít vždy způsobilé a schopné 

školitele, a to především v případě, kdy se do podniku zavádí nová technika  

a technologie, 

 ne vždy je v organizaci k dispozici ničím a nikým nerušené prostředí, 

 někdy může být obtížné vybrat školitele z řad plně vytížených pracovníků,  

aby soustavně dohlížel na vzdělávaného pracovníka, 

 pracovní povinnosti školitele, které nestihne z důvodu, že se musí věnovat 

vzdělávanému pracovníkovi, by za něj měl odvést jiný zaměstnanec,  

což v tomto pracovníkovi může vzbuzovat nespokojenost. 

 

Dále budou uvedeny metody vzdělávání, které jsou nejčastěji využívány ke vzdělávání 

pracovníků mimo pracovní místo. 

Přednáška 

Koubek (2007) tvrdí, že přednáška může být provedena buď bez diskuse anebo může 

být spojená s diskusí, což odpovídá pojmu seminář. Prostřednictvím přednášky bývají 

obvykle zprostředkovány faktické informace a teoretické znalosti. 
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Výhodou přednášky je rychlost předání informace a nízké nároky na její vybavení. 

V případě diskuse jsou pak přínosem objevující se nápady účastníků, kteří jsou stimulováni 

k aktivitě. 

Za nevýhodu je označován jednosměrný tok informací často pasivním účastníkům 

vzdělávání. Co se týče seminářů, ty musejí být připraveny podrobněji než přednášky  

bez diskusí a také by měly být odpovídajícím způsobem předneseny. 

Demonstrování 

Tato metoda vzdělávání představuje názorné či praktické vyučování, které se zaměřuje 

na zprostředkování znalostí pomocí audiovizuální techniky, počítačů či trenažérů  

ve výukových dílnách nebo vývojových pracovištích pro názorné předvádění pracovních 

postupů. Metoda klade důraz na praktické využívání daných znalostí a na rozdíl od jiných 

metod je i více orientovaná na dovednosti. 

Za výhodu demonstrování lze považovat bezpečné prostředí, ve kterém si účastníci 

vzdělávání zkoušejí své dovednosti, a to bez většího rizika způsobení závažnějších škod. 

V tomto bezpečném vzdělávacím prostředí však existují odlišné podmínky  

než na skutečném pracovišti, což je považováno za jednu z nevýhod této metody. Často jsou 

také jednotlivé problémy používané při výuce zjednodušovány (Koubek, 2007). 

Případová studie 

Vzdělávací metoda v podobě případové studie se obvykle používá při vzdělávání 

manažerů a tvůrčích pracovníků. Jedná se o skutečné nebo také smýšlené vylíčení  

buďto určitého dílčího problému či komplexního organizačního problému, který jednotliví 

účastníci studují a snaží se jej diagnostikovat, aby mohli navrhnout možná řešení. 

Jednou z výhod této metody je, že pomáhá vzdělávaným rozvíjet jejich analytické 

myšlení a zároveň i schopnost nalézat řešení jednotlivých problémů. Tato metoda dále 

umožňuje porovnat analýzu a navrhované řešení účastníků vzdělávání se skutečným řešením 

problému, který byl aplikován v praxi spolu s jeho výsledky, a to v případě, kdy je 

v případové studii použit skutečný problém, který se v minulosti v dané organizaci vyskytl. 
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Nevýhodou jsou vysoké a mimořádně náročné požadavky na přípravu i na samotného 

vzdělavatele. Ten by měl být k navrhovaným řešením účastníků vzdělávání především 

ohleduplný (Koubek, 2007). 

Workshop 

Workshop bývá často označován jako skupinové cvičení. Je obdobný jako případová 

studie, avšak s tím rozdílem, že zde jsou praktické problémy řešeny v týmu  

a z komplexnějšího hlediska. 

Za výhodu lze považovat možnost účastníků vzdělávání dělit se o nápady při řešení 

reálných každodenních problémů a jejich posuzování z různých hledisek. Tato metoda se jeví 

jako vhodný nástroj učení se týmové práce a interdisciplinárnímu přístupu. 

Nevýhody jsou stejné jako v případě případových studií. Navíc se však mohou objevit 

problémy v případech, kdy tým vzdělávaných pracovníků nedisponuje potřebnými znalostmi 

či zkušenostmi potřebnými při diagnostikování a řešení určitého problému, jenž je obsažen 

v komplexní případové studii (Koubek, 2007). 

Brainstorming 

Brainstorming je další variantou případové studie. Jeho průběh spočívá v tom,  

že skupina vzdělávaných účastníků je vyzvána, aby každý z nich navrhl buďto ústně  

nebo písemně způsob řešení zadaného problému. Po předložení návrhů účastníky vzdělávání 

je zahájena diskuse a hledá se optimální návrh nebo kombinace návrhů k vyřešení zadaného 

problému. 

Vzdělávání pomocí této metody přináší nové nápady a alternativní přístup k řešeným 

problémům. Zároveň tak podporuje kreativní myšlení, což lze považovat za její výhody. 

Nevýhodou jsou náročné požadavky, které jsou kladeny na přípravu této vzdělávací 

metody (Koubek, 2007). 

Simulace 

Dvořákova et al. (2007) uvádí, že v případě použití metody simulace je vytvořena 

modelová situace, která nejvíce odpovídá realitě. Tato modelová situace je však o trochu 

zjednodušena, aby byli účastníci vzdělávání schopni tuto situaci vyřešit. Dále se tito účastníci 

řídí podrobným scénářem, kdy je po nich požadováno, aby během předem stanovené doby 
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provedli řadu rozhodnutí, která na sebe navazují. Tato metoda je využívána především 

v takových situacích, kdy je vzdělávání v reálných podmínkách příliš nákladné, nebezpečné 

anebo zde existuje riziko vzniku škody. 

Výhodu této metody lze spatřit v rozvoji komunikačních schopností účastníků 

vzdělávání, a to především ve formování schopnosti argumentovat a rozhodovat se. 

Za nevýhodu lze považovat náročnost metody na její přípravu a také to, že modelová 

situace se bude od reality lišit až příliš. 

E-learning 

Koubek (2007) definuje e-learning jako vzdělávání probíhající prostřednictvím 

počítačů, které umožňují modelovat různé pracovní situace a pomocí schémat, obrázků  

a grafů tak usnadňují průběh vzdělávání. Dále poskytují účastníkům vzdělávání různé kurzy, 

testy a cvičení a zároveň jim umožňují, aby tento procesu osvojování si znalostí a dovedností 

průběžně hodnotili. E-learning poskytuje vzdělávajícím se osobám velké množství informací 

a také jim umožňuje kontakt s jejich vzdělavatelem nebo s ostatními účastníky vzdělávání. 

Armstrong (2007) uvádí, že e-learning klade důraz na samostatné vzdělávání, čímž je 

myšleno, že účastníci vzdělávání si určují vlastní tempo svého vzdělávání, i když na druhé 

straně jim mohou být zadány jednotlivé cíle a termíny jejich splnění a od jejich vzdělavatelů 

jim mohou být poskytovány rady, jak by mělo učení probíhat. 

Mezi výhody e-learningu řadí Kucharčíková a Vodák (2011) možnost vzdělávajících 

se účastníků začít se vzděláváním kdykoliv a především postupovat dle vlastního tempa. 

Pokrok vzdělávaných je možné snadno monitorovat. Co se týče studijního materiálu, lze ho 

poskytnout ve stejný okamžik velkému množství vzdělávaných účastníků. V případě, že je 

tento materiál aktualizován, velice rychle bývá opět dostupný všem účastníkům vzdělávání. 

Za nevýhody lze považovat počáteční náklady, které jsou nezbytné k pořízení 

požadované technologie a vzdělávacích programů. Při větším množství vzdělávaných 

pracovníků se pak zvyšuje administrativa. Některým účastníkům tohoto vzdělávání může 

dělat problém nedostatek vizuálního kontaktu se svým vzdělavatelem. 
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Samostudium 

Koubek (2007) popisuje samostudium jako samostatné vzdělávání, které probíhá  

na základě doporučené literatury zajištěné organizací. Ve skutečnosti však bývá tato metoda 

vzdělávání obsažena v řadě výše zmiňovaných metod vzdělávání, a to jak na pracovišti,  

tak i mimo něj. 

Výhodu samostudia z pohledu organizace představuje úspora času. Co se týče výhody 

na straně vzdělávaných pracovníků, těm pak metoda umožňuje vzdělávat se vlastním tempem. 

Nevýhodou použití této metody pro organizaci je, že nemůže kontrolovat své 

pracovníky, zda ve svém volném čase plní zadaný pracovní úkol, čímž je myšleno 

vyžadované vzdělávání.  Na druhé straně představuje samostudium pro pracovníky nevýhodu 

v tom, že je po nich vyžadováno, aby se ve svém volném čase zabývali vzděláváním 

vyžadovaným jejich zaměstnavatelem. 

 

Koubek (2011) spatřuje výhody vzdělávání mimo pracoviště v tom, že: 

 vzdělávací kurzy bývají zpravidla vedeny zkušenými odborníky, 

 účastníci vzdělávání si osvojí nejnovější informace, znalosti a dovednosti, 

 vzdělávaní pracovníci jedné firmy mohou využít možnosti vyměnit si 

zkušenosti se vzdělávanými pracovníky jiných firem, 

 každý účastník vzdělávání může do firmy přinést nové myšlenky a přístupy. 

 

Nevýhody vzdělávání mimo pracoviště pak popisuje v následujících bodech: 

 vzdělávání je docela drahé, neboť může zahrnovat včetně poplatku vzdělávací 

agentuře i cestovné, stravné či ubytovací náklady, 

 vzdělávání, které bývá zaměřeno spíše na teoretické poznatky, nelze vždy 

uplatnit v dané organizaci, 

 taktéž bývá někdy obtížné aplikovat osvojené dovednosti v organizaci,  

která disponuje odlišným vybavením, než které bylo využito při vzdělávání, 

 poskytované kurzy vzdělávání jednotlivými vzdělávacími institucemi nemusí 

vždy nabízet a plně vyhovovat požadavkům a potřebám konkrétních firem, 



25 

 

 uvolňování pracovníků na vzdělávání mimo pracoviště může vést k tomu,  

že během jejich nepřítomnosti mohou v organizaci vzniknout určité problémy, 

které ostatní pracovníci nebudou schopni umět vyřešit, a to zejména tehdy, 

jedná-li se o uvolňování klíčových pracovníků. 

 

2.7 Realizace vzdělávacího procesu 

 

Realizace konkrétního vzdělávacího procesu navazuje na fázi plánování vzdělávání. 

V této fázi se nejprve vybere metoda vzdělávání spolu se vzdělávací institucí, dále se určí 

lektor vzdělávání a nakonec se stanoví místo a čas, kde a kdy vzdělávání proběhne, a to vše 

v souladu s naplánovaným cílem a cílovou skupinou vzdělávaných pracovníků. Poté následuje 

zajištění potřebného materiálů a technického vybavení a po dohodě se vzdělávací institucí  

se informuje cílová skupina vzdělávacího procesu. V případě potřeby může být také zajištěna 

doprava, ubytování a stravování vzdělávaným zaměstnancům (Šikýř, 2012). Do této fáze lze 

zahrnout také přípravu hodnotících dotazníků a evidenci účastí jednotlivých pracovníků  

na vzdělávací akci (Dvořáková et al., 2007). Samotná realizace vzdělávání však spočívá 

především v aplikaci zvolené metody vzdělávání, což může být jak na pracovišti, tak i mimo 

něj (Šikýř, 2012). 

Hroník (2007) celý tento proces realizace vzdělávání rozděluje a popisuje ve třech 

fázích, kterými jsou: 

 přípravná fáze, 

 fáze vlastní realizace, 

 transfer. 

Přípravná fáze spočívá v organizačním zajištění celé vzdělávací akce. Důležité je 

především zajistit lektora, potřebné pomůcky a materiál ke vzdělávání a také je potřeba 

připravit samotné účastníky vzdělávání, aby věděli, co mají od vzdělávání očekávat. S tím 

souvisí například informování o tom, kdy a kde bude vzdělávání probíhat, jaký je cíl a téma 

výcviku anebo, kdo bude lektorem vzdělávací akce. S organizačním zajištěním souvisí  

také zabezpečování stravování a ubytování vzdělávaným pracovníkům, pokud je to potřeba. 
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Na přípravnou fázi navazuje fáze vlastní realizace, která nastává příjezdem lektora  

na místo, kde bude vzdělávání probíhat. Před zahájením by se měl lektor účastníkům 

představit a zmínit, jaký bude program vzdělávání spolu se stanovenými cíli vzdělávání,  

a to i přesto, že tyto informace byly vzdělávaným účastníkům k dispozici již v přípravné fázi. 

Dále by měl lektor postupovat podle programu a v případě potřeby by měl účastníků 

poskytnout přestávku ke krátkému odreagování, ovšem v takové míře, aby dodržel předem 

stanovený časový harmonogram. Lektor by však neměl usilovat pouze o splnění obsahu 

programu, ale také by měl být schopen vytvořit aktivní prostředí vedoucí k efektivní práci  

na vzdělávacím kurzu, a to i za podmínek, že účastníky daného kurzu můžou být osoby 

s negativním postojem ke vzdělávání. 

Poslední fází v procesu realizace vzdělávání je transfer, který představuje veškeré 

aktivity probíhající po skončení kurzu. Jedná se především o činnosti zaměřující se  

na opakování a znovu uvědomování osvojených znalostí a dovedností ze vzdělávací akce. To 

může probíhat například v podobě zápisu určitých poznatků, vytvoření fotodokumentace  

či videozáznamů ze vzdělávacího kurzu. Je potřeba, aby si účastníci vzdělávání, 

bezprostředně po kurzu, získané znalosti a dovednosti vyzkoušeli v praxi, neboť v nejbližším 

týdnu by to většina absolventů neučinila. Proto, chce-li účastník jakéhokoliv vzdělávacího 

kurzu po jeho ukončení podpořit transfer znalostí, může tak učinit například zpracováním 

domácího úkolu, referováním o osvojených znalostech svým spolupracovníkům, prováděním 

workshopu nebo také vypracováním projektu, který by zhodnotil přínosy celé vzdělávací 

akce. 

Armstrong (1999) tvrdí, že jediným obecným pravidlem pro realizaci vzdělávacího 

procesu je jednak pravidelné monitorování kurzů, aby byl zabezpečen jejich průběh  

podle předem stanoveného plánu a schváleného rozpočtu, a jednak by mělo být každé 

vzdělávání po jeho skončení vyhodnocováno, aby mohlo být prověřeno, zda bylo dosaženo 

požadovaných výsledků. 

 

2.8 Vyhodnocování výsledků vzdělávání 

 

Závěrečnou fází cyklu systematického vzdělávání zaměstnanců je vyhodnocování 

výsledků vzdělávání. V této fázi je posuzována účinnost výsledků vzdělávání, které byly 
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stanoveny již na začátku plánované vzdělávací akce. Aby mohlo proběhnout vyhodnocení 

výsledků vzdělávání, je potřeba nejprve vytvořit kritéria hodnocení vzdělávání. Zároveň je 

velmi důležité uvědomit si, jaké informace bude k hodnocení potřeba získat a dále analyzovat 

(Armstrong, 2007). 

Dvořáková et al. (2007) uvádí, že existují dva základní cíle, na které je potřeba  

se při vyhodnocování efektivnosti vzdělávání zaměřit. V první řadě plní cíl funkci kontrolní, 

kdy je zjišťováno, zda byl proces vzdělávání ze všech nabízených možností právě ten 

nejefektivnější pro určitou potřebu vzdělávání, a to včetně nákladů, které bylo potřeba  

na daný proces vzdělávání vynaložit. Zároveň je nutné ověřit, zda je možné tento proces 

vzdělávání předložit jako návrh na zlepšení budoucích vstupů, čímž je myšlena organizační  

a institucionální podpora školení. Informace k zjištění výše zmiňovaného lze získat 

prostřednictvím zpětné vazby od účastníků vzdělávání, kteří takto mohou hodnotit například 

použitou metodu vzdělávání, vystupování a výkon lektora, důležitost či závažnost obsahové 

náplně samotného školení, poskytnuté studijní materiály, prostředí, ve kterém vzdělávání 

probíhalo či celkovou organizaci vzdělávací akce. Druhým cílem je pak zjistit, zda v důsledku 

vzdělávání došlo ke zlepšení či trvale pozitivní změně v pracovním výkonu. 

Při vyhodnocování výsledků vzdělávání, lze postupovat v předem stanovených 

krocích, které Dvořáková et al. (2007) popisuje následovně: 

1. Definování výsledků vzdělávání, kterých se má dosáhnout. Tak jako je 

nutné identifikovat potřebu vzdělávání, je i důležité přesně stanovit,  

jakých výsledků má být v procesu vzdělávání dosaženo. 

 

2. Převedení výsledků v cíle. Definování cílů musí být v souladu se zásadami 

„SMART“, kdy význam jednotlivých písmen popisuje Bartoňková (2010) 

následovně: 

S – specifické – cíle by se měly vztahovat ke specifické činnosti, 

M – měřitelné – cíle by měly stanovovat požadovanou kvalitu a kvantitu, 

A – akceptovatelné – cíle by měly být v souladu se stanovenými 

potřebami, 

R – reálné – účastníci vzdělávání by měly být schopni dosáhnout 

stanoveného cíle, 

T – termínované – cílů by mělo být dosaženo v potřebném čase. 
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3. Zabezpečit znalost cíle. Každý z účastníků vzdělávání musí znát stanovené 

cíle již od začátku vzdělávací akce. 

 

4. Vytvořit metody k porovnání výsledků se stanovenými cíli. Zde je důležité 

zajistit jednotný přístup v rámci celé organizace. Metody zkoumající výsledky 

vzdělávání, které je potřeba vytvořit jsou tzv. formální metody a řadíme  

mezi ně především: 

 vytvoření testů, aby mohly být testovány znalosti vzdělávaných 

zaměstnanců jak před vzdělávací akcí, tak i po ní, 

 sestavení dotazníků a formulářů určených k hodnocení vzdělávací 

akce z pohledu účastníků vzdělávání a také k hodnocení případných 

změn v pracovním výkonu daného pracovníka, 

 zpracování pozorovacích checklistů, které slouží k monitorování 

vzdělávací akce a také k vykonané práci jednotlivými vzdělavateli, 

 výběr statistických údajů a ekonomických ukazatelů potřebných  

k měření praktického přínosu celé vzdělávací akce. 

 

5. Vyhodnocení přínosu z okamžitého a dlouhodobého hlediska. Hodnocení 

vzdělávací akce bezprostředně po jeho ukončení přináší užitečný pohled  

na efektivitu právě osvojené zkušenosti. Vzdělávaní zaměstnanci zde 

porovnávají výsledky vzdělávání s jejich očekáváním, v důsledku čeho mohou 

být tyto výsledky subjektivní. Z hlediska hodnocení dlouhodobého přínosu je 

potřeba, aby toto hodnocení probíhalo s časovým odstupem, a to minimálně  

1 až 3 měsíce po vzdělávací akci z důvodu umožnění zavedení nově naučených 

znalostí a dovedností do praxe. 

 

6. Využít výsledky hodnocení vzdělávání. Získané výsledky hodnocení jsou 

rozhodující k uskutečnění dalšího vzdělávacího cyklu v dané organizaci.  
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3 Charakteristika vybrané organizace 

 

V třetí kapitole bude charakterizována vybraná organizace, kterou je Magistrát města 

Havířova (dále jen MMH). V této kapitole budou uvedeny základní údaje týkající se města 

Havířova a MMH, organizační řád MMH spolu s organizační strukturou MMH, členění 

MMH a struktura zaměstnanců MMH z hlediska pohlaví, věku, vzdělání a pracovní pozice, 

kterou na MMH jeho zaměstnanci zastávají. 

 

3.1 Základní údaje 

 

Havířov vznikl na jižním okraji 

ostravsko-karvinské průmyslové oblasti 

nedaleko pohoří Beskyd. Jeho počátky 

souvisí s výstavbou hornických sídlišť na 

katastrech obcí Šumbark, Dolní Bludovice, Prostřední Suchá a část Šenova. 

Z administrativního hlediska se stal Havířov městem na základě usnesení vlády ČSR z roku 

1955 a dne 4. 12. 1955 mu byla přidělena městská práva. V současnosti se Havířov člení  

na 8 částí, kterými jsou Bludovice, Dolní Datyně, Dolní Suchá, Havířov, Podlesí, Prostřední 

Suchá, Šumbark a Životice. Od roku 1990 se stal Havířov statutárním městem a v současnosti 

zde žije necelých 80  000 obyvatel.1 Logo statutárního města Havířova je zobrazeno  

na obrázku č. 3. 1.
2
 

Postavení a působnost MMH je stanovena především v zákoně č. 128/2000 Sb.,  

o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy,  

které souvisí s jeho činností a působností. Výkon MMH spočívá v samostatné působnosti  

a přenesené působnosti v základním rozsahu pro územní obvod statutárního města Havířova  

a přenesenou působnost v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností (dále jen 

ORP) a pověřeného obecního úřadu v územním obvodu statutárního města Havířova spolu 

s obcí Albrechtice, Horní Bludovice, Horní Suchá a Těrlicko. Z hlediska samostatné 

                                                 
1
 www.havirov-city.cz, 2015 

2
 http://www.havirov-city.cz/oddeleni-kancelare-primatora/zadost-o-souhlas-s-pouzitim-loga-mesta-havirova-

2_cz.html, 2015 

 

Obr. 3. 1 Logo statutárního města Havířova 

http://www.havirov-city.cz/
http://www.havirov-city.cz/oddeleni-kancelare-primatora/zadost-o-souhlas-s-pouzitim-loga-mesta-havirova-2_cz.html
http://www.havirov-city.cz/oddeleni-kancelare-primatora/zadost-o-souhlas-s-pouzitim-loga-mesta-havirova-2_cz.html
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působnosti plní MMH úkoly uložené zastupitelstvem nebo radou města a pomáhá výborům  

a komisím, co se jejich činností týče. V případě přenesené působnosti vykonává MMH státní 

správu s výjimkou věcí, které spadají do působnosti jiného městského orgánu.3 

 

3.2 Organizační řád 

 

V organizačním řádu MMH je upravena organizační struktura, odpovědnost 

jednotlivých funkcí působících na MMH spolu s jejich podílem na řízení MMH, dále zásady 

činnosti uvnitř MMH a rozdělení úkolů mezi jednotlivé odbory a samostatná oddělení MMH. 

Schéma řízení odborů je součástí Přílohy č. 1.4 

 

3.3 Členění organizace 

 

MMH je tvořen primátorem, třemi náměstky primátora (dále jen vedení města), 

tajemníkem a zaměstnanci města, kteří jsou zařazeni do MMH. Dále je MMH členěn  

na odbory a oddělení. V čele MMH stojí primátor města, který odpovídá za jeho činnost  

a zastupuje město navenek. Primátor mimo jiné koordinuje činnosti vykonávané náměstky 

primátora a tajemníkem MMH. Náměstci primátora zastupují primátora v případě jeho 

nepřítomnosti. Jejich náplní práce je koordinování, řízení, kontrolování a zodpovídání  

za výkon samostatné působnosti města vykonávané příslušnými odbory MMH. Tajemník 

MMH je odpovědný primátorovi města za plnění úkolů v samostatné i přenesené působnosti. 

Dále je tajemníkem MMH zabezpečována činnosti MMH a odborný rozvoj zaměstnanců 

MMH. Zaměstnanci MMH vykonávají práci na základě pracovní smlouvy, a to v rozsahu, 

který je stanoven náplní práce, zvláštním pověřením nebo zmocněním a v souladu s platnými 

právními předpisy a vnitřními předpisy stanovenými MMH.5 

 

 

                                                 
3
 Interní dokument MMH, 2014 

4
 tamtéž 

5
 tamtéž 
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3.3.1 Vnitřní členění 

 

Jak už bylo výše zmíněno, MMH se člení na 12 odborů a 3 samostatná oddělení. 

Postavení odboru ve smyslu zákona mají také odborné útvary MMH, avšak s odlišným 

názvem než odbor, stanoví-li tak zvláštní zákon. Jednotlivé odbory se mohou dále členit  

na oddělení. V rámci MMH pak mohou vznikat samostatná oddělení, která nespadají  

do žádného odboru. 

V čele samostatných oddělení je vedoucí samostatného oddělení, jehož úkolem je 

zodpovídat za činnosti příslušného oddělení stanovené v Organizačním řádu a vnitřních 

předpisech MMH. Jednotlivými samostatnými odděleními pak jsou: 

1. Kancelář primátora – Úkolem tohoto oddělení je zabezpečit reprezentaci 

města Havířova a organizaci vztahů s partnerskými městy. Zároveň  

také zajišťuje komunikaci s médií a veřejností. 

 

2. Oddělení kontroly – Prostřednictvím oddělení kontroly je prováděna kontrolní 

činnost ve vztahu k příspěvkovým organizacím a příjemcům veřejné finanční 

podpory. Dále kontroluje způsob, jak město nakládá se svým majetkem  

u příspěvkových organizací. 

 

3. Oddělení strategického rozvoje – Náplní práce oddělení strategického 

rozvoje je poskytnout nezbytnou součinnost při přípravě a realizaci strategie 

regionálního rozvoje. Dále zajišťuje koncepční a rozvojové úkoly 

samosprávných činností města. Pro získání mimorozpočtových zdrojů  

do rozpočtu města zpracovává podklady a potřebné informace. 

 

Za činnosti jednotlivých odborů odpovídají a jejich práci řídí vedoucí příslušných 

odborů, a to v mezích stanovených Organizačním řádem a vnitřním předpisem MMH. Odbory 

na MMH jsou pak následující: 

1. Odbor komunálních služeb – Vykonává činnosti dopravního úřadu,  

a to v oblasti městské hromadné dopravy v rámci území města Havířova. Je 

správcem majetku města Havířova. Dále vykonává činnosti týkající se 
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dopravy, životního prostředí, hřbitovnictví, odpadové hospodářství  

a spolupodílí se na ochraně proti týrání zvířat. V jeho kompetenci je  

i organizace obecně a veřejně prospěšných prací a veřejné služby. 

 

2. Odbor právních služeb - Provádí exekuce na nepeněžitá plnění. Spravuje  

a vede centrální evidence dokumentů MMH. V plném rozsahu právního řádu 

České republiky poskytuje právní službu MMH a příspěvkovým organizacím, 

které jsou zřizovány městem. 

 

3. Odbor správy majetku – Náplní jeho práce je výkon samosprávy z hlediska 

evidence, správy a nakládání s majetkem města Havířova. 

 

4. Odbor investiční výstavby – Zajišťuje investorsko-inženýrskou činnost  

pro oblast města Havířova, jejíž realizace je v režii města ve stadiu 

předprojektové a projektové přípravy, realizace stavby, kolaudace  

a reklamačních řízení, a to až do doby zániku záruky na dílo. 

 

5. Organizační odbor – Spravuje místní poplatky, exekuční řízení a povolování 

tombol. Dále zajišťuje agendy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární 

ochrany a spisovou a informační službu MMH. Zároveň je v jeho kompetenci 

výkon mzdové a personální agendy vzhledem k zaměstnancům MMH  

a také jejich vzdělávání. 

 

6. Odbor životního prostředí – V oblasti ochrany přírody a krajiny, zvířat, 

ovzduší, zemědělského půdního fondu, odpadového a vodního hospodářství, 

lesů, myslivosti a rybářství vykonává přenesenou působnost státní správy. 

 

7. Odbor územního rozvoje – V rámci územního plánování a pořizování 

územně plánovacích dokumentací a podkladů pro územní obvod ORP 

vykonává přenesenou působnost státní správy. Dále plní úkoly svěřené městu 

Havířov jako úřadu územního plánování. V rámci architektonického  

a urbanistického rozvoje města vykonává samostatnou působnost. 
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8. Odbor vnitra a živnostenský úřad – Na úseku dopravních evidencí  

a živnostenského podnikání vykonává státní správu ve správním obvodu ORP 

a zároveň vede evidenci zemědělských podnikatelů. Kontaktní místo veřejné 

správy Czech POINT se nachází na tomto odboru. 

 

9. Odbor školství a kultury – Vytváří vhodné podmínky pro plnění povinné 

školní docházky, předškolního vzdělávání a zájmového vzdělávání ve středisku 

volného času. Zpracovává pro školy a školská zařízení ve správním obvodu 

ORP rozpis prostředků státního rozpočtu. Má na starost zabezpečování 

provozu mateřských i základních škol a školského zařízení pro zájmové 

vzdělávání. Dále provádí údržbu kulturních památek a také plní funkci poradce 

pro národnostní menšiny. 

 

10. Stavební a silniční správní úřad - Je obecným stavebním úřadem v územním 

obvodu města Havířova a obce Horní Bludovice, a na základě veřejnoprávní 

smlouvy také pro jiné obce. Dále je příslušným orgánem státní památkové péče 

a vyvlastňovacím úřadem. Ve správním obvodu ORP je speciálním stavebním 

úřadem pro silnice II. a III. třídy, místní komunikace a veřejně přístupné 

účelové komunikace. Pro správní obvod ORP vykonává činnost silničního 

správního úřadu pro místní komunikace na území města Havířova a silnice II.  

a III. třídy, činnost dopravního úřadu, mimo oblast městské hromadné dopravy 

a státního odborného dozoru nad stanicemi měření emisí a autoškolami. 

 

11. Ekonomický odbor – Provádí výkon přenesené působnosti z hlediska 

provádění veřejných sbírek. Dále zabezpečuje zpracování agendy na úseku 

rozpočtu, ekonomiky, financí a účetnictví, včetně vyúčtování hospodaření 

města Havířova za příslušný rozpočtový rok. 

 

12. Odbor sociálních věcí – Pro správní obvod ORP vykonává přenesenou 

působnost státní správy v oblasti sociální péče, sociálních služeb a sociálně 

právní ochrany dětí. V rámci samosprávné činnosti zajišťuje péčí o seniory, 

osoby zdravotně postižené a osoby vyžadující okamžitou pomoc.6 

                                                 
6
 Interní dokument MMH, 2014 
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3.4 Struktura zaměstnanců 

 

V této podkapitole bude uvedena struktura zaměstnanců MMH z hlediska jejich 

pohlaví, věku, vzdělání a pracovní pozice, kterou na MMH zastávají. Veškeré uvedené údaje 

se budou vztahovat k datu 31. 12. 2014. Údaje potřebné ke zpracování jednotlivých struktur 

zaměstnanců na MMH budou čerpány prostřednictvím vedoucí personálního oddělení MMH. 

Na MMH je zaměstnáno celkem 307 zaměstnanců. Jak je zobrazeno v tabulce č. 3. 1,  

z hlediska pohlaví zde pracuje 247 žen a 60 mužů. 

 

Tab. 3. 1 Struktura zaměstnanců MMH dle pohlaví 

Pohlaví Počet zaměstnanců Procentuální vyjádření 

Ženy 247 80% 

Muži 60 20% 

Celkem 307 100% 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Co se týče věkové struktury uvedené v tabulce č. 3. 2, zde lze vidět, že na MMH 

pracují z převážně většiny zaměstnanci ve věkovém rozmezí od 30 do 50 let, a to celkem 

62%. Nejméně je zde zaměstnáno pracovníků ve věkové kategorii nad 60 let, kteří představují 

pouhé 3%. 

 

Tab. 3. 2 Věková struktura zaměstnanců MMH 

Věk zaměstnanců Počet zaměstnanců Procentuální vyjádření 

do 30 let 17 6% 

30 – 50 let 190 62% 

50 – 60 let 90 29% 

nad 60 let 10 3% 

Celkem 307 100% 

Zdroj: vlastní zpracování 
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V tabulce č. 3. 3 je zobrazena struktura z hlediska vzdělání zaměstnanců MMH,  

kdy téměř polovina těchto pracovníků má ukončené vzdělání na středním odborném učilišti 

anebo gymnáziu. Druhou nejpočetnější skupinou jsou zaměstnanci s vysokoškolským 

vzděláním, kterých je celkem 129. Ukončené základní vzdělání pak mají pouze 2 zaměstnanci 

MMH. 

 

Tab. 3. 3 Struktura zaměstnanců MMH dle vzdělání 

Vzdělání zaměstnanců Počet zaměstnanců Procentuální vyjádření 

Základní vzdělání 2 1% 

Střední odborné vzdělání 9 2% 

Střední odborné učiliště + gymnázium 150 49% 

Vyšší odborné vzdělání 17 6% 

Vysokoškolské vzdělání 129 42% 

Celkem 307 100% 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Poslední struktura zaměstnanců MMH zobrazena v tabulce č. 3. 4 rozděluje tyto 

pracovníky do jednotlivých pracovních pozic. Vedoucích odborů je celkem 12, což odpovídá 

celkovému počtu odborů na MMH uvedených výše. Pozici vedoucího oddělení zastává  

na MMH celkem 24 zaměstnanců. Zbylých 270 osob představují ostatní zaměstnanci MMH. 

 

Tab. 3. 4 Struktura zaměstnanců MMH dle pracovní pozice 

Pracovní pozice Počet zaměstnanců Procentuální vyjádření 

Vedoucí odborů + tajemník MMH 13 4% 

Vedoucí oddělení 24 8% 

Ostatní zaměstnanci MMH 270 88% 

Celkem 307 100% 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4 Analýza současného vzdělávání zaměstnanců ve vybrané organizaci 

 

Tato kapitola se dělí na dvě části. V první části této kapitoly je nejprve stručně 

charakterizováno vzdělávání na MMH, a dále jsou uvedeny jednotlivé části systému 

vzdělávání, které vychází ze zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných 

celků a o změně některých zákonů. Součástí kapitoly je také analýza jednotlivých fází z cyklu 

systematického vzdělávání zaměstnanců na MMH. Veškeré informace k uvedeným oblastem 

jsou čerpány z Personální strategie MMH, z právního předpisu a z údajů poskytnutých 

vedoucí personálního oddělení MMH. Druhá část této kapitoly je zaměřena na empirický 

výzkum, kde je popsána vybraná metoda výzkumu a následně jsou vyhodnoceny výsledky, 

kterých bylo pomocí zvolené metody dosaženo. V závěru této kapitoly jsou jednotlivé 

výsledky vyplývající z výzkumu shrnuty. 

 

4.1 Vzdělávání ve vybrané organizaci 

 

Vzdělávání na MMH je cíleně orientováno, ovlivňuje pracovní jednání a vede 

k rozšiřování odborných vědomostí zaměstnanců MMH. Svým zaměstnancům také umožňuje 

osvojit si a rozvíjet nové znalosti, dovednosti, schopnosti a postoje zaměřené na pracovní 

pozici, kterou tito zaměstnanci vykonávají. Cílem vzdělávání na MMH je zabezpečit, aby byli 

zaměstnanci dostatečně kvalifikovaní, vzdělaní a schopní uspokojovat současné i budoucí 

potřeby, a to jak Magistrátu, tak i občanů z celého správního obvodu. Aby bylo cíle dosaženo, 

je potřeba neustále motivovat zaměstnance k ochotě se vzdělávat a rozvíjet tak své profesní 

znalosti a dovednosti. 

Jednou z nejvýznamnějších rolí v procesu vzdělávání na MMH mají vedoucí 

pracovníci a vzdělávací aktivity, které organizují. Úkolem personálního oddělení je pak 

dohlížet na formování pracovních schopností zaměstnanců MMH. Proto je nutné zajistit: 

 soulad v rozvoji pracovních schopností zaměstnanců MMH s rozvojem nových 

informačních technologií, které jsou na MMH využívány, 

 schopnost zaměstnanců MMH pružně reagovat na možné změny v legislativě, 
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 zaměřenost rozvojových aktivit na formování rozsáhlejšího rejstříku znalostí  

a dovedností, než které jsou vyžadovány na zastávané funkci zaměstnanci 

MMH. 

 

Vzdělávání zaměstnanců na MMH zahrnuje především tyto aktivity: 

 Prohlubování kvalifikace neboli prohlubování pracovních schopností.  

V případě této aktivity jsou přizpůsobovány pracovní schopnosti pracovníků  

na měnící se požadavky pracovních míst. 

 Rozšiřování pracovních schopností, což znamená zvýšit využití pracovníků 

takovým způsobem, aby byli schopni vykonávat pracovní povinnosti jiných 

agend, a to zejména při zastupování svých spolupracovníků. Rozšiřování 

takových schopností pak vede k zvyšování efektivity práce MMH. 

 Přizpůsobování pracovních schopností nových pracovníků specifickým 

požadavkům na pracovní místo, používanou techniku, technologii či styl práce. 

Každý nový zaměstnanec MMH tedy musí projít tímto procesem adaptace  

a zároveň musí absolvovat školení zaměřené na požadovanou odbornost. 

 Soustavné zlepšování řídících schopností vedoucích zaměstnanců,  

a to v oblastech, jako jsou mezilidské vztahy, motivace zaměstnanců, 

sestavování a vedení pracovních týmů a umění ovládat individuální i kolektivní 

pracovní výkon. 

 

4.2 Systém vzdělávání zaměstnanců 

 

Systém vzdělávání zaměstnanců MMH, který je upraven v Personální strategii MMH, 

vychází ze zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně 

některých zákonů a je sestaven z následujících součástí: 

1. Vstupní vzdělávání – Každý nově přijatý zaměstnanec je povinen projít 

vstupním vzděláváním a ukončit jej nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy mu 

vznikl pracovní poměr. Do vstupního vzdělávání je zahrnuto vzdělávání 

v oblastech: 
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 základy veřejné správy v ČR, zvláště obecných zásad organizace  

a činnosti veřejné správy a územního samosprávního celku, 

 základy veřejného práva, 

 veřejná ekonomika a finance, 

 užívá informačních technologií, 

 management, 

 formy a způsoby komunikace. 

 

2. Průběžné vzdělávání – Představuje specializační vzdělávání zaměřené  

na prohlubování a aktualizování znalostí a dovedností jednotlivých 

zaměstnanců v oblasti výkonu správních činností v územním samosprávním 

celku, jehož součástí je také získávání a prohlubovaní jazykových znalostí. 

Tento typ vzdělávání bývá zpravidla uskutečňován prostřednictvím kurzů. 

 

3. Zvláštní odborná způsobilost – Zahrnuje souhrn všech znalostí a dovedností, 

které jsou nutné pro výkon správních činností stanovených prováděcím 

právním předpisem. Zvláštní odbornou způsobilost k výkonu správních 

činností musí pracovník MMH prokázat do 18 měsíců od vzniku jeho 

pracovního poměru anebo ode dne, kdy tuto činnost začal vykonávat.  

Prokáže-li pracovník zvláštní odbornou způsobilost, splní tak kvalifikační 

předpoklad pro výkon dané funkce. 

 

4. Vzdělávání vedoucích úředníků MMH – Je rozděleno na dvě části,  

a to na část obecnou a část zvláštní. Do obecné části jsou zařazeny znalosti  

a dovednosti týkající se řízení zaměstnanců. Zvláštní část pak zahrnuje přehled 

o činnostech vykonávaných podřízenými pracovníky, které jsou stanoveny 

prováděcím právním předpisem. Po absolvování vzdělávání vedoucích 

úředníků MMH má pracovník potřebnou kvalifikaci k vykonávání funkce 

vedoucího úředníka na MMH. 

 

5. Adaptace – Představuje určitý proces, který začíná běžet nástupem nového 

zaměstnance na MMH a končí jeho plnohodnotným zařazením do MMH. 
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6. Prohlubování kvalifikace – Představuje odborné vzdělávání zaměstnanců 

MMH v oboru, ve kterém tito zaměstnanci pracují. Jedná se tedy o proces,  

kdy dochází k rozšiřování znalostí a dovedností pracovníků MMH ve vztahu 

k jejich pracovnímu zařazení. Vzdělávání prostřednictvím prohlubování 

kvalifikace je na MMH považováno za jeden z významných nástrojů vedoucí  

k zvyšování pracovních výkonů zaměstnanců MMH. 

 

7. Přeškolování – Znamená formování pracovních schopností zaměstnanců 

MMH, které vede k osvojování nových pracovních schopností,  

a to podobných, avšak ne úplně totožných, jako dosavadní pracovní schopnosti 

zaměstnanců. Přeškolování na MMH však probíhá pouze tehdy, vyžadují-li ho 

provozní potřeby MMH. 

 

4.3 Identifikace potřeb vzdělávání zaměstnanců 

 

Identifikace potřeb vzdělávání na MMH vychází především z hodnocení zaměstnanců 

spolu s hodnocením jejich pracovního výkonu, které probíhá vždy jedenkrát ročně formou 

hodnotícího rozhovoru. Hodnocení zaměstnanců, jako jeden ze zdrojů identifikace potřeb 

vzdělávání na MMH, vytváří základ pro plánování osobního rozvoje zaměstnanců  

a pro nastavení potřebného vzdělávání. Dalšími zdroji, které slouží k identifikaci potřeb 

vzdělávání, jsou změny v legislativě, s kterou jednotliví pracovníci MMH při vykonávání 

svých pracovních povinností pracují a další údaje vztahující se k jednotlivým pracovním 

místům, činnostem a samostatným zaměstnancům MMH. Potřebu vzdělávání u vedoucích 

zaměstnanců MMH identifikuje tajemník MMH. Co se týče identifikace potřeby vzdělávání  

u jednotlivých zaměstnanců MMH, ta je prováděna jejich vedoucími pracovníky,  

tedy vedoucími odborů. 
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4.4 Plánování vzdělávání zaměstnanců 

 

Ve fázi plánování vzdělávání zaměstnanců se na MMH postupuje takovým způsobem, 

že nejprve vedoucí zaměstnanci vypracují návrh plánu vzdělávání zaměstnanců,  

a to nejpozději do 3 měsíců od vzniku pracovního poměru těchto zaměstnanců a tento plán 

dále projednají s personalistou z hlediska jeho reálnosti a finančních možností MMH.  

Po projednání návrhu plánu vzdělávání s personalistou, předloží vedoucí zaměstnanci tento 

návrh ke schválení tajemníkovi MMH. V případě, že tajemník MMH návrh plánu schválí, 

můžou s ním vedoucí zaměstnanci seznámit příslušného zaměstnance. 

Jedná-li se o plánování vzdělávání vedoucích pracovníků, pak je jeho postup totožný, 

jako v případě plánování vzdělávání zaměstnanců MMH, avšak s tím rozdílem, že si vedoucí 

pracovníci vypracovávají návrh plánu vzdělávání samostatně. 

 

4.5 Realizace vzdělávání zaměstnanců 

 

Vzdělávání zaměstnanců na MMH je realizováno ve třech následujících fázích: 

1. Výběr vzdělávacího programu - na základě schváleného plánu tajemníkem 

MMH se vybere téma vzdělávání odpovídající aktuálním potřebám MMH  

a vzdělávaným zaměstnancům. Dále je vybrán školitel a následuje technické  

a organizační zajištění. Při vzdělávání zaměstnanců na pracovišti je v roli 

nejčastějšího školitele vedoucí oddělení. 

 

2. Schválení a zajištění vzdělávacího programu -  nejdříve je vedoucím 

zaměstnancem MMH navržen konkrétní zaměstnanec, který se má 

vzdělávacího programu zúčastnit. Může se jednat i o samotného vedoucího 

pracovníka. Před podáním tohoto návrhu je však zaměstnanec, jehož se 

vzdělávání týká, seznámen s vybraným vzdělávacím programem, včetně 

veškerých souvisejících podmínek. Zda se může tento zaměstnanec 

vzdělávacího programu zúčastnit, rozhodne tajemník MMH. Po jeho schválení 

předá vedoucí pracovník originál schváleného návrhu nejpozději  

do 5 pracovních dnů personálnímu oddělení, a to včetně identifikačních údajů 
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týkajících se vzdělávací instituce. O schváleném návrhu také informuje daného 

zaměstnance. Úkolem personálního oddělení je pak zajistit, aby byl tento 

pracovník přihlášen ke vzdělávacímu programu. Dále musí personální oddělení 

dohlédnout na uhrazení účastnického poplatku vzdělávaným zaměstnancem  

a v případě, že by nastaly určité změny týkající se daného vzdělávacího 

programu, neprodleně o tom zaměstnance informuje. V případě neúčasti 

zaměstnance na vzdělávací akci vedoucí pracovník tuto skutečnost projedná 

s personálním oddělením, aby MMH nevznikla škoda. 

 

3. Absolvování vzdělávacího programu – Vzdělávaný zaměstnanec 

bezprostředně po absolvování vzdělávacího programu předá personálnímu 

oddělení daňový doklad, který slouží jako faktura či potvrzení o úhradě 

vzdělávání a osvědčení o absolvovaném kurzu nebo zprávu o absolvování 

vzdělávání. Poté personální oddělení zaznamená informaci o absolvovaném 

vzdělávacím kurzu daným zaměstnancem do Plánu vzdělávání zaměstnanců 

MMH, který toto oddělení vede. Zaměstnanec také předá zprávu  

o absolvovaném vzdělávání svému vedoucímu zaměstnanci, ve které uvede 

nové poznatky vztahující se k činnosti MMH a hodnocení úrovně vzdělávacího 

programu a školitele. 

 

4.6 Vyhodnocování výsledků vzdělávání zaměstnanců 

 

Ve fázi vyhodnocování výsledků vzdělávání zaměstnanců se MMH zajímá především 

o to, do jaké míry byly předem definované cíle vzdělávání splněny, a jak účinné byly  

přitom použité nástroje a metody vzdělávání zaměstnanců. Co se týče jednotlivých oblastí 

hodnocení výsledků vzdělávání, na MMH se v případě hodnocení podle výsledků změny 

posuzuje odezva, postoje, názory, znalosti a dovednosti účastníků vzdělávání. Dále je 

hodnocen přínos vzdělávání prostřednictvím ekonomických ukazatelů, kdy je posuzováno 

především zvýšení efektivity práce na pracovišti, snížení nákladů nebo zvýšení kvality 

poskytovaných služeb MMH. Poslední oblastí je hodnocení praktických přínosů vzdělávání, 

které posuzuje zejména změny týkající se pracovního chování a jednání zaměstnanců MMH, 
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změny v organizaci práce a v pracovních postupech při řešení problémů anebo změny 

související se schopností vést zaměstnance. 

Jedním z nejvýznamnějších zdrojů informací pro vyhodnocování efektivnosti 

vzdělávání jsou vedoucí odborů, kteří průběžně sledují a vyhodnocují, jak účinné jsou 

jednotlivé vzdělávací programy. Dále pozorují a vyhodnocují plnění plánů vzdělávání  

a nejméně jedenkrát za 3 roky trvání plánu vzdělávání tento plán komplexně posoudí  

a případně navrhnou jeho aktualizaci. Navrženou aktualizaci plánu vzdělávání poté předloží 

ke schválení tajemníkovi MMH. Po schválení plánu tajemníkem MMH pak vedoucí 

zaměstnanci předají navržený plán personálnímu oddělení a prokazatelně s ním seznámí 

zaměstnance, kterých se daný plán vzdělávání týká. 

Výsledky, které z vyhodnocení vyplynou, jsou využity v dalším cyklu systematického 

vzdělávání, a to především ve fázi identifikace potřeb vzdělávání a fázi plánování vzdělávání 

zaměstnanců MMH. 

 

4.7 Empirický výzkum 

 

Cílem této práce je analyzovat systém vzdělávání zaměstnanců Magistrátu města 

Havířova a na základě zjištěných výsledků provést jejich vyhodnocení a doporučit návrhy  

na zlepšení tohoto systému. 

Za tímto účelem byla pro získání informací potřebných ke zpracování následující 

praktické části zvolena metoda dotazování ve formě písemného dotazníku. Tato metoda byla 

zvolena z důvodu možnosti oslovení většího množství respondentů a také z hlediska časové 

úspory. Veškeré poznatky využité ke zpracování dotazníku byly čerpány z monografické 

publikace Moderní metody a techniky marketingového výzkumu (Kozel et al., 2011). 

 

4.8 Dotazníkové šetření 

 

Dotazník, který je součástí přílohy č. 2, je sestaven z 26 otázek, kdy 11 z nich je 

uzavřených (otázka č. 1, 9 - 11, 16, 21 - 26), 12 jich je polootevřených (otázka č. 2 - 4, 6, 7, 
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13 - 15, 17 - 20) a 3 otázky zůstaly otevřené (otázka č. 5, 8, 12). Otázky v dotazníku jsou 

členěny do tří částí. V první části jsou uvedeny otázky týkající se spokojenosti zaměstnanců 

MMH s daným typem vzdělávání na MMH. Další část je zaměřena na informovanost, 

motivaci a preferenci jednotlivých zaměstnanců MMH v oblasti vzdělávání. V závěru 

dotazníku jsou pak zařazeny identifikační otázky specifikující pohlaví, věk, dosažené 

vzdělání, dobu trvání pracovního výkonu na MMH a pracovní pozici odpovídajících 

pracovníků MMH. 

Dotazník byl vytvořen v internetovém prostředí Google disku za pomocí aplikace 

Google formulář. Následně byl po dohodě s vedoucí personálního oddělení MMH rozeslán 

jako webový odkaz prostřednictvím interní emailové pošty všem zaměstnancům MMH. 

Z důvodu nízké návratnosti byl však dotazník rozeslán znovu, a to prostřednictvím osobní 

emailové pošty autora práce. Celková doba dotazníkového šetření trvala od 11. 3.  

do 31. 3. 2015. 

 

4.9 Výsledky dotazníkového šetření 

 

Výsledky získané z dotazníkového šetření jsou zpracovány a následně zobrazeny 

pomocí sloupcových, pruhových a výsečových  grafů vytvořených v aplikaci Microsoft Excel. 

Pro lepší přehlednost je v grafech uvedena četnost jednotlivých odpovědí spolu s jejich 

procentuálním vyjádřením. 

Výzkumu se zúčastnilo 142 zaměstnanců MMH z celkové počtu 307 zaměstnanců. 

Návratnost dotazníků je tedy 46%. 

 

4.9.1 Charakteristika respondentů 

 

Nyní budou vyhodnoceny identifikační otázky umístěné v závěru dotazníku,  

které se týkají jednotlivých respondentů z hlediska jejich pohlaví, věku, vzdělání, délky 

pracovního poměru na MMH a zastávané pracovní pozice. 
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První identifikační otázkou v dotazníku byla otázka č. 22, která zjišťovala pohlaví 

respondentů. V grafu č. 4. 1 lze vidět, že z hlediska pohlaví se dotazníkového šetření 

zúčastnilo 121 žen a 21 mužů. Takto vysoký rozdíl mezi četností odpovídajících respondentů 

z hlediska pohlaví je způsoben tím, že 80% zaměstnanců na MMH představují ženy. 

Graf 4. 1 Pohlaví respondentů 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Co se týče věkové struktury odpovídajících zaměstnanců zobrazené v grafu č. 4. 2, 

kterou zkoumala otázka č. 23, pak nejpočetnější skupinu tvořili pracovníci ve věkové 

kategorii od 41 do 50 let, kterých odpovídalo celkem 60 a představovali tak 42% respondentů. 

Počet zaměstnanců zúčastněných se dotazníkového šetření ve věku od 51 do 60 let bylo 

celkem 45, tedy 32%. Ve věkové kategorii od 31 do 40 let pak odpovídalo 18% respondentů, 

kterých bylo celkem 26. Na MMH je zaměstnáno celkem 190 pracovníků ve věkové kategorii 

od 30 do 50 let, což je 62% z celkového počtu zaměstnaných úředníků. Je tedy 

pravděpodobné, že právě z tohoto důvodu je skupina respondentů ve věku od 41 do 50 let 

nejpočetnější. 
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Graf 4. 2 Věková struktura respondentů 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

V otázce č. 24 zaměstnanci odpovídali, jaké je jejich nejvyšší dosažené vzdělání.  

I přesto, že MMH zaměstnává více pracovníků se středoškolským vzděláním, jak lze vidět  

v grafu č. 4. 3, vyplnění dotazníku se zúčastnila téměř polovina respondentů 

s vysokoškolským vzděláním. 

Graf 4. 3 Vzdělání respondentů 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Z předposlední otázky č. 25 bylo zjištěno, že 72% respondentů je na MMH 

zaměstnáno 5 a více let. Naopak nikdo z pracovníků zaměstnaných ve zkušební době se 

vyplňování dotazníku nezúčastnil. Tato otázka je znázorněna v sloupcovém grafu č. 4. 4. 

Graf 4. 4 Délka pracovního poměru respondentů 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Závěrečná otázka v dotazníku s č. 26 rozdělila respondenty do tří skupin. Jak lze vidět 

v grafu č. 4. 5, první z nich byli respondenti zastávající funkci zaměstnance MMH,  

kterých odpovídalo celkem 117. Další, méně početnější skupinu tvořili vedoucí oddělení, 

jichž bylo celkem 17. Nejméně se pak dotazování zúčastnili vedoucí odborů, kterých dotazník 

vyplnilo celkem 8. Jelikož MMH zaměstnává 270 zaměstnanců, kteří nezastávají funkci 

vedoucího, není tedy divu, že nejpočetnější skupinu respondentů tvoří právě tito pracovníci. 
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Graf 4. 5 Pracovní pozice respondentů 

  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

4.9.2 Vyhodnocení dotazníku 

 

Dále budou vyhodnoceny ostatní otázky z dotazníku zaměřené na výběr jednotlivého 

typu vzdělávání spolu s přiřazením metody vzdělávání, na spokojenost pracovníků MMH 

s vybraným typem vzdělávání, na účinnost samotného systému vzdělávání na MMH  

a také na informovanost, motivaci a preferenci zaměstnanců MMH v oblasti vzdělávání  

na MMH. 

První otázka v dotazníku zjišťovala, zda se zaměstnanci MMH zúčastnili systému 

vzdělávání na MMH či nikoliv. V grafu č. 4. 6 je zobrazeno, že 95% respondentů prošlo 

systémem vzdělávání na MMH, kdežto 5% dotazovaných se zatím tohoto systému vzdělávání 

nezúčastnilo. Zaměstnanci, kteří se systému vzdělávání na MMH nezúčastnili, byli dále 

přesměrování na otázku č. 9. Ostatní pracovníci pokračovali následující otázkou č. 2. 
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Graf 4. 6 Účast respondentů na systému vzdělávání MMH 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

V druhé otázce měli respondenti vybrat jeden typ vzdělávání, kterým v průběhu svého 

zaměstnání na MMH prošli, což je graficky znázorněno v grafu č. 4. 7 a přizpůsobit tomu 

odpovědi při vyplňování následujících otázek č. 3 až 6. V následujících otázkách pak měli 

zaměstnanci MMH zvolit metodu vzdělávání, prostřednictvím které jimi vybraný typ 

vzdělávání proběhl, a dále měli uvést, zda jim tento druh vzdělávání pomocí dané metody 

vzdělávání vyhovoval, případně uvést z jakého důvodu jim metoda vzdělávání nevyhovovala 

a navrhnout tak metodu vhodnější. 

Zaměstnanci, kteří za typ vzdělávání zvolili vstupní vzdělávání, představují  

9% respondentů prošlých systémem vzdělávání na MMH. Jako metodu vzdělávání  

pak k tomuto typu vzdělávání téměř všichni pracovníci přiřadili e-learning. Jeden 

z respondentů však uvedl, že vstupní vzdělávání absolvoval pomocí přednášky. Z otázky č. 4 

dále vyplynulo, že každému, kdo prošel uvedeným typem vzdělávání prostřednictvím  

e-learningu i přednášky, toto vzdělávání vyhovovalo. 

Pouhé 4% pracovníků zúčastněných se systému vzdělávání na MMH si za typ 

vzdělávání zvolilo vzdělávání vedoucích úředníků MMH. Každý jednotlivec však k tomuto 

vzdělávání přiřadil jiný druh metody vzdělávání, a to konkrétně pracovní porady, e-learning, 

pověření úkolem, seminář a přednášku. Vyjma e-learningu byli respondenti s každým typem 

uvedené metody vzdělávání spokojeni. Důvodem nespokojenosti s e-learningem byly 

neaktuální studijní materiály použité při vzdělávání vedoucích úředníků MMH,  
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které neodpovídaly novelám zákonů. Za vhodnější metodu vzdělávání by v tomto případě 

daný pracovník zvolil metodu semináře. 

Nejčastějším výběrem z uvedených typů vzdělávání bylo průběžné vzdělávání,  

které zvolilo 55% zaměstnanců zúčastněných se systému vzdělávání na MMH, a k němuž 

většina přiřadila za metodu vzdělávání seminář. S touto metodou vzdělávání byli všichni 

respondenti spokojeni. Další zvolenou metodou vzdělávání byla přednáška,  

která respondentům převážně vyhovovala, avšak někteří by raději k průběžnému vzdělávání 

zvolili jiný druh metody vzdělávání, a to například instruktáž při výkonu práce či koučink. 

Třetí nejčastěji přiřazovanou metodou vzdělávání byl e-learning, s kterým byla nespokojena 

polovina respondentů. Průběžné vzdělávání prostřednictvím e-learningu pracovníkům MMH 

nevyhovovalo z toho důvodu, že bylo příliš obecné a nebylo tak zaměřené na praktické 

příklady s kterýma se zaměstnanci na MMH běžně setkávají. Další příčinou nespokojenosti 

respondentů s uvedenou vzdělávací metodou byla její nepřehlednost a především neaktuálnost 

podpůrných materiálů, což průběžné vzdělávání poněkud komplikovalo. Rovněž si 

respondenti stěžovali na nevyhrazený čas v rámci pracovní doby, během níž museli toto 

vzdělávání absolvovat. Jako vhodnější metodu vzdělávání by k průběžnému vzdělávání  

na MMH pracovníci volili především instruktáž při výkonu práce nebo metodu 

demonstrování. 

Prohlubování kvalifikace jako jeden z typů vzdělávání na MMH si při vyplňování 

dotazníku zvolilo 12% respondentů prošlých systémem vzdělávání na MMH. Za metodu 

vzdělávání pak nejčastěji volili seminář, s nímž také byli všichni respondenti spokojeni. Dále 

bylo uvedeno, že prohlubování kvalifikace probíhalo prostřednictvím přednášky, instruktáže 

při výkonu práce, demonstrování a mentoringu. Ke všem uvedeným metodám vzdělávání 

neměli odpovídající zaměstnanci MMH žádné výhrady. 

Pouze 4% respondentů zúčastněných se systému vzdělávání na MMH vybralo za typ 

vzdělávání přeškolování, k němuž přiřadili za metodu vzdělávání seminář, přednášku  

a e-learning. V tomto případě vyhovovalo přeškolování prostřednictvím uvedených metod 

vzdělávání všem zaměstnancům MMH. 

Posledním typem vzdělávání, který si mohli respondenti zvolit a dále se na něj zaměřit 

bylo vzdělávání v rámci odborné způsobilosti. Tento typ vzdělávání si vybralo 16% 

pracovníků zúčastněných se systému vzdělávání na MMH. Za metodu vzdělávání, 

prostřednictvím které v rámci tohoto typu vzdělávání zaměstnanci prošli, pak nejčastěji 



50 

 

uváděli seminář, k němuž neměli žádné připomínky. Další často zvolenou metodou 

vzdělávání byla přednáška, kde však jeden z respondentů uvedl, že mu nevyhovoval 

několikadenní pobyt mimo místo jeho pracoviště. Ostatní pracovníci byli s přednáškou 

spokojeni. Dále bylo uvedeno, že vzdělávání v rámci zvláštní odborné způsobilosti proběhlo 

prostřednictvím e-learningu, samostudia a pověření úkolu. Všechny tři vyjmenované metody 

vzdělávání respondentům při uvedeném typu vzdělávání vyhovovaly. 

Graf 4. 7 Vybraný typ vzdělávání 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Otázky č. 7 zjišťovala, zda byl pro zúčastněné zaměstnance MMH na systému 

vzdělávání tento systém účinný. Odpovědi z této otázky jsou zobrazené v grafu č. 4. 8., 

z kterého  vyplývá, že převážná většina dotazovaných, kteří se zúčastnili systému vzdělávání, 

byla s tímto vzděláváním spokojena. Nicméně 11 respondentům dosavadní systém vzdělávání 

na MMH nevyhovuje a 5 pracovníků pak uvedlo, že ne všechna vzdělávání, kterými na MMH 

prošli, byla účinná. V otázce č. 8 jako důvod nespokojenosti se současným systémem 

vzdělávání na MMH pak respondenti nejčastěji uváděli, že vzdělávání nebylo zaměřené  

na konkrétní činnosti daného referenta, ale pouze na všeobecný přehled. Z tohoto důvodu  

se jim tedy vzdělávání jevilo jako zbytečné a především nezvyšující jejich kvalifikaci,  

což bylo hlavním cílem naplánovaného vzdělávání. Rovněž měli zaměstnanci MMH výhrady 

k poskytnutým informacím v rámci vzdělávání, které nebyly aktuální a v souladu se změnami 

dle legislativy, a tak si museli vzdělávání pracovníci samostatně dohledávat data aktuální,  

což jim vzdělávání poněkud stěžovalo a znepříjemňovalo. 
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Graf 4. 8 Účinnost vzdělávání 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Na otázku č. 9, která zkoumala informovanost zaměstnanců MMH o vzdělávacích 

aktivitách poskytovaných MMH, již odpovídali všichni pracovníci zúčastnění se 

dotazníkového šetření. V grafu č. 4. 9 je znázorněno, že 87% respondentů má dostatečné 

informace o vzdělávacích aktivitách na MMH oproti 13% dotazovaných, kteří takovými 

informacemi nedisponují. Neznalost informací o vzdělávacích aktivitách na MMH jeho 

pracovníky může být zapříčiněna například nedostatečnou znalostí právního předpisu,  

ve kterém je vzdělávání těchto úředníků definováno. Dalším důvodem může být nedostačující 

informovanost ze strany vedoucích pracovníků MMH či samotného personálního oddělení, 

které vzdělávání zaměstnancům MMH zprostředkovává. 
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Graf 4. 9 Informovanost respondentů o vzdělávacích aktivitách na MMH 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Následující otázka č. 10 se dotazovala, zda MMH poskytuje svým zaměstnancům 

dostatečnou možnost dále se vzdělávat. Jak lze vidět v grafu č. 4. 10, o této možnosti je 

kladně přesvědčeno 83% dotazovaných. Opak si však myslí 14 zaměstnanců a 7% 

respondentů nebylo schopno tuto otázku posoudit, jelikož uvedli, že nemají dostatečné 

informace o vzdělávacích aktivitách na MMH. 

Graf 4. 10 Poskytování vzdělávání MMH 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

87% 

13% 

Znalost informací o vzdělávacích 
aktivitách na MMH 

Ano [124]

Ne [18]

83% 

10% 

7% 

Poskytování vzdělávání 

Ano [118]

Ne [14]

Nevím, jelikož nemám dostatečné
informace o možnostech se dále
vzdělávat [10]



53 

 

Zda pociťují zaměstnanci MMH určité nedostatky ve svém zaměstnání, které by bylo 

možné doplnit dalším vzděláváním, měli odpovědět v otázce č. 11 zobrazené v grafu č. 4. 11. 

Převážná většina respondentů však uvedla, že nepociťuje žádné nedostatky, jež by mohla 

eliminovat dalším vzděláváním. Nicméně 27% zaměstnanců odpovídajících na tuto otázku  

si myslí, že případné další vzdělávání by mohlo doplnit potřebné znalosti a dovednosti 

v oblasti, ve které pociťují určité nedostatky. 

Graf 4. 11 Potřeba dalšího vzdělávání jednotlivých respondentů 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Zaměstnanci MMH, kteří v předchozí otázce uvedli, že ve svém zaměstnání pociťují 

určité nedostatky, které by bylo možné doplnit dalším vzděláváním, měli v následující otázce 

č. 12 uvést, o jaké nedostatky se jedná. Nejčastěji pracovníci MMH odpovídali, že se jedná  

o nedostatky v oblasti právních předpisů související s vykonáváním jejich pracovních 

činností, které prošly novelizací. Zároveň by tito zaměstnanci uvítali, aby jednotlivé změny 

v legislativě byly vysvětlovány na praktických případech pro snadnější osvojení nových 

poznatků. Dalším uvedeným nedostatkem pracovníků v rámci jejich zaměstnání bylo ovládání 

počítačových programů, zejména pak aplikací jako je Microsoft Excel či Microsoft Word. 

Dále respondenti uvedli, že by uvítali školení zaměřené na tzv. měkké dovednosti zabývající 

se především komunikačními dovednostmi a schopnostmi, seberealizací a asertivním 

jednáním. Někteří zaměstnanci MMH také zmínili, že další vzdělávání, ve kterém pociťují 

určité nedostatky, by se mělo týkat konkrétních oborů, jako jsou management, psychologie  

a také český jazyk. Ze správního hlediska pak byly uvedeny veřejné zakázky, řízení v procesu 
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poskytování veřejné podpory a vymáhání pohledávek. Co se týče jednotlivých zákonů, zde by 

jeden z respondentů uvítal vzdělávání v oblasti stavebního zákona. 

Otázka č. 13 zkoumala, zda by se zaměstnanci MMH zúčastnili nabízeného 

vzdělávacího kurzu MMH v oblasti, ve které pociťují určité nedostatky. Odpověď na tuto 

otázku je graficky znázorněna v grafu č. 4. 12, kde téměř každý z respondentů uvedl, že by 

toto vzdělávání absolvoval. Pouze 3 z odpovídajících pracovníků MMH by se  

však vzdělávacího kurzu nezúčastnili. 

Graf 4. 12 Účast respondentů na vzdělávání zaměřené na jejich nedostatky 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Následující otázka č. 14 byla zaměřena na motivaci zaměstnanců MMH vedoucí 

k absolvování dalšího vzdělávání. Výběr uvedených variant motivací nebyl v této otázce 

omezen, a tak měli respondenti možnost označit více odpovědí a také jim bylo umožněno 

uvést odpověď vlastní. V pruhovém grafu č. 4. 13 je vidět, že největší motivací pracovníků 

MMH směřující k dalšímu vzdělávání jsou profesní důvody, které vybralo 92 dotazovaných 

z celkového počtu 142 respondentů. Méně důležitá se však zaměstnancům MMH nezdá  

ani motivace v podobě potřeby umět řešit určité problémy, kterou zvolilo celkem  

86 pracovníků. Další varianty motivace už představovali podstatně menší četnost odpovědí, 

avšak každá z možností byla zvolena alespoň 15 respondenty. Co se týče volby vlastní 

odpovědí, pak bylo některými pracovníky uvedeno, že k dalšímu vzdělávání je vede zejména 

povinné vzdělávání, které musí v rámci své zastávající pracovní pozice vykonat a dále  

pak rozšíření svých znalostí a dovedností. 
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Graf 4. 13 Motivace respondentů k dalšímu vzdělávání 

  

Zdroj: vlastní zpracování 

Zda by se zaměstnanci MMH vzdělávali sami na vlastní náklady v případě, že by jim 

MMH neumožnil a nehradil vzdělávání v rámci jejich pracovního poměru, zjišťovala otázka 

č. 15. Z odpovědí zobrazených v grafu č. 4. 14 je pak zcela jasné, že více jak polovina 

dotazovaných, konkrétně tedy 56%, by se dále vzdělávala na vlastní náklady, kdežto 35% 

respondentů by si vzdělávání sami nehradili. Zbylých 9% odpovídajících pracovníků zvolilo 

variantu vlastní odpovědi, z kterých převážně vyplývá, že úhrada vzdělávání z vlastních 

zdrojů by závisela na jejich aktuální finanční situaci. Dále bylo také zmíněno, že investovat 

do dalšího vzdělávání by záleželo na naléhavosti doplnit si potřebné vědomosti a znalosti. 

Snahou jednoho z respondentů by pak bylo vyhledat si nové informace potřebné k dalšímu 

vzdělávání bezplatně. 
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Graf 4. 14 Úhrada vzdělávání z vlastních zdrojů respondentů 

  

Zdroj: vlastní zpracování 

V otázce č. 16 měli pracovníci MMH uvést, jakou formu vzdělávání preferují. Z grafu 

č. 4. 15 vyplývá, že 82% dotazovaných dává přednost kombinaci praktické a teoretické formě 

vzdělávání. Čistě praktickou formu vzdělávání pak preferuje 15% respondentů a vzdělávání 

probíhající v teoretické formě upřednostňují pouze 3% účastníků dotazování. V současnosti je 

na MMH využíváno jak praktické, tak i teoretické formy vzdělávání. Na základě výsledků 

vyplývajících z otázky č. 16 by měl tedy MMH tuto kombinaci forem vzdělávání ponechat. 

Graf 4. 15 Preference respondentů z hlediska formy vzdělávání 

  

Zdroj: vlastní zpracování 

56% 
35% 

9% 

Úhrada vzdělávání z vlastních zdrojů 

Ano [80]

Ne [49]

Ostatní [13]

15% 
3% 

82% 

Preference formy vzdělávání 

Praktická [22]

Teroretická [4]

Praktická i Teoretická [116]



57 

 

Následující otázka č. 17 zkoumala, na jakém místě zaměstnanci MMH preferují,  

aby se vzdělávání konalo. V grafu č. 4. 16 je pak vidět, že převážná většina odpovídajících 

pracovníků upřednostňuje vzdělávání uskutečněné mimo místo jejich pracoviště. Naopak 39% 

dotazovaných by uvítalo, kdyby se vzdělávání konalo na pracovišti. Vlastní odpověď  

pak zvolilo 5% respondentů, kteří převážně odpovídali, že místo konání vzdělávání v jejich 

případě nehraje žádnou roli, jelikož mnohdy záleží na školiteli předávajícím potřebné znalosti 

a dovednosti, za účelem kterých se vzdělávání uskutečňuje. Vzdělávání na MMH  

se v současnosti odehrává především mimo pracoviště, což odpovídá preferencím 

respondentů. 

Graf 4. 16 Preference respondentů z hlediska místa konání vzdělávání 

  

Zdroj: vlastní zpracování 

Preferenci z hlediska doby konání vzdělávání zkoumala otázka č. 18, z níž vyplynulo, 

že 92% respondentů upřednostňuje, aby se vzdělávání konalo během pracovní doby.  

Po pracovní době by se pak rádi vzdělávali pouze 3% pracovníků. Zbylých 5% dotazovaných 

zvolilo variantu vlastní odpovědi, v které nejčastěji uváděli, že doba konání vzdělávacího 

kurzu pro ně není rozhodující. Někteří respondenti pak také uvedli, že preferují,  

aby vzdělávání probíhalo kombinovaně, tedy jak během pracovní doby, tak i mimo ni. 

Vyhodnocení této otázky je zobrazeno v grafu č. 4. 17. Na MMH se vzdělávání zaměstnanců 

uskutečňuje nejčastěji během pracovní doby, což také odpovídá preferencím pracovníků 

zúčastněným se dotazování. 
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Graf 4. 17 Preference respondentů z hlediska doby konání vzdělávání 

  

Zdroj: vlastní zpracování 

Další otázka č. 19, zabývající se přístupem zaměstnanců k samotnému vzdělávání, 

umožňovala respondentům zvolit více z uvedených variant odpovědí spolu s možností 

vytvořit odpověď vlastní. Jak lze vidět v pruhovém grafu č. 4. 18, nejčastěji pracovníci MMH 

pohlíží na vzdělávání pozitivně, neboť 95 dotazovaných se rádo vzdělává a učí novým věcem. 

Druhou nejpočetnější odpovědí respondentů bylo, že vzdělávání vnímají jako povinnost,  

která souvisí s jejich pracovní náplní. Tuto variantu pak zvolilo 77 zúčastněných 

zaměstnanců. Negativní přístup ke vzdělávání uvedlo 8 zaměstnanců, kteří uvedli, že se 

neradi zúčastňují vzdělávací akce, neboť pak nemají dostatek času na vykonávání svých 

pracovních povinností. Stejný počet respondentů pak odpovědělo, že jim účast na vzdělávání 

vyhovuje, a to z toho důvodu, že během něj nemusí vykonávat své pracovní povinnosti. 

Vlastní odpověď pak zvolil jeden z respondentů, který uvedl, že jeho přístup ke vzdělávání 

závisí na tom, zda se toto vzdělávání vztahuje k pracovní činnosti vykonávané  

tímto pracovníkem MMH. 
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Graf 4. 18 Přístup respondentů ke vzdělávání 

  

Zdroj: vlastní zpracování 

Účelem otázky č. 20 bylo zjistit, které metody vzdělávání se zaměstnancům MMH jeví 

jako nejvíce přínosné. Tato otázka umožňovala dotazovaným označit více odpovědí. 

Výsledky byly zpracovány do sloupcového grafu č. 4. 19 a seřazeny sestupně podle četnosti 

odpovědí. Za nejvíce přínosnou metodu vzdělávání byla 86 respondenty označena metoda 

semináře. Demonstrování, což je podle dotazovaných pracovníků MMH druhou 

nejpřínosnější metodou vzdělávání, pak zvolilo o 36 respondentů méně. Třetí metodou 

vzdělávání, která se zdá být 46 pracovníky MMH přínosná, byla zvolena přednáška. Četnost 

výběru ostatních metod je zobrazena v grafu č. 4. 19. MMH v současnosti ke vzdělávání 

svých zaměstnanců používá za metody vzdělávání především e-learning, seminář, přednášku, 

pracovní porady a také workshop. 
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Graf 4. 19 Preferované metody vzdělávání 

  

Zdroj: vlastní zpracování 

Na poměr mezi aktuálně dosaženým vzděláním respondentů a jejich zastávanou 

pracovní pozicí se dotazovala otázka č. 21. Z grafického zobrazení v grafu č. 4. 20 vyplývá, 

že vzdělání 87% dotazovaných odpovídá jejich pracovní pozici. Vyšší vzdělání, než které je 

potřeba v současné zastávající pracovní pozici na MMH, má pak 10% zaměstnanců 

zúčastněných se dotazování a 3% pracovníků disponuje naopak nižším vzděláním,  

než které je požadováno na jimi zastávaném pracovním místě. 

Graf 4. 20 Poměr mezi dosaženým vzděláním a pracovní pozicí respondentů 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.10 Shrnutí výsledků dotazníkového šetření 

 

Z výsledků dotazníkového šetření vyplynulo, že většina zaměstnanců MMH 

zúčastněných se dotazování je dostatečně informována o vzdělávacích aktivitách 

probíhajících na Magistrátu. Nicméně 13% respondentů uvedlo, že jejich informace jsou 

nedostačující. S možností dále se na MMH vzdělávat je spokojeno 83% účastníků,  

avšak 14 dotazovaných je přesvědčeno, že jim tato možnost dalšího vzdělávání MMH 

dostatečně poskytnuta není. 

Co se týče potřeby dalšího vzdělávání jednotlivých zaměstnanců, pak 73% 

respondentů uvedlo, že tuto potřebu nepociťují. Zbylých 27% dotazovaných je však 

přesvědčeno o opaku. Oblasti, ve kterých pak těchto 38 pracovníků vnímá určité nedostatky, 

jež by bylo možné doplnit dalším vzděláváním, se týkají především právních předpisů,  

které prošly novelizací, počítačových programů jako je Microsoft Excel a Microsoft Word  

a měkkých dovedností zabývajících se zejména komunikačními dovednostmi a schopnostmi, 

seberealizací či asertivním jednáním. Dalšími zmíněnými oblastmi byly management, 

psychologie nebo český jazyk. Z hlediska správního pak byly uvedeny veřejné zakázky, řízení 

v procesu poskytování veřejné podpory a vymáhání pohledávek. 

V případě, kdyby MMH nabídl svým zaměstnancům vzdělávací kurzy týkající se 

určitých nedostatků, které jednotlivci ve svém zaměstnání pociťují, téměř všichni pracovníci 

by se takového vzdělávání zúčastnily. Pokud by si měli pracovníci vzdělávání hradit sami  

na vlastní náklady, pak by toto bylo ochotno podstoupit 56% dotazovaných. 35% účastníků by 

do svého vzdělávání neinvestovalo a u zbylých 9% respondentů by záleželo na dalších 

okolnostech, a to zejména na jejich finanční situaci. 

Z výsledků dále vyplynulo, že největší motivací zaměstnanců MMH vedoucí 

k dalšímu vzdělávání jsou především profesní důvody a potřeba řešit určité problémy. Co se 

týče jejich přístupu k samotnému vzdělávání, pak nejčastější odpovědí pracovníků bylo, že se 

rádi vzdělávají a učí novým poznatkům, dále však také uvedli, že na vzdělávání pohlíží  

jako na povinnost, která souvisí s jejich pracovní náplní. 

Z hlediska preference formy vzdělávání se 82% zúčastněných pracovníků  

jako nejefektivnější forma jeví kombinace praktického a teoretického vzdělávání. Za místo 

konání vzdělávání pak 56% dotazovaných preferuje vzdělávání konané mimo jejich 



62 

 

pracoviště a v případě doby konání vzdělávání je 92% respondenty preferováno vzdělávání 

probíhající během jejich pracovní doby. Za nejvíce přínosnou metodu vzdělávání byla 

označena metoda semináře, a dále pak metoda demonstrování a přednáška.  
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5 Návrhy a doporučení 

 

Přestože je vzdělávání zaměstnanců na MMH upraveno v legislativě, bylo by možné 

zlepšit jeho kvalitu na základě navržených doporučení, které vzešly z analýzy dotazníkového 

šetření. Jednotlivé návrhy jsou dále definovány a následně vysvětleny. 

 

1. Klást větší důraz na aktuálnost právních předpisů při zpracování podpůrných 

informací ke vzdělávání 

Jedním z nejčastějších důvodů nespokojenosti s účinnosti vzdělávání na MMH,  

které se týkalo převážně průběžného vzdělávání, bylo jeho zaměstnanci uvedeno,  

že doplňující informace poskytnuté v rámci daného vzdělávání, které vycházejí z právních 

předpisů, nebyly aktuální. Tento problém pak jednotlivým pracovníkům stěžoval průběh 

vzdělávání, neboť si aktuální informace museli sami dohledávat. Z tohoto důvodu by měl být 

na MMH kladen větší důraz při zpracování podpůrných informací ke vzdělávání týkajících se 

právních předpisů, které souvisí s vykonáváním pracovních činností jednotlivých pracovníků 

MMH, aby se předešlo dalším podobným komplikacím. 

 

2. Kurzy osobnostního rozvoje neboli „Soft skills“ 

Jedna z otázek dotazníkového šetření zkoumala, zda zaměstnanci MMH pociťují  

ve svém zaměstnání určité nedostatky, které by bylo možné doplnit dalším vzděláváním. 

Kladné odpovědi na tuto otázku se mimo jiné týkaly také nedostatků v oblasti měkkých 

dovedností, a to zejména komunikačních dovedností a schopností, seberealizace a asertivního 

jednání. Vzdělávání zaměřené na tyto oblasti by bylo možné doplnit především 

prostřednictvím kurzů osobnostního rozvoje neboli „Soft skills“, na které se MMH v současné 

době téměř nezaměřuje. Na základě těchto poznatků by tedy MMH mohl svým pracovníkům 

zprostředkovat kurz osobnostního rozvoje zaměřený především na výše zmiňované oblasti. 

Kurzy „Soft skills“ jsou nabízeny mnoha externími firmami, které jsou schopny 

přizpůsobit školení požadavkům poptávajících organizací. V případě, kdyby se chtěl MMH 

zaměřit na širší oblast měkkých dovedností svých pracovníků, mohl by mezi nimi nejprve 

provést detailnější průzkum zaměřený na jednotlivé oblasti měkkých dovedností a na základě 
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zjištěných výsledků by zpracoval poptávku pro jednotlivé agentury nabízející kurzy 

osobnostního rozvoje. 

 

3. Zvýšit informovanost o vzdělávacích aktivitách na MMH 

Přestože na MMH převažují pracovníci informovaní o vzdělávacích aktivitách 

poskytovaných jejich zaměstnavatelem, dostatečně informován o nabízejících kurzech 

vzdělávání by měl být každý ze zaměstnanců MMH. Doposud má zaměstnanec MMH 

možnost být o vzdělávání informován především z plánu vzdělávání, který mu sestavuje jeho 

bezprostřední nadřízený, tedy vedoucí pracovník, případně si tento plán sestavuje sám, 

zastává-li funkci vedoucího zaměstnance. Další možností, jak se může pracovník dozvědět  

o nabízejícím vzdělávacím kurzu, je například zasílání různých nabídek externími 

organizacemi poskytující tyto služby prostřednictvím emailové pošty směrované právě 

jednotlivým zaměstnancům. Ve většině případech se však jedná pouze o pracovníky,  

kteří již u dané společnosti alespoň jeden z nabízených kurzů absolvovali. 

Aby tedy byla informovanost zaměstnanců MMH o vzdělávacích aktivitách absolutní, 

mohl by být MMH v rámci intranetu zaveden vzdělávací portál, prostřednictvím kterého by 

byly vkládány veškeré nabídky na pořádané vzdělávací kurzy. Do vzdělávacího portálu by 

měl pak přístup každý z pracovníků a v případě zájmu o některá školení by se mohl skrz tento 

portál ke vzdělávání přihlásit. V rámci tohoto portálu by zaměstnanci mohli také vznášet 

různé návrhy na případná vzdělávání, kterých by se rádi zúčastnili nebo by mohli  

alespoň uvést oblasti, na které by mohlo být další vzdělávání zaměřeno. 

 

4. Vzdělávání v oblasti novelizovaných právních předpisů 

Jedním z největších nedostatků zaměstnanců MMH během vykonávání jejich 

pracovních povinností, bylo těmito pracovníky při vyplňování dotazníku uvedeno,  

že nedisponují aktuálními informacemi v oblasti právních předpisů používaných  

při vykonávání pracovních činností, které prošly novelizací. V současnosti je vzdělávání 

zaměřené na novelizované právní předpisy na MMH zajišťováno hromadně pouze v případě, 

týká-li se rozsáhlejšího počtu pracovníků, kteří daný právní předpis při svém zaměstnání 

používají. V jiných případech je tato problematika řešena individuálně formou samostudia. 



65 

 

Tento způsob vzdělávání se však nezdá být příliš efektivní, neboť někteří zaměstnanci 

můžou provedeným změnám v legislativě porozumět nesprávně a především však můžou mít 

problém s využitím aplikovaných změn v praxi. Proto by bylo vhodné, aby MMH věnoval 

větší pozornost veškerým novelizovaným právním předpisům používaným jeho pracovníky  

v jednotlivých odborech a odděleních a v případě jakýchkoliv změn v daném právním 

předpise, který by souvisel s vykonáváním pracovních činností jednotlivých zaměstnanců,  

by měl MMH zajistit všem těmto pracovníkům patřičné školení.  
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6 Závěr 

 

Tématem této diplomové práce byl systém vzdělávání zaměstnanců Magistrátu města 

Havířova. 

Tato diplomová práce byla rozdělena na část teoretickou a část praktickou. 

V teoretické části byly definovány pojmy, jako je učení se, vzdělávání a rozvoj. Dále zde bylo 

charakterizováno vzdělávání zaměstnanců v organizaci, systematické vzdělávání spolu  

s jeho jednotlivými fázemi představujícími identifikaci potřeb vzdělávání, plánování 

vzdělávání, realizaci vzdělávacího procesu a vyhodnocování výsledků vzdělávání. Současně 

byly v první části této práce uvedeny nejčastěji používané metody vzdělávání. Ke zpracování 

teoretické části byly využity monografické publikace vztahující se k tématu této diplomové 

práce. 

Praktická část byla zaměřena na charakteristiku vybrané organizace, kterou byl 

Magistrát města Havířova a v rámci které byly uvedeny základní údaje, organizační řád, 

členění organizace a struktura zaměstnanců týkající se zvolené organizace. Následně zde bylo 

analyzováno vzdělávání na Magistrátu města Havířova spolu s jeho systémem vzdělávání 

zaměstnanců. Při zpracování zmíněných oblastí této praktické části byly využity poznatky 

z Personální strategie, Organizačního řádu a webových stránek zvolené organizace, dále 

z právního předpisu a především také z informací poskytnutých vedoucí personálního 

oddělení. Součástí praktické části bylo také provedeno dotazníkové šetření. Data získaná 

z tohoto výzkumu byla dále vyhodnocena a na základě výsledků pak byla Magistrátu města 

Havířova navržena jednotlivá doporučení. Tato doporučení se týkala jednak toho, aby MMH 

kladl větší důraz na aktuálnost právních předpisů při zpracování podpůrných informací  

ke vzdělávání. Dále bylo organizaci doporučeno zprostředkování kurzu osobnostního rozvoje, 

vzdělávání v oblasti novelizovaných právních předpisů a zavedení vzdělávacího portálu,  

který by zvýšil informovanost jednotlivých pracovníků o nabízejících vzdělávacích aktivitách.  

Cílem této diplomové práce bylo analyzovat systém vzdělávání zaměstnanců 

Magistrátu města Havířova a na základě zjištěných výsledků provést jejich vyhodnocení  

a doporučit návrhy na zlepšení tohoto systému. Na základě výše zmíněných poznatků lze tedy 

říci, že stanovený cíl této diplomové práce byl splněn. 
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