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Abstrakt  

Obsah této bakalářské práce je zaměřen na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců průmyslového 

podniku. V práci jsou popsány metody vzdělávání zaměstnanců na pracovišti i mimo něj. 

Dále jsou zde uvedeny programy podnikového vzdělávání v největších hutních podnicích 

v ČR se zhodnocením jejich přínosů.  
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Abstract 

The content of this essay is focused on training and development of employees in industry. 

The essay describes methods of training and development of employees in the workplace and 

outside the workplace. Furthermore, in the essay there are introduced training programs in the 

largest metallurgical companies in the Czech Republic followed by evaluation of their 

benefits. 
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1 ÚVOD 

Vzdělávání zaměstnanců je zaměřeno na formování jejich pracovních schopností. 

Zaměstnanci jsou pro podnik důleţitým kapitálem, do kterého se vyplatí investovat, protoţe 

to, co je podniku nejcennější, je ukryto právě v lidech, v jejich znalostech, dovednostech a 

vůli. Proto by zaměstnanci měli chtít a mít moţnost zvyšovat svou kvalifikaci a tím i zvyšovat 

uplatnění na trhu práce. 

Nabídku lidských zdrojů tvoří právě disponibilní zaměstnanci, jejich produktivita a 

pracovní kompetence. Řešením nedostatků v nabídce práce jsou personální činnosti zaměřené 

dovnitř podniku, např. povýšení, investice do vzdělávání svých zaměstnanců, změna reţimu 

práce, a na vnější trh, např. spolupráce s úřady práce a získávání nových zaměstnanců. 

V České republice je nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců s technickým 

vzděláním z důvodu nízkého zájmu o tyto studijně náročné obory a také díky nedostačující 

výuce. Absolventi technických oborů často podnikům nevyhovují právě mírou svých 

odborných technických znalostí získaných během studia. To představuje velkou výzvu pro 

všechny průmyslové podniky, které se právě proto zaměřují na vytváření vlastních 

vzdělávacích programů. 

Cílem práce je popsat v současnosti nejvíce uţívané metody interního vzdělávání 

zaměstnanců a vyhodnotit jejich výhody a nevýhody ve srovnání s externími vzdělávacími 

metodami. V rámci porovnání se detailněji zaměřit na vzdělávací programy v hutních 

podnicích a zhodnotit přínosy případně zápory těchto aktivit a navrhnout jiné alternativy. 

Tato bakalářská práce se skládá ze čtyř částí. První část se věnuje řízení a rozvoji 

lidských zdrojů, které patří do centra zájmu podniku. Druhá část vymezuje podnikové 

vzdělávání a zaměřuje se na proces vzdělávání. Ve třetí části jsou popsány metody vzdělávání 

v podniku i mimo něj. Poslední, čtvrtá část se zabývá vyhodnocením vzdělávacích metod, 

vzdělávacími programy v hutních podnicích, zhodnocením přínosů těchto aktivit a navrţením 

jiných alternativ. 

V práci budou pouţity informace z internetu, interních podnikových podkladů, 

odborných publikací i vlastní názor autorky. 
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2 LIDSKÉ ZDROJE 

Lidé jsou v podniku tím nejcennějším, co podnik má. Jsou nejdůleţitějším kapitálem, 

do nějţ se vyplatí investovat, rozvíjet ho a motivovat. Rozvoj lidských zdrojů, patří do centra 

zájmu řízení lidských zdrojů a personalistiky. [12] 

Lidskými zdroji jsou lidé se svými znalostmi, dovednostmi, schopnostmi a 

zkušenostmi, které jsou ochotni vyuţívat ve prospěch podniku, v němţ pracují. Do této oblasti 

spadají i předpoklady a ochota pro učení se. Zvyšováním poţadavků na odbornost je potenciál 

pro učení se velmi důleţitý. Zaměstnanec, který se odmítá vzdělávat a rozšiřovat své znalosti, 

se stává neefektivním. 

K lidskému potenciálu patří také vůle a ochota lidského zdroje svých znalostí, 

dovedností, schopností a zkušeností vyuţívat ve prospěch podniku. Jejich součástí je také 

energie a emocionální naladění lidí. Jestliţe nemá zaměstnanec dostatek energie, vůle nebo 

ochoty pracovat, je pro podnik nepouţitelným lidským potenciálem. [12] 

Lidský potenciál ovlivňuje hodnotu podniku a jeho výsledky. Právě to, jací lidé 

v podniku pracují, a jak jejich potenciálu dokáţe management vyuţít, dává podniku větší 

šanci odolat konkurenčnímu prostředí a obstát na trhu. 

2.1 Řízení lidských zdrojů 

Řízení lidských zdrojů je zaměřeno na změny ve struktuře a kvalitě lidských zdrojů 

v souladu se strategickými záměry managementu podniku.  

Zahrnuje vedení a rozvoj řízených lidí, plánování, organizování, rozhodování, řešení 

problémů a kontrolu včetně zpětné vazby. [12] 

Řízení lidských zdrojů lze chápat jako strategický a promyšlený logický přístup 

k řízení nejcennějšího majetku podniku, kterým jsou lidé. Lidé v podniku pracují a 

individuálně i kolektivně přispívají k dosahování jeho cílů. [1]  

Kvalita lidských zdrojů má pro fungování podniku a jeho rozvoj rozhodující význam. 

Získat kvalitní zaměstnance, udrţet je a vyuţít pro plnění cílů je základem úspěchu kaţdého 

podniku. Musí však od počátku se svými lidskými zdroji systematicky, citlivě a cílevědomě 

pracovat, ale také investovat do jejich řízení a rozvoje. 

http://www.cmkos.cz/data/articles/down_2533.pdf
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Pracovat s lidmi od začátků, poznat a rozvíjet jejich silné stránky, dbát o jejich 

systematický osobní rozvoj a odborné vzdělávání, správně je motivovat k aktivnímu a 

kvalitnímu plnění úkolů patří k základním pracovním kompetencím a povinnostem 

managementu. 

Při řízení lidských zdrojů by měl být důraz kladen na [23]: 

 management a jeho zájmy, 

 uplatnění strategického přístupu, tak aby strategie lidských zdrojů byly 

integrovány do strategie podniku, 

 chápání lidí jako majetku, do kterého se investuje v zájmu dosaţení cílů 

podniku, 

 dosahování přidané hodnoty za pomoci lidí, prostřednictvím procesu rozvoje 

             lidských zdrojů a řízení pracovního výkonu, 

 dosaţení věrnosti lidí cílům a hodnotám organizace, 

 potřebu silné podnikové kultury, posilované za pomoci komunikace, 

vzdělávání a procesů řízení pracovního výkonu. 

Řízení lidských zdrojů je tedy podnikatelsky orientovaná filozofie týkající se řízení 

lidí za účelem dosaţení konkurenční výhody. V současnosti je záleţitostí všech manaţerů.  

Guest formuloval čtyři cíle politiky, které lze pouţívat jako kritéria pro oblast řízení 

lidských zdrojů [23]: 

1. Strategická integrace - jde o schopnost podniku integrovat záleţitosti řízení  

  lidských zdrojů do svých strategických plánů, zaručit, aby aspekty řízení  

  lidských zdrojů byly v souladu a umoţňovaly manaţerům brát ve svém  

  rozhodování v úvahu hledisko řízení lidských zdrojů. 

2. Vysoká míra oddanosti - vytváří pocit závazku chovat se v zájmu 

dohodnutých cílů a oddanosti v postojích, odráţející pevnou identifikaci 

s podnikem. 

3. Vysoká kvalita - je cílem, který hraničí se všemi aspekty manaţerského 

chování, přenáší se přímo na kvalitu zboţí a poskytovaných sluţeb, týká se i 

řízení zaměstnanců a investování do zaměstnanců. 

4. Flexibilita - je chápána jako funkční flexibilita a existence přizpůsobivé 

organizační struktury se způsobilostí zvládat inovace.  
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Základním cílem řízení lidských zdrojů je dosáhnout toho, aby podnik plnil své 

poslání, poţadované úkoly a povinnosti prostřednictvím lidského potenciálu. K dosaţení 

těchto cílů je potřeba efektivně získávat, formovat, hodnotit a odměňovat zaměstnance a 

rozvíjet jejich pracovní kompetence. [12] 

2.1.1 Strategické řízení lidských zdrojů 

Strategické řízení lidských zdrojů se zaměřuje na všechny hlavní záleţitosti týkající se 

lidí v kontextu se strategickými plány podniku. Zahrnuje rozhodnutí a aktivity, které se týkají 

řízení zaměstnanců na všech úrovních podniku a jsou zaměřeny na udrţování a vytváření jeho 

konkurenční výhody. [4] 

K tomu, aby se podniky mohly s konkurencí vyrovnat, musí ve svých strategiích 

počítat s rozvojem lidských zdrojů, který bude pruţně a rychle reagovat na inovace a změny 

v technologiích a postupech a tím i v poţadavcích na znalosti a dovednosti zaměstnanců. [12] 

Záměry řízení lidských zdrojů by měly být propojeny nejen s potřebami podniku, 

nýbrţ i lidí, kteří v něm pracují. 

O strategickém přístupu k řízení lidských zdrojů hovoří i Armstrong, kdyţ uvádí: 

„…aby podnik fungoval efektivně, jsou nevyhnutelné tři provázané a fungující prvky [23]: 

1. poslání a strategie, 

2. organizační struktura, 

3. řízení lidských zdrojů.“  

2.1.2 Personální strategie 

Personální strategii lze vnímat jako systém dlouhodobých cílů personální oblasti 

podnikové strategie. Její úlohou je stanovení dlouhodobých cílů v oblasti řízení práce 

s lidskými zdroji a určení podstatných přístupů k jejich dosaţení. [4] 

 Vychází ze strategie podniku, z analýzy a vyhodnocení výchozího stavu v okruhu 

lidských zdrojů. Důleţité je, aby personální strategie spojovala potřeby zaměstnanců i potřeby 

podniku. Kvalita a připravenost lidí spolu s uplatněním vhodné metodiky určují úspěšnost 

zavádění strategie a zvyšují tak konkurenční schopnost podniku. Protoţe schopnost podniku 

učit se pohotověji neţ konkurence, můţe být do budoucna jedinou udrţitelnou konkurenční 

výhodou. [23] 

http://www.cmkos.cz/data/articles/down_2533.pdf
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Personální strategie reaguje na objektivní potřebu efektivní personalistiky a slouţí 

rozvojovým a strategickým potřebám podniku. Rozhodne-li se podnik udělat jakoukoliv 

změnu, musí mít nejprve vyjasněnou personální strategii. [12] 

2.2 Investice do lidského kapitálu 

Investice do lidského kapitálu jsou jedním z podstatných faktorů hospodářského i 

společenského růstu. 

Podstatou zvyšování hodnoty lidského kapitálu je vynakládání peněţních a nepeněţních 

prostředků současně s cílem dosaţení peněţních či nepeněţních výnosů v budoucnosti. 

Investice do lidského kapitálu představují vynakládání prostředků na tvorbu lidského kapitálu.  

Lidský kapitál je zdrojem příjmů a také bohatstvím ekonomiky. 

Investice do lidského kapitálu se od sebe liší [23]: 

 formami, které představují školní vzdělávání, výcvik na pracovišti, zdravotní 

péči apod., 

 účinky na výši příjmů, 

 výši investovaných částek, mírou výnosů a intenzitou vnímání vazby mezi 

investicemi a výnosy.  

Investicemi do svého lidského potenciálu jednotlivci zdokonalují svoje vědomosti a 

dovednosti, zkvalitňují tedy své lidské zdroje a zvyšují své psychické a peněţní příjmy. [23] 

Podnik můţe různými formami realizovat investování do lidského kapitálu jakoţto 

výrobního vstupu. Můţe se orientovat na zlepšování zdravotního stavu zaměstnanců, 

zlepšování pracovních podmínek, zkvalitňování a zvyšování pracovních schopností, 

dovedností a vědomostí. 

2.3 Učící se organizace a zvládání změn 

Učící se organizace je ekonomický a v první řadě efektivní model vzdělávání, který 

přináší podniku značnou konkurenční výhodu. Aplikuje ho taková organizace, která vytváří 

prostředí povzbuzující zaměstnance k sebevzdělávání a k individuálnímu i kolektivnímu 

rozvoji. K neustálému rozvoji a přizpůsobování se celé organizace je vyuţíváno 

sebevzdělávání s důrazem na učení se z reálných problémů vzniklých z praxe. Organizace se 
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učí objevováním a napravováním nedostatků své činnosti a vyuţívá k tomu metod vzdělávání, 

jako je např. rotace pracovních úkolů. 

Učící se organizace se učí sama na sobě a hledá příleţitosti, ze kterých se lze učit. [18] 

Jednoduchý princip jak dosáhnout toho, aby se učení opravdu pouţívalo ke zlepšování 

výsledků práce, ukazuje ve své knize Senge. Podle něj musí být „učení“ součástí všech fází 

projektu [19]: 

 Učit se před zadaným pracovním úkolem. - Učit se z výsledků svých předchůdců. 

 Učit se během vykonávání pracovního úkolu. - Vzít si poučení z doposud 

provedených úkolů. 

 Učit se po vykonání pracovního úkolu. - V případě nezdaru a následného 

znovuprovedení si zaznamenat poznatky, zkušenosti a dát je na vědomí ostatním. 

Je nutné si stále připomínat, ţe učení má hlavně pomoci dosáhnout výsledků. Lidé 

v organizacích se soustředí hlavně na poslední fázi a první dvě jsou vynechávány. Coţ není 

efektivní a pak se nedá mluvit o učící se organizaci. [19] 

2.3.1 Principy učící se organizace 

Na principech nepřetrţité přeměny, podpory učení se, týmového pojetí a nové role 

manaţerů, jsou postaveny základy učící se organizace.  

1. Nepřetrţitá přeměna - měnící se a rychle se vyvíjející prostředí potřebuje stále 

pruţnější organizace, schopné pohotově reagovat na situaci na trhu. Důleţitou roli 

v tomto procesu neustálé adaptace hrají lidé, kteří jsou nepostradatelným činitelem 

potřebných změn. Právě na lidi jsou přenášeny pravomoci a odpovědnosti 

z rozhodování, protoţe musí umět proaktivně rozpoznávat potenciální příleţitosti 

v nových situacích. 

2. Podpora učení se - učení je jednou z klíčových činností v organizaci, jehoţ rychlost 

můţe být zdrojem konkurenční výhody. Důraz je kladen jak na učení organizace, tak 

na individuální učení se. Za účelem vzdělávání zaměřeného na rozvoj, zvýšení 

schopností a získávání dalších dovedností zkušenostmi z práce, jsou lidé zapojování 

do řešení problémů a hledání příleţitostí ke zlepšení. 

3. Týmové pojetí - organizace působí ve stále sloţitějším prostředí, které jednotlivec sám 

nezvládne. Proto se pro řešení problémů, projektů a speciálních úkolů vytváří tým. Při 

http://emi.mvso.cz/EMI/2010-02/03%20Pokorna/Pokorna.pdf
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sestavování týmu je podstatná jeho mezioborovost a různorodost. Vytváření týmů 

napříč útvary odstraňuje organizační bariéry a podporuje jeho inovační schopnosti. 

4. Nová role manaţerů - role manaţerů se mění a směřuje od direktivního k rozvojovému 

přístupu. Vedoucí pomáhají svým podřízeným porozumět příčinám problémů a 

fungování organizace. 

Vytvoření vhodného prostředí je předpoklad pro zavedení konceptu učící se organizace, který 

zahrnuje především cílené vzdělávání, sdílení znalostí a systematické řízení. [9] 

2.3.2 Nezbytnost změn  

V učící se organizaci je změna neustále přítomným a přirozeným procesem, jejíţ 

nositeli jsou lidé, tedy všichni zaměstnanci. Zaměstnanci povaţují učení se za přirozenou 

součást své práce a v učení hledají příleţitosti pro změnu.  

Prostřednictvím metody učící se organizace se implementují nové znalosti do organizace, coţ 

je jeden z postupů, o který lze v praxi usilovat. [18] 

V dnešní době uţ nejsou postupně se prosazující proudy změn výjimkou, ale 

pravidlem a kaţdá moderní organizace se musí umět s nimi vyrovnat.  

Tyto proudy změn budou stále výrazněji ovlivňovat uplatnění organizace na trhu i její 

úspěšnost. Proto úspěšná organizace musí umět změny předvídat a vyuţívat je jako nových 

šancí a příleţitostí. 

Chytré a úspěšné organizace berou změny jako příleţitosti a chápou je jako kladné a 

produktivní procesy, nikoliv jako hrozby. [3] 

2.3.3 Řízení změn 

Řízení změn předpokládá znalost konkurence, trhu, identifikaci kritických míst, 

vytipování nových podnikatelských příleţitostí. Takové změny mají organizaci přinést 

zvýšení produktivity a kvality práce, přiblíţení se zákazníkovi, flexibilitu, větší operativnost. 

K úspěšnému prosazení proudu změn musí být plán změny přímo propojen se strategickými 

plány organizace, včetně vytipování nositelů změn, lidí vybavených příslušnými 

pravomocemi v oblasti rozhodování a s individuální odpovědností za svěřené úkoly. 

V procesu změn se od vedení organizace očekává schopnost motivovat pracovníky, jasná 

perspektiva jejich osobního rozvoje, profesního i intelektuálního. Úspěšná změna v organizaci 
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tedy vyţaduje velkou motivaci zaměstnanců, kteří dokáţou rozvinout své schopnosti a 

dokáţou se ztotoţnit se zájmy firmy k dosaţení společného úspěchu.  

Úloha rozvíjení lidského potenciálu a příprava lidí na změny je specifikací triády: chtít, umět, 

moci. 

 Chtít - očekává uznání a sdílení firemní vize, firemních hodnot, výraznou aktivitu a 

motivaci. Zaměstnanec musí přijímat změnu jako šanci, kterou chce vyuţít. 

 Umět - očekává aktivní vzdělávání a sebevzdělávání kaţdého zaměstnance organizace 

a to podle současných i budoucích potřeb praxe. 

 Moci - očekává takový způsob řízení organizace, který umoţní zaměstnanci vybírat 

nejvhodnější varianty řešení s ohledem na jejich praktické vyuţití a zhodnocení.  

Organizace, která chápe tuto triádu jednomyslně, myslí na budoucnost a směřuje k učící se 

organizaci. Vytváří tak prostor pro individuality, podporuje aktivní vzdělávání, hledání, 

nalézání a rozvíjení individuálních schopností a dovedností, záměrně prohlubuje sounáleţitost 

zaměstnanců s firemními problémy i úspěchy. 

Pokud organizace nebuduje kvalitní firemní kulturu, opřenou o sdílené představy, hodnoty, 

znalostní potenciál a víru v podnikatelský úspěch, tak ani sebelepší strategie změny jí 

k prosperitě nepomůţe. [3] 
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3 PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 

Vzdělávání dospělých v podniku se zpravidla zaměřuje na zlepšování pracovního 

výkonu a odborné dovednosti směřující k získání či prohlubování příslušné kvalifikace. Dále 

také k iniciování a zvládání změn, řízení vztahů (např. týmová práce). [3] 

Pro podnik je důleţité, aby s vyspělými technologiemi pracovali lidé technicky, 

fyzicky i vědomostně zdatní. Lidé schopní pruţně reagovat na změny, lidé tvořiví, kteří jsou 

schopni realizovat inovace. [23] 

3.1 Vymezení podnikového vzdělávání 

Podnikové vzdělávání zaměstnanců se zaměřuje na formování pracovních schopností, 

včetně formování sociálních vlastností potřebných při vytváření zdravých mezilidských 

vztahů. [14] 

Vzdělávání realizováno podniky tvoří podstatnou součást celoţivotního vzdělávání, 

přičemţ za celoţivotní vzdělávání je pokládáno spojení vzdělávání v rámci školské soustavy a 

vzdělávání realizováno v průběhu zaměstnání. Aby vzdělávání bylo efektivní a zaručilo 

podniku návratnost vloţených prostředků, vyţaduje nezbytnou spolupráci více útvarů 

v podniku i spolupráci s interními a externími odborníky a vzdělávacími institucemi. [23] 

Správné pochopení rozdílu mezi učením, vzděláváním a rozvojem a vztahu mezi nimi 

často závisí na úspěšnosti rozvojových programů. Vzdělávání mnozí povaţují za aktivitu, 

která vede k učení a to chápou jako přidávání nových znalostí, popř. zlepšování dovedností. 

Uţ méně si ho však spojují se zdokonalováním schopností, vylepšováním způsobilostí nebo 

sdílením zkušeností. [11] 

Dospělí mají jinou přirozenost a potřeby neţ děti a dospívající bez pracovních 

zkušeností, namátkou [11]: 

 zpravidla jim nestačí jednorázová školení na rychlé zafixování vědomostí, 

 informace ze studijních materiálů jen zcela výjimečně aplikují, 

 nové věci absorbují nejlépe akcí a proţitkem, 

 musí mít příleţitost učit se z vlastních chyb, 

 potřebují stálou zpětnou vazbu ke svému pokroku a nástroje k sebekontrole. 

Poţadavky na dovednosti a znalosti zaměstnance se neustále mění. Aby mohl 

„fungovat“ jako pracovní síla, musí své dovednosti a znalosti neustále rozšiřovat a 
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prohlubovat. Doškolování nebo zácvik jakoţto tradiční způsoby, jiţ nestačí, stále více jde o 

rozvojové aktivity zaměřené na formování širšího obsahu znalostí a dovedností, neţ jaké 

vyţaduje momentálně zastávané místo v zaměstnání. Tyto rozvojové aktivity formují 

flexibilitu pracovníků. Flexibilní lidé, kteří jsou připraveni na změny, a také je akceptují, pak 

vytváří flexibilitu celého podniku. [14] 

Proč se podniky musí věnovat vzdělávání svých zaměstnanců: 

 Protoţe se stále častěji objevují nové technologie a tím pádem znalosti lidí 

zastarávají. 

 Protoţe dochází k velkému rozvoji informačních technologií. 

 Protoţe dochází k častým organizačním změnám a nutnosti pohybu pracovníků 

v podniku. 

3.1.1 Kompetence 

Schopní lidé jsou ti, kteří jsou způsobilí vyuţívat svých znalostí, vědomostí a 

dovedností k dosahování cílů a standardů předepsaných svému pracovnímu místu. 

Kompetence je schopnost určitým způsobem se chovat. Kompetencí pracovníka je 

soubor chování, který musí pouţít, aby úspěšně zvládl úkoly své pracovní pozice. 

Kompetentní zaměstnanec musí splňovat základní předpoklady [23]: 

 vnitřně je vybaven vlastnostmi, schopnostmi, vědomostmi a dovednostmi,  

 má motivaci, postoj, hodnoty, přesvědčení a ţivotní filozofii, 

 má moţnost v daném prostředí podniku tyto předpoklady uplatnit.  

Kvalitu chování člověka v širokém rozsahu řešení pracovních situací je moţné předvídat, je-li 

známa úroveň rozvoje kompetencí. Kompetence vypovídají o tom, jak se bude její nositel 

chovat, projevovat a přemýšlet v daných situacích. 

3.1.2 Znalosti, dovednosti, standardy 

Znalosti jsou osvojeným souborem teoretických pojmů a poznatků získaných učením, 

praktickou činností a zkušenostmi, nástrojem myšlení a prostředkem rozvoje osobnosti. Jsou 

vytvářeny v lidech a mezi nimi, vznikají a uplatňují se v jejich mysli, jakoţto součást lidského 

kapitálu.  
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Kvalitním a efektivním vyuţíváním znalostí a způsobilostí, které jsou potřeba neustále 

rozvíjet a podporovat, docílíme efektivity podniku. 

Znalosti jsou pokládány za významný zdroj podniku, proto je důleţité, aby 

v podnicích byly zavedeny technologie shromaţďování, zpracovávání, uchování a přesunu 

znalostí týkajících se uskutečňování podnikových činností. [23] 

Dovednosti člověka jsou získané dispozice pro uţití vědomostí, pro řešení problémů, 

pro vykonávání činností určitého druhu. 

 Efektivní a kreativní vykonávání poţadovaných pracovních úkonů a přiměřená reakce 

na změněné pracovní podmínky jsou pracovní dovednosti. Odborné dovednosti člověk 

získává a zdokonaluje prostřednictvím odborné přípravy a vzdělávání.  

V rámci podnikového vzdělávání, pro navrhování efektivních vzdělávacích programů, 

je výhodné jasně definovat poţadované úrovně znalostí a dovedností zaměstnanců na 

jednotlivých odborných pozicích. 

Standardy dovedností by měly přímo vymezovat poţadavky, které je potřeba na 

jednotlivých postech naplnit. Je důleţité, aby byly jednoznačné, srozumitelné a snadno 

zhodnotitelné, pro pracovníky, manaţery, vlastníky, personalisty. 

Standardy pomohou managementu pochopit současnou úroveň dovedností a zároveň 

ukáţou, na co je potřeba se zaměřit v jejich dalším rozvoji. Zvyšuje se tak výkonnost podniku, 

ale i výkonnost jednotlivých manaţerů. Jsou dobrým východiskem pro nastavení poţadované 

úrovně dovedností manaţerů. [23] 

3.2 Plánování vzdělávání  

Výstupem fáze identifikace potřeb vzdělávání je vypracovaný návrh vzdělávacího 

plánu. Proces tvorby plánu se skládá z přípravné fáze, realizační fáze a fáze zdokonalování. 

Přípravná fáze zahrnuje upřesnění potřeb, analýzu účastníků a stanovení cílů 

vzdělávacího plánu. Realizační fáze představuje rozvíjení a zpracovávání jednotlivých etap 

vzdělávacího plánu a vlastní realizaci. Na počátku této fáze musí být stanoveny vhodné 

techniky vzdělávání a rozvoje. 

Ve fázi zdokonalování jde o průběţné hodnocení jednotlivých etap vzdělávacího 

programu vzhledem k stanoveným cílům. Jsou hledány moţnosti zlepšení za vyuţití 

vhodných technik a přístupů objektivizace přínosů vzdělávacího plánu. Rovněţ je v této fázi 
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důleţité prověřování informovanosti účastníků o akci, úrovně organizačního zajištění včetně 

ekonomické nákladovosti a vhodnosti vybraných lektorů. Podstatným problémem je výběr 

vhodných metod hodnocení. [23] 

Kaţdý dobře vyhotovený plán vzdělávání by měl obsahovat odpovědi na tyto otázky: 

 Jaká bude cílová skupina účastníků? 

 Jaká témata vzdělávání je třeba zajistit? 

 Jakými metodami a technikami se má vzdělávání realizovat? 

 Která vzdělávací organizace bude zvolena? 

 Kdy a v rámci jakého časového období se vzdělávání uskuteční? 

 Kde se vzdělávání uskuteční? 

 Jakým způsobem a kdy se bude realizovat hodnocení vzdělávacího plánu? 

 Jaké jsou náklady na vzdělávání? 

3.3 Proces vzdělávání 

Po ukončení plánovací fáze je moţné začít s realizací konkrétních vzdělávacích aktivit 

podle plánu podnikového vzdělávání. Prvky procesu realizace vzdělávání jsou cíle, program, 

motivace, metody, účastníci a lektoři. Cíle vzdělávání se určí podle toho, co je třeba účastníky 

naučit, jaké vědomosti, dovednosti či návyky by si měli osvojit, případně na jaké úrovni. 

Určují tedy, k čemu má vzdělávací nebo rozvojová aktivita směřovat. 

 Vzdělávací cíle by měly být SMART, tudíţ specifické, měřitelné, aktivizující, 

realistické a termínované. Měly by tedy [3]: 

 být upřesněné vzhledem k vymezeným potřebám, 

 vycházet z poţadovaných výkonových standardů na určitém pracovišti, 

 vyjadřovat, v jakém čase a za jakých podmínek je lze vyhodnocovat, 

 umoţňovat klasifikaci individuálních studijních výsledků a hodnocení 

vzdělávací nebo rozvojové aktivity, 

 poskytovat organizátorům, manaţerům vzdělávání, tvůrcům kurzů, lektorům a 

účastníkům jasný návod, kam ve vzdělávání směřovat.  

Vzdělávání je nepřetrţitý proces vycházející ze zásad podnikové politiky, který 

sleduje cíle podnikové strategie. Bývá znázorněn jako čtyřfázový cyklus (viz Obr. 1). 
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Obr. 1 Cyklus systematického formování pracovních schopností zaměstnanců [4] 

Vlastní cyklus začíná identifikací potřeby formovat pracovní schopnosti zaměstnanců 

podniku, tedy systematicky rozpoznávat a analyzovat potřeby vzdělávání jednotlivců, skupin i 

celého podniku. 

 Následuje fáze plánování vzdělávání, která je zaměřena na otázky časového plánu, 

rozpočtu, zaměstnanců, kterých se školení bude týkat, obsahu, oblastí a metod školení.  

Třetí fází cyklu je realizace vzdělávacího procesu, tedy vlastní proces školení, který 

musí splňovat stanovené cíle zdělávání. 

Poslední fází je vyhodnocování výsledků vzdělávání a účinnosti vzdělávacího 

programu a pouţitých vzdělávacích metod. Výsledkem hodnocení je posoudit, zda mělo 

vzdělávání smysl a jestli se vynaloţené prostředky na vzdělávání navrátí v podobě vyššího 

výkonu zaměstnanců. 

V této fázi se mohou objevit skutečnosti, ke kterým by se mělo přihlíţet v dalším cyklu, a to 

zejména ve fázích identifikace potřeby vzdělávání a plánování vzdělávání. 

3.4 Lidé a potíže 

Příčinou obtíţí při vzdělávání mohou být jak lidské vlastnosti účastníků, tak jejich 

chování (tedy to, co se nedá změnit, pouze pochopit, poznat a případně vyuţívat ve prospěch 

vzdělávacího programu), tak i jejich názory, zájmy, tuţby, motivy, potřeby, postoje, 

zkušenosti, znalosti či dovednosti. 

Identifikace 
vzdělávacích 

potřeb 

Plánování 
vzdělávání 

Realizace 
vzdělávání 

Vyhodnocování 
vzdělávání 
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Problémové chování souvisí s osobností účastníka a nemá smysl pokoušet se změnit 

účastníka, ale „pouze“ jeho chování v konkrétní situaci. [16] 

3.4.1 Cílové skupiny ve vzdělávání dospělých 

Při vzdělávání dospělých nejsou přesně definovány skupiny účastníků, proto se 

musely podle aktuálních poţadavků upravovat obsahy, metody a cíle práce.  

Vzdělávací nabídka můţe být nespecifická nebo specifická. Nespecifická nabídka je 

určena všem dospělým, jde například o jazykové či počítačové kurzy. Naopak skupiny se 

specifickými vzdělávacími zájmy nebo potřebami se označují jako cílové. 

Vzdělávací organizace se musí cílovými skupinami zabývat z těchto důvodů [5]: 

 účast na vzdělávání dospělých je do určité míry dobrovolná, 

 vzdělávací zařízení se často financují podle počtu účastníků, 

 v důsledku společenských a ekonomických změn se cílové skupiny rychle 

mění, 

 omezení různorodosti účastníků obvykle přispívá k větší efektivitě učebních 

procesů. 

Práce s cílovými skupinami můţe přispět k demokratizaci vzdělávání dospělých, 

pokud se postupuje následně [5]: 

1. určení vzdělávacích nedostatků a znevýhodněných skupin, 

2. popsání podmínek a forem těchto nedostatků a nerovností, 

3. vymezení témat a příprava vzdělávací nabídky pro určité cílové skupiny, 

4. vyjednání konkretizace cílů a očekávání se všemi zúčastněnými, 

5. plánování a realizace.  

V jednotlivých podnicích probíhá určování cílových skupin zjišťováním a 

předvídáním vzdělávacích potřeb. Kritérii při určování cílových skupin jsou pohlaví, věk, 

formy vzdělávání a dosaţeného vzdělávání, profesní zařazení, motivace. 

3.4.2 Vymezení pojmu motivace 

K základním nástrojům personálního managementu patří motivace a stimulace 

zaměstnanců, jejichţ cílem je: 
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1. mít správné lidi, kteří umějí a chtějí pracovat ve prospěch podniku a to 

aktivně, kvalitně a iniciativně, 

2. mít tyto lidi na vhodných místech a 

3. udrţet je tam. 

Prvořadým úkolem manaţerů tedy je, aby svým chováním a přístupem motivovali své 

zaměstnance k tvořivému a aktivnímu plnění pracovních úkolů a cílů podniku. 

Motiv je vnitřní hybnou silou jednání a chování člověka. Je to vše, co podnítí člověka 

k duševní nebo fyzické aktivitě a udrţí ho v ní. Jde o dynamizujícího činitele. 

Motivace je vnitřní proces kaţdého člověka, vyvolaný motivem a končící uspokojením 

motivu. Jde o uvědomované i neuvědomované psychické faktory, na jejichţ základě se 

uskutečňuje chtění a jednání člověka. Je sloţena z konkrétních prvků, které se označují jako 

motivy. 

Motivovat zaměstnance znamená vyvolat v nich zájem a chuť podílet se na plnění 

strategie a cílů podniku. Jde o sladění osobních zájmů s potřebami podniku a ochotu se 

přizpůsobovat měnícím se poţadavkům trhu. [12]  

3.4.3 Motivace k učení 

Motivace k učení je ochota zdokonalit znalosti, dovednosti a schopnosti, tedy souhrn 

všech vnitřních a vnějších faktorů.  

Motivy k učení mohou být různé: 

 touha po sociálním uznání a prestiţi, 

 pouţitelnost naučeného při řešení problémů, 

 radost z poznání a učení se. 

Většinou působí celý souhrn motivů, který se vyvíjí a mění a nedá se jednoznačně určit pořadí 

jeho důleţitosti. Motivy nejsou jednou pro vţdy dané. [5] 

 Motivy k učení se vyvíjejí a jsou výsledkem učení a zkušenosti s učením. Dospělý se 

učí v důsledku potřeby řešit konkrétní problémy a ne za účelem uspokojení zájmů. 

Z hlediska efektivity vzdělávání dospělých se mnohdy povaţuje za rozhodující faktor 

úspěšného vzdělávání síla a zaměření motivů účastníka, tedy pohnutek jeho jednání a 

proţívání. [5] 
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Motivy jednotlivých skupin lidí se liší. U mladších lidí jde spíše o motivaci spojenou 

s výkonem profese, u starších lidí se více objevuje motivace spojená s trávením svého 

volného času. S vyšším věkem dochází k orientaci na uspokojování vyšších potřeb, např. výše 

statusu, příjmů a vzdělávání. 
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4 METODY VZDĚLÁVÁNÍ 

Kdyţ chce podnik prostřednictvím systému vzdělávání dosáhnout stanoveného cíle, je 

třeba k jeho dosaţení zvolit vhodnou metodu. Metody vzdělávání jsou důleţitým prostředkem 

zabezpečujícím vzdělávací proces. Volba vhodné metody vzdělávání závisí na okolnostech 

vztahujících se k jednotlivcům, k podniku i k učebním cílům. Výběr a vhodné pouţití metody 

by měly reagovat na současné trendy ekonomického a technického vývoje. Měly by 

podporovat rozvoj flexibility a tvořivosti, ochotu přijímat změny a reagovat na ně. [23] 

4.1 Interní metody vzdělávání (on the job) 

Vzdělávání na pracovišti, nebo také neformální vzdělávání (tj. učení se ze zkušeností), 

má podle Sterna a Sommerlada tři formy [2], [20]: 

1. „Seminář (workshop) jako místo, kde dochází k učení.“ Vzdělávání a práce jsou 

prostorově odděleny, vzdělávací aktivity se tak odehrávají v blízkosti pracovního 

místa. 

2. „Pracoviště jako prostředí, kde dochází k vzdělávání.“ Dané pracoviště se stává 

prostředím pro vzdělávání. Vzdělávání je zaměřené na odborné vzdělávání 

pracovníků, je plánované, podporované a vhodným způsobem rozčleněno a 

monitorováno. 

3. „Učení a práce jsou neoddělitelně promíseny.“ Vzdělávání je zabudováno do běţných 

úkolů a stává se součástí kaţdodenní práce. Pracovníci se zabývají podněty a výzvami, 

které před ně práce klade a rozvíjejí tak své znalosti, dovednosti a pochopení práce. 

Interní metody pouţívané ke vzdělávání na konkrétním pracovním místě, při plnění 

běţných pracovních povinností, jsou vyuţívány pro vzdělávání dělníků v  podnicích. Mezi 

metody pouţívané ke vzdělávání v podniku patří instruktáţ při výkonu, koučování, 

mentorování, konzultování, asistování, rotace práce, atd. [23] 

Instruktáž při výkonu práce  

Instruktáţ je nejpouţívanější metodou, zaloţenou na analýze dovedností a na teorii 

vzdělávání. Postup při instruktáţi je následující [2]: 

 Instruktor by měl pouţít vhodné vyučovací metody, vizuální pomůcky a 

pomůcky pro demonstrování. Měl by stručně vysvětlit základní záleţitosti, 
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v maximální míře by měl pouţívat vizuální pomůcky, jako grafy, schémata a 

filmy. 

 Důleţitou fází instruktáţe je demonstrování v případě učení se dovednostem, 

tzn. jak něco dělat. Zadaný úkol bude předveden pomalu v přesném pořadí, aby 

bylo pracovníkovi jasné, co se dělá a jak se daný úkol provádí. 

 Pracovník by měl následně napodobovat instruktora a provádět úkol pod jeho 

vedením. Instruktor by měl neustále vylaďovat propojení jednotlivých prvků 

úkolu do celkového pracovního postupu. 

 Zdokonalování by mělo probíhat během celé instruktáţe, tak aby pracovník 

dosáhl takového pracovního výkonu, jako zkušený pracovník. I během této 

fáze by mohlo dojít k nezdarům, kdy bude muset instruktor zopakovat pracovní 

postup. Instruktor by měl proto neustále dohlíţet na procvičování jednotlivých 

úkonů aţ do té doby, neţ pracovník získá sebedůvěru. 

Koučink 

Koučování je zaloţeno na dlouhodobějším instruování s kontrolou nadřízeného. Jde o 

direktivní nástroj zvyšování schopností lidí. Nadřízený neboli kouč je pracovníkovi přidělen.  

Koučování zabezpečuje kontrolované delegování, aby pracovníci věděli, co se od nich 

očekává, co musejí znát a být schopni dělat, aby zdárně splnili pracovní úkol. Coţ poskytuje 

koučům příleţitost, aby pracovníkům poradili a podněcovali v nich řešení náročnějších 

pracovních problémů. 

Koučování podporuje hledání individuálních řešení. Jeho účelem je dosahování osobního a 

profesního rozvoje. Je zaměřeno na rychlé zlepšování dovedností a výkonu, obvykle ve vazbě 

na vykonávanou práci. [2] 

Mentoring 

Mentorování je obdobou koučování. Na rozdíl od koučování si pracovník svého 

nadřízeného neboli mentora volí sám. Mentor připravuje pracovníka k tomu, aby v budoucnu 

pracoval lépe, a pomáhá mu i v jeho kariéře. Úkolem mentora při řešení pracovního úkolu je 

pracovníka správným způsobem orientovat, nikoliv za něj úkol řešit. 

Mentoring nabízí individuální vedení od zkušených manaţerů. Je tím nejlepším způsobem 

osvojování si konkrétních dovedností a znalostí, protoţe jde o vzdělávání při výkonu své 

práce. [2] 
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Asistence při výkonu práce 

Asistování je často pouţívanou metodou k formování pracovních schopností 

pracovníka. Vzdělávaný pracovník je přidělen ke zkušenému pracovníkovi a pomáhá mu plnit 

jeho pracovní úkoly, přičemţ pak postupně přechází na zcela samostatnou práci. [14] 

Rotace práce 

Rotace práce je metodou, kdy školený pracovník postupně plní přidělené úkoly na 

různých pracovištích v podniku a rozšiřuje si tak své pracovní zkušenosti. [14] 

4.2 Externí metody vzdělávání (off the job) 

Externí metody vzdělávání jsou pouţívány ke vzdělávání mimo pracoviště a 

realizovány v podobě školního reţimu ve školních nebo vývojových zařízeních. Patří zde 

přednášky, semináře, případové studie, demonstrování, simulace, brainstorming, manaţerské 

hry atd. Tyto metody jsou vhodné pro vzdělávání manaţerů a specialistů. [23] 

K rozvoji a vzdělávání zaměstnanců jsou také vyuţívány outdoorové programy a 

informačně-komunikační technologie, jako je e-learning. [6] 

Přednáška 

Přednáška je přednesením faktických či teoretických informací k posluchačům. Jde o 

jednostranné proudění informací pasivně přijímaných posluchači, chybí moţnost vzájemné 

interakce přednášejícího s účastníky. Efektivnost přednášky souvisí s mnoţstvím posluchačů, 

s mírou jejich zájmu a jejich schopností absorbovat informace. Ale také se schopností 

přednášejícího prezentovat látku s pouţitím vizuálních pomůcek. 

Pokud posluchači nevyvinou vlastní iniciativu a nebudou se sami učit, bude následně vše 

zapomenuto. Pokud je však přednáška spojena s diskusí, jsou posluchači stimulováni 

k aktivitě. [2] 

Případová studie 

Případová studie je velmi oblíbená a rozšířená metoda vzdělávání. Je popisem řady 

okolností nebo nějaké události, které vzdělávané osoby analyzují, aby odhalily příčiny 

problému a navrhly jeho optimální řešení. Měla by usilovat o zlepšení schopnosti zkoumat 

problémy, vyměňovat si nápady a zkušenosti. 



 

20 

Případová studie je často kombinována se simulací. Jejich cílem je přenést do pracovního 

procesu to, co se pracovníci naučili během vzdělávání mimo pracoviště a to tak, ţe se 

napodobí situace, která co nejvíce odpovídá skutečnosti. [2] 

Demonstrování/Simulace 

Demonstrování je názorným vyučováním, které praktickým způsobem 

zprostředkovává znalosti za pouţití počítačů, trenaţérů, kde jsou však jiné podmínky neţ na 

pracovištích. Účastníci si tak prověří své dovednosti bez rizika škod. [13] 

E-learning  

E-learning neboli elektronické vzdělávání napomáhá pracovnímu výkonu za pomocí 

počítačové a internetové technologie. [2] 

 Samostatný e-learning - se soustřeďuje na konkrétní osobu, která v dané chvíli není 

napojena na vzdělávající se osoby či instruktory. 

 Ţivý e-learning - vzdělávající se osoba a instruktor jsou spolu v kontaktu, ale jsou na 

různých místech. 

 Kolektivní e-learning - vzdělávání prostřednictvím předávání informací a znalostí 

mezi vzdělávajícími se osobami pomocí chatu a diskusních fór. 

4.3 Metody vzdělávání na rozhraní (on the job rim) 

Metody vzdělávání tzv. na rozhraní jsou metody pouţívané mezi pracovištěm a mimo 

pracoviště, jako např. pracovní porady, samostudium, on-line školící programy, konzultace, 

trainee programy, atd. [11] 

Pracovní porady 

Pracovní porady jsou častou metodou, kde si pracovníci vyměňují zkušenosti a 

seznamují se s aktuálními problémy, jeţ se týkají jejich bezprostředního pracoviště i celého 

podniku. [14] 

Trainee programy 

Trainee programy jsou specifickou metodou vyuţívanou ve větších podnicích ke 

vzdělávání cílových skupin. Cílovými skupinami mohou být např. absolventi vysokých a 

středních škol technického zaměření, kterým jsou tak poskytovány odborné znalosti a jsou 

začleňováni do firemní kultury v podniku. [4] 
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5 VYHODNOCENÍ VZDĚLÁVACÍCH METOD 

Výsledek vzdělávání do velké míry závisí na tom, jaká je motivace zaměstnanců 

vzdělávat se, jak se v podniku vyuţívá pracovní doba a kvalifikace zaměstnanců, jaká je 

kontrola zaměstnanců, jaké je podnikové klima ve vztahu ke vzdělávání. 

V praxi lze nalézt mnoho přístupů k hodnocení účinnosti vzdělávacích metod i 

výsledků vzdělávání. Toto hodnocení se obvykle zaměřuje na následující otázky [14]: 

 Zda při vzdělávání byly aplikovány vhodné metody školení, zdali byla zvolena 

správná obsahová stránka školení, technické vybavení i časový plán? 

 Do jaké míry si zaměstnanci osvojili rozvíjené znalosti nebo dovednosti? 

 Do jaké míry vyškolení zaměstnanci uplatňují své nabyté znalosti při 

vykonávání práce, tj. v praxi? Jak se změnilo jejich pracovní chování, znalosti 

a dovednosti při vzdělávání? 

 Jaké jsou reakce, názory a postoje u samotných školených zaměstnanců? 

5.1 Srovnání interního a externího vzdělávání 

Pro přehledné srovnání interního a externího vzdělávání byla zvolena kritéria účinnosti 

jednotlivých metod, u kterých byly vymezeny jejich výhody a nevýhody (viz Tab. 1). 
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Tab. 1 Výhody a nevýhody vybraných metod vzdělávání 

INTERNÍ METODY EXTERNÍ METODY 

Instruktáţ při výkonu práce, rotace práce, 

coaching, mentoring, counselling, 

asistování, pověření úkolem. 

Přednášky, diskuse, případové studie, 

demonstrování, simulace, informačně-

komunikační technologie, assesment centra. 

VÝHODY VÝHODY 

 Převládá praktické vzdělávání, 

 umoţňují rychlý zácvik a 

 předkládání vlastních návrhů řešení,  

 vytváří se pozitivní vztah k 

spolupracovníkům, 

 vysoce odpovídají individuálním 

potřebám, 

 odehrávají se při práci - snadno 

 přenositelné (rychle prakticky  

aplikovatelné) vzdělávání. 

 Zprostředkovávají nové vědomosti, 

 jsou nenáročné na podmínky 

(vybavení), 

 zpřístupňují skutečné záţitky bez  

rizik, 

 vychovávají k týmové práci, 

 podporují systematicky a cíleně 

kreativní myšlení, 

 narušují zaběhnuté principy vnášením 

nových pohledů z vnějšku. 

NEVÝHODY NEVÝHODY 

 Formují pracovní schopnosti pod 

tlakem pracovních úkolů, coţ můţe 

negativně ovlivnit i běţný pracovní 

výkon, 

 existuje nebezpečí volby 

 nevhodného školitele (nadřízeného), 

 napodobováním školitele můţe dojít 

k oslabení vlastního tvůrčího 

přístupu. 

 Převládá teoretické vzdělávání, 

 vzdělávání se odehrává mimo 

 pracoviště, mohou tak nastat 

 problémy při uplatňování naučeného, 

 zapamatování je oslabeno nemoţností 

praktické aplikace nabytých 

 poznatků, 

 vytváří vysoké nároky na lektora při 

koordinaci a zapojování účastníků. 
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5.2 Podnikové vzdělávání v hutních podnicích 

K vymezení podnikového vzdělávání v hutních podnicích jsem zvolila dva největší a 

nejvýznamnější podniky na severní Moravě, kterými jsou společnosti ArcelorMittal Ostrava 

a.s. a TŘINECKÉ ŢELEZÁRNY, a.s. 

5.2.1 Vzdělávání ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Společnost ArcelorMittal podporuje širokou škálu školení či metod rozvoje, zahrnující 

školení na pracovišti, on-line výukové programy, individuální studium, interní školení 

probíhající v učebnách a semináře. K externímu školení se uchyluje pouze v případě, ţe 

v rámci organizace neexistuje ţádná jiná vhodná alternativa. 

Specifickou metodou vyuţívanou také k internímu vzdělávání ve společnosti jsou tzv. 

trainee programy, které jsou nabízeny středoškolským a vysokoškolským absolventům. Tyto 

adaptačně rozvojové programy technických a ekonomických oborů jsou vyuţívány k jejich 

další odborné přípravě a začlenění do firemní kultury. 

Společnost ArcelorMittal vyuţívá následující kategorie školení [24]: 

1. Vstupní - úvodní školení - adaptace 

Cílem je pomoci novým pracovníkům zvyknout si rychleji na nové pracovní prostředí 

a co nejdříve dosáhnout maximálního výkonu. 

2. Školení na pracovišti 

Touto formou probíhá největší procento školení. Je třeba při něm dodrţovat zvláštní 

formu výuky, která zahrnuje příslušné výukové metodologie a systematický přístup. 

To vše podporuje předávání dovedností a znalostí z jedné osoby na druhou. 

3. Programy pro řídící pracovníky 

K dosaţení úspěchů a k zajištění dalšího růstu společnosti je třeba zvýšit efektivitu 

pracovníků první úrovně řízení, středního a vyššího managementu. Toho lze docílit 

např. pomocí programů řízení talentů, které zahrnují důsledné monitorování rozvoje 

vybraných talentů, tzv. Talent poolů nebo školením v oblasti komunikačních a 

jazykových dovedností. 

4. Školení v oblasti obecného řízení 

Jedná se o školení obecných dovedností a znalostí, která nejsou specifická pouze pro 

jednu profesní oblast, jako např. řízení týmů a koučování, techniky prezentace, 

rozhodování, řízení času. 
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5. Profesní, funkční a technické vzdělávání 

Pro všechny zaměstnance v odborné, funkční a technické oblasti se stanoví matice 

dovedností nebo kompetencí, na základě které by jim mělo být nabídnuto školení, aby 

tito zaměstnanci získali nezbytnou kvalifikační úroveň. Jelikoţ zaměstnanci pracují 

v různých provozních, funkčních a odborných oblastech, musí se neustále sledovat 

změny a vývoj v daném oboru činnosti. 

6. Jazyková výuka 

Protoţe mezinárodním obchodním jazykem společnosti ArcelorMittal je angličtina, je 

kaţdý zaměstnanec podporován, aby dosáhl odpovídající úrovně znalosti angličtiny 

k usnadnění výměny informací se svými kolegy a obchodními partnery. 

7. Specifická školení 

Tato školení jsou zaměřená na bezpečnost, shodu a jiné otázky týkající se jednotlivých 

politik společnosti a místních právních předpisů.  

Společnost ArcelorMittal aplikuje již od roku 2009 tzv.Talent pool  

Jedná se o vzdělávací program, díky kterému mají manaţeři mnohem lepší představu o 

potenciálu jednotlivých podřízených talentů a jejich kariérních představách. 

Talent pool neboli talent management je program pro dělníky a operátory, jehoţ 

hlavním důvodem zavedení byla potřeba přípravy kvalitních nástupců do ústředních pozic 

v organizaci. Tento talent program se skládá ze tří modulů: jednodenní seminář na týmovou 

práci (tj. stanovení předpokladů pro vedení lidí), jednodenní seminář ke štíhlému myšlení 

s důrazem na 5S (tj. pět kroků ke zlepšování a dobrému hospodaření) a krátké školení 

v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci orientované na základy analýzy rizik. 

Nadprůměrné znalosti v těchto oblastech umoţní talentům brát na sebe zodpovědnější 

role v rámci kolektivů a to i za situace, ţe tyto osoby nebudou povýšeny. Dále tento program 

nabízí moţnost exkurzí na závody v rámci ArcelorMittalu, individuálního kariérního 

pohovoru v kariérní poradně nebo si mohou nechat zasílat informace o volných pracovních 

pozicích ve firmě. [15] 

5.2.2 Vzdělávání ve společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. 

Potvrzením hlubokého zájmu vedení Třineckých ţelezáren o kvalifikované mladé 

zaměstnance je vznik Střední odborné školy Třineckých ţelezáren, ve které jsou ţáci 

připravováni pro povolání ve skupině Třinecké ţelezárny - Moravia Steel, ale i pro ostatní 
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průmyslové firmy v regionu. Velká část absolventů tak nachází přímé uplatnění a to je 

v současné situaci na trhu práce mimořádně ceněno. [7] 

Střední odborná škola Třineckých ţelezáren dále také rozvíjí prvky duálního 

vzdělávání. Duální systém vzdělávání propojuje praktickou výuku s konkrétním pracovištěm 

a podporuje technické vzdělávání. Ţáci absolvují velkou část praxe s učiteli odborného 

výcviku přímo na pracovištích a jsou také za svou práci odměňováni. Přínos tohoto duálního 

systému je v efektivní přípravě mladých lidí pro konkrétní práci. Spolupráce mezi školou a 

hutí je tedy intenzivnější, mají moţnost poznávat a reagovat na nově zaváděné technologie a 

řadit je do učebních osnov. Umoţňuje se také vytváření vlastních výukových materiálů, které 

lépe odpovídají současným poznatkům z praxe. [13] 

Třinecké ţelezárny mají také své vlastní vzdělávací středisko, jde o tzv. „podnikovou 

školu práce“ neboli Třinecké vzdělávání, s.r.o. Toto středisko má poskytnout mladým 

pracovníkům teoretické i praktické znalosti a zkušenosti ve všech technických i obchodních 

profesích potřebných pro zdárné vykonávání jejich profese v podniku. Orientuje se jak na 

jednotlivce, tak na podniky i státní instituce. Cílem je zajišťovat v co největší míře sluţby 

v oblasti kontinuálního vzdělávání dospělých a nabízet co největší spektrum školení a 

seminářů pro efektivní osobní růst jednotlivců i podniků. [22] 

Třinecké ţelezárny (dále jen TŢ) výrazně spolupracují se školami 

v Moravskoslezském regionu a spustili tzv. Program spolupráce se školami všech stupňů. 

Jedná se o ucelený program spolupráce se základními, středními a vysokými školami, který 

končí realizací tréninku ve Středisku nástupní praxe absolventů vysokých škol. Cílem tohoto 

programu je podporovat vzdělávání v technických oborech a následně zajistit nové 

zaměstnance a generační obměny v odpovídající struktuře a kvalitě. 

TŢ začínají s motivací ţáků ke studiu technických oborů jiţ na základních školách. K 

aktivitám, které jsou na základních školách realizovány, patří např. besedy s řediteli a 

výchovnými poradci škol o poţadovaných učebních a studijních oborech spolu s jejich 

exkurzí v TŢ, prezentace skupiny Třinecké ţelezárny - Moravia Steel u příleţitosti schůzek 

s rodiči ţáků osmých a devátých tříd, organizování Dnů otevřených dveří ve skupině Třinecké 

ţelezárny - Moravia Steel pro ţáky a jejich rodiče. Cílem těchto aktivit vůči ţákům 

základních škol je především probuzení jejich zájmu o práci ve velkém podniku a motivace 

pro studium technických oborů s cílem udrţení jejich výuky na středních školách. 
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Spolupráce se středními školami podporuje kvalitu studia a výuku hutních oborů. I zde 

je kladen důraz na konkrétní podobu přímého kontaktu se ţáky. Jsou pořádány společenské 

aktivity, exkurze, je poskytována doprava ţákům vybraných studijních oborů. Student 

vybraného oboru má také moţnost provádět v Třineckých ţelezárnách souvislou odbornou 

praxi. Významnou součástí této spolupráce je i finanční podpora produktivity práce ţáků na 

pracovištích společnosti ve formě příspěvku na studium. Podílí se také na tvorbě obsahu 

školních vzdělávacích programů technických oborů, na projektech škol a výuka je také 

doplňována odborným výkladem hutních technologů. 

Spolupráce s vysokými školami vede k získání absolventů poţadovaných oborů a 

významnou částí spolupráce je také poskytování podnikového stipendia vybraným studentům 

prezenční formy studia. Ve spolupráci s katedrami vybraných fakult jsou organizovány 

exkurze a prezentace v podniku s cílem usnadnit volbu specializace oboru. Dále je studentům 

technických oborů umoţněno absolvovat dvoutýdenní odbornou praxi a vykonávat 

předdiplomní a diplomní praxe s cílem vypracování závěrečné práce. TŢ pravidelně vyuţívají 

veletrhů pracovních příleţitostí k získávání absolventů poţadovaných oborů a podle aktuální 

situace nabízí moţnost uplatnění v TŢ prostřednictvím Střediska nástupní praxe absolventů 

VŠ, které zajišťuje řízenou adaptaci absolventů na potenciální uplatnění v TŢ. 

Završením programu spolupráce se školami je vybavení nového zaměstnance všemi 

potřebnými vědomostmi a za tímto účelem bylo zřízeno Středisko nástupní praxe, v rámci 

něhoţ bude zaměstnanec seznámen s organizační strukturou, jednotlivými provozy, 

návazností výroby apod. Zároveň si ověří své teoretické vědomosti při řešení konkrétních 

situací souvisejících s činností daného pracoviště. Celý program přípravy ve středisku 

zahrnuje vzdělávání, které je realizováno podle individuálních plánů zaškolení. [7], [8] 

Proces umísťování absolventů vysokých škol je znázorněn postupovým diagramem, 

jehoţ naplnění zaručuje kvalitu budoucí vysokoškolsky vzdělané pracovní síly (viz Obr. 2). 
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Obr. 2 Postupový diagram procesu umísťování absolventů vysokých škol [7] 
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Vzdělávání mistrů v TŘINECKÝCH ŽELEZÁRNÁCH, a.s. 

Právě mistři jsou pravidelnými účastníky cíleného programu vzdělávání, který jim 

rozšiřuje a prohlubuje dovednosti a znalosti, protoţe mistři jsou řediteli svého pracoviště a 

jsou přímo zodpovědní za výrobu, za hmotu a lidi. Kurz Mistr budoucí prosperity zahrnuje 

vzdělávání v oblasti moderního managementu, ekonomiky podniku a personalistiky, 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ale také v oblasti komunikace, motivace, zvládání 

stresu, atd. Na tento základní kurz navazuje nadstavbový kurz, který opakuje a rozšiřuje jiţ 

získané znalosti a dovednosti. V nadstavbovém kurzu jde o naplnění poţadavku, aby úspěšný 

mistr nevzdělával jen sebe, ale podněcoval i ostatní k osobnímu růstu a sebevzdělávání. [7]  

5.2.3 Zhodnocení přínosů vzdělávacích programů  

Společnost ArcelorMittal podporuje celou řadu interních metod vzdělávání, jejichţ 

výhodou je získávání odborných dovedností a znalostí zaměstnance přímo v podniku. 

Společnost takto zvyšuje efektivitu svých zaměstnanců a zajišťuje si svůj růst. Některé 

vzdělávací programy společnosti, jako je např. i talent pool, se zaměřují na kariérní postup 

zaměstnanců uvnitř společnosti. Jeho výhodou je, ţe plní strategické zadání společnosti 

dosadit na ústřední pozice jen ty nejlepší interní kandidáty, čímţ vyjadřují důvěru ve své 

vlastní zaměstnance a zároveň posilují jejich loajalitu k podniku. 

Vzdělávací programy v TŢ jsou zaměřeny zejména na spolupráci se školami a 

získávání mladých kvalifikovaných zaměstnanců.  

Program spolupráce se školami je přínosný při získávání kvalifikovaných a 

motivovaných odborníků. Dochází k posílení image společnosti zejména u mladých lidí a 

k zajištění plynulé generační obměny zaměstnanců. Také podporuje talentované ţáky a 

studenty a v neposlední řadě umoţňuje TŢ ovlivňovat proces výuky a větší propojení 

praktických poznatků s teorií. Právě udrţením vysoké odbornosti svých zaměstnanců a 

propojením teoretické přípravy s praktickými poţadavky získá společnost kvalifikovanou 

pracovní sílu a posílí své postavení v regionu, ale také zvýší povědomí o hutnictví. 

Dále se společnost zaměřuje na vzdělávání svých mistrů. Kurz Mistr budoucí 

prosperity posiluje jejich pozici vůdce, pozitivně ovlivňuje výkonnost zaměstnanců na 

jednotlivých pracovištích a především podněcuje i ostatní zaměstnance k dalšímu vzdělávání 

a rozvoji. 
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5.2.4 Doporučení vhodných alternativ vzdělávání zaměstnanců 

Vhodnými alternativami k výše uvedeným, propracovaným nástrojům vzdělávání a 

rozvoje zaměstnanců hutních podniků, jako řešení nedostatků v nabídce práce, mohou být: 

 Spolupráce všech podniků v českém hutním průmyslu, při zaloţení ryze praktických 

hutních nadstavbových škol. Hutní podniky by zaloţily praktickou školu, kde by byla 

jen oborově a technicky zaměřená výuka. Studenti, kteří by na tuto školu nastoupili, 

by museli mít středoškolské vzdělání završené výučním listem nebo maturitní 

zkouškou. Tyto školy by slouţily studentům, kteří nechtějí jít na vysokoškolské 

studium, ale mají zájem o získání uplatnění ve specializovaném hutním průmyslu. 

Studenti by tak měli větší jistotu, ţe budou zaměstnáni v hutních podnicích. 

 Vzdělávací praxe lze dosáhnout i pomocí stáţí ve firmách, kde by se také mohli 

vzdělávat i budoucí zaměstnanci hutních podniků. Tyto stáţe by poskytovaly 

zájemcům moţnost pracovat při studiu v hutním podniku a tak si rozšiřovat svou 

kvalifikaci a vytvářet vhodné pracovní návyky. Podle toho, jak by byli tito zájemci 

úspěšní, by podnik rozhodl o jejich setrvání v podniku (viz. přístup TŢ, a.s. - Středisko 

nástupní praxe). 

 Rozvoje kvalifikační úrovně a kompetencí potenciálních zaměstnanců lze dosáhnout 

zadáváním diplomových a bakalářských prací studentům vysokých škol. Tato forma 

vzdělávání je stále častěji vyhledávána hutními podniky, i kdyţ zprvu byla podniky 

zavrhována a negativně vnímána. Přesto podniky chtějí motivovat absolventy hutních 

oborů k práci v daném oboru a tak jim poskytují moţnost spolupráce na jejich 

závěrečných pracích a tím si vytváří potenciál pro hledání schopných absolventů a 

především kreativních řešení bez velkých nákladů. 

 Komplexní vzdělávání ţáků a dospělých zaměstnanců, tak jako ve ŠKODA Akademii, 

by mohlo být inspirací i pro hutní podniky. Cílem by bylo propojovat odborné i 

sociální kompetence, předávat know-how, zajistit připravenost ţáků pro nástup do 

praxe, personální rozvoj zaměstnanců i rozvoj talentů. [21] 

 Další vhodnou alternativou vzdělávání jsou rekvalifikace v podniku. Ověřený 

zaměstnanec podniku, který jiţ v podniku působí na určité pozici a není pro něj do 

budoucna uplatnění při stávající kvalifikaci, si pomocí rekvalifikačního kurzu získá 

novou kvalifikaci jiného, ţádaného technického zaměření. Podnikům je nabízena řada 

moţností, jak podporovat vzdělávání. Zaměstnavatelé mohou ţádat Úřady práce ČR o 

příspěvek na získání nebo obnovení kvalifikace svých zaměstnanců. Úřady práce 
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podporují odborné vzdělávání zaměstnanců u zaměstnavatelů řadou projektů. Patří 

sem např. projekt „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“, který umoţňuje 

podnikům získat finanční příspěvky na rekvalifikaci jeho zaměstnanců. Bliţší 

informace jsou uvedeny v příloze 1. [17] 

Dále mohou zaměstnavatelé ţádat o dotační programy, jako např. o dotační program 

„Multioborové vzdělávání zaměstnanců v průmyslu“, který se zaměřuje na odborné 

vzdělávání stávajících, ale i nových zaměstnanců podniku. Bliţší informace jsou 

uvedeny v příloze 2. [10] 

Zaměstnavateli, který takto provádí rekvalifikaci svých zaměstnanců, mohou být plně 

nebo částečně hrazeny náklady rekvalifikace zaměstnanců a náklady s ní spojené. 
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6 ZÁVĚR 

Nejdůleţitějším podkladem pro zajištění vlastních lidských zdrojů je moderní a 

kvalitní vzdělávací systém, odpovídající strategickému rozvoji podniku. Podniková sféra by 

také měla vyţadovat potřebnou a zásadní transformaci současného vzdělávacího systému, 

protoţe nabídka absolventů středních a vysokých škol dlouhodobě neodpovídá poţadavkům 

zejména výrobních podniků.  

Inovace v průmyslové výrobě a také nové informační technologie ovlivňují situaci na 

trhu práce, roste počet nezaměstnaných a urychlují se procesy na trhu práce. Ve sféře 

zaměstnanosti tak nezůstává nic stálé a trvalými se stávají pouze změny. Proto se klade větší 

důraz na permanentní vzdělávání zaměstnanců, protoţe celoţivotní vzdělávání je jednou 

z cest, jak si můţe podnik udrţet zaměstnance ve kvalifikované struktuře odpovídající jeho 

měnícím se potřebám. 

Cílem bakalářské práce bylo popsat uţívané metody interního vzdělávání zaměstnanců 

a vyhodnotit jejich výhody či nevýhody v porovnání s externími vzdělávacími metodami, dále 

zaměřit se na vzdělávací programy v hutních podnicích, zhodnotit jejich přínosy a doporučit 

podnikům vhodné alternativy vzdělávání svých zaměstnanců. 

První kapitola poskytuje teoretická východiska pro řízení a rozvoj lidských zdrojů. 

K dosaţení všech cílů je potřeba efektivně získávat a rozvíjet pracovní kompetence 

zaměstnance, efektivně investovat do lidského kapitálu. Vytvořením vhodného prostředí 

cíleným vzděláváním a systematickým řízením se zavádí předpoklad konceptu „učící se 

organizace“, o čemţ se lze také podrobněji dočíst v této kapitole. 

Druhá kapitola je zaměřena na podnikové vzdělávání, které zdokonaluje způsobilost 

zaměstnanců, posiluje jejich loajalitu a spokojenost. Je zde popsán i proces vzdělávání 

zaměstnance, jeho kompetence, znalosti, dovednosti, standardy a motivace k učení. 

Třetí kapitola se věnuje metodám vzdělávání uvnitř podniku i mimo něj, kde velmi 

důleţitou úlohou je právě volba metody vzdělávání a její vhodné pouţití, které by mělo 

podporovat rozvoj zaměstnance, čímţ byl naplněn první cíl bakalářské práce.  

Čtvrtá kapitola popisuje, jaké jsou výhody či nevýhody interního a externího 

vzdělávání, dále se zaměřuje na vzdělávací programy ve vybraných hutních podnicích, 

zhodnocuje jejich přínosy a poskytuje doporučení pro zavedení jiných vhodných alternativ 

vzdělávání v podnicích. Tímto byly naplněny i ostatní cíle bakalářské práce.  
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Příloha 1 Podmínky projektu „Podpora odborného vzdělávání 

zaměstnanců“ 

1. O projektu, pro koho je určen 

Projekt „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“ navazuje na sérii projektů, jeţ 

jsou v ČR realizovány od roku 2009 s cílem podpořit odborný rozvoj zaměstnanců. Projekt se 

zaměří zejména na vzdělávání zaměstnanců těch zaměstnavatelů, případně na vzdělávání osob 

samostatně výdělečně činných, kteří i přes negativní vývoj ekonomiky mají na trhu stabilní 

pozici s moţností přechodu k růstu. 

Od 2. 2. 2015 se mění vstupní podmínky projektu. Do projektu mohou vstoupit 

zaměstnavatelé nebo OSVČ, kteří v meziročním srovnání nezaznamenali vyšší pokles trţeb 

neţ je 15 %. 

Projekt umoţní vybraným podnikům získat finanční příspěvky na vzdělávání či 

rekvalifikaci svých zaměstnanců. Současně budou zaměstnavateli hrazeny mzdové náklady 

vzdělávaných zaměstnanců, a to po dobu jejich vzdělávání. 

2. Způsob realizace 

Zaměstnavatel zpracuje ţádost a doručí ji na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR. 

Rozhodným okamţikem je datum uzavření dohody s ÚP. 

K 2. 2. 2015 došlo k úpravě podoby Manuálu, který odráţí upřesnění výkladu 

Metodiky způsobilých výdajů D5 OP LZZ. Mění se maximální výše příspěvku na mzdové 

náklady zaměstnance na částku 27 600 Kč. Pro výpočet maximálního mzdového příspěvku za 

hodinu se vychází z minimální hodinové mzdy a činí 165 Kč. 

Projekt „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“ bude realizován v období od 1. 

12. 2013 do 30. 11. 2015, přičemţ vzdělávací aktivity musí být ukončeny k 30. 9. 2015. 

Na realizaci projektu byla z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 

vyčleněna částka 900 000 000 Kč. [17] 

 

 

 



 

36 

Příloha 2 Podmínky dotačního programu „Multioborové 

vzdělávání zaměstnanců v průmyslu“ 

Vzdělávání, na které lze poskytnout příspěvek je zaměřeno na odborné 

vzdělávání stávajících nebo nově přijatých zaměstnanců. Jde zejména o zvýšení, rozšíření, 

prohloubení, obnovení a udrţení kvalifikace. Financování školení je moţné zajistit aţ na 1 rok 

dopředu, vzdělávací aktivity je moţné realizovat nejpozději do 31. 5. 2015, vyúčtování 

projektů musí proběhnout nejpozději do 31. 7. 2015. Minimální počet účastníků školení není 

stanoven. 

Kdo mohou být žadatelé o grant nebo dotaci z Evropské unie? 

Těmito ţadateli mohou být všechny typy podniků (malé, střední, velké) ve vybraných 

odvětvích: strojírenství, stavebnictví, nezávislý maloobchod (v tomto případě jen malé a 

střední podniky), pohostinství a gastronomie, terénní sociální sluţby, odpadové hospodářství. 

Podmínkou jsou alespoň dvě uzavřená po sobě jdoucí zdaňovací období a vzdělávání musí 

probíhat pouze prezenční formou. 

Nejčastěji jsou financovány dělnické kurzy a školení - svařování, obsluhy 

stavebních strojů, obsluhy CNC, vysokozdviţné vozíky, lešenáři, práce ve výškách, obsluha 

tlakových nádob, obsluha plynových zařízení, jeřábníci, vazači břemen, průmyslová doprava, 

hydraulické mechanismy, servis výtahů a obsluha, další rozšíření kvalifikace zaměstnanců. 

Je moţné podpořit výdaje na vzdělávací aktivity a náhradu mezd. Podporu lze získat 

také na další profesní vzdělávání zaměstnanců, zaměřené zejména na zvýšení, rozšíření, 

prohloubení, obnovení nebo udrţení kvalifikace, na odborná školení, specifická školení a 

jazykovou výuku. 

Získání garantu nebo dotace je moţno ve výši aţ 100 % vynaloţených nákladů (v 

rámci de minimis), maximální částka za jeden měsíc je 500 000 Kč (mzdové náklady a 

vzdělávací aktivity), maximální výše příspěvku na mzdové náklady zaměstnance účastnícího 

se odborného rozvoje činí 24 000 Kč měsíčně. [10] 


