
                                                      

1 

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

FAKULTA METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŢENÝRSTVÍ 

Katedra managementu kvality 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení efektivnosti výcviku v podmínkách konkrétní podnikové praxe 

 

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 Jana Chybová 



                                                      

2 

 

 



                                                      

3 

 



                                                      

4 

 

 



                                                      

5 

 

  



                                                      

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Mé poděkování patří především vedoucí mé bakalářské práce Ing. Šárce 

Janků, Ph.D. za konzultace, cenné rady a připomínky, které mi věnovala. Dále 

bych chtěla poděkovat své konzultantce Ing. Janě Pavlíčkové a organizaci 

NAŠE FIRMA za výbornou spolupráci při sběru dat a vypracovávání praktické 

části mé bakalářské práce. V  neposlední řadě, bych chtěla poděkovat celé své 

rodině a svému manţelovi za podporu a důvěru během tvorby této práce a po 

celou dobu mého studia.



                                                      

7 

 

ABSTRAKT 
 

TÉMA: HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VÝCVIKU V PODMÍNKÁCH KONKRÉTNÍ 

PODNIKOVÉ PRAXE 

Cílem této bakalářské práce je ohodnotit efektivnost systému výcviku a vybraných školení 

zaměstnanců firmy v automobilovém průmyslu. Případně učinit návrhy na zlepšení 

efektivnosti systému výcviku a školení. 

Práce je rozčleněna do tří kapitol. První kapitola je zaměřena na teoretické východiska, 

popisuje základní pojmy, význam lidského kapitálu a porovnává firemní vzdělávání v čase. 

V druhé kapitole je představena firma, její aktivity a popsán současný systém vzdělávání, 

výběr školení, výběr zaměstnanců a hodnocení efektivity školení. Poslední, třetí kapitola se 

zabývá praktickou částí, v níţ přímo hodnotíme vybraná školení, posoudíme jejich efektivitu 

s následnými doporučeními na zlepšení efektivnosti. 

 

Klíčová slova: společnost, zaměstnanec, účastník, vzdělávání, školení, výcvik, efektivnost, 

měření, dotazník. 

 

ABSTRACT 

TOPIC: EVALUATION OF TRAINING EFFECTIVITY IN THE TERMS OF 

SPECIFIC BUSINESS PRACTICE 

The main field of this bachelor thesis is to evaluate effectivity of training system and selected 

trainings of employee in automotive company. And on the end make some suggestion of 

improvement efficiency of training system and training. 

The project is parted to 3 chapters. The first is focused to theoretical base, describe basic 

words, importance of human capital and compare company education system how times goes. 

The second chapter is introducing company, company activities and describe present training 

system in company, way to selection of training, operators and present evaluation of training. 

The third chapter is focused on practical part of this project. In this chapter we are evaluating 

selected training, consider their efficiency a make some suggestion to improve the efficiency 

of training.  

 

Key words: company, employee, participant, education, training, effectivity, measuring, 

questionnaire.   
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ÚVOD 

 V dnešní době je velice náročné udrţet se mezi špičkou na trhu a být dlouhodobě 

konkurence schopný. Trh je  přesycen nabídkou a pro úspěch je nutné se neustále někam 

posouvat. Proto je pro kaţdou firmu, která chce být dlouhodobě úspěšná, podmínkou 

investovat do vzdělávání svých zaměstnanců a neustálého zvyšování jejich odborné 

způsobilosti. To vše ruku v ruce s průběţnou modernizací výroby vede ke zvýšení 

efektivnosti a účinnosti výrobních procesů. Při účinném KM se firma stává silně konkurence 

schopná a stoupá její hodnota. 

 

 Je povinností firmy investovat do vzdělání a podporovat zaměstnance ve studiu a 

zvyšování odborné způsobilosti, pokud má zájem na zvýšení své hodnoty. Tím dochází  

ke zvýšení efektivnosti daných pracovníků a zároveň i ke zvýšení spokojenosti jak 

v pracovním tak osobním ţivotě těchto pracovníků. Toto vše má vliv na celkovou hodnotu 

firmy, která se zvyšuje synergickým efektem. 

 

 Tato bakalářská práce je zaměřena na hodnocení efektivnosti výcviku ve firmě 

působící v automobilovém průmyslu, zabývající se výrobou jednotlivých součástí automobilů. 

V takovém to oboru podnikání je absolutní nezbytností zvyšovat průběţně kvalifikaci svých 

zaměstnanců a modernizaci výrobních zařízení. Tato práce je rozdělena na část teoretickou 

s náhledem na vzdělávání obecně a konkrétně a na část praktickou, kde jsou přímá měření, 

analýzy a doporučení na zefektivnění školení. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA MĚŘENÍ EFEKTIVNOSTI 

VZDĚLÁVÁNÍ A VÝKONNOSTI ZAMĚSTNANCŮ 

 V dnešní době je hlavní podíl úspěchu organizace připisován zaměstnancům a to 

samozřejmě vede k péči o ně. Kaţdá úspěšná organizace se musí snaţit rozvíjet své 

zaměstnance, starat se o jejich blaho a tím je stimulovat a zvyšovat jejich výkonnost. Kdyţ se 

zvyšuje výkonnost zaměstnanců tak se zvyšuje výkonnost a konkurenceschopnost dané firmy. 

Jednoznačně je tedy moţno konstatovat, ţe dominující roli při řešení řady problémů české 

ekonomiky bude hrát v následujícím období nejen podniková sféra, ale především lidé, kteří 

v ní pracují a kteří jsou nejdůleţitějším zdrojem kaţdé moderní společnosti. [1] 

 

1.1 ZÁKLADNÍ POJMY 

 

Pracovní pozice – je souhrn povinností přesně definovaný společností, které musí 

zaměstnanec plnit v rámci své pracovní doby. 

 

Odborná způsobilost -  je to schopnost zaměstnance plnit poţadavky zaměstnavatele 

odpovídajícím způsobem, to znamená v poţadovaném čase, kvalitě při dodrţení stanovených 

pravidel pro tuto činnost a za pouţití dosaţených znalostí. Odbornou způsobilost je nutné 

udrţovat a zvyšovat pravidelným vzděláváním a školením. 

 

Vzdělávání – plánovaný proces změny postojů, znalostí a dovedností učením, směřujícím 

k dosaţení efektivního výkonu v určité činnosti či okruhu činnosti. [2] 

 

Výcvik – rozumíme tím osvojování si profesní zručnosti a příslušných znalostí při praktické 

aplikaci poznatků získaných předchozím vzděláváním a zdokonalováním celkové profesní 

zdatnosti. [1] Výcvik musí splňovat hlavní úkol a to aby dával podněty k dalšímu 

zefektivňování práce. 

 

Komunikace – je vzájemné předávání informací vedoucí k porozumění. Dá se členit z mnoha 

hledisek například na verbální, nonverbální, interní, externí, skupinovou, interkulturní, 

moderní a spousta dalších hledisek členění. 
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Řízení znalostí (Knowledge management) - hodnota je nyní vytvářena prostřednictvím 

produktivity a inovací. Oba tyto faktory představují aplikaci znalostí v pracovním procesu. 

Vedoucími sociálními skupinami společnosti znalostí budou ‚kvalifikovaní specialisté‘, 

znalostní manaţeři, kteří vědí jak alokovat poznatky a vědomosti, aby bylo dosaţeno jejich 

produktivního vyuţití – stejně jako kapitalisté věděli, jak produktivně vyuţít kapitálu. [5] 

 

1.2 TEORIE LIDSKÉHO KAPITÁLU 

 

 Lidský kapitál povaţujeme za jednu ze sloţek intelektuálního kapitálu. Je to soubor 

znalostí, fyzických a komunikačních schopností a praktických dovedností. Získává se 

především vzděláváním a pracovní činností. Lidský kapitál můţe slouţit k uspokojování 

potřeb, zvyšování kapitálu a tvorbě nových hodnot. 

 

 Teorie lidského kapitálu nabízí teoretický rámec, v němţ výrobní ekonomové začali 

zkoumat vliv vzdělání a odborné přípravy na výkonnost pracovníků na trhu práce. [4] 

Původní teorie lidského kapitálu vycházela z jednoduchého investičního vzorce s náklady na 

vzdělání na jedné straně a očekávanou návratností na straně druhé. 

 

 S postupem času se ovšem pohled na investice do vzdělání rozšířil a zahrnul jak 

náklady přímé (školení, materiály, lektor), nepřímé (náklady vyplývající z nákladů 

příleţitosti) tak neekonomické sloţky jako například zvýšení motivace. Všeobecně je ovšem 

poţadováno aby bylo zvyšování hodnoty lidského kapitálu pro organizaci přínosem.  

Při posuzování těchto přínosů se řídí kaţdá organizace jednoduchým pravidlem a to tím, ţe 

vynaloţené náklady na zvyšování hodnoty lidského kapitálu nesmí převýšit přínosy, které se 

ovšem ukazují aţ v čase. 
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1.3 FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V ČASE  

 

 Velká část veřejnosti si myslí, ţe firemní vzdělávání je pouze trend dnešní doby. 

Najdou se i takoví, kteří jsou přesvědčeni, ţe je to ztráta peněz organizace a času jejich 

zaměstnanců. Jsou to většinou zaměstnanci, kteří nejeví zájem o vlastní rozvoj v soukromém 

ani pracovním ţivotě. Jsou to lidé, kteří se nezajímají o historii ani budoucnost. Ve své vlastní 

praxi, jsem se setkala s mnoha skupinami zaměstnanců. Vţdy jsem ke všem těmto skupinám 

musela přistupovat individuálně a brát ohled na mnoho faktorů jako: 

- Prostředí z jakého člověk pochází 

- Vzdělání, inteligence, povahové rysy 

- Rodinné zázemí, osobnost  

 

 Setkala jsem se, se zaměstnanci, kteří byli doslova otráveni, ţe se museli účastnit 

školení. Toto školení bohuţel bylo zcela kontraproduktivní, protoţe si vytvořili určitý blok a 

neměli ani snahu naslouchat, natoţ se něčemu učit. Máme ale také skupiny zaměstnanců, 

kterým naopak tyto přístupy plně vyhovují a jsou pro ně i jistou formou motivace a výhod, 

které jim organizace nabízí. Aby organizace zůstaly konkurence schopné v měnícím se 

prostředí, tak se musí stejně jako její zaměstnanci angaţovat v procesu neustálého vzdělávání. 

[3] 

 

 Dnes je tedy úplnou nezbytností vzdělávat se i celou organizaci. Bylo tomu tak vţdy? 

Ano bylo, nebylo to moţná největší prioritou, ale částečně se firemní vzdělávání vyskytuje 

v podnikatelském prostředí jiţ v dávné historii. V 19 století nastal rozmach i v českých 

zemích (respektive Rakousko-Uherska) a byl spojen s obrozeneckým proudem. 

V roce 1830 byla ustanovena Matice česká, která vyzvedla národní vědu a kulturu. V 70 

letech 19 století vznikla řada vzdělávacích dělnických spolků za přičinění politických stran, 

odborů a různých spolků. V období po 1. světové válce bylo vzdělávání dospělých osob velice 

ovlivněno prvním legislativním krokem v této oblasti – zákonem č.67 ze dne 7.2.1919. Začala 

vznikat spousta tzv. lidových škol, které se orientovaly jak na všeobecné vzdělávání tak na 

kurzy tematicky zaměřené. Mezi válečný vývoj byl poznamenán rozvojem podnikového 

vzdělávání, jehoţ nejefektivněji vyuţil Tomáš Baťa (1876-1932). 
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 Tomáš Baťa jako první pochopil moţnosti vzdělávání a význam kvalifikovanosti  

na zvyšování produktivity, byl si vědom toho jak důleţité je vzdělávat zaměstnance stávající i 

ty budoucí. Ve městě Zlín vytvořil rozvětvený vzdělávací systém. Své zaměstnance motivoval 

k vyuţívání zdokonalovacích kurzů celoţivotního vzdělávání, zřídil pro ně odbornou školu - 

Baťova škola práce pro Mladé muţe a Mladé ţeny. Protoţe nebyl spokojen s tehdejším 

školstvím a tvrdil, ţe škola musí mít velice úzký vztah k praxi, tak za působení ve funkci 

starosty Zlína zřídil experimentální formy veřejného školství. Tím se snaţil vychovat ideální 

zaměstnance a studenty připravit na praktický ţivot.  

 

Charakteristickými znaky Baťového školství byly: 

- Výstavba moderních budov škol s nejmodernějšími pomůckami. 

- Nalezení těch nejlepších učitelů v republice i v zahraničí a nabídnout jim výjimečné 

podmínky. 

- Učitelé si psali vlastní učebnice a připravovali si vlastní učební pomůcky. 

- Pro studenty obchodních škol byla zřízená cizojazyčná škola, kde bylo vyučování 

všech předmětů pouze v cizím jazyce, prostřednictvím nejlepších zahraničních kantorů, 

kteří ani česky neuměli. Díky tomu byli absolventi schopni v praktickém ţivotě 

oslovovat zákazníky v zahraničí bezchybně a budili tak větší důvěru. 

- Studenti byli roztříděni do tříd podle studijních výsledků (A,B,C) studenti mohli 

postoupit do silnější třídy, ale zároveň sestoupit i do třídy slabší. 

- Vybudování Studijního ústavu s rozsáhlou knihovnou, kde si mohl kaţdý návštěvník 

bez ohledu na věk najít radu i poučení při řešení jakéhokoliv problému. Jeho řešení si 

pak mohl ověřit na funkčních přístrojích. [8] 

Tomáš Baťa byl v tomto směru průkopník a dodnes, i více neţ po sto letech, je vzorem pro 

mnohé organizace a manaţery. 

 

 Přišel rok 1948 a v české společnosti nastaly velké změny. Tyto změny se bohuţel 

dotkly i podnikového vzdělávání. Mnohdy byly kvalitní vzdělávací akce podřízeny zájmům 

komunistické strany. Nebylo to ovšem pravidlem a tak jak to v ţivotě chodí, záleţelo většinou 

na lektorech, kteří se rozdělili na dvě skupiny. Skupina první dále měla hlavní zájmy 

v podpoře vzdělávání a snaţila se vyuţít maximální podpory, která byla jak finanční tak 

organizační. Tyto školení byly velice přínosné a aktivní. Firmy rády své zaměstnance 

uvolňovali a podporovali ve vzdělávání. Odměnou pro ně byla rozvíjející se úroveň a kvalita 

zaměstnanců. Ovšem stále se zde vyskytovala skupina druhá, která svou propagandu 
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komunistické strany schovávala za vzdělávací aktivity. Tyto školení bohuţel nebyly přínosné 

v ohledu zvyšování kvalifikace a odborné způsobilosti. 

 

 Od roku 1990 se stalo podnikové vzdělání opět svobodné a řídilo se výlučně nabídkou 

a poptávkou, coţ vedlo ke vzniku řady institucí poskytujících vzdělání, školení, rekvalifikační 

kurzy a další. [7] To ovšem sebou nese i řadu rizik ve formě podvodných firem, které nabízejí 

atraktivní školení a přitom nejsou pro nás přínosné. V obrovském mnoţství konkurence se 

musí firma naučit orientovat a nepodlehnout klamné reklamě či snad dobrému PR školících 

agentur. Je opravdu nutné se zaměřit na reference, doporučení, zkušenosti a hlavně 

kvalifikovaný personál. 

 

 Změnil se i pohled na podnikové vzdělání a je bráno jako nezbytná součást úspěchu. 

Cílem podnikového vzdělávání není jen předávání poznatků, ale i vytváření podmínek  

pro seberealizaci jako nejúčinnějšího motivačního nástroje. V podnikovém vzdělávání 

dochází ke sjednocování osobních a podnikových cílů. [6] 

 

1.4 PROBLEMATIKA MĚŘENÍ A VYHODNOCOVÁNÍ  

 

 Kaţdá organizace si přeje mít přehled o svých vynaloţených financích. Vzhledem 

k tomu, ţe dnes o znalostech hovoříme jako o aktivech firmy a stavíme je na roveň hmotného 

majetku a penězům, je nutné je nějakých způsobem měřit a vyhodnocovat.[9]  

 

 To ovšem není vůbec jednoduchý úkol. Jelikoţ se jedná o nehmotný majetek, který se 

ve výsledcích pracovní činnosti projeví aţ v čase. Po kaţdém vzdělávání, školení či 

praktickém výcviku na pracovišti by měl zaměstnanec získat informace, které přemění  

na znalosti. Ty se stávají vlastnictvím firmy, pokud zaměstnanec firmy prováděl svou 

znalostní akci v rámci plnění svých pracovněprávních povinností a obdrţel za ni mzdu. V této 

chvíli se znalosti mění na aktiva firmy a můţeme s nimi kalkulovat. [9] Jsme tedy schopni 

změřit a vyhodnotit efektivitu vynaloţených prostředků, potřebných ke získání těchto 

znalostí. 
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Hlavní důvody hodnocení podnikového vzdělávání: 

- Slouţí k zjištění, zda vzdělávací akce splnila očekávané cíle nebo vyřešila problém. 

- Slouţí k identifikaci silných a slabých stránek dané vzdělávací akce. 

- Přispívá k určení nákladů a přínosů vzdělávací akce a s tím spojených hodnocení, která 

pomáhají zjistit, jaká technika změny je z hlediska nákladů nejefektivnější. 

- Pomáhá manaţerům zjistit, kteří zaměstnanci budou mít z programu největší uţitek. 

- Posiluje dosaţení očekávaných výsledků mezi účastníky. 

- Posiluje důvěru v hodnotu a smysl vzdělávání ve firmě. [11] 

 

 Pro vyhodnocování vzdělávání a jeho měření je vytvořena spousta metod. Coţ je  

pro nás velkou výhodou, protoţe právě kombinací různých metod můţeme dosáhnout 

poţadovaného vyhodnocení. Metody pro měření musí být vybírány velice pečlivě a vţdy 

záleţí na mnoha faktorech. Samotné metody nám mnohdy nedokáţí přímo odpovědět, ale 

jejich vhodnou kombinací dokáţeme vyhodnotit kaţdé školení a poskytnout zpětnou vazbu. 

Pro hodnocení samotného vzdělávání je veliké mnoţství přístupů. Na obrázku níţe můţeme 

vidět základní rozdělení do 8 přístupů, které zohledňují nejčastější hlediska. 

 

 

Obr.1.1 - Přístupy k evaluaci vzdělávání [11] 
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 Kaţdá evaluace se skládá z etap, které mají většinou logickou posloupnost. Jejich 

rozsah můţe být velice obsáhlý, a proto jsme pro naše účely vybrali základní dvě etapy 

evaluace: 

Hodnocení formativní 

- Jedná se o hodnocení průběţné, které probíhá v průběhu vzdělávací akce. Výhodou je, 

ţe v případě zjištění nedostatku můţeme ihned zasáhnout a tím celou vzdělávací akci 

formovat. 

- Formativní evaluace vyuţívá nejčastěji dotazníky, testy, rozhovory a pozorování. 

- Zvyšuje motivaci účastníků. 

 

Hodnocení sumativní 

- Jedná se o hodnocení finální, souhrnné.  

- Velmi úzce souvisí s konkrétními poţadavky. 

- K sumativní evaluaci se nejčastěji pouţívají dotazníky, testy, pozorování. 

- Výstupy sumativní evaluace ovlivňují aţ následnou vzdělávací akci. 

 

Nejčastěji pouţívaná metoda v evaluaci podnikového vzdělávání je Kirkpatrickův model. 

Tento model zkoumá přínos vzdělávání ve čtyřech klíčových oblastech: 

1. Reakce – Kde hledáme odpověď na otázku ‚Líbilo se jim to?‘ 

2. Učení – Kde hledáme odpověď na otázku ‚Naučili se to?‘ 

3. Chování – Kde hledáme odpověď na otázku ‚ Pouţili to na pracovišti?‘ 

4. Výsledky – Kde hledáme odpověď na otázku ‚ Došlo ke změně efektivity organizace?‘ 

[11] 

 

 K získání dat můţeme pouţít různé nástroje, jako jsou dotazníky, testy, rozhovory. 

Důleţité je směřovat všechny nástroje stejným směrem, aby nám jejich vyhodnocení dalo 

jasnou odpověď na klíčové otázky. 

 

 Při vyhodnocování bohuţel musíme počítat i s odporem odpůrců z řad zadavatelů, 

účastníků i lektorů. Důvody mohou být různé a uvedeme pár příkladů pro představu: 

- účastníci se cítí ohroţeni ohodnocením 

- účastníci mají vysoké postavení v organizaci a hodnocení nepřipustí 

- účastníci se odmítají podrobovat testování a zkoušení jako ve škole, přijde jim to 

potupné 
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- zadavatelé nemají stanovené cíle vzdělávání 

- hodnocení jim přijde zbytečné a nevyţadují ho 

- obavy, ţe negativní výsledek bude mít za důsledek zastavení dalšího vzdělávání 

- lektoři se obávají o svou pracovní kariéru v případě negativních výsledků 

- lektoři nemají čas na hodnocení 

 

 S těmito všemi a mnoho dalšími negacemi se musí potýkat kaţdý, kdo se odhodlal 

ohodnotit efektivitu vzdělávání.  

 

 Vhodným nástrojem jak změnit negativní přístup k pozitivnímu, je pouţití pozitivní 

komunikace. Vysvětlit všem účastníkům výhody hodnocení, přínosy pro ně samotné i  

pro celou organizaci. Důleţité je nevnucovat jim názory s kterými nesouhlasí, ale opravdu 

pomocí trpělivé a pozitivní komunikace je přimět, aby tyto názory pojali za vlastní. 

  

1.5 VÝZNAM ZPĚTNÉ VAZBY 

  

 Ať v ţivotě činíme cokoliv, vţdy je pro nás klíčový výsledek, který můţeme nazvat 

zpětnou vazbou. Nějakou reakcí na námi vyvolanou akci. A není tomu jinak ani  

při vzdělávání zaměstnanců. Je nezbytné, aby organizace měla informace o tom, zda 

vynaloţené prostředky na vzdělání jsou efektivně vyuţívány nebo nikoli. K předávání 

informací je nutná plně fungující interní komunikace. 

 

 Interní komunikace v organizaci je jako krevní oběh v těle. Přestane-li fungovat nebo 

vyskytnou-li se nějaké problémy, organizace stagnuje a nerozvíjí se. Základní podmínkou je 

zde zpětná vazba a zodpovědnost vedení za interní komunikace a propojení formálních i 

neformálních komunikačních vazeb. Vedení organizací musí zajistit, aby interní komunikace 

byla v souladu s organizačním chováním, základními sociálními a pracovními procesy, stylem 

vedení, kulturou organizace, její strategií, koncepcí a úrovní jejích informačních systémů. [1]  

 

Aktivní naslouchání – pokud chceme říct, ţe někdo aktivně poslouchá, tak se snaţí 

porozumět řečníkovi. Tento člověk si aktivně připravuje dotazy a vyhledává v přednesu to, co 

je zajímavé. Aktivní posluchač je schopen odezvy, reakce, kritiky a podává zpětnou vazbu.  
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Při pokusech mezi studenty se zjistilo, ţe studenti, kteří si dělali poznámky zachytili 26% 

informací a druhá skupina studentů bez poznámek 21% informací. Ovšem při pozdější 

reprodukci informací, skupina s poznámkami udělala o třetinu více chyb.  

 

 Na tomto pokusu je vidět hlavní rozdíl mezi aktivním posluchačem a běţným 

posluchačem. Vypadá to jednoduše, ale není úplně snadné být aktivním posluchačem a je 

spousta vlivů, které nám v tom brání. Ať chceme nebo ne, jsme všichni soustředěni hlavně  

na sebe na náš vnitřní hlas, který velice rádi posloucháme. Mezi další důvody patří fakt, ţe 

myslíme 3krát rychleji neţ mluvíme a nepomáhá nám ani to, ţe často myšlenkami ‚bloudíme‘ 

a tím nám utečou podstatné informace. Další chybou bývá, ţe neradi posloucháme jiné názory 

neţ ty naše a kolikrát uděláme závěr dříve, neţ řečník domluví. Všechny tyto chyby jsou  

pro nás přirozené, a pokud se chceme stát dobrým aktivním posluchačem, můţeme se to 

naučit a celý ţivot zdokonalovat.  

Pro začátek je velice důleţité drţet se těchto zásad aktivního poslechu: 

- Hovoříme-li s někým, věnujme mu svou pozornost. 

- Je třeba vzbudit v řečníkovi pocit, ţe se mu snaţíme porozumět. 

- Je zapotřebí sledovat neverbální komunikaci a porovnávat ji, zda je v souladu se 

slovním sdělením. 

- Projevit zájem o to, co si řečník myslí a co cítí. 

- Přesvědčit se, zda jsme správně porozuměli, co nám řečník sděluje. 

- Naslouchat i tehdy, jsme-li v opozici. 

 

 Takţe můţeme říct, ţe zpětná vazba je forma komunikace. Jednoduše řečeno se jedná 

o sběr informací a následné jejich vyhodnocení. 

 

Platí zde jistá pravidla, stejně jako v jiných formách komunikace: 

a) Pravidla pro předávání zpětné vazby 

- Zaměřit se vţdy na chování nebo záleţitost, nikdy ne na osobu.  

- Snaţit se o popis chování nebo záleţitosti, ne o jejich hodnocení. 

- Mluvit vţdy jen o tom co se dá změnit. 

- Být konkrétní. Obecná vyjádření se vţdy míjejí účinkem. 

- Mluvit o sobě, neschovávat se za ‚my‘ a ‚oni‘. 

- Udrţovat oční kontakt a mluvit přímo na člověka, jemuţ je zpětná vazba předávána. 

- Nepouţívat absurdní slova jak ‚nikdy‘ a ‚vţdycky‘. 
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- Podávat zpětnou vazbu jen v takovém rozsahu a takovou formou, které je ochotna 

druhá strana slyšet a akceptovat. 

b) Pravidla pro přijímání zpětné vazby 

- Naslouchat aktivně. 

- Zůstat po celou dobu otevřený všem myšlenkám a názorům. 

- Mluvit pozitivním a příjemný tónem. 

- Ověřit si, zda jsme všemu porozuměli správně. 

- Klást otevřené otázky a ţádat o příklady. 

- Za zpětnou vazbu vţdy poděkovat. 

- Sami pro sebe si zhodnotit, zda je nutná změna a co případně změnit. 

 

Hlavní výhody zpětné vazby: 

- Přispívá k otevřené komunikaci v rámci organizace. 

- Posiluje vztah důvěry mezi zaměstnancem a nadřízeným. 

- Přispívá k rozvoji dovedností zaměstnance a nadřízeného. 

- Umoţňuje vytvářet nové nápady pro zlepšení firemních procesů, pro tvorbu nových 

produktů, atd. 

- Je nezbytná k měření efektivity (školení, pracovní činnosti….) 

- Je pouţívaná v systému hodnocení zaměstnanců a nadřízených. 

 

 Zpětná vazba nemusí být pouze pozitivní, ale můţe být i negativní. Takţe ať uţ se 

jedná o pochvalu nebo výtku, vţdy by se měla řídit pravidly předávání i přijímání. Při dobrém 

fungování komunikace v organizaci, je i negativní zpětná vazba přijata pozitivní cestou, 

vedoucí k motivaci pro zlepšení do budoucna. Velice vhodné je, aby samotní zaměstnanci 

podávající zpětnou vazbu byli zapojeni do řešení a plánování nápravných opatření.  
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2 PŘEDSTAVENÍ KONKRÉTNÍ FIRMY A STÁVAJICÍHO ŠKOLÍCÍHO 

SYSTÉMU 

 Ráda bych Vám představila organizaci, ve které jsem se rozhodla udělat měření a 

celkové vyhodnocení vybraných školení. Protoţe si organizace nepřeje, aby bylo pouţito její 

jméno v průběhu této práce, budeme ji nazývat „NAŠE FIRMA“.  

 

 NAŠE FIRMA je pobočkou pro českou republiku, mateřské společnosti se sídlem 

v Korejské republice (Jiţní Korea), od roku 2006. Od roku 2007 byla spuštěna výroba  

na oddělení vstřikovny a lakovny. V roce 2008 byla zahájena sériová výroba velkých dílů. Její 

sídlo i výrobní závody jsou umístěny v Moravskoslezském kraji a tím je dostupná všem svým 

klíčovým zákazníkům. Díky svému umístění vůči těmto zákazníkům, můţe vyuţívat dodávky 

dílů metodou JIT a JIS a tím efektivněji plánovat a vyrábět.  

 

 NAŠE FIRMA nabízí kompletní řešení v oblasti aplikací automobilových plastů. Mezi 

hlavní výrobky patří nárazníky, spoilery, palubní desky a další interiérové i exteriérové 

automobilové aplikace. 

 

 K nejvýznamnějším zákazníkům patří firmy Hyundai, Kia, Mobis a Volkswagen. 

Všichni tito zákazníci se prezentují vysokou kvalitou svých výrobků a k tomu je nezbytné mít 

dodavatele pouze s nejvyšší úrovní kvality. I proto mezi dlouhodobé strategické cíle 

organizace NAŠE FIRMA patří bezchybné plnění poţadavků a očekávání zákazníků. Firma 

má certifikace norem ISO TS 16949, ISO TS 14001 a OHSAS 18001. Ve svém prohlášení 

kvality zveřejnilo i přístup ke vzdělávání. Organizace má zájem o neustálé zvyšování úrovně 

vzdělání svých zaměstnanců a zároveň o zvyšování odborné způsobilosti a praktické 

zručnosti. Samotný přístup náboru zaměstnanců svědčí o snaze propojení zkušených 

pracovníků, s mnoha zkušenostmi a praktickými dovednostmi, a absolventů, kteří přinášení 

nové a moderní přístupy.   

 

 Organizace NAŠE FIRMA se řadí počtem zaměstnanců a výši obratu mezi velké 

podniky. Zaměstnává celkem 846 zaměstnanců, kteří se dělí na operátory výroby a podpůrní 

administrativní zaměstnanci. Do skupiny operátorů výroby patří 761 zaměstnanců a řadí se 

sem všichni operátoři, senior operátoři a mistři. Druhá skupina se skládá z 85 zaměstnanců 
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mezi které patří všichni asistenti a specialisté, kromě těchto jsou ve firmě ještě tři čeští 

manaţeři. Celkem je NAŠE FIRMA rozdělena na 9 středisek a kaţdé z těchto středisek má 

svého korejského manaţera, který se zodpovídá dle svého oboru výrobnímu nebo 

obchodnímu řediteli. Nejvýše postavenou osobou v organizaci je prezident. Zodpovědnost za 

péči o zaměstnance a jejich rozvoj má personální oddělení. Toto oddělení se skládá z 6 členů 

včetně české manaţerky. Rozdělení pracovní náplně můţeme vidět v tabulce 2.1.  

  



                                                      

23 

 

Tab.2.1 - Rozdělení pracovní náplně personálního oddělení 

Pozice Pracovní náplň 

 

Manaţer oddělení 

- Evaluace mezd, vedení oddělení 

- Firemní politika, marketingová propagace 

- Prezentace oddělení, audity 

Specialista 

- Nemocenské dávky, komunikace s OSSZ a zdravotní 

pojišťovnou, nemoci z povolání 

- Daně, mzdy, důchodové spoření, odškodňování nemoci 

z povolání 

- Insolvence, exekuce, Evidenční list důchodového pojištění 

Senior asistent 

- Nábor operátorů 

- Příprava pracovních smluv, DOPP 

- Vyhotovování zápočtových listů 

- Týdenní report oddělení, roční zúčtování mezd 

Senior asistent 

- Lékařské prohlídky, kontrola nemocných zaměstnanců 

- Informativní schůzky s prezidentem společnosti 

- Nábor administrativních zaměstnanců 

- Benefity pro zaměstnance 

Asistent 

- Školení všech zaměstnanců organizace 

- Pracovní náplň zaměstnanců 

- Spolupráce při náboru administrativních zaměstnanců 

- Firemní půjčky, stravenky, příplatky za ztíţené prostředí 

- Odškodné za nemoc z povolání, vytýkací dopisy 

Asistent 

- Zpracovávání reportů, celopodniková denní docházka 

- Plánování nočních sluţeb pro administrativní zaměstnance 

- Posudky, soudy 

- Benefity pro zaměstnance – příprava podkladů 

- Spolupráce při náboru operátorů 
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2.1 POPIS ŠKOLÍCÍHO SYSTÉMU 

 

 V organizaci NAŠE FIRMA probíhá školení od samého zaloţení společnosti. Ovšem 

s příchodem certifikace ISO a následným zaměření na kvalitu, se přístup ke vzdělání stal 

systematičtější a intenzivnější. Při sestavování procesů ve firmě a zavádění IMS, oddělení 

kvality nezapomnělo ani na směrnici upravující školení zaměstnanců pod názvem „ŘÁD 

ZVYŠOVÁNÍ KVALIFIKACE ZAMĚSTNANCŮ“, jejíţ poslední revize proběhla 29. 3. 

2014. Ovšem tak jak je naprosto běţné ve výrobních firmách, větší mnoţství času je 

věnováno samotné výrobě a na školení není kladen takový důraz a nezbývá tolik času. 

 

 Kaţdopádně i NAŠE FIRMA reaguje na konkurenční prostředí a ve snaze udrţet se 

mezi špičkou ve svém oboru, se pohled na vzdělání mění. Je vyvíjen stále větší tlak ze strany 

vedení na všechny oddělení, aby zvyšovaly celoročně a průběţně kvalifikaci svých 

zaměstnanců. Personální oddělení dostává přímé pobídky k investici do vzdělání, ovšem 

očekává se, ţe tyto prostředky budou zhodnoceny a stanou se pro firmu přínosy. Vedení proto 

očekává nějakou zpětnou vazbu, která je nezbytná k vhodnému vyhodnocení.  

 

 Školící systém v organizaci NAŠE FIRMA jiţ není v plenkách, ale je stále spousta 

práce, kterou je nutno udělat, aby se dala úroveň vzdělávání zařadit do vyšší třídy. Je pravda, 

ţe byl zaveden velice krátce po spuštění firmy, ale v průběhu celých šesti let nebyla učiněna 

ţádná výraznější úprava. Jednalo se vţdy pouze o malé krůčky, které bylo nezbytné učinit  

pro uspokojení našich klíčových zákazníků. Stoupající trend má poslední rok, kdy si 

organizace uvědomuje sílu vědomostí, znalostí a dovedností svých zaměstnanců. Jsou 

vyhrazeny větší prostředky právě na zvyšování kvalifikace zaměstnanců. Pro jednodušší 

pochopení přínosu procesu vzdělávání, byly v organizaci připraveny grafické nástroje, které 

jsou často prezentovány na jednotlivých školeních zaměstnanců. Propojenost vstupů a 

výstupu do procesu vzdělávání v organizaci NAŠE FIRMA je znázorněna na obrázku 2.1.. 

Jak jiţ bylo zmíněno výše v textu, je důleţitý individuální přístup ke vzdělávání. Z tohoto 

důvodu jsou vytvořeny tyto pomocné prostředky, pro pochopení důleţitosti vzdělávání, 

zpětné vazby a komunikace. Ne kaţdý člověk dokáţe dostatečně rychle zpracovat informace, 

které jsou prezentovány formou mluveného slova a pro tyto případy se do školení zapojují i 

grafické pomůcky. Kaţdé oddělení ve firmě se řídí ročním školícím plánem, který se 

připravuje vţdy na konci kaţdého kalendářního roku. 
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Obr. 2.1 - Provázanost vstupů a výstupů vzdělávání v organizaci NAŠE FIRMA 

 

2.1.1 VYTVOŘENÍ ROČNÍHO ŠKOLÍCÍHO PLÁNU 

 

 Pro kaţdého zaměstnance organizace NAŠE FIRMA jsou stanovená školení, a to jak 

interního tak externího charakteru, která musí absolvovat, přičemţ zvláštní pozornost je 

věnována pracovníkům, kteří mohou ovlivňovat kvalitu výrobku. [12] 

 

 Všechny tyto povinná školení musí být zahrnuta do školícího plánu a zároveň jsou tam 

zahrnuta všechna přídavná školení. 

 

Mezi základní povinná školení pro všechny zaměstnance patří: 

- Vstupní školení BOZP 

- Vstupní školení PO 

- Periodické školení BOZP a PO  

- Školení první pomoci 
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Dále máme speciální školení, která vycházejí ze specializace pracovníků podle jejich 

pracovního zařazení. Školení jsou pevně stanovená organizací. 

- Řidiči firemních motorových vozidel 

- Svářeči 

- Řidiči vysokozdviţných vozíků 

- Jeřábníci, vazači 

- Elektrikáři 

- VTZ – tlakové nádoby, plyn, kotelna 

- Odborné školení PP 

 

 Další vzdělávání, pro potřebu integrovaného systému řízení pro všechny zaměstnance 

organizace, zahrnuje školení a informování zaměřená na pochopení poţadavků vycházejících 

z normy ISO/TS 16 949, či dalších norem řady 9 000, normy ISO 14 001 a OHSAS 18 001.  

 

Patří zde: 

- Vstupní školení IMS 

- Periodické vzdělávání ISO 

- Periodické školení environmentální 

- Seznámení s významnými environmentálními aspekty 

- Seznámení s identifikovanými nebezpečími a riziky 

- Školení po haváriích závaţných neshodách nebo významných změnách 

- Školení interních auditorů 

 

 Roční plán výcviku je sestavován na základě poţadavků a potřeb organizace 

s maximálním důrazem na kvalifikaci zaměstnanců, jejichţ činnost má vliv na výslednou 

kvalitu produktu.  

 

Postup při samotném sestavování je následující: 

- Manaţeři všech oddělení jsou vyzváni personálním oddělením k sepsání poţadavků  

na vzdělání svých zaměstnanců pro následující rok. Vzor formuláře můţeme vidět  

na obrázku 2.2. 

- Tyto poţadavky zašlou na personální oddělení pomocí předepsaného formuláře 

k rukám manaţerky oddělení. 
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- Manaţerka personálního oddělení zhodnotí, zda jsou poţadavky oprávněné a zda je 

v moţnostech firmy je realizovat.  

- Manaţerka personálního oddělení zpracuje roční plán školení a předá ho ke schválení 

korejskému manaţerovi personálního oddělení. 

- K rukám všech vedoucích na všech odděleních je zaslaná schválená verze školení  

na následující rok. 

 

 Na obrázku 2.2 můţeme vidět, ţe vedoucí oddělení si kromě účastníků školení a 

samotného školení, také mohou navrhnout firmu, u které by toto školení preferovali. Ovšem 

samotné rozhodnutí připadá na personální oddělní, které se vţdy snaţí vyjít vstříc jak 

vedoucím oddělní tak samotným účastníkům školení. 
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Obr. 2.2 – Formulář pro požadavky na vzdělání 

 

 

 Na obrázku 2.3 je diagram vzdělávání v organizaci NAŠE FIRMA, který zachycuje i 

tvorbu roční plánu školení. V tomto diagramu můţeme vidět proces vzdělávání zaměstnanců 

od samotného začátku, kde dochází k sestavování základních poţadavků na vzdělání, 

následnému sestavení plánu vzdělání a konečné realizaci vzdělání. Jsou zde uvedeny také 

osoby zodpovědné za jednotlivé kroky. 
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Obr. 2.3 - Diagram vzdělávání zaměstnanců v organizaci NAŠE FIRMA 
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Plánování je velice důleţité a to platí v praxi čím dál tím více. Proto i na plánování 

vzdělání musí být kladen velký důraz. Školení na sebe musí navazovat, mělo by proběhnout 

ve vhodnou chvíli a také na něho musí být dostatek času. 

 

Proto při tvorbě ročního plánu musíme brát ohled na : 

- Výrobní plány (zavádění nového projektu, výrobku, linky) 

- Plány nákupu (nákup nových strojů, prostor, materiálu) 

- Plány kvality (změny procesu, změny poţadavků zákazníka) 

- Plány organizace (jakým směrem se chce organizace vydat, prezentovat) 

- Plány zákazníků organizace 

 

 To vše při tvorbě ročního plánu musí být zohledněno, obzvláště v tak flexibilní firmě, 

která musí na změny poţadavků od zákazníků reagovat prakticky hned.  

 

2.1.2 VÝBĚR ŠKOLENÍ 

 

 Samotný výběr školení v organizaci NAŠE FIRMA je z části i závislý na výši 

rozpočtu na dané školení. Postup při výběru samotného školení u externího dodavatele 

probíhá následovně: 

- Asistentka personálního oddělení nalezne na internetu poskytovatele poţadovaného 

školení a poţádá o zaslání náplně školení. 

- Poté odešle na jednotlivá oddělení návrhy nalezených školení s rozsahy školení a 

účastník budoucího školení si zvolí, které mu nejlépe vyhovuje. 

- Účastník zašle zpět asistentce školení, které si vybral a důvod proč si vybral to dané 

školení. 

- Asistentka připraví veškeré podklady pro vybrané školení ke schválení manaţerkou 

personálního oddělení. 

- Po schválení školení je udělána oficiální objednávka a účastníkům kurzu a jejich 

nadřízeným je oznámeno datum konání školení. 

 

 Při výběru školení je poskytovatel vyhledáván pomocí internetu. Rozsah školení je 

posílán elektronickou formou a to pouze v bodech, aby nedošlo ke kopírování školících 

materiálů. 
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 Při výběru není klíčová cena školení, pouze se musí vejít do maximální, předem 

určené výše ceny daného školení. Pokud má firma dobré zkušenosti s některým 

z poskytovatelů školení, je u něj přednostně vyhledáváno školení budoucí. Ovšem samotný 

výběr, zda bude vybrán jeden nebo druhý poskytovatel, dělají samotní budoucí účastníci 

školení. Následný proces schválení si musí projít celou organizační strukturou na personálním 

oddělení. Je nutný podpis asistentky, která poţadavek připravila, poté manaţerky oddělení, 

korejského manaţera a následně i obchodního ředitele.  

 

2.1.3 VÝBĚR ÚČASTNÍKŮ ŠKOLENÍ 

 

 V organizaci NAŠE FIRMA si účastníky na dané školení vybírají sami vedoucí 

oddělení. Jsou výjimečné případy, kdy si oddělení kvality podá poţadavek, na vzdělání 

zaměstnanců z jiných oddělení. Není to úplně běţná situace, stává se to většinou pouze 

v případech, kdy jsou na zaměstnance kladeny speciální poţadavky, oproti standartnímu 

pracovnímu postupu. Pro představu můţe jít o tyto případy: 

- Instalace nového kontrolního zařízení na výrobní linku. 

- Opakovaně špatná kvalita výstupu z výroby. 

- Změny v procesu. 

- Zavedení nové kontrolní technologie, postupu, přípravku.  

 

Při výběru účastníků je postupováno vţdy stejným způsobem, aniţ by záleţelo na oddělení, 

které tento výběr dělá: 

- Při podávání poţadavků na vzdělání si vedoucí oddělení sepíše seznam zaměstnanců,  

u kterých by měl zájem o školení. 

- Po doručení schváleného ročního školícího plánu, si upřesní, které zaměstnance chce 

na naplánovaná školení poslat. 

- Tento upřesněný seznam zašle na personální oddělení asistentce, která má na starost 

školení, a vše nechává dále v její reţii. 

 

Při samotném výběru se nadřízení drţí základních faktů: 

- Výrobní plán na příští rok (nové projekty, výrobky, stroje, procesy…) 

- Pracovní zařazení zaměstnance (povýšení, reorganizace oddělení, degradace…) 
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- Pracovní úroveň zaměstnance (jako součást motivace, seberealizace…) 

- Rozšiřování odborné kvalifikace zaměstnance (nároky na jeho práci se zvyšují, 

rozšíření kompetence…) 

- Nová legislativa (nové vyhlášky, zákony, normy…) 

- Zaplnění volných pozic na školení (splnění poţadavků na školení svých zaměstnanců, 

tím ţe tam ‚někoho‘ pošle) 

 

2.1.4 HODNOCENÍ EFEKTIVITY ŠKOLENÍ 

 

 Jak jsme jiţ dříve zmínili, zpětná vazba je to nejdůleţitější po absolvování kaţdé 

vzdělávací akce. V organizaci NAŠE FIRMA je zpětná vazba prováděna formou vyplnění 

formuláře a odevzdání asistentce personálního oddělení, po absolvování vzdělávací akce. 

Někdy nastane situace, ţe formuláře nejsou vyplňovány ihned po ukončeném školení a tím 

vznikne časová prodleva. 

 Jak je vidět na obrázku 2.4 je tento formulář rozdělen na dvě části. Část první je 

vyplněna účastníkem školení a část druhá personálním oddělením. Formulář se po vyplnění 

zaloţí do kartotéky evidence školení, kde jsou skladovány všechny tyto formuláře. Evidence 

těchto formulářů je nezbytná jak pro audity prováděné zákazníky organizace, tak  

pro certifikační audity. S vyplněnými formuláři se nijak dál nepracuje, data se nezpracovávají 

a nedělá se ţádný souhrnný výstup. Hodnocení efektivity školení vedoucím oddělení, který 

sám vznesl poţadavky na vzdělání, neprobíhá. Hodnocení efektivity ze strany školené osoby, 

spočívá pouze ve vyplnění dotazníku. Celkově lze říct, ţe proces hodnocení školení spočívá 

hlavně na ochotě zaměstnance vyplnit daný formulář a pečlivosti asistentky personálního 

oddělní při jeho evidenci. 
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Obr. 2.4 – Formulář pro hodnocení školení 
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3 HODNOCENÍ EFEKTIVITY VYBRANÝCH ŠKOLENÍ 

 V této kapitole se zaměříme na praktickou část bakalářské práce. Vyhodnotíme si 

vybraná školení a zároveň navrhnu případná doporučení na zvýšení efektivity hodnocení.  

 

3.1 VÝBĚR ŠKOLENÍ 

 

 Školení, u kterých budeme hodnotit jejich efektivitu, byly vybrány z mnoha školení, 

která v organizaci NAŠE FIRMA v roce 2014 proběhla. Při výběru těchto školení jsem 

spolupracovala s manaţerkou personálního oddělení. Z celkového počtu 63 uskutečněných 

školení v roce 2014, jsme si vybraly tři školení. 

- Angličtina v praxi pro účetnictví a daně 

- Kreativní řešení problémů 

- Štíhlá výroba 

 

 Při výběru jsme brali v potaz cenu školení, místa aplikace daných školení a osoby, 

kterých se školení týká. 

 

 Všechny námi vybrané školení patřily svou cenou mezi nákladnější školení. Ohledně 

místa aplikace školení, jsme si vybraly školení, které se týkaly výroby a výrobních procesů. 

Hlavním důvodem pro toto, byl i fakt, ţe mé pracovní zařazení je ve výrobě, a proto jsem 

schopna přesněji ověřit aplikaci nabytých znalostí v praxi. Ovšem důleţité při rozhodování 

byl i vliv školení na kvalitu a efektivitu výroby. Jediné z vybraných školení se netýká přímo 

výrobní části v organizaci, a to školení „Angličtina v praxi pro účetnictví a daně“. Toto spadá 

pod obchodní část organizační struktury, ale zde byl poţadavek na ověření efektivity tohoto 

školení ze strany manaţerky personálního oddělení. 

 

3.2 OBSAH ŠKOLENÍ 

 

 Pro přesnější představu co, které školení obnáší, bude v následujících bodech stručně 

popsán obsah jednotlivých školení. Nejedná se o úplný výpis, pouze o zachycení podstatných 

bodů daných školení. 



                                                      

35 

 

3.2.1 ANGLIČTINA V PRAXI PRO ÚČETNICTVÍ A DANĚ 

 

 Protoţe organizace NAŠE FIRMA je firmou mezinárodní, tak i sloţení vedení firmy je 

pestré. Proto je nutné, aby byl určen jeden komunikační jazyk pro všechny. V našem případě 

se jedná o jazyk anglický. Školení „Angličtina v praxi pro účetnictví a daně“ má svým 

účastníkům rozšířit slovní zásobu v těchto oborech. Tohoto školení se účastní vedoucí 

finančního oddělení. Školení je dlouhodobé, probíhá 8 měsíců a jeho účastníci se musí 

věnovat samostudiu. Jednotlivé školení probíhají vţdy jeden den v měsíci, kde účastníci musí 

být připraveni a musí mít nastudovaná slovíčka pro daný blok.  

 

 Cílem tohoto školení je, aby absolventi byli schopni zvládat komunikaci v anglickém 

jazyce ve všech otázkách daní a účetnictví.  

 

 Očekávání organizace NAŠE FIRMA je, aby absolvent byl schopen plynule a 

srozumitelně komunikovat se svým nadřízeným v anglickém jazyce v otázkách daní a 

účetnictví. 

 

3.2.2 KREATIVNÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 

 Pro toto školení byli vybráni dva vedoucí výrobních oddělení organizace NAŠE 

FIRMA. Jednalo se o vedoucího oddělení vstřikovny a vedoucího oddělení lakovny.  

Hlavními cíli tohoto jednodenního školení byly:  

- Pochopit význam systematického přístupu 

- Pochopit základní kreativní metody 

- Pochopit principy systematického přístupu 

- Pochopit zásady tvorby obchodního případu 

 

 Obsah školení je rozdělen na tři základní části. V první části se definují druhy 

problémů a typy myšlení. Část druhá se věnuje základním metodám pouţívaných při řešení 

problémů. Třetí část je zaměřena na systematický přístup a obsahuje spoustu praktických 

příkladů k řešení. 
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 Očekávání organizace NAŠE FIRMA je, aby účastníci školení byli schopni  

ve výrobním procesu reagovat rychle a účinně. Aby k takovému řešení problému došli 

systematicky a pomocí kreativního myšlení.  

 

3.2.3 ŠTÍHLÁ VÝROBA 

 

 Školení na štíhlou výrobu se zúčastnili tři administrativní zaměstnanci a jeden výrobní 

operátor. Za oddělení údrţby byl přítomen jeden administrativní pracovník a jeden výrobní 

operátor. Dalšími účastníky byli administrativní pracovník oddělení plánování výroby a 

administrativní pracovník oddělení logistiky.  

 

 Obsahem těchto školení bylo seznámení účastníků s principy štíhlé výroby, procesním 

řízením a nástroji štíhlé výroby. Školení se zaměřilo hlavně na nejznámější nástroje jako 

KANBAN, SMED, 5S, OEE, 3 MU a nástroje jakosti. 

 

 Očekávání organizace NAŠE FIRMA je, aby účastníci školení v praxi pouţívali 

nástroje, které šetří organizaci čas a peníze. Hlavní důraz je kladen na plánování výroby, 

údrţbu a následnou logistiku. Organizace očekává, ţe účastníci školení začnou samostatně 

aplikovat získané znalosti a převedou je na své podřízené a spolupracovníky. 

 

3.3 TVORBA DOTAZNÍKŮ 

 

 Vzhledem k tomu, ţe v organizaci NAŠE FIRMA nebyly stanoveny poţadavky  

na hodnocení výcviku jiţ ve fázi plánování výcviku, jak je za normálních okolností běţné. 

Dotazníky byly tvořeny aţ po ukončení školení. Zvolili jsme formu klasických dotazníků, 

protoţe se tato forma v praxi jeví jako nejlepší. Při tvorbě dotazníku bylo důleţité zjistit,  

na jaké otázky hledáme odpovědi. Jaký výstup očekáváme a jaký to pro nás bude mít význam. 

Vzhledem k tomu, ţe se jednalo o školení zaměřené na rozvoj manaţerských schopností a 

dovedností, byly dotazníky pokládány účastníkům aţ s časovým odstupem. Tento časový 

odstup nechal účastníkům moţnost aplikovat nabyté znalosti a dovednosti v praxi.  
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 Při tvorbě dotazníků je vţdy důleţité přistupovat ke kaţdému školení individuálně. 

Nelze udělat univerzální dotazník ke všem školením ve všech organizacích. Proto jsme 

v našem případě udělali pro kaţdého respondenta dva dotazníky. Jeden dotazník se dotazuje 

všeobecně na spokojenost s lektorem, školením, připraveností na školení a obsahuje kapitolu 

sebehodnocení. Tento dotazník můţeme vidět níţe na obrázcích 3.1 a 3.2.  

 

 Druhý dotazník se zaměřuje jiţ na konkrétní školení a aplikaci nabytých znalostí a 

dovedností v praxi. Náhled na jeden z těchto jiţ konkrétnější dotazníků nám poskytne obrázek 

3.3.  

 

 Protoţe jsme se rozhodli pojmout to opravdu celkově, zahrnuli jsme do hodnocení 

efektivnosti školení ještě dotazník třetí. Tento dotazník je určen vedoucím pracovníkům 

účastníků školení. Dotazuje se na změny v pracovním procesu zaměstnance, po absolvování 

školení jak můţeme vidět v jednom z těchto dotazníků na obrázku 3.4. 

 

 Při tvorbě dotazníků jsem se zaměřila na to, aby otázky byly jednoduché, přehledné a 

nebylo jich zbytečně hodně. Bylo nutné, aby účastníci ihned pochopili, na co mají odpovědět. 

Odpovědi na otázky v dotaznících jsou rozděleny na tři základní skupiny. První skupina je 

krouţkování na stupnici 1 - 5, kde 1 je nejslabší a 5 nejlepší hodnocení. V druhé skupině 

otázek se tazatelů ptáme na otázky, kde je moţné zvolit si odpověď ANO nebo NE. Poslední 

skupinou otázek je ponechání prostoru samotným respondentům, odpovědi na tyto otázky si 

vypisují sami. Jedná se o text, kterým vyjadřují své pocity, názory a připomínky. Tato část,  

ve které mohou napsat své vlastní připomínky a názory, je pro zpětnou vazbu velice důleţitá. 

Tím můţeme zachovat objektivitu a získat nezaplatitelné informace, které můţeme vyuţít  

ve zdokonalování vzdělávacího procesu. 
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Obr. 3.1 – Dotazník hodnocení školení – Strana 1 
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Obr. 3.2 – Dotazník hodnocení školení – Strana 2 
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Obr. 3.3 – Dotazník hodnocení školení – Kreativní řešení problémů 
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Obr. 3.4 – Hodnocení školení vedoucím pracovníkem – Štíhlá výroba 
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3.4 VYHODNOCENÍ DAT Z DOTAZNÍKŮ 

 

 S časovým odstupem 3 aţ 6 měsíců po ukončení kurzu, byli účastníci školení poţádáni 

o vyplnění dotazníků. Respondenti odpovídali na otázky výběrem předem stanoveného 

hodnocení, moţností ANO či NE a výpisem vlastních připomínek a názorů.  Důvod takové 

obsáhlosti dotazníků, i kdyţ jsem počet otázek minimalizovala, je ten abychom mohli pouţít 

kombinaci více metod hodnocení. Protoţe jak jsme zmiňovali výše v textu, kaţdá metoda má 

své plusy i mínusy a vhodnou kombinací několika metod a přístupů k hodnocení, dokáţeme 

dosáhnout objektivnějšího výstupu.  

 

 V této práci jsou tedy pouţity dvě rozdílné metody vyhodnocování efektivnosti 

školení. Jako první metodu jsem zvolila Index efektivnosti výcviku (1) 

 

              
                     

                        
                                  (1) 

 

 V běţných případech se jiţ ve fázi plánování výcviku musíme rozhodnout, která 

kritéria se budou hodnotit stupnicí 1-5. Z těchto kritérií se poté vypočte index efektivnosti 

výcviku. Vypočtené výsledky interpretujeme následně: 

- Index efektivnosti výcviku vyšší neţ 80% = velmi efektivní 

- Index efektivnosti výcviku v rozmezí 60 – 80% = efektivní 

- Index efektivnosti výcviku niţší neţ 60% = neefektivní 

 

 Druhá metoda, kterou jsem aplikovala ve své práci je Kirkpatrickův model hodnocení 

podnikového vzdělávání. Pro aplikaci této metody je velice důleţité mít zvoleny správné 

otázky v dotaznících, abychom dostali odpovědi na čtyři klíčové oblasti: 

1. Reakce – kde hledáme odpověď na otázku „Líbilo se jim to?“ 

2. Učení – kde hledáme odpověď na otázku „Naučili se to?“ 

3. Chování – kde hledáme odpověď na otázku „Pouţili to na pracovišti?“ 

4. Výsledky – kde hledáme odpověď na otázku „Došlo ke změně efektivity v organizaci?“ 

 

 Na obrázcích níţe můţeme vidět souhrnná data od všech respondentů zaznamenána do 

dotazníků. Z těchto dat budeme vycházet při hodnocení daných školení. 
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Obr. 3.5 – Dotazník všeobecného hodnocení školení – Strana 1 



                                                      

44 

 

 

Obr. 3.6 – Dotazník všeobecného hodnocení školení – Strana 2 

 

 Pro lepší interpretaci dotazníku, raději přiloţíme vysvětlení hodnot v bodových 

tabulkách. Tento zpracovaný dotazník na obrázku 3.5 a 3.6 se týkal všech účastníků na všech 

školeních, coţ znamená, ţe ho hodnotilo 7 respondentů. Pod bodovým hodnocením je číslo 

ukazující počet respondentů, kteří zvolili tuto moţnost. Takto lze interpretovat všechny 

následující dotazníky, kde se ovšem mění počet respondentů pro jednotlivá školení. 

 

 Dotazník jako celek je hodnocen celkem kladně, ovšem na konci dotazníku jsme 

nechali trochu prostoru pro vlastní vyjádření samotným respondentům. Jak můţeme vidět  

na obrázku 3.6, kurz u některých respondentů vedl ke změně myšlení a přivedl účastníky 
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školení na systematičtější přístup k práci. Přiměl účastníky k přehodnocení náhledu na 

samotné procesy v organizaci. Také zde uvádějí některé překáţky při aplikaci nabytých 

znalostí a dovedností do praxe. Jako nejčastější příčinu uváděli účastníci nedostatek času a 

špatnou komunikaci mezi jednotlivými odděleními organizace.  

 

 Jako poslední bod v dotazníku vyuţili účastníci moţnost sdělit, o jaký druh školení by 

měli do budoucna zájem. 

 

Výpočet indexu efektivnosti školení: 

Pro první školení „Štíhlá výroba“ byly vypočteny tyto hodnoty: 

- Hodnocení samotných účastníků školení můţeme hodnotit jako efektivní. 

 
             

   
           

 

- Hodnocení vedoucím pracovníkem můţeme hodnotit jako efektivní. 

 
             

   
           

 

Při těchto hodnoceních jsme vycházeli z hodnot obsaţených v dotaznících na obrázcích číslo 

3.7, 3.8 a 3.9. 
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Obr. 3.7 – Dotazník pro hodnocení školení Štíhlá výroba – Strana 1 
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Obr. 3.8 – Dotazník pro hodnocení školení Štíhlá výroba – Strana 2 
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Obr. 3.9 – Dotazník pro hodnocení školení Štíhlá výroba nadřízeným pracovníkem 
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Druhé školení „Kreativní řešení problémů bylo vyhodnoceno takto: 

- Hodnocení samotných účastníků školení můţeme hodnotit jako neefektivní. 

 
             

  
  
        

 

- Hodnocení vedoucím pracovníkem můţeme hodnotit jako efektivní. 

 
             

  
  
        

 

U tohoto školení jsme vycházeli z dat dotazníků na obrázcích 3.10 a 3.11. 
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Obr. 3.10 – Dotazník pro hodnocení školení Kreativní řešení problémů 
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Obr. 3.11 – Dotazník pro hodnocení školení Kreativní řešení problémů – vedoucím 

pracovníkem 

 

Třetí a zároveň poslední školení „Angličtina v praxi pro účetnictví a daně“ hodnotíme takto: 

- Hodnocení samotných účastníků školení hodnotíme jako efektivní. 

              
  

  
         

- Hodnocení vedoucím pracovníkem hodnotíme jako efektivní. 
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Dotazníky, ze kterých jsme čerpali data pro tyto výpočty, můţeme vidět na obrázcích 3.12 a 

3.13. 

 

 

Obr. 3.12 – Dotazník pro hodnocení školení Angličtina v praxi pro účetnictví a daně 

 



                                                      

53 

 

 

Obr. 3.13 – Dotazník pro hodnocení školení Angličtina v praxi pro účetnictví a daně-

vedoucím pracovníkem 
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Při hodnocení všeobecných dotazníků na spokojenost se školením jsme dospěli 

k těmto výsledkům: 

- Hodnocení školení, všemi účastníky, můţeme hodnotit jako efektivní. 

 

              
   

   
         

 

Data k výpočtům byly čerpány z dotazníků 3.5 a 3.6. 

 

Kirkpatrickův model hodnocení podnikového vzdělávání 

K tomu, abychom mohli aplikovat tento model v praxi, si musíme být jistí, ţe z dotazníků 

vyčteme odpovědi na naše 4 základní otázky. 

 

REAKCE 

Při hodnocení spokojenosti se školením, byly školení ohodnoceny 214 body z celkového 

počtu 280 bodů. Tento výsledek můţeme brát za pozitivní. A tím si vytvořit odpověď na první 

otázku, která zní „Líbilo se jim to?“, odpověď zní ano. 

 

UČENÍ 

Zde si pokládáme základní otázku „Naučili se to?“, na kterou nalezneme odpověď  

na obrázcích 3.14, 3.15 a 3.16. Po prostudování těchto grafů zjistíme, ţe nám neposkytnou 

jednoznačnou odpověď. I kdyţ respondenti uvádí, ţe vyuţívají některé nástroje štíhlé výroby 

v praxi, není jednoznačné, ţe tyto znalosti nabyli školením. Ve většině případů jsou odpovědi 

rozděleny 50% na 50%, a proto je nezbytné nastudovat další část dotazníků s vlastními 

příspěvky respondentů. V těchto komentářích vyjadřují svůj názor na aplikaci znalostí v praxi 

a také své návrhy na zlepšení. 
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Obr. 3.14 – Školení Štíhlé výroby 

 

Na obrázku 3.14 můţeme vidět, ţe na jedinou otázku odpověděli všichni respondenti 

souhlasně ano. A to na otázku, zda jiţ pouţili některou z technik štíhlé výroby v praxi.  

U téměř všech odpovědí je bilance rozdělena přesně na polovinu.  

 

 

Obr. 3.15 – Školení Kreativního řešení problémů 

 

Na obrázku 3.15 můţeme vidět, ţe se respondenti zcela shodli na otázce, zda přistupují 

systematicky k řešení problémů. Ovšem u druhé otázky, zda jiţ pouţili některou z kreativních 

metod pro řešení vzniklé situace, uţ odpověď není tak jednoznačná a je rozdělena přesně  

na polovinu. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Použil jste již některou z technik štíhlé výroby v
praxi?

Používáte ve své práci procesní přístup?

Je ve Vaší organizaci zavedeno procesní řízení?

Používáte ukazatela KPI ke své práci?

Jste schopen popsat co ukazatelé KPI ukazují?

Vyhodnocení nabytých znalostí  

Ano

NE

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Použil jste již některou z kreativních metod pro
řešení vzniklé situace?

Přistupujete již k řešení problémů systematicky?

Vyhodnocení nabytých znalostí  

Ano

NE



                                                      

56 

 

 

Obr. 3.16 – Školení Angličtina v praxi pro účetnictví a daně 

 

Obrázek 3.16 nám pouze graficky znázorňuje zvolené odpovědi. Vzhledem k tomu, ţe byl 

pouze jeden účastník kurzu, nemáme jiná data k porovnání. 

 

CHOVÁNÍ 

V tomto kroku se snaţíme najít odpověď na otázku, zda účastníci školení pouţili nabyté 

znalosti v praxi. Takţe se táţeme „ Pouţili to na svém pracovišti?“. Z obrázku 3.17 můţeme 

vyčíst odpověď, ţe 50% respondentů vyuţívá získané dovednosti a znalosti ve svém 

pracovním prostředí. 

 

 

Obr. 3.17 – Celkové hodnocení školení 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Používáte získanou slovní zásobu v každodení
praxi?

Usnadnilo Vám školení kumunikaci s
nadřízeným?

Využíváté nabytých znalostí k podpoře celého
oddělení?

Vyhodnocení nabytých znalostí  

Ano

Ne

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Aplikovali jste získané dovednosti a znalosti
do své práce?

Vychází Vám prostředí organizace vstříc při
aplikaci získaných znalostí a dovedností v

praxi?

Máte zájem se zůčastnit dalších školení?

Celkové vyhodnocení školení a aplikace znalostí  

Ano

Ne
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VÝSLEDKY 

Pod tímto krokem se schovává evaluace ze strany vedoucího pracovníka, školené osoby. 

Klademe si zde otázku „Došlo ke změně efektivity v organizaci (na oddělení)?“ 

Na tuto otázku nám nejlépe můţe odpovědět nadřízený pracovník, školeného pracovníka. 

Proto byli do vyplňování dotazníků zainteresováni i tito zaměstnanci organizace NAŠE 

FIRMA. Výsledky evaluace můţeme vidět na obrázcích 3.18, 3.19 a 3.20. 

V souhrnu však můţeme říct, ţe při hodnocení školení Kreativního řešení problémů nedošlo 

ke změně efektivity na oddělení. U školení Štíhlé výroby můţeme říct, ţe došlo k malým 

změnám efektivity na oddělení, ovšem tyto změny nebyly nijak rapidní. Školení na zvyšování 

kvalifikace v jazyce anglickém nám ukazuje, ţe účastnice pouţívá nabytých znalostí 

pravidelně. Zefektivnilo to její reakci a práci s dokumenty v cizím jazyce. Takţe toto školení 

můţeme uznat jako efektivní. 

 

 

Obr. 3.18 – Hodnocení účastníků kurzu nadřízeným pracovníkem – Kreativní řešení 

problémů 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Zaznamenal jste zvýšení produktivity po
absolvování školení?

Zaznamenal jste snížení nákladů na Vašem
oddělení po školení?

Změnila se nějak produktivita celého
pracovního týmu?

Zaznamenal jste nějaké změny na vašem
oddělení po školení?

Máte zájem pokračovat ve vzdělávání vašich
podřízených?

Zaznamenal jste nějakou pozitivní změnu v
řešení problémů a při jednání zaměstnanců

v kritické situaci?

Hodnocení účastníků školení nadřízeným 
pracovníkem 

1 bod

2 body

3 body

4 body

5 bodů
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Na obrázku 3.18 vidíme zpětnou vazbu ze strany vedoucího pracovníka, školeného účastníka. 

Bodové hodnocení od 1 do 5, je bráno jako 1 nejslabší a 5 nejsilnější. Pouze v jediné otázce 

byli všichni zaměstnanci ohodnoceni totoţně a to 5 body. Týkalo se to moţnosti dalšího 

školení do budoucna. Nejméně ohodnocené byly otázky týkající se změn na oddělení po 

absolvování školení a změnu chování při řešení problémů. 

 

 

Obr. 3.19 – Hodnocení účastníků kurzu nadřízeným pracovníkem – Štíhlá výroba 

 

Obrázek 3.19 nám ukazuje hodnocení školení Štíhlé výroby nadřízeným pracovníkem. 

Nejvíce hodnocenou otázkou je otázka na další vzdělávání zaměstnanců, stejně jako  

na obrázku 3.18. Ovšem v tomto hodnocení se neobjevuje nejhůře hodnocená otázka. Ostatní 

odpovědi se pohybují uprostřed hodnotícího pole. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Zaznamenal jste zvýšení produktivity po
absolvování školení?

Zaznamenal jste snížení nákladů na Vašem
oddělení po školení?

Změnila se nějak produktivita celého
pracovního týmu?

Zaznamenal jste nějaké změny na vašem
oddělení po školení?

Máte zájem pokračovat ve vzdělávání vašich
podřízených?

Všiml jste si nějakých změn pracovního
procesu díky aplikaci metod štíhlé výroby…

Došlo ke změně části procesu díky aplikaci
metod štíhlé výroby?

Začly se na Vašem oddělení používat nějaké
metody štíhlé výroby po absolvování…

Hodnocení účastníků školení nadřízeným 
pracovníkem 

1 bod

2 body

3 body

4 body

5 bodů



                                                      

59 

 

 

Obr. 3.20 – Hodnocení účastníků kurzu nadřízeným pracovníkem – Angličtina v praxi pro 

účetnictví a daně 

 

Hodnocení vedoucím pracovníkem je kladné, všechny odpovědi se pohybují ve vrchním poli 

bodového ohodnocení. Dvě otázky jsou ohodnoceny maximálním počtem bodů. 

 

SHRNUTÍ A VYHODNOCENÍ 

V předchozích bodech jsme pouţili několik nástrojů pro hodnocení efektivity školení. Kaţdá 

z pouţitých metod pracuje s jinými nástroji a informacemi. Proto je vţdy ideální kombinace 

těchto metod, kterou dosáhneme objektivnějšího výsledku. Zároveň jsem pouţila různé 

metody prezentace získaných údajů. Můţeme pouţít dotazníky, grafy, tabulky… Vţdy záleţí 

na tom, jaká data prezentujeme a v jaké formě jsou přehlednější. 

Kdyţ si shrneme výsledky předchozích měření a vyhodnocování dostaneme tyto výsledky: 

- Školení na Štíhlou výrobu nám při výpočtu Indexu efektivity vyšlo jako efektivní 

jak ze strany hodnocení účastníků, tak jejich nadřízených. Při pouţití 

Kirkpatrickovy metody jsme hledali odpovědi na 4 základní otázky.  

Reakce – Líbilo se jim to? Odpověď je ano. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Zaznamenal jste zvýšení produktivity po
absolvování školení?

Zaznamenal jste snížení nákladů na Vašem
oddělení po školení?

Změnila se nějak produktivita celého
pracovního týmu?

Zaznamenal jste nějaké změny na vašem
oddělení po školení?

Máte zájem pokračovat ve vzdělávání vašich
podřízených?

Všiml jste si zvýšení kvality slovní zásoby
vzhledem k absolvovanému školení?

Hodnocení účastníků školení nadřízeným 
pracovníkem 

1 bod

2 body

3 body

4 body

5 bodů
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Učení – Naučili se to? Odpověď není úplně jednoznačná, ale můţeme uznat 50% 

úspěšnost. 

Chování – Pouţili to na pracovišti? Odpověď zní, ţe 50% respondentů pouţívá 

získané dovednosti na pracovišti. 

Výsledky – Došlo ke změně efektivnosti na pracovišti? Ano, došlo ke změně 

efektivity na pracovišti, nárůst ale nebyl některak rapidní. Coţ se ovšem stále 

můţe ještě změnit v čase. 

- Školení na Kreativní řešení problémů nám při výpočtu Indexu efektivity vyšlo 

jako efektivní pouze v hodnocení nadřízených. Podle odpovědí účastníků školení 

bylo školení neefektivní. 

Při pouţití Kirkpatrickovy metody jsme našli odpovědi na otázky v dotaznících. 

Reakce – Líbilo se jim to? Odpověď je ano 

Učení – Naučili se to? Odpověď není úplně jednoznačná, ale můţeme uznat 50% 

úspěšnost. 

Chování – Pouţili to na pracovišti? Odpověď zní, ţe 50% respondentů pouţívá 

získané dovednosti na pracovišti. 

Výsledky – Došlo ke změně efektivnosti na pracovišti? Nedošlo, opět i v tomto 

hodnocení se nám jeví toto školení jako neefektivní. 

- Školení Angličtiny v praxi pro účetnictví a daně nám při výpočtu Indexu efektivity 

vyšlo jako efektivní jak z pohledu účastníků tak z pohledu nadřízeného.  

Při pouţití Kirkpatrickovy metody jsme našli odpovědi na otázky v dotaznících. 

Reakce – Líbilo se jim to? Odpověď je ano. 

Učení – Naučili se to? Odpověď je opět pozitivní, ano. 

Chování – Pouţili to na pracovišti? Podle odpovědí, pouţívají nabyté znalosti 

denně na pracovišti. 

Výsledky – Došlo ke změně efektivnosti na pracovišti? Ano, došlo ke zvýšení 

efektivity školeného pracovníka. Nemělo to vliv na zvýšení produktivity celého 

pracovního týmu. 
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3.5 VLASTNÍ DOPORUČENÍ 

 

 Během celé své bakalářské práce jsem zpracovávala mnoho dat a informací, jak 

z teoretického hlediska, tak z hlediska konkrétní praxe.  

 

 Se svými návrhy na zlepšení či doplnění stávajícího systému školení a hodnocení, 

bych začala jiţ na úplném počátku procesu. Jiţ ve fázi vznesení poţadavků na vzdělání by 

měli jednotliví vedoucí sdělit, co od školení očekávají jak po stránce teoretické, tak po stránce 

praktické. Není moţné kvalitně zhodnotit školení, kdyţ nemáme představu, co od něj 

očekáváme. 

 

 Další úpravy bych navrhovala ve fázi výběru jednotlivých školení. Bylo by vhodné 

nastavit si jasná pravidla, ve kterých je postup při výběru školení a školícího subjektu jasný. 

Nejsem si jistá, zda je vhodné finální výběr nechat na samotných účastnících školení. Přeci 

jenom se v dnešní době nejedná o malé částky, které se vynakládají na školení, a proto by toto 

rozhodnutí mělo dělat samotné personální oddělení. Personální oddělení by také mělo zvolit 

osobnější přístup při volbě školení, čemuţ můţe pomoct poctivá evidence karty zaměstnance. 

Tyto karty by měly obsahovat informace o dosavadním vzdělání zaměstnance, zkušenostech a 

historii doplňujícího vzdělávání. Speciálně jedná-li se o školení zaměstnanců na pozici 

středního a vyššího managementu, je nutné brát v potaz dosavadní znalosti, zkušenosti, 

vzdělání a další. Tím se vyhneme situaci, ţe jeden účastník školení se nudí a školení je spíše 

kontraproduktivní, přičemţ pro druhého účastníka je školení produktivní a velice efektivní. 

 

 Mé největší doporučení je posílení zpětné vazby. Jak jsme jiţ výše zmínili, je to 

nejdůleţitější část kaţdého procesu, takţe i vzdělávání. V organizaci NAŠE FIRMA je sice 

částečně zavedena formou dotazníků po absolvování školení, ale neřekla bych, ţe je 

dostačující. Doporučuji změnit typ a formu dotazníku. Při tvorbě je nejdůleţitější vytvořit si 

ty otázky, na které hledáme odpovědi po ukončení školení. Otázky by měly být krátké, 

jednoduché, ale výstiţné. Pokud hodnotíme školení, které bylo zaměřeno na rozvoj 

manaţerských schopností, doporučuji udělat dva typy dotazníků. Jeden ihned po ukončení 

školení a druhý nechat vyplnit účastníkům aţ s odstupem času, kdy měli prostor na aplikaci 

získaných znalostí do praxe.  
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 Těmito všemi kroky jsem se dostala, z mého hlediska, k největší slabině celého 

systému hodnocení efektivity vzdělávání. Zpětná vazba můţe být vypracována sebelépe, ale 

pokud s ní není pracováno, je naprosto zbytečná. Její zpracování, vyhodnocení a následné 

kroky, jsou to nejdůleţitější v hodnocení efektivity jednotlivých školení. Můj návrh  

na zpracování zpětné vazby je směřován na personální oddělení, protoţe to je v organizaci 

NAŠE FIRMA zodpovědné za organizaci školení i za náklady s tím spojené. Doporučila bych 

zapracovat do získaných dotazníků i zpětnou vazbu od nadřízených pracovníků, zda školení 

splnilo jejich očekávání a zda zaznamenali změny v pracovní činnosti absolventů těchto 

školení. Bylo by i vhodné na základě všech získaných informací, vypracovat seznam 

dodavatelů těchto školení, pro lepší orientaci v kvalitě poskytovaných sluţeb.  

 

V této práci jsem se rozhodla pouţít pouze dvě metody hodnocení, ovšem v praxi je 

jich mnohem větší mnoţství. Pro nejpřesnější vyhodnocení efektivity jednotlivých školení, je 

právě vhodné zvolit kombinaci několika metod. Vyhodnocování školení nemusí být při 

pouţití vhodných informačních technologií časově náročné, a proto je moţné ho aplikovat 

ihned. 
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ZÁVĚR 

 Lidé představují nejcennější zdroj kaţdého podniku. Nestačí totiţ, aby byl podnik 

vybaven kvalitními technickými prostředky a technologiemi. Přidanou hodnotu vytváření 

v organizaci lidé jako nositelé lidského kapitálu, bez nichţ by jakékoli technické vymoţenosti 

a řešení zůstaly nevyuţité nebo by vůbec nevznikly. [13] 

 

 Toto platí v dnešní době více neţ kdy před tím. Proto je nutné neustále zvyšovat 

hodnotu lidského kapitálu a to činíme právě i vzděláváním. Abychom zjistili, zda organizace 

investuje do rozvoje lidského kapitálu, nebo pouze zvyšuje zisky vzdělávacím střediskům, je 

nutné mít zavedený efektivní systém pro hodnocení efektivity školení. V této bakalářské práci 

jsme se zaměřili, na hodnocení efektivity školení v organizaci NAŠE FIRMA.  

 

 Nejdříve jsme vypracovali teoretická východiska efektivnosti vzdělávání, kde jsme si 

prošli historii firemního vzdělávání aţ po současnost. Nahlédli jsme na lidský kapitál, který je 

dnes povaţován za opravdové bohatství kaţdé organizace. Ukázali jsme si některé nástroje 

měření a vyhodnocování efektivnosti školení, které jsou běţně pouţívány a odzkoušeny.  Jako 

poslední blok této kapitoly byla nejdůleţitější část celého hodnocení, a to zpětná vazba. 

V tomto bloku jsme rozebrali jak důleţitá je komunikace a aktivní naslouchání. 

 

 Druhá kapitola se soustředila na představení organizace NAŠE FIRMA, která je 

povaţována za špičku mezi výrobci automobilových plastů. Zdůraznili jsme fakt, ţe 

organizace NAŠE FIRMA si velice zakládá na kvalitě svých produktů, která je nerozlučně 

spojena s kvalitou svých zaměstnanců. 

 

 Poslední kapitola se skládá z části praktické. V této kapitole jsme prováděli samotné 

hodnocení efektivnosti vzdělávání. Vybrali jsme si zde tři školení z celého ročního plánu 

organizace, kde jsme na počátku vytvořili dotazníky, uskutečnili sběr dat od účastníků školení 

a provedli vyhodnocení efektivity školení. Ke sběru dat jsme pouţili kombinaci dvou 

dotazníků pro kaţdého účastníka a zároveň i dotazník pro nadřízeného pracovníka.  

Při vyhodnocování nasbíraných dat jsme pouţili dvě rozdílné metody. Na konci této kapitoly 

byly sepsány doporučení na zefektivnění hodnocení efektivity školení v organizaci NAŠE 

FIRMA. 
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 Celkově můţeme říct, ţe školení byla hodnocena kladně. Pouze jedno školení se 

nejeví zcela efektivní a to jak ze strany účastníků, tak ze strany nadřízeného pracovníka.  

Na dotaz co by účastníkům pomohlo aplikovat nabyté znalosti a dovednosti v praxi, byla 

většinou stejná odpověď a to, čas a větší spolupráci mezi odděleními a celé organizace.  

 

Mezi hlavní doporučení byly uvedeny tyto body: 

- Očekávání na vzdělání určit jiţ ve fázi plánování vzdělávací aktivity 

- Stanovit pravidla pro výběr školení a poskytovatele školení 

- Individuální přístup při výběru školení pro účastníky – „školení na míru“ 

- Posílení zpětné vazby 

- Zpracování zpětné vazby 

- Evidence poskytovatelů školení 

 

 Výsledky této bakalářské práce budou prezentovány a konzultovány s vedoucí 

personálního oddělení v organizaci NAŠE FIRMA. Doporučení mohou vést k zefektivnění 

hodnocení efektivity školení a zvýšení kvality vzdělávacích aktivit.  
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