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1 Úvod 

Bez efektivního vzdělávání zaměstnanců se v dnešní době neobejde žádná firma, která 

chce zvyšovat svou výkonnost a být úspěšná. Organizace, která má kvalitní lidské zdroje, a 

dobře o ně pečuje, tak vlastní to největší bohatství – kvalitní lidský kapitál.  

Společnosti by si měli uvědomit, že lidi, které zaměstnávají, jsou jejich největší bohatství. 

Jsou to ti, kteří rozhodují o možném úspěchu či neúspěchu společnosti. Proto je v dnešní době 

kladen velký význam především na dobré a kvalitní vzdělání, které je ovšem bráno jako 

celoživotní proces, protože člověk se učí a poznává nové věci celý život. Postupem času se 

stupňují nároky, které jsou na nás kladeny a bez stálého přísunu nových informací a 

efektivního vzdělávání se neobejdeme.  

Je velmi důležité se umět orientovat v mnoha věcech, díky kterým si pak zajišťujeme 

určitý kariérní postup. Ne všichni si však důležitost vzdělávání a osobního rozvoje uvědomují.   

Lidský kapitál je jednou z největších investicí, která se společnostem oplatí. Investicí do 

vzdělávání svých zaměstnanců dochází ve společnosti k rozvoji lidského potenciálu, vyšší 

produktivitě, ale i k zvyšování konkurenceschopnosti na trhu.   

Diplomová práce je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola diplomové práce se věnuje 

vzdělávání a rozvoji zaměstnanců z teoretického pohledu. V teoretické části se můžeme setkat 

s hlavními pojmy, které se vzdělávání zaměstnanců a jejich rozvoje týkají. V další kapitole 

bude představena společnost, která byla vybrána pro zpracování praktické části. Bude popsaná 

historie společnosti, hodnoty společnosti a ekonomická situace. Třetí kapitola popisuje 

současný systém vzdělávání a rozvoje zaměstnanců ve zkoumané společnosti a je zaměřena 

na praktické zpracování diplomové práce. Ta pojednává o samotné analýze ve zvolené 

organizaci, kde bude analyzováno vzdělávání zaměstnanců a jejich rozvoj. Analýza bude 

zpracovávána pomocí dotazníkového šetření a strukturovaného rozhovoru. Veškeré výsledky, 

které vyplynou z analýzy, budou poté graficky zpracovány. Výsledkem analýzy je získat 

názory pracovníků na vzdělávání ve společnosti, na základě kterých pak bude navrženo 

doporučení na případné zlepšení firemního vzdělávání zaměstnanců v dané organizaci. 

Poslední, pátá, kapitola diplomové práce bude obsahovat návrhy a doporučení, které budou 

sloužit k zlepšení a zefektivnění vzdělávání zaměstnanců v dané organizaci.  
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2 Metodika zpracování a cíl diplomové práce 

Cílem diplomové práce bude analyzovat systém vzdělávání a rozvoje ve vybrané 

organizaci a jeho následné zhodnocení.  

Diplomová práce je rozdělena na dvě části. Na část teoretickou a praktickou. V teoretické 

části diplomové práce jsou popsány obecné a základní informace o systematickém vzdělávání 

zaměstnanců, důležité informace týkající se lidských zdrojů, jsou popsány metody vzdělávání, 

jak už na pracovišti, tak mimo něj, formy motivace ke vzdělávání a různé možnosti rozvoje 

vzdělávání. 

V praktické části diplomové práce je nejprve představena hutnická společnost Z – Group 

Steel Holding, a.s. Tato část zahrnuje informace týkající se historie analyzované společnosti, 

předmět jejího podnikání a mnoho dalších informací, např. hodnoty společnosti nebo 

ekonomická situace v dané společnosti. Další část se věnuje samotné analýze systému 

vzdělávání a rozvoje zaměstnanců ve společnosti Z – Group Steel Holding, a.s. V té je 

nejprve popsaný aktuálně nastavený systém vzdělávacích aktivit v organizaci a následně 

provedeno dotazníkové šetření mezi zaměstnanci a strukturovaný rozhovor s bezpečnostním 

referentem pro BOZP. Výsledky analýzy vzdělávacího systému ve společnosti pak byly 

použity k zpracování návrhů a doporučení v předposlední kapitole.  

V hranatých závorkách jsou vždy uvedena čísla, která odkazují na literaturu, ze které jsou 

čerpány dané informace. Seznam čísel i seznam zkratek je uveden na konci diplomové práce.  

Při zpracování této diplomové práci byly použity informace z knižních i internetových 

zdrojů a vlastního šetření.  
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3 Teoretické základy vzdělávání a rozvoje zaměstnanců 

Ve spojení se vzděláváním a rozvojem zaměstnanců se v praxi setkáváme se spoustou 

pojmů. V této části diplomové práci budou objasněny ty nejdůležitější a nejpoužívanější.   

 

3.1 Vysvětlení základních pojmů 

Lidský kapitál – jedná se o soubor získaných a vrozených schopností, dovedností, 

zkušeností, návyků, vědomostí, inteligence, kreativity, energie a motivace, kterým disponují 

lidé a mohou ho využívat k produkci. Lidé jsou tudíž nositeli lidského kapitálu. Lidský kapitál 

je zároveň základnou lidského potenciálu. [12] 

Lidské zdroje – lidské zdroje jsou lidé v pracovním procesu. Jsou taktéž nositeli 

potenciálu a lidského kapitálu. Lidské zdroje by měli být základem veškerého řízení 

společnosti. Hlavně proto, že dávají do pohybu ostatní zdroje a vymezují jejich využití, ale 

také představují i ten nejdražší a nejcennější zdroj, který rozhoduje o konkurenceschopnosti a 

blahu podniku. [12] 

Plánování lidských zdrojů – se odvozuje od plánů organizace a stanovuje potřebu 

lidských zdrojů dané organizaci, tak, aby došlo k splnění jejich cílů. [2] Plány lidských zdrojů 

nám určují, kolik lidi je potřeba k zajištění potřebných služeb a produkce. [7] 

Učení se – neustálý proces změny, který zahrnuje jak nové konání, tak i nové vědění. 

Učení zahrnuje mnohem více než je vzdělávání a rozvoj. Můžeme rozlišovat dva druhy učení, 

a to spontánní – učíme se, aniž o tom víme a záměrné – organizované učení. [8] 

Rozvoj – jedná se o průběh vývoje, který dává možnost pokrokově postupovat z 

nynějšího stavu znalostí, dovedností a schopností k budoucímu stavu. Připravuje daného 

zaměstnance na mnohem širší škálu úkolů, znalostí, dovedností, kvalifikace a na náročnější 

pracovní úkony, které je po něm požadovány v budoucnu. [2] Zaměstnanec zároveň získává 

výhodu, kdy se stává v konkurenčním světě mnohem více zaměstnatelný, všestranný a 

flexibilnější. [10] 

Vzdělávání – jedná se o organizovaný proces učení, při kterém dochází k formování a 

rozšiřování nových znalostí. Lidé rozvíjí a získávají nové vědomosti, znalosti, dovednosti a 

postoje a jsou tak připraveni na náročnější úkoly. Proces vzdělávání je časově ohraničen – 

vzdělávací činnosti mají jak svůj začátek, tak svůj konec. [2] 



12 

 

3.2 Strategický rozvoj lidských zdrojů  

Základním cílem strategického rozvoje lidských zdrojů je zkvalitnit schopnost lidských 

zdrojů hlavně proto, že lidský kapitál patří mezi největší konkurenční výhodu organizace. 

Důležité je tedy zabezpečit, aby měla organizace k uspokojení svých potřeb, jak součastných, 

tak budoucích, k dispozici vždy kvalitní lidi. Mezi konkrétní cíle strategického rozvoje 

lidských zdrojů řadíme zkvalitnění individuálního, týmového a celoorganizačního vzdělávání, 

ale i rozvoj duševního kapitálu. [2] 

Přestože je strategický rozvoj lidských zdrojů podnikatelskou i podnikově orientovanou 

záležitostí, bere v úvahu také individuální potřeby, snahu a úsilí. Významným bodem by měla 

být také péče o lidi jak uvnitř organizace, tak mimo ni. [2]  

Obr. 3.1 - Složky rozvoje lidských zdrojů 

 

Zdroj: [2] 

 

3.3 Systém vzdělávání pracovníků v organizaci 

Systém vzdělávání pracovníků v organizaci se specializuje na formování pracovních 

schopností v širším spektru lidí, kteří mají s organizací něco společné. Jsou zde v pracovním 

poměru, pracují na dohodu o pracovní činnosti nebo zde mají třeba členství.  

Do tohoto systému vzdělávání pracovníků můžeme zařadit takové vzdělávací aktivity, 

které jsou podporovány organizací. Je to například orientace, přeškolování, doškolování. 
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V systému vzdělávání pracovníků je zapojený jak personální útvar, tak zvláštní útvar pro 

vzdělávání pracovníků, odbory, vedoucí pracovníci, ale i jiná sdružení zaměstnanců.  

Při vzdělávání pracovníků závisí také na tom, jak se k tomu staví samotná společnost a 

jak má nastavenou personální strategii. Mnoho společností spolupracuje také s externími 

poradci a odborníky, kteří se specializují přímo na vzdělávání pracovníků. Rozdíl je také ve 

velikosti organizace. Malé organizace dávají přednost již připravených a vzdělaným 

pracovníkům, které splňují jejich požadavky. To je ovšem není snadné, protože najít přímo 

pracovníka, který umí vše, co společnost vyžaduje, je velmi náročné na získávání a výběr. 

Velké organizace naopak věnují vzdělávání svých zaměstnanců velkou pozornost. Organizace 

mají většinou vypracované vlastní koncepce a předlohy k vzdělávání, a také vyčleněnou 

skupinu lidí, která je přímo určená k vzdělávání a rozvoji dalších pracovníků. [10] 

 

3.4 Systematické vzdělávání pracovníků v organizaci 

Systematické vzdělávání se řadí mezi nejefektivnější způsob vzdělávání hlavně kvůli 

tomu, že se jedná o kvalitně zorganizovaný způsob vzdělávání ze strany společnosti.  

Jedná se o cyklus, který se neustále opakuje. Vychází ze zásad politiky vzdělávání, opírá 

se o vzorně vytvořené organizační a institucionální předpoklady k vzdělávání a sleduje 

záměry strategie vzdělávání. Systematické vzdělávání pracovníků přináší pro organizaci 

mnoho výhod: 

 společnost má neustále přiopravené pracovníky bez jakéhokoliv složitého hledání na 

trhu práce, 

 urychluje personální a sociální rozvoj zaměstnanců, 

 průběžně se formují pracovní schopnosti pracovníků podle požadavků organizace, 

 zlepšují se znalosti, dovednosti, ale i celková osobnost vzdělávaných pracovníků, 

 snižuje průměrné náklady potřebné k vzdělávání jednoho pracovníka, 

 realizuje se moderní koncept řízení pracovního výkonu, 

 patří k nejefektivnějšímu způsobu jak najít vnitřní zdroje k pokrytí dodatečných 

potřeb, 

 lépe předvídá dopady ztráty pracovní doby a minimalizuje dopad těchto ztrát, 

 pracovníci jsou více motivovaní a zároveň mají lepší vztah ke společnosti, 

 dochází ke zlepšování pracovního výkonu, kvality služeb a výrobků, ale i 

k produktivitě práce, 
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 neustále se zlepšují vzdělávací procesy, a to hlavně proto, že se využívají zkušenosti 

z předchozích cyklů. [10] 

Samotný cyklus se skládá z několika základních částí. Identifikací potřeb vzdělávání 

pracovníků organizace začíná celý potřeb. Následuje fáze plánování vzdělávání. Třetí fázi 

cyklu je samotná realizace vzdělávacího procesu. Čtvrtou a zároveň poslední části je samotné 

vyhodnocování účinnosti vzdělávacího programu a metod, které byly použity. Níže jsou 

podrobně popsány všechny fáze vzdělávacího cyklu. [10]  

Obr. 3.2 - Základní cyklus systematického vzdělávání pracovníků organizace 

  

Zdroj: [10] 

 

3.4.1 Identifikace potřeb a definování cílů vzdělávání  

Identifikace potřeb společnosti je v oboru vzdělávání pracovníků a formování kvalifikace 

dost náročný problém hlavně proto, že samotné vzdělávání a kvalifikace jsou obtížně 

kvantifikovatelné vlastnosti člověka. Je to náročná oblast především proto, že se obtížně 

stanovují kvalifikační požadavky dílčích pracovních míst, špatně se kvantifikuje a rozpoznává 

vztah mezi kvalifikací pracovníka a výsledky jeho práce a mnoho dalšího. Samotná 

kvalifikace a vzdělávání se posuzují jen velmi jednoduchými způsoby, do které se řadí 

dokončený stupeň školního vzdělávání, který se kombinuje s praxí. Nic dalšího se měřením 

zjistit nedá, proto je i samotná fáze identifikace založena hlavně na odhadech a přibližných 

postupech. Identifikace potřeb má tedy spíše experimentální charakter, kdy jsou samotné 

výsledky prezentovány až v dalších fázích cyklu, včetně toho závěrečného. [10] 
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V praxi to vypadá tak, že se rozebere buď užší, nebo širší okruh informací, které jsou 

získány jak z běžného informačního systému, tak ze speciálních šetření. Zpravidla se jedná o 

tyto tři skupiny údajů.  

1.  Údaje týkající se celé organizace – jedná se o informace o struktuře celé organizace, 

programu činnosti, výrobním programu, finančních zdrojích, potřebě lidských zdrojů. 

Podstatné uplatnění zde mají i informace o pracovnících – jejich kvalifikace, pohyb, 

struktura, pracovní neschopnost, absence, ale i úraz či nemoc.  

2. Údaje týkající se jednotlivých pracovních míst a činností – tyto údaje popisuji 

jednotlivá pracovní místa a jejich specifikaci. Jedná se o kontrolu daných pracovních 

míst a potřeby práce v organizaci. 

3. Údaje o jednotlivých pracovnících – součástí těchto údajů jsou veškeré informace o 

pracovnících. Tyto údaje se získávají ze vzdělávacích programů, z personální 

evidence, ze samotného hodnocení, z testů, rozhovorů či průzkumů. [10] 

Pomocí výše uvedených metod si uděláme přehled o aktuálním a potenciálním nepoměru 

mezi vzděláváním a kvalifikací pracovníků na jedné straně a požadavků pracovních míst na 

straně druhé. Pomocí těchto údajů se pak analyzují potřeby vzdělávání pracovníků. Můžete 

při tom využívat některé z těchto metod:  

 analýzy pracovních záznamů zpracovaných vedoucími pracovníky a specialisty, 

 analýzy dotazníků a jiných forem průzkumu postojů týkající se vzdělávání, 

 monitorování výsledků diskuzí a porad, které se týkají se součastných pracovních 

problémů a výhledových pracovních úkolů, 

 analýzy informací získaných od vedoucích pracovníků, 

 hodnocení a zkoumání pracovního výkonu pracovníků, 

 analýzy statistických nebo jiných průběžně zjišťovaných údajů o organizaci, 

jednotlivých pracovnících a pracovních místech. [10] 

Důležitým nástrojem k identifikaci potřeby vzdělávání pracovníků jsou materiály, které 

prokazují pravidelné hodnocení pracovníků a zároveň hodnocení jejich pracovního výkonu. 

Čím je toto hodnocení detailnější, tím je to lepší poklad k identifikaci potřeb vzdělávání. [10] 

 

3.4.2 Plánování vzdělávání zaměstnanců  

Identifikací potřeb, kdy je zpracován návrh projektu k vzdělávání, přechází cyklus 

vzdělávání do druhé fáze, kterou je plánování vzdělávání zaměstnanců. Tato část 
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vzdělávacího cyklu je charakterizována přípravou učebních osnov, příprav a materiálů, které 

vychází z požadavků pro vzdělávání a rozvoj. Samotný proces při tvorbě projektu se skládá ze 

tří fází. Tyto fáze si popíšeme níže. [12] 

Přípravná fáze – do této fázi patří samotná analýza účastníků, specifikace potřeb a 

určení cílů vzdělávacího programu. Pokud se jedná o dlouhodobé vzdělávací programy, tak ty 

mají určeny i dílčí cíle pro jednotlivé tematické okruhy. Je také důležité zřetelně rozlišit cíle a 

záměry. Cíle slouží jako měřítko dosahovaných výsledků. Cíle můžeme také dělit na ty, které 

je potřeba dosáhnout a ty, které mají splňovat podmínky projektu. [12] 

Realizační fáze – tuto část tvoří zpracování a vývoj jednotlivých fází vzdělávacího 

projektu a vlastní realizace v podobě úkolů. Důležité je určit způsob, jak bude vzdělávání 

probíhat. Na začátku této fáze se stanovují vhodné techniky vzdělávání a rozvoje. Při 

správném určení technik je potřeba brát v úvahu zařazení účastníků, jejich motivaci, ale i 

lidský faktor. Nesmí se zapomenout také na počet účastníků, podmínky a priority podniku a 

vzájemnou potřebu spolupráce mezi účastníkem a školitelem. [12] 

Fáze zdokonalování – ve fázi zdokonalování dochází k průběžnému hodnocení dílčích 

etap vzdělávacího programu s ohledem na stanovené cíle. Kromě samotného hodnocení je 

v této fázi podstatné také prověřit úroveň organizačního zajištění (doprava, stravné, 

ubytování), výběr zvolených lektorů, ale i informovanost účastníků o projektu. Této fáze by 

se měli zúčastnit hlavně samotní organizátoři, účastníci vzdělávání, lektoři, ale i vedoucí 

účastníků, kteří vzdělávání absolvují. [12] 

Každý program, který je určený k vzdělávání a rozvoji, se vytváří individuálně a jeho 

podoba se mění vždy s přínosem nových potřeb vzdělávání. Podstatné je určit i cíl programu 

vzdělávání, který by měl určit i to, jaké chování se od účastníků vzdělávání očekává pak na 

pracovišti. [2] 

Kvalitně zpracovaný plán vzdělávání zaměstnanců by měl splňovat určité náležitosti a 

zároveň by měl umět odpovědět na následující otázky. [10] 

 Jaké má být obsah vzdělávání? 

 Komu je vzdělávání určeno?  

 Jakým způsobem bude vzdělávání probíhat? 

 Kdo bude vzdělávání zabezpečovat a organizovat? 

 Kdy bude vzdělávání probíhat a jak dlouho bude trvat? 
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 Kde bude vzdělávání probíhat? 

 Za jakou cenu a s jakými náklady se vzdělávání uskuteční? 

 Jakým způsobem, kdo a kdy bude hodnotit výsledky vzdělávání a účinnost daných 

vzdělávacích programů? [10] 

 

3.4.3 Realizace vzdělávacího procesu  

Po skončení fáze plánování je možné začít s třetí fází, kterou je realizace vzdělávacího 

procesu. Tato fáze souvisí s plánem podnikového vzdělávání a skládá se z několika části. Jsou 

to cíle, program, motivace, metody, účastníci a lektoři. Níže si popíšeme jednotlivé části 

samostatně. [12] 

Cíle – ty určíme na základě stanovených potřeb vzdělávání. Cíle se dělí do dvou skupin, a 

to na cíle programové a cíle kurzu. Programové cíle vyjadřují cíle kompletního vzdělávacího 

programu. Cíle kurzu zahrnují cíle jednotlivých aktivit vzdělávání, které můžou obsahovat 

ještě dílčí cíle. 

Program – vzdělávací akce musí mít svůj program, který obsahuje časový harmonogram, 

pomůcky, použité metody a obsah. 

Motivace – je významnou části vzdělávacího procesu. Ovlivňuje jak ochotu účastníků 

vzdělávání se učit novým věcem, znalostem a dovednostem, tak efektivitu vzdělávání. 

Metody – patří k důležitému nástroji, který zajišťuje proces vzdělávání. Výběr správných 

metod je vymezen různými faktory, mezi které např. patří počet a věk účastníků, druh 

podnikání, programové cíle, jejich úroveň dovedností, vědomostí, znalostí, motivace a 

pozice. 

Účastníci – patří k důležité součásti podnikového vzdělávání, kterým jsou vzdělávací 

aktivity určené. 

Lektoři – osoby, které realizují vzdělávání. Musí vykonávat mnoho činností spojených 

s přípravou, realizací a vyhodnocováním procesu vzdělávání. Lektorem by měl být člověk, 

který si dokáže vybudovat důvěru a respekt, umí ovládat své emoce a musí mít dobře 

komunikační schopnosti. Úspěchem lektora je umět naslouchat, podporovat, být trpělivý a 

správně podat účastníkům vzdělávání požadované téma. [12]  
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Obr. 3.3 - Jednotlivé části procesu realizace vzdělávání  

 

Zdroj: [12] 

 

3.4.4 Vyhodnocení výsledků vzdělávání a účinnosti vzdělávacích programů 

Poslední fáze vzdělávání a rozvoje je vyhodnocování výsledků, kdy je důležité posoudit 

účinnost výsledků spojených s plánováním a realizací, aby se ukázalo co je potřeba ještě 

zlepšit nebo vylepšit, aby bylo vzdělávání účinnější. [2] 

Základní problém, který je spojený s vyhodnocováním účinnosti vzdělávacího programu, 

ale i s vyhodnocováním výsledků vzdělávání, je určení kriterií hodnocení. Je potřeba si 

uvědomit, že vzdělávání a kvalifikace jako kvalitativní charakteristiky, jsou ne snadno 

kvantifikovatelné. Samotnou velikost změny nebo třeba jejich úroveň jde určit jen nepřímo. 

Z toho ale zároveň plyne větší rozmanitost postupů a kritérii při vyhodnocování. [10] 

Vyhodnocování je nedílnou součástí vzdělávání. K tomu jsou určeny následující modely a 

stupně. U každého stupně je použita určitá metoda. Při provádění vyhodnocování 

vzdělávacího procesu je vhodné použít tento následující postup. 

1. Určení kritérii vyhodnocování – určuje, co chceme vyhodnocovat. Pro větší přesnost 

a zvýšení objektivity procesu je také vhodné zvolit vyšší počet kritérií, které se 

zpravidla dělí do dvou základních skupin: [12] 

a) Vnější kritéria – patří ke konečnému cíli celého vzdělávacího procesu. S vnějšími 

kriterii souvisí dva druhy problémů. Mezi ně patří už výše zmiňované, a to, že se 

obtížně měří ve stejných kvantifikovatelných jednotkách jako náklady a také se špatně 

zjišťuje i to, jestli změny, které se udály v pracovním výkonu, jsou způsobeny právě 
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vzděláváním. Mezi vnější kriteria je řazena změna objemu produkce, změna 

v nákladech nebo hodnota výkonu. 

b) Vnitřní kritéria – jsou spojeny s obsahem vzdělávacího procesu. Zařazujeme sem 

reakce samotných účastníků školení a jejich vlastní hodnocení v průběhu vzdělávání. 

Nepatří ovšem k nejvhodnějšímu kriteriu, protože nezaznamenává změny 

v pracovním chování ani kvalitu dovedností. 

2. Výběr vhodného modelu vyhodnocování – záleží na typu vzdělávání, jaký má cíl. 

3. Výběr konkrétní metody pro jednotlivou úroveň modelu – je to ovlivněno 

předchozími faktory. [12] 

 

3.4.5 Metody vyhodnocování vzdělávání 

Pro správné hodnocení efektivnosti vzdělávání je nutné použít vhodné modely a přístupy 

hodnocení. Modely, které lze použít v procesu vyhodnocení vzdělávání je několik. 

Model Davida Simmondse – model, který navrhl David Simmonds se skládá ze tří kroků, 

které jsou popsány níže.  

1. Interní validace – zaměřuje se na to, jestli vzdělávací proces dosáhl svých cílů 

zaměřených na změnu chování. Jde o vyhodnocování s cílem posoudit kvalitu 

vzdělávací aktivity. 

2. Externí validace – druhý krok zjišťuje, jestli cíle, které byly zaměřeny na změnu 

chování, byly reálné a zda vyplynuly z přesné identifikace potřeb, které podnik přijal 

při vstupu.  Vyhodnocení posuzuje, jak se zlepšil výkon a dovednosti účastníka 

vzdělávání.  

3. Evaluace – tento krok posuzuje celkovou hodnotu vzdělávacího procesu. Zaměřuje se 

na vyhodnocení dopadu vzdělávání, jeho kvalitu a zvýšení přínosu pro danou 

organizaci. [12] 

Kirkpatrickův model – další model vzdělávání navrhl Donald Kirkpatrick. Jeho model 

k vyhodnocování vzdělávání se skládá ze čtyř úrovní. [2] Model byl později autory Janišovou 

a Křivánkem (2013) doplněn o pátou úroveň – návratnosti investic (ROI). Pátá úroveň může 

být ale použita až po splnění všech předešlých čtyř úrovní Kirkpatrickova modelu. [10] 

1. Úroveň Reakce – zkoumá se spokojenost a reakce účastníků vzdělávání. Organizace 

se snaží zjistit názory účastníků vzdělávání, zda došlo k uspokojení potřeb vzdělávání, 

jestli bylo vzdělávání zábavné, užitečné, ale i třeba názor účastníků na školitele a 

lektory. [2]  
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2. Úroveň Hodnocení poznatků – úkolem této úrovně je zjistit, co všechno se účastníci 

naučili a kolik znalostí a dovedností si osvojili. Měli by k tomu sloužit testy, které 

srovnají znalosti a dovednosti před vzděláváním a po vzdělávání. [2] 

3. Úroveň Hodnocení chování – v této úrovni se hodnotí chování účastníků. Hodností 

se, jak moc se změnilo chování účastníků vzdělávání po návratu na pracoviště, jak 

uplatňují nově získané informace, znalosti a dovednosti při výkonu práce. Ideální je, 

aby toto hodnocení proběhlo jak před vzděláváním, tak po vzdělávání. [2] 

4. Úroveň Hodnocení výsledků – poskytuje základ pro zhodnocení prospěšnosti 

vzdělávání z hlediska nákladů. Cílem je určit přidanou hodnotu pro vzdělávání a 

rozvoj a zjistit, jak významně přispěly ke zvýšení výkonu organizace oproti situaci 

před vzděláváním. [2] 

5. Úroveň ROI – návratnost investic ROI ve vzdělávání. Cílem této úrovně je zjistit, 

jakýje finanční přínos změny, kterou vyvolala vzdělávací akce. [13] 

Metoda návratnosti investice ROI – tento model ukazuje, kolik korun vydělá 

společnosti každá koruna, která je investována do vzdělávání. Výpočet se provádí podle 

vzorce: [13] 

    = přínos ze vzdělání (Kč)− náklady na vzdělání (Kč)  x 100 

náklady na vzdělání (Kč)  

Mezi náklady na vzdělávací akce se řadí osobní náklady jak na lektory, tak samotné 

účastníky, náklady související s ubytováním, dopravou, s analýzou vzdělávacích potřeb, 

náklady na pronájem prostor i techniky, režijní a administrativní náklady spojené se 

vzdělávacím programem nebo také výdaje spojené s realizací výkonu místo účastníka 

vzdělávacího programu. Co se týká přínosů ze vzdělávání, tam řadíme lepší využití 

potenciálu vzdělávaných pracovníků, zvýšení jejich pracovního výkonu, lepší využití zařízení 

a systémů, efektivnější využití zařazení. Dochází také ke zvýšení spokojenosti zákazníků a 

zvýšení kvality produktů. [13] 

Měření efektivnosti vzdělávání je náročnou problematikou, kterou ale mnoho organizací 

neřeší. Je důležité si proto uvědomit, že samotná návratnost investic se většinou projevuje až 

po delší době, kdy se nově získané znalosti a dovednosti ze vzdělávací akce začnou 

projevovat v praxi při odvedené práci. [13] 
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Každý proces vzdělávání má své pro a proti, a vyhodnocování tomu není výjimkou. Níže 

si rozebereme výhody a nevýhody vyhodnocování. [12] 

Výhody vyhodnocování: 

 podporuje efektivitu podnikání, 

 zlepšuje výkonnost a podporuje jak rozvojové, tak osobní funkce, 

 napomáhá při rozhodování o tom, které vzdělávací aktivity zvyšují výkonnost a vedou 

se splnění daných cílů, 

 ukazuje účastníkům, že vzdělávací aktivity nejsou jen k tomu, aby byli uvolněni 

z práce, ale aby měli zodpovědnost za své výsledky, 

 stanovuje, kde je vzdělávání potřeba více a kde naopak méně, 

 podporuje sjednocené jak vzdělávání, tak i jiných pracovních činností, 

 zaměřuje se na dané cíle vzdělávání a na jejich dosažení. [12] 

Nevýhody vyhodnocování: 

 náročné na čas a úsilí, 

 obtížné na získávání potřebných informací, 

 některé přínosy vzdělávání není snadné určit a změřit, 

 vyžaduje spoluúčast všech účastníků vzdělávání – lektorů, managementu i 

vzdělávaných, 

 není lehké oddělit dopady vzdělávání od vlivů způsobených jinou situací 

v podniku.[12] 

 

3.5 Metody vzdělávání 

Metody vzdělávání jsou rozděleny do dvou velkých skupin. Do první skupiny patří 

metody používané ke vzdělávání na pracovišti při výkonu práce. Do druhé skupiny můžeme 

zařadit metody používané ke vzdělávání mimo pracoviště.  

Při volbě metody vzdělávání je dobré, aby byly dosaženy určené cíle vzdělávání. Volba 

vhodné metody k vzdělání může záviset na různých okolnostech. [10] 

3.5.1 Metody používané ke vzdělávání na pracovišti při výkonu práce 

Jedná se o metody, které se využívají na konkrétním pracovním místě, při výkonu 

běžných pracovních povinností. Tyto metody se nazývají také metody „on the job“. Tato 

skupina metod je určena pro vzdělávání zaměstnanců na dělnických pozicích. [10] Mezi 

metody používané ke vzdělávání na pracovišti při výkonu práce patří: 
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Instruktáž při výkonu práce – řadí se k nejjednodušší a nejčastěji používané metodě na 

pracovišti. Jedná se o jednorázový výcvik nového či méně zkušeného zaměstnance, který si 

má pozorováním tento pracovní postup osvojit. Tento zácvik většinou provádí zkušenější 

zaměstnanec nebo nadřízený. Nevýhodou této metody je, že je vhodná jen k zácviku 

jednodušších pracovních postupů. Výhodou je naopak to, že zaučení probíhá rychle. [10] 

Coaching – patří k metodě, která má dlouhodobější charakter. Dochází k sdělování 

poznámek, vysvětlování, instruování a k rozvoji znalostí a dovedností ze strany nadřízeného 

neboli kouče k zaměstnanci. Výhodou této metody je, že umožňuje úzkou spolupráci mezi 

oběma stranami, jak mezi vzdělávaným tak vzdělavatelem. [10] 

Mentoring – metoda podobná coachingu. Rozdíl je v tom, že mentora si zaměstnanec 

může vybrat sám, zatímco kouč mu je přidělen. Mentor se o zaměstnance stará, pomáhá mu v 

kariéře, snaží se ho prosadit, dává mu rady, usměrňuje a stimuluje. Nevýhodou mentoringu je, 

že si zaměstnanec může vybrat špatného mentora. Ale i tak je tato metoda hodnocena lépe než 

coaching. [10] 

Counselling – jedná se o vzájemné konzultování a ovlivňování mezi vzdělavatelem a 

vzdělávaným, kdy se mění jednosměrný vztah na obousměrný. Vzdělávaný může sám 

přicházet s vlastním nápadem a s aktivitou při řešení problémů, díky čemu dochází ke zpětné 

vazbě, která poskytuje podměty k obohacení stylu vedení pracovníků. Tato metoda je řazena 

mezi nejnovější metody formování pracovních schopností. Je zároveň více časově náročná, 

což může narušit běžné pracovní povinnosti. [10] 

Asistování – patří k tradiční a velmi často požívané metodě při formování pracovních 

schopností pracovníka. Metoda je využívaná při manuální práci a při výchově vedoucích 

pracovníků. Ke zkušenému pracovníkovi je přidělen vzdělávaný pracovník, který mu pomáhá 

při plněné úkolů a postupů, které se od něj zároveň učí. Postupně se vzdělávaný pracovník 

osamostatňuje, až dojde k  plnému osvojení pracovních znalostí a dovedností, kdy je 

vzdělávaný pracovník schopen tuto práci vykonávat sám. Výhodou této metody je, že klade 

důraz na praktickou stránku vzdělávání. Naopak nevýhodou je, že může dojít k osvojení 

nepříliš vhodných pracovních návyků. [10] 

Pověření úkolem – jedná se o rozvinutou metodu asistování, popřípadě o její poslední 

závěrečnou část. V této metodě je vzdělávaný pracovník pověřen svým vzdělavatelem splnit 

zadaný úkol, při kterém je sledovaný. Jsou mu poskytnuty všechny nezbytné podmínky a má 
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příslušnou pravomoc. Metoda je uplatňována při formování řídících a vedoucích 

pracovníků.[10] 

Rotace práce – můžeme se setkat také s výrazem cross training. Vzdělávaný pracovník je 

vždy na nějaké období přiřazen na pracovní místo v různých částech společnosti, kde plní 

pracovní úkoly. Výhodou metody je, že vzdělávaný „rotuje“ po společnosti a má možnost si 

vyzkoušet všechny pracovní úkoly, díky čemu má možnost vidět problémy podniku a poznat 

jeho vzájemnou provázanost. Nevýhodou je náročnost z hlediska organizace, proto je nutné 

dbát na přípravu a správné naplánovaní. Metoda je využívaná hlavně při výchově vedoucích 

pracovníků nebo také při seznamování nových absolventů ze škol s organizací. [10] 

Pracovní porady – jsou zařazeny k vhodné metodě formovaní pracovních schopností 

pracovníků. Účastníci pracovních porad jsou seznámeni s problémy a fakty, které se týkají 

nejen jejich pracoviště, ale i celé organizace. Výhodou je, že účastníci porad si vyměňují 

názory a zkušenosti, které se týkají pracovních problémů. Nevýhodou může být problém 

s časovým naplánováním pracovní porady. [10] 

3.5.2 Metody používané ke vzdělávání mimo pracoviště 

Patři sem metody, které se používají ke vzdělávání mimo pracoviště, ať už ve společnosti 

nebo mimo ni. Tyto metody se také nazývají metody „off the job“. Výše uvedená skupina 

metod je spíše vhodná pro vzdělávání zaměstnanců na vedoucích pozicích. [10]Mezi metody 

používané ke vzdělávání mimo pracoviště patří: 

Přednáška – jedná se o metodu zprostředkování faktů, teorie a informací, která ovšem 

neposkytuje účastníkům přednášky mnoho možností jak se do ní zapojit. Pokud ano, tak čas 

pro posluchače je vymezen většinou až ke konci přednášky. Jedná se tedy o jednostranný tok 

informací. Přednáška není náročná na vybavení a je především rychlá, co se týká přenosu 

informací. [10] 

Přednáška spojená s diskuzí – jedná se o metodu, která zprostředkovává výměnu 

znalostí. Účastníci přednášky během debaty získávají nové informace, nápady a jsou 

stimulováni k aktivitě. Oproti oběžné přednášce musí být přednáška s diskuzí lépe 

organizačně zajištěna a musí mít vhodného moderátora, který bude celou diskuzi 

korigovat.[10] 
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Demonstrace – jedná se o praktickou ukázku znalostí a dovedností, která se provádí ve 

vhodných prostorech (pracovní dílny, vývojové pracoviště). Při demonstrování můžeme 

využít trenažéry, počítače, audiovizuální techniku, předvádění pracovních postupů a mnoho 

dalšího. Výhodou je, že účastníci si vyzkouší praktickou dovednost, jak mají dělat svou práci, 

a to bez jakýchkoliv rizik, které by mohly způsobit nějaké škody. [10] 

Případové studie – tato velmi oblíbená a rozšířená metoda se využívá hlavně při 

vzdělávání tvůrčích pracovníků a manažerů. Účastníci vzdělávání řeší jak už skutečné, tak 

smýšlené organizační problémy. Ti problém studují, analyzují a jejich úkolem je zjistit příčinu 

problému a navrhnout řešení tohoto problému. [10] 

Workshop – může se jednat také o skupinové cvičení neboli group exercise. Workshop je 

obdobou případové studie, kdy se praktické problémy řeší komplexně. Vede tak účastníky 

k týmové spolupráci a možnost podělit se o nápady při řešení každodenních pracovních 

problémů a jejich posouzení z mnoha různých hledisek. [10] 

Brainstorming – jedná se o variantu případové studie, kdy je oslovena skupina 

účastníků, a každý z nich navrhne – buď ústně, nebo písemně, způsob řešení zadaného 

problému. Po předložení všech návrhů je otevřena diskuze, kdy se řeší jednotlivé návrhy a 

dává se dohromady jejich ideální kombinace k řešení. Brainstorming podporuje kreativní 

myšlení a přináší nové nápady. [10] 

Simulace – kombinace hraní rolí s ještě větším zaměřením na praxi. Účastníci vzdělávání 

jsou aktivně zapojeni do realistického provádění činnosti s podrobným scénářem, kde mají 

během určité doby učinit potřebná rozhodnutí. Většinou se zde řeší situace, se kterými se 

běžně setkávají pracovníci na vedoucích pozicích. Metoda je účinná hlavně z hlediska 

formování schopností umět se rozhodovat v důležitých situacích a správně vyjednávat. Je 

ovšem velmi náročná na přípravu. [10] 

Hraní rolí – neboli manažerské hry, je metoda zaměřená výhradně na rozvoj praktických 

schopností účastníků, kteří si na sebe berou určitou roli a poznávají tak povahu mezilidských 

vztahů, zájmů a vyjednávání. Účastníci mají scénář, který ale nemá uzavřený konec a zároveň 

mají prostor k jeho dotvoření. Dochází k získávání jisté sociální role a žádoucích vlastností 

především u vedoucích pracovníků. Výhodou této metody je, že učí jednotlivé účastníky 

samostatně myslet, umět reagovat, aktivně se zapojovat a hlavně ovládat své emoce. Příprava 

této aktivity je velmi náročná na přípravu. [10] 
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Assessment centre – nebo také development centre, ale i diagnosticko – výcvikový 

program. Jedná se o vysoce hodnocenou a moderní metodu vhodnou jak k výběru, tak 

vzdělávání manažerů. Účastník vzdělávání řeší různé problémy a zároveň plní mnoho úkolů, 

které jsou každodenní prací manažera. U plnění úkolů a řešení problémů, které jsou většinou 

generovány počítačem, je možné měnit frekvenci úkolů a tím také vytvářet různý stupeň 

stresu. Počítač zároveň vyhodnocuje i výsledek problémů a daná rozhodnutí, a nabízí jejich 

optimální variantu. Při této metodě dochází ke sloučení metody případových studií, hraní rolí 

a simulace. Výsledkem metody je osvojení nejen znalostí, ale hlavně manažerských 

dovedností. Účastníci se naučí hospodařit s časem, učí se překonávat stres a mnoho dalšího, 

co dělá metodu velmi účinnou. Nevýhodou této metody je, že je náročná na samotnou 

přípravu, ale i na technické vybavení. [10] 

Outdoor training – metoda, která se stále více používá při vzdělávání pracovníků. Jde ji 

také označit jakou učení hrou či pohybovými aktivitami. To proto, že se jedná o akce či hry 

spojené se sportovním výkonem zaměřené na manažerské dovednosti. Hledá se optimální 

řešení k zadanému úkolu, zlepšuje se koordinace, správná orientace, komunikace, schopnost 

pracovat v týmu a mnoho dalšího. Samotné vzdělávání může probíhat jak už v tělocvičně, 

speciálně upravené učebně nebo také ve volné přírodě. Úkolem samotné metody je, že se 

manažeři hrají a učí se. Výhodou této metody je, že si manažeři zábavnou formou zdokonalují 

pracovní schopnosti manažerů. Nevýhodou je samotná náročnost přípravy. Jedná se také o 

fyzicky náročný program, který nemusí být tak vhodný například pro starší osoby. [10] 

E – learning – vzdělávání pomocí počítače patří k metodě, která se používá čím dál 

častěji. Jedná se o počítačové vzdělávání online, které probíhá ve virtuálních školících 

místnostech. Vzdělávání probíhá pomocí počítače a počítačových sítí, které vzdělávajícím 

pracovníkům poskytuje velké množství informací, znalostí, možnosti ukázek grafů, 

porovnání, obrázků a mnoho dalšího. Metodu je možné využít jak ke kolektivnímu, tak 

individuálnímu vzdělávání. Mezi nevýhody patří to, že je metoda dost náročná na vybavení, 

protože potřebné vzdělávací programy nejsou nejlevnější, zvláště když jsou dělané speciálně 

pro danou společnost. Naopak jako výhodu můžeme zmínit, že tato metoda vzdělávání 

minimalizuje náklady na cestovné, stravné a ubytování, ale hlavně šetří čas. [10] 
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3.6 Motivace ke vzdělávání 

Motivace zaměstnanců ke vzdělávání patří k významnému prvku vzdělávacího 

procesu.[12] Patří také k základním psychickým procesům, které podceňují jednání a chování 

člověka a zároveň ovlivňuje také jeho výkonnost. [14] 

Cílem organizací je rozvíjet a vytvářet motivační procesy, kvalitní pracovní podmínky ale 

i dobré pracovní prostředí k tomu, aby pracovníci dosahovali těch nejlepších pracovních 

výsledků, které od nich očekává vedení společnosti.[2] Motivování pracovníků patří ke 

klíčovým faktorům úspěchu organizace. [14] 

Když má člověk motivaci, je povzbuzován k činům a úkonům, které ho vedou k dosažení 

a splnění cílů organizace. Motivace je také odvozena od anglických slov need – potřebovat, 

want – chtít a desire – toužit. [11] 

Motivační faktory dělíme na pozitivní a negativní motivaci. Pozitivní motivace se 

zaměřuje na odměnu za lepší výkon. Patří sem faktory morálního ocenění, seberealizace a 

faktor hmotné zainteresovanosti. Do negativní motivace řadíme silové faktory, jako jsou 

faktory existenční nebo faktor strachu, kdy se pracovník bojí, že dojde o pracovní místo. [14] 

 

3.6.1 Typy motivace 

Motivace může probíhat dvěma způsoby. Buď lidé motivují sami sebe k lepším výkonům 

tím, že dělají práci, která je baví a uspokojuje jejich potřeby. Nebo jsou lidé motivování 

prostřednictvím metod, které používá vedení organizace. Motivaci rozdělil Herzberg a kol. 

následovně. [2] 

Vnitřní motivace – obsahuje faktory, které si pracovníci sami vytvářejí. Motivují sami sebe, 

aby se lépe chovali, byli tvořivější, výkonnější a měli lepší výsledky. Mezi tyto faktory 

řadíme především odpovědnost, volnou ruku, možnost rozšiřovat schopnosti a dovednosti, ale 

i zajímavou práci, která nám umožní např. kariérní postup. [2] 

Vnější motivace – je zde zahrnuto vše, co se dělá pro lidi, aby byli motivovaní. Patří sem 

odměny, jako je osobní pochvala, kariérní postup, pracovní jistota nebo navýšení platu. 

Řadíme zde i tresty, to je např. kritika, snížení platu nebo disciplinární řízení.[2] 

3.6.2 Proces motivace 

Jedná se o model, který se vztahuje k potřebám a ukazuje nám, že motivace začíná, když 

mimovolně nebo vědomě zjistíme, že došlo k neuspokojení potřeb. Tyto potřeby tvoří touhu 

něco získat a něčeho dosáhnout. Proto se stanovují cíle, které by měli tyto potřeby uspokojit. 
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Jakmile je dosáhnuto stanoveného cíle a je uspokojena potřeba, je velice pravděpodobné, že 

se to bude opakovat v budoucnu. Pokud ale není dosaženo stanoveného cíle, je reálné, že se 

tyto kroky už příště opakovat nebudou. [1]  

Obr. 3.4 - Proces motivace 

 

Zdroj: [2] 

 

3.6.3 Teorie motivace 

Proces motivace se opírá o řadu teorií motivace, které se snaží vysvětlit, co to přesně 

motivace je. Teorií motivace je hned několik. Ty se během jejich rozvoje postupně 

rozšiřovaly.  Přehled nejpoužívanějších teorií motivace je uveden níže. [1] 

Teorie instrumentalisty – opírá se o tvrzení, že tresty a odměny slouží jako nástroj, který 

zabezpečuje, aby se lidé chovali žádoucím způsobem. Hlavním představitelem je teoretik 

Taylor, který tvrdil, že když budeme dělat jednu věc, povede to k věci druhé. Lidé budou 

motivováni tehdy, když odměny a tresty budou spojeny přímo a jejich výkonem. [2] 

Teorie potřeb zaměřené na obsah – tato teorie tvrdí, že motivací podnikáme jednotlivé 

kroky k uspokojení potřeb a k určení hlavních potřeb, které ovlivňují chování. Bývá 

označována také jako teorie potřeb. Hlavní autoři této teorie byli Maslow, Alderfer 

(Alderferova teorie motivačních potřeb ERG) a McClelland (McClellandova teorie získaných 

potřeb). [14] Maslowova pyramida potřeb patří k nejznámější a nejvíce vlivné teorii motivace. 

[1] Obsahuje hierarchii pěti potřeb – fyziologických potřeb, potřeb jistoty a bezpečí, potřeb 

sociálních, potřeby úcty a uznání a poslední potřebu seberealizace.  

Patří sem i Herzbergova teorie dvou faktorů. Ta se zaměřuje na dvě skupiny faktorů. 

Jedna skupina se zaměřuje na faktory, které souvisí s prací (např. uznání, úspěch). A druhá se 

skupina se zaměřuje na faktory, které jsou mimo práci (např. mzda, pracovní podmínky). [2] 

https://managementmania.com/cs/alderferova-teorie-motivacnich-potreb
https://managementmania.com/cs/mcclellandova-teorie-ziskanych-potreb
https://managementmania.com/cs/mcclellandova-teorie-ziskanych-potreb
https://managementmania.com/cs/maslowova-pyramida-potreb
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Teorie zaměřené na proces – se zaměřují na psychologické procesy, které ovlivňují 

motivaci a zároveň jsou spojeny s očekáváním a vnímáním spravedlnosti. [2] Jsou zde 

zahrnuty expirační teorie, teorie cíle a teorie spravedlnosti. [1] Hlavní představitel expirační 

teorie byl Vroom a představitelem teorie spravedlnosti byl Adams. Vroomova teorie 

očekávání ukazuje, jakými třemi přesvědčeními je ovlivněna motivace a výkon. [2] Je to 

předsvědčení o přitažlivosti cíle, přesvědčení o tom, že se budeme konat daným způsobem, a 

také přesvědčení o tom, že se tak budeme umět chovat. [15] Adamsova teorie spravedlnosti 

motivuje lidi hlavně tehdy, když se k nim vedení chová slušně a spravedlivě. [2] 

 

3.7 Vlivy a trendy ve vzdělávání 

Vzdělávání patří k nekončícímu procesu, co se týká získávání vědomostí a dovednosti 

zaměstnanců. Je důležité se zajímat o to, co nového se v oblasti vzdělávání děje. Organizace 

pociťující větší tlak na rozvoj a vzdělávání jejich zaměstnanců, a to hlavně tím, aby přispěli 

ke zvýšení výkonnosti, efektivnosti a kvality organizace. Je to i jistá investice do budoucna, 

která v posledních letech podléhá mnoha trendům a vlivům. [8] 

Mezi největší trendy, které v poslední době ovlivnily chápání rozvoje lidských zdrojů, 

patří bezesporu talent management a knowledge management. Mezi další trendy, které patří 

hlavně ke vzdělávání, řadíme just – in time ve vzdělávání, standardizované kurzy, on – line 

nákupy, trend od „kusovek“ k celostnímu přístupu s vlivem on – the – job tréninků, ale i trend 

s důrazem na diferenciaci a zakázkové řešení. Níže si popíšeme jednotlivé trendy. [8] 

Talent management – patří k nástrojům řízení kvality zvolených lidí a je příležitostí, 

díky které roste možnost uplatnit a zvýšit své postavení ve společnosti. Patří také k 

významným zdrojům konkurenční výhody, která je důležitá hlavně ve společnostech, kde jsou 

znalosti brány jako priorita. Talent management si můžeme splést s odbornou přípravou nebo 

také s adaptačním procesem. Rozdíl je v tom, že odborná příprava se zaměřuje hlavně na to, 

aby byl člověk schopný co nejrychleji a nejefektivněji zastávat přidělenou pozici. Adaptační 

proces je zase zaměřený na všechny nové pracovníky, kteří nastupují do společnosti. Oproti 

tomu talent management pracuje s větším spektrem, jak už tím odborným, tak hlavně 

časovým. [8] 

Knowledge management – nebo také znalostní management. Výjimečně se můžeme ale 

také setkat i s výrazy „řízení znalostí“ nebo „správa znalostí“. [5] „Knowledge management se 

zabývá generováním, šířením, konzervováním a revizí společné odbornosti.“ (Hroník, 2007). 

https://managementmania.com/cs/vroomova-teorie-ocekavani
https://managementmania.com/cs/vroomova-teorie-ocekavani
https://managementmania.com/cs/adamsova-teorie-spravedlnosti
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Základy znalostního managementu sahají do mnoha oborů, např. do ekonomie, psychologie 

nebo do informatiky. [3] Knowledge management se také řadí do oblasti řízení lidských 

zdrojů. Aby byla práce manažerů efektivní, musí být připraveni na řízení znalostních a 

lidských zdrojů, musí znát potřebné postupy, metody a cíle. K tomu je potřeba základní 

genealogický model znalostí, který se skládá ze čtyř základních pojmů a ukazuje směr, kterým 

by se měla řídit každá organizace. Mezi tyto pojmy patří data, informace, znalosti a 

způsobilosti. Data patří k něčemu, co je kolem nás a co vnímáme našimi smysly. [8] 

Informace vyvolávají v lidech myšlenky, které mají pro ně význam a vzbuzují v nich nutkání, 

které je nutí porovnávat dané informace s těmi minulými. Znalosti jsou bohatší než informace 

a data, které jsou známy z minulosti. Umožňují zároveň udělat určité rozhodnutí. [6] 

Způsobilosti patří k souhrnu dovedností a znalostí, které se aplikují při samotné činnosti. [8] 

Just – in – time ve vzdělávání – jedná se o typ kurzu, který přichází v pravý čas. [2] 

Tento kurz probíhá zpravidla těsně před započetím nějakého projektu nebo zahájením 

pracovní činnosti. Just – in – time je protikladem učení se do zásoby. Organizace nechtějí mít 

skoro žádné zásoby. Kurzy se ve firmě rozdělují na zakázkové a standardní. Zakázkové kurzy 

se neopakují a používají se jak reaktivně – založené na něčem, tak proaktivně – doplnění toho, 

co jsme se už dříve naučili a doladění potřebných informací. Oproti tomu kurzy standardní se 

výrazně zužují, učí se jen to, co je nezbytně nutné, a jsou součástí tréninkových katalogů.  

Reaktivní přístup u obou forem kurzů je součástí systému vzdělávání. [8] 

Standardizované kurzy – tyto kurzy se orientují na získání základních dovedností a 

znalostí, kdy jejich nedostatek může vést ke snížení celkové výkonnosti. Díky těmto kurzům 

se vytváří standard znalostí, který se poskytuje všem lidem v organizaci. Kurzy mohou mít 

podobu buď katalogových nebo e – learningových kurzů. Katalogové kurzy tvoří 

standardizovaná (přesně stanovené principy a zásady) řešení do zásoby. Podstatné je, aby 

katalogové kurzy poskytly lidem potřebné základní znalosti a dovednosti. Tyto kurzy se ještě 

člení na odborné kurzy, IT školení, školení povinné ze zákona nebo jazykové školení a 

probíhají buď v e – learningové nebo prezenční formě. E – learningové kurzy představují 

standardizované vzdělávání, kdy se každému vzdělávanému dostává úplně stejně sdělení 

informací. [8] 

On – line nákup – jedná se o nákupy, které probíhají pomocí internetových aukcí. Firmy 

tímto způsobem mohou nakupovat různý materiál, služby, ale i vzdělávací kurzy. Záleží už 

jen na organizaci, jaké má požadavky např. na cenu, program vzdělávacího kurzu nebo třeba 
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na lektora, který školení povede. Pro organizaci má tento typ nákupu jednu velkou výhodu, a 

to, že dokáže výrazně snížit cenu školení. [8]   

Od „kusovek“ k celostnímu přístupu – tento trend je charakterizován jako vývoj od 

vzdělávání k učení se. Středem pozornosti je vzdělávaný jedinec – „kusovka“, kdy se jako 

jediný zúčastní vzdělávání, a pak o tomto vzdělávání informuje celou firmu. Dochází tak 

k učení všech, beztoho, aniž by se zúčastnili nějaké vzdělávání a školení.[8] 

Důraz na diferenciaci – v oblasti vzdělávání je diferenciace uplatňována jako motivační 

nástroj. Bez diferenciace je nemožné zvyšovat efektivitu a výkonnost. [8] 
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4 Charakteristika vybrané organizace 

Pro zpracování praktické části diplomové práce byla vybrána železárenská a hutnická 

společnost Z – Group Steel Holding, a.s. Pod holding patří čtyři výrobní závody, a to 

Válcovny trub Chomutov, Železárny Hrádek, Železárny Chomutov a Železárny 

Veselí. Praktická část bude zaměřena na Železárny Veselí, které sídlí ve Veselí nad Moravou. 

[17] 

Obr. 4.1 - Logo společnosti Z - Group Steel Holding, a.s. 

 

 

Obr. 4.2 - Logo společnosti Železárny Veselí 

 

Obchodní jméno společnosti: Z - Group Steel Holding, a.s. 

Zapsaná: u KS v Brně, oddíl B 428  

Identifikační číslo: 00011380 

Den zápisu: 27. března 1991  

Právní forma: akciová společnost  

Základní kapitál: 960 029 000 Kč 

Informace, které jsou obsažené v diplomové práci, jsou jak z veřejně dostupných 

především internetových, zdrojů, tak z interních zdrojů společnosti. Do interních zdrojů 

společnosti jsou zahrnuty výroční zprávy společnosti, směrnice a interní dokumenty, které mi 

byly poskytnuty panem Miroslavem Bartošíkem.  

 

4.1 Historie společnosti 

Výstavba podniku Železárny Veselí, a.s. započala v roce 1960 vybudováním závodu 

na výrobu tažené oceli. O šest let později, tedy v roce 1966, začala samotná výroba. Začalo 

se také s výrobou tažených trubek a profilů, vyráběly se svařované trubky nebo uzavřené 

tenkostěnné profily. Společnost se ale neustále zdokonalovala, proto se ji také v roce 1972 
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podařilo zavést výrobu žárového zinkování. Rozšířilo se také množství svařovacích linek. 

V roce 1976 byl pak podnik ustanoven samostatným podnikem pod názvem Železárny Veselí 

nad Moravou. Tím začala celá řada celá modernizací a budování nových technologických 

systémů. Společnost se tak mohla uplatnit při výrobě s nejnovější technologií, ale také u 

výrobků, které jsou náročnější na výrobu. V roce 1991 se pak železárny ze státního podniku 

transformovali na akciovou společnost. Významný byl pro společnost i rok 1993, kdy byl 

vybudován systém jakosti dle normy ISO 9001. Je potřeba také zmínit, že v letech 1994 – 

1995 byl dokončen proces privatizace a následně došlo k převzetí výrobků firmou 

ČMOVS,a.s. a pak také Ferromet, a.s. Nyní patří Železárny Veselí, a.s. pod sdružení skupiny 

Z-Group Steel Holding, a.s., která patří k jednomu z největších českých hutnických a 

železárenským podniků. [17] 

 

4.2 Předmět podnikání 

Z - Group Steel Holding, a.s. je úspěšným pokračovatelem s dlouholetou tradicí v oblasti 

hutnické a železárenské výroby. Produkty, které vyrábí společnost Z - Group Steel 

Holding,a.s. zaujímají významné postavení na celosvětovém trhu s ocelovými výrobky.   

Široký výběr vyprodukovaných výrobků má uplatnění v celé řadě odvětví. Mezi ty 

nejdůležitější můžeme zmínit automobilový průmysl, stavebnictví (při výrobě dopravních 

značek, ale i konstrukcí a lešení), odvětví vodárenství a plynárenství (při budování rozvodů 

pro plyn a vodu), ale i výroba nábytku nebo strojního zařízení (např. zábradlí, rámy) 

Všechny produkty, které společnost vyrábí, splňují systém managementu kvality dle 

požadovaných českých, ruských, evropských, ale i amerických norem. Společnost je také 

nositelem mnoha jak systémových, tak produktových certifikátů. Ze systémového certifikátu 

můžeme zmínit např. ČSN EN ISO 9001:2008 a do produktových certifikátů je zařazen 

certifikát PED 97 – 23 AD2000 W0, DVGW, EN10219, CE 0045 CPD 0940 A EN 10255. 

Tyto výrobky jsou pak exportovány do více jak 45 zemí z celého světa, kde mají své 

odběratele hlavně v oblasti energetiky, stavebnictví, strojírenství nebo také v automobilovém 

a chemickém průmyslu. 

V Železárnách ve Veselí nad Moravou se vyrábí ve dvou divizích. Ta první je divize       

D 1 – Tažírna trub a druhá divize D 2 – Svařovna trub a pozinkovna.  

Mezi hlavní produkty, které společnost v těchto dvou divizích vyrábí a zpracovává, patří 

ocelové trubky, ocelové trubky podílně svařované a různé druhy speciálních profilů. Níže si 

jednotlivé výrobky rozebereme podrobněji.  
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 Ocelové trubky – do ocelových trubek jsou řazeny přesné svařované trubky se 

zvýšenou přesností, přesné svařované – tažené, trubky bezešvé pro vstřikování nebo i 

trubky přesné svařované, kalibrované za studena. 

 Ocelové trubky podélně svařované – mezi podélně svařované trubky patří trubky 

hladké, přesné a závitové. 

 Speciální profily – mezi speciální profily jsou řazeny tenkostěnné ocelové profily 

uzavřené (obdélníkové, čtvercové nebo také speciální dle požadavků zákazníka) a 

tenkostěnné profily uzavřené svařované (obdélníkové, čtvercové, tažené obdélníkové, 

tažené čtvercové a speciální tažené oválné). 

Kromě výroby těchto produktů se společnost zabývá i dalšími prácemi, jako je tlakování, 

frézování, žárové zinkování, tepelné zpracování, konzervace a moření, ale i servis. [16] 

Obr. 4.3 - Speciální profily 

 

Zdroj: [16] 

Obr. 4.4 – Tyče 

 

Zdroj: [16] 
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Obr. 4.5 – Trubky 

  

Zdroj: [16] 

 

4.3 Hodnoty společnosti  

K hlavním prioritám společnosti patří hlavně to, že se svým neustálým zlepšováním 

kvality jakosti a jednotlivých procesů, snaží dosáhnout trvalé stability a důvěry jak u svých 

dodavatelů, tak u svých zaměstnanců. V podniku dochází k neustálým změnám, díky kterým 

se investuje do nové techniky a technologie a do mnoha dalších věcí, co dělá společnost tak 

úspěšnou.  

Společnost je hrdá také na svou dlouholetou tradici, kterou se snaží stále udržovat. 

K tomu společnosti napomáhá hlavně to, že se svým zákazníkům pokouší splnit každé jejich 

přání a snaží se jim vyjít vždy vstříc.  

Společnost nezapomíná ani na své zaměstnance, kteří jsou pro společnost velmi důležití. 

Každý zaměstnanec je seznámen s posláním společnosti a zná svou roli při plnění cílů ve 

svém pracovním týmu. Tím se společnost snaží ctít také zásady týmové spolupráce a otevřené 

komunikace. Váží si jejich loajality a zároveň se snaží oceňovat jejich iniciativu. Svým 

zaměstnancům nabízí také neustálý rozvoj ve všech úrovních a zvyšování jejich kvalifikace a 

výkonnosti. Rozvoj zároveň zvyšuje kvalitu a profesionalitu poskytovaných výrobků a služeb. 

Snaží se jim také zlepšovat pracovní podmínky a pracovní prostředí. Společnost se také 

aktivně zapojuje k preventivnímu přístupu zlepšování ochrany životního prostředí a 

respektuje ekologické normy.  

 

4.4 Organizační struktura společnosti 

Mezi hlavní rozhodující orgán společnosti patří valná hromada. Dále také dozorčí rada a 

představenstvo. To se pak dělí na jednotlivé úseky a divize. Mezi ty nejdůležitější úseky 

můžeme zmínit dopravu, energetiku, nákup, úsek řízení jakosti a kvality ale i ekonomický 

úsek. Co se týká divizí, jedná se o divize železárny Veselí, Hrádek, Chrudim a válcovny 

Chrudim. Organizační struktura společnosti Z-Group Steel Holding, a.s. je následující: 
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VALNÁ HROMADA 

Obr. 4.6 - Organizační struktura společnosti 

 

                        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních dokumentů společnosti  
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4.5 Finanční situace společnosti  

V níže uvedené tabulce 4.1 jsou obsaženy informace o vývoji tržeb společnosti Z-Group 

Steel Holding, a.s. za období v letech 2010 až 2014.  

Tab. 4.1 - Vývoj tržeb společnosti v letech 20010 - 2014 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 

Tržby (v mil. Kč) 6 431 3 271 3 319 2 613  2 285 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních dokumentů společnosti  

Celkové tržby dosáhly v roce 2010 hodnoty 6 430 773 tis. Kč. V grafu č.4.1  jde vidět, že 

je to oproti nadcházejícím rokům výrazný růst. I přesto, že se společnost stále vyrovnávala 

s dopady světové hospodářské krize, jsou takto vysoké tržby především proto, že byly 

dobudovány solární elektrárny a následně je společnost předala svým novým provozovatelům.  

Obrovský pokles nastal v roce 2011, kdy celkové tržby dosáhly hodnoty 3 270 540 tis. Kč, a 

tím oproti roku 2010 klesly o více jak tři miliardy Kč. Tento skok má za následek dobudování 

solárních elektráren a předání jejím provozovatelům, co už je zmiňováno výše, ale i ztráta 

dynamiky ve vývoji české ekonomiky. Aby se podařilo tržby pro další roky zvyšovat, 

zaměřila se společnost hlavně na větší ziskovost prodeje, na zvýšení objemu zakázek, ale i na 

hospodárnost výroby. Tím měla společnost na mysli hlavně snížení nákladovosti výroby. I 

přes to, že ve vývoji české ekonomiky docházelo ke stagnaci, tato strategie se společnosti 

oplatila a tržby v roce 2012 vzrostly o 48,7 mil. Kč. Celkové tržby tak v roce 2012 dosáhly 

hodnoty 3 319 192 tis. Kč. Určitý podíl na větších tržbách měla i dodávka součástek pro 

solární elektrárny. Společnost se snaží zaměřovat především na svou hlavní činnost, a to 

výrobu hutních výrobků a k zajišťování servisních a dopravních služeb. Prioritou je také 

zvýšení množství zakázek a získání nových zákazníků. Ty se společnosti daří získat hlavně 

v zahraničí, kdy se výroba orientuje stále více na export. Svou produkci společnost vyváží do 

zemí celého světa.  

V roce 2013 došlo ale opět k propadu tržeb, a to oproti roku 2012 o více než 706 mil. Kč., 

což je o 21,3 % méně než v toce 2012. Nižší celkové tržby, které činily 2 613 mil. Kč, jsou 

hlavně z důvodu snížení zakázek. To má za následek především světová ekonomická krize, 

ale i pokles průmyslové výroby. Ani rok 2014 nebyl pro společnost příznivý. Tady klesly 

celkové tržby o dalších 328 mil. Kč. Tuto ztrátu ovlivnila rozsáhlá havárie v chomutovských 

válcovnách trub, kde se na více jak tři měsíce zastavila výroba. Zároveň došlo k celkovému 

snížení produkce a tržby tak v roce 2014 klesly o více jak 12,55 %.  
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Graf 4.1 - Vývoj tržeb v mil. Kč 
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Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních dokumentů společnosti  
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5 Analýza systému vzdělávání a rozvoje zaměstnanců v organizaci    

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců patří k nejdůležitějším faktorům, které mohou zvýšit 

produktivitu a kvalitu, ale i konkurenceschopnost společnosti. Společnost Z-Group Steel 

Holding, a.s. proto klade na vzdělávání a rozvoj svých zaměstnanců velký důraz.  

Níže uvedená kapitola se zabývá podrobnou analýzou lidských zdrojů v této společnosti a 

zároveň systémem vzdělávání, který ve společnosti momentálně funguje.   

 

5.1 Analýza lidských zdrojů ve společnosti Z-Group Steel Holding, a.s. 

Společnost ve výrobním závodě ve Veselí nad Moravou (divize D1 a D2) vykazovala 

při posledním zjišťovaném údaji o průměrném počtu zaměstnanců hodnotu čítající 163 

zaměstnanců. Tento údaj je platný k 30. květnu 2015. Níže je uvedena tabulka (Tab. 5.1), kde 

jsou zaznamenány hodnoty s průměrným počtem zaměstnanců od roku 2011. Vše je 

znázorněno i graficky (Graf 5.1.).  

Tab. 5.1 - Vývoj průměrného počtu zaměstnanců 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 

Průměrný počet zaměstnanců 188 181 180 165  163 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních dokumentů společnosti  

V grafu 5.1 je vidět, že průměrný počet zaměstnanců v roce 2012 klesl oproti roku 2011 o 

7 zaměstnanců. Tito zaměstnanci tvoří průměrný pokles o více než 4 %. V roce 2013 došlo ve 

společnosti opět k poklesu zaměstnanců, tento rozdíl není ale nijak výrazný, roční průměr se 

snížil o 1 zaměstnance. Další pokles následoval i v roce 2014. Tady byl ale pokles o něco 

výraznější oproti předešlému roku. Oproti roku 2013 se v roce 2014 snížil počet zaměstnanců 

o 15 (9 %) a celkový počet průměrných zaměstnanců tak činil 165 zaměstnanců. Ani rok 2015 

není zatím výjimkou. Ke konci měsíci května měla společnost ve výrobním závodě ve Veselí 

nad Moravou 163 zaměstnanců. Oproti roku 2014 je to o 2 zaměstnance méně. 

Tento neustále se měnící průměrný stav zaměstnanců je jak už z výše zmiňovaného 

důsledku celosvětové ekonomické krize, tak např. z důvodu interních změn, které ve 

společnosti proběhly.  
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Graf 5.1 – Vývoj průměrného počtu zaměstnanců 
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Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních dokumentů společnosti  

 

5.2 Systém vzdělávání a rozvoje zaměstnanců 

Systém vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, jak už těch stálých, tak těch nových, je řízen 

zpravidla podnikovou směrnicí, která obsahuje všechny postupy a povinnosti, které jsou 

potřebné při provádění školení.  

 

5.2.1 Přehled školení 

 V této kapitole jsou popsány podrobněji jednotlivé druhy školení, které ve společnosti 

probíhají.  

Vstupní školení – jedná se o prvotní školení, které provádí osoba, zpravidla personalista, 

která je pověřená personálními záležitostmi firmy. Školený zaměstnanec na tomto školení 

získá základní informace o společnosti, o politice kvality, o výrobních programech, ale i o 

přístupu společnosti k životnímu prostředí.  

Vstupní školení BOZP – školení pracovníků k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci (dále jen BOZP) je základním školením, kterým musí projít každý nově přijatý 

zaměstnanec nastupující do společnosti. Zaměstnanec je povinen toto školení absolvovat 

v den vzniku pracovního poměru a hlavně před vstupem na své pracoviště. Jedná se o školení, 

které prokazatelně seznámí zaměstnance s právními a ostatními předpisy k správnému 

zajištění BOZP.  
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Toto školení dělá většinou osoba, která je odborně způsobilá v BOZP nebo zaškolený 

zaměstnanec, a to dle vypracované osnovy. Jeho povinností je pak po tomto proškolení udělat 

záznam.  

Vstupní školení BOZP na pracovišti – jedná se o vstupní školení, které zaměstnance 

seznámí s konkrétními úkoly a podmínkami na svém pracovišti. Bez tohoto školení nesmí být 

zaměstnanec pověřen žádnou pracovní činností – nesmí jít ke stroji, ani k žádnému jinému 

zařízení. Toto školení provádí vedoucí zaměstnance, který má daný úsek pracoviště na starost, 

a to dle osnovy. Osnovu k provedení vstupního školení na pracovišti zpracovává vedoucí 

zaměstnanec s osobou odborně způsobilou v BOZP. Poté musí být osnova schválena 

vedoucím zaměstnancem daného provozu. Opět je povinností školitele provést o školení 

záznam, aby bylo prokazatelné, že školení proběhlo. To je potřeba např. hlavně v případě, že 

se stane pracovní úraz.  

Praktický zácvik – jedná se o praktické získání a osvojení znalostí o bezpečnosti práce 

na stroji, výrobním zařízení nebo technologii výroby. Praktický zácvik provádí zacvičující 

zaměstnanec. Důležitá je také doba praktického zácviku. Tu určuje nadřízený a to na základě 

toho, kolik má vzdělávaný zaměstnanec např. praxe, zkušeností, záleží také na náročnosti 

dané práce, složitosti prováděných úkolů. Při zácviku je vhodné věnovat zaškolujícím 

pracovníkům zvýšenou pozornost. Při ukončení pracovního zácviku jsou pak ověřovány jak 

teoretické, tak praktické znalosti a dovednosti. To provádí daný vedoucí zaměstnanec, který 

pak podle výsledků určí, zda je zaměstnanec vhodný k samostatnému výkonu práce na 

pracovišti.  

Opakovací školení – opakovací školením je myšleno opakování již předem nabytých 

znalostí, vědomostí a pokynů pro daná pracoviště, ale zároveň i doplnění nových potřebných 

znalostí. Toto školení provádí opět vedoucí zaměstnanec dle předem schválené osnovy a 

účastní se ho všichni zaměstnanci. I u opakovacího školení musí výt proveden záznam, který 

dokazuje, že bylo školení provedeno.  

Školení vedoucích zaměstnanců – toto školení se týká nově jmenovaných zaměstnanců, 

kteří nastupují na vedoucí pozice. Provádí se ve lhůtách, které určuje zaměstnavatel a samotné 

školení vedoucích zaměstnanců musí být absolvováno do 3 měsíců od nástupu na novou 

vedoucí pozici.  



41 

 

Speciální a odborná školení – jedná se o školení, které vyžadují zvláštní odbornou 

způsobilost školitele. Tyto školení jsou potřeba u vybraných profesí, kterou je např. obsluha 

tlakových nádob, jeřábníci, vazači, svářeči, řidiči, aj. Toto školení zaměstnancům zajišťuje 

jejich vedoucí zaměstnance. To jak se školení často opakuje, je stanoveno dle zákona, nebo ho 

v určitých případech určuje zaměstnavatel. Opět je školení řízeno dle osnovy, kterou 

vypracovává školitel – osoba s odbornou způsobilostí provádět toto školení.  

 Mimořádné školení – už slovo mimořádně napovídá, že se bude jednat o školení, které 

se dělá výjimečně a neobvykle. Mimořádné školení v této společnosti znamená, že probíhá 

hlavně při změně pracovních úkolů, při zavedení nebo při změně nové technologie, při změně 

pracovních prostředků. Může být prováděno ale i při zvýšené úrazovosti, při změně situace na 

pracovišti – třeba při rekonstrukci, nebo když dojde ke sloučení dvou organizací. Provádí se 

také před výkonem práce, která je obzvlášť nebezpečná. Mimořádné školení provádí odborně 

způsobilá osoba v BOZP, případně vedoucí zaměstnanec, opět dle předem schválené a 

stanovené osnovy.   

Poučení po pracovním úrazu – pokud zaměstnanec utrpí na pracovišti pracovní úraz, 

musí být po návratu na pracoviště (po ošetření, po ukončení pracovní neschopnosti) poučen 

znovu i o BOZP na pracovišti s důrazem na okolnosti daného úrazu a s navrhnutým 

opatřením. Toto školení dělá vedoucí zaměstnanec a jeho povinností je provést Záznam o 

úrazu a to i v rámci opakovaného školení BOZP.  

 Školení cizinců – co se týká školení pro cizince, tak pro ně platí stejná pravidla jako pro 

stálé zaměstnance. Pokud ovšem nemluví cizinec dostatečně česky a nerozumí určitým 

věcem, je potřeba, aby při školení byl k dispozici tlumočník, který mu pomůže případné 

nesrovnalosti vysvětlit a přeložit. Povinností zaměstnavatele je, aby tohoto tlumočníka zajistil 

vedoucí zaměstnanec, který je tímto školením pověřen. Ten musí také zajistit, aby byla 

přeložena osnova školení, ale i záznam o školení, a to v mateřském jazyce proškolovaného 

cizince.   

Bezpečností poučení cizích osob – jako cizí osoby jsou zde myšleni lidé, kteří dojdou do 

společnosti např. na návštěvu, obchodní jednání nebo na exkurzi. O bezpečnostním poučení 

jsou lidé informování od osoby, která tuto návštěvu sjednala. Jsou o tom také informování 

prostřednictvím různých informačních a bezpečnostních tabulek, které jsou umístěny na 

viditelných místech společnosti.  
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Individuální školení a semináře pro THZ – individuální školení a semináře jsou 

zaměřené hlavně pro technicko – hospodářské zaměstnance (dále jen THZ), kteří pro svůj 

pracovní výkon potřebuji speciální školení a semináře zaměřené pro své pracovní zařazení. 

Když žadatel o školení uzná za vhodné, že potřebuje absolvovat určitý typ školení či 

semináře, předloží svému nadřízenému vnitropodnikovou objednávku včetně nabídky (ta by 

měla zahrnovat jak obsah a průběh semináře, tak cenu semináře) k následnému odsouhlasení. 

 

5.2.2 Organizace školení a kurzů 

Organizace a plán školení sestavuje personalista ve spolupráci s referentem pro BOZP. 

Jednotlivé plány jsou sestavovány jednou za půl roku. Jednou za půl roku je to z toho důvodu, 

aby se do plánování školení na další půlrok mohly zapracovat připomínky nebo nerealizované 

vzdělávací akce z minulého pololetí.  

Požadavky na školení odevzdávají vedoucí jednotlivých oddělení na personální oddělení 

do 15. října předchozího roku a do 31. května každého roku. Personální oddělení je pak ve 

spolupráci s referentem pro BOZP do 30. prosince sestavit plán školení a kurzů na první 

pololetí.  

Personální útvar sbírá různé nabídky od externích firem a následně je dává jednotlivých 

vedoucích divizí dle školení. Následně o nabídce školení informuje vedoucí podřízené 

zaměstnance s nabídkou na vzdělávací akci. Přihlášku k vzdělávací akci, kterou provádí 

externí firma, odesílá pověřená osoba z personálního útvaru. To vše ale až po odsouhlasení 

ředitelem závodu a následném schválení finančních prostředků pro absolvování daného 

školení nebo kurzu.  

Toto hodnocení provádí zaměstnanci po skončení školení či kurzu, kdy vyplňují Anketní 

lístek, více v Příloha 5.1 - Anketní lístek. Zaměstnanci v anketním lístku hodnotí práci 

lektora, průběh školení nebo program školení. Toto hodnocení slouží personálnímu útvaru při 

dalším výběru lektora a k další spolupráci s dodavateli. 

Výběr lektora – pokud nemá společnost k dispozici své zaměstnance, kteří jsou schopni 

zajistit daný druh školení, tak vybírá mezi externími lektory. Tyto externí lektory vybírá 

personální útvar společně s referentem pro BOZP. Po výběru nejvhodnějšího lektora vystaví 

personální útvar objednávku. Povinností externího lektora je zpracovat osnovu školení a 

zodpovídat za to, aby byl průběh školení efektivní. Po ukončení školení musí odevzdat 

protokol o školení a prezenční listinu. 
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Rozsah a délka školení – rozsah a délka školení závisí především na pracovním zařazení 

daného zaměstnance. Je také podstatné brát ohled na získanou praxi nebo na schopnost 

získávat požadované vědomosti. Každé školení má proto zpracovanou svoji osnovu, která pak 

určuje rozsah školení a navazuje také na nové legislativní podmínky, nové poznatky týkající 

se BOZP nebo změny technologie.  

Doklady o školeních – jakékoliv školení, které zaměstnanec absolvuje, musí být 

zaznamenáno na kartě zaměstnance. Doklad o školení se skládá z již zmiňované osnovy 

školení a záznamu (jak v kartě zaměstnance, tak v prezenční listině – Příloha 5.2 - Prezenční 

listina, kde musí být uvedeno následující: 

 druh školení, 

 datum konání školení, 

 osnova, podle které se školení provádělo, 

 způsob, jakým byly ověřeny získané znalosti a jeho výsledek, 

 jméno a podpis školené osoby – zaměstnance, 

 jméno a podpis školitele a jeho způsobilost ke školení. 

Záznam o tomto školení vystavuje školitel. Co se týká karty zaměstnance, tu vystavuje 

bezpečností technik – referent BOZP. Povinností vedoucího zaměstnance je pak evidovat 

každé školení. 

Ověřování a přezkoušení znalostí – samotné přezkoušení a ověření získaných znalostí je 

důležitou zpětnou vazbou, jak pro zaměstnance, tak hlavně pro zaměstnavatele, aby se zjistilo, 

zda bylo dané školení účinné. Ve společnosti se provádí ověřování a přezkoušení znalostí 

zpětnými dotazy k danému školení – pohovorem, nebo také písemným testem – ten sestavuje 

školitel. Touto zpětnou vazbou si školitel ověří, jak moc si proškolení zaměstnanci osvojili 

nové znalosti a vědomosti. Každý školitel daného odborného školení si určí způsob, jakým se 

budou zkoušet a ověřovat získané znalosti. Povinností účastníka je také po skončení školení 

vyplnit dotazník, kde zhodnotí jak účinnost a efektivitu školení (Příloha 5.3 - Hodnocení 

účinnosti a efektivity školení), tak účinnost a efektivitu lektorů (Příloha 5.4 - Hodnocení 

účinnosti a efektivity lektorů). Hodnocení účinnosti a efektivity lektorů se provádí jednou za 

rok. 
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5.2.3 Vyhodnocení plánu vzdělávání 

Plán vzdělávání je ve společnosti nastaven vždy na půl roku dopředu. Je to hlavně proto, 

aby se do dalšího půlroku mohly zapracovat připomínky nebo neuskutečněné vzdělávací akce 

z minulého půlroku. Plán školení a kurzů se sestavuje na základě písemných požadavků. 

Vyhodnocení vzdělávání probíhá po každém půlroku. Tedy začátkem měsíce července a 

pak na začátku roku, kdy se hodnotí předešlý půlrok. Toto vyhodnocení provádí personální 

úsek vyhodnocení vzdělávání plánu, včetně provedených změn.  

Společnost má vlastního zaměstnance, který se zabývá školením pro BOZP a dalším 

vzděláváním. V příloze č. 5.5 (Příloha 5.5 - Lhůty školení) jsou uvedeny všechny typy 

školení, které ve společnosti probíhají. Příloha rovněž obsahuje četnost školení a druh lektora 

(externí, interní). Školení, které probíhají v ekonomickém a personálním úseku společnosti, si 

hlídají jednotliví vedoucí daných úseků. U těchto úseků je četnost školení spíše individuální, 

která závisí na různých podmínkách, např. když dojde ke změně zákona, novinky v účetnictví.  

V tabulce 5.2 můžeme sledovat přehled plnění půlročních plánů školení za období od 

roku 2012 do roku 2014 ve společnosti Z - Group Steel Holding, a.s., výrobní středisko Veselí 

nad Moravou. Ve společnosti proběhlo ze tří druhů plánu školení (plán odborných školení, 

plán školení kvality a plán školení THP) nejvíce odborných školení. Poté následovalo školení 

technicko – hospodářských pracovníků. Naopak nejméně školení proběhlo v oblasti kvality. 

Plán těchto školení byl ze všech tří plánů také nejméně naplněn do skutečné podoby. To je 

především proto, že školení na kvalitu jsou náročné z hlediska plnění norem a předpisů. Plán 

školení na daný půlrok byl splněn pouze v jednom případě, a to v druhé polovině roku 2013, 

kdy proběhlo dokonce o 17 školení nad plán.  

Tab. 5.2 - Plán a vyhodnocení školení 

 1/2012 2/2012 1/2013 2/2013 1/2014 2/2014 

 P S P S P S P S P S P S 

Plán školení odborných 484 411 209 134 559 133 397 438 229 134 152 82 

Plán školení kvality 60 2 57 0 31 14 19 0 23 34 9 1 

Plán školení THP 71 54 34 31 19 18 20 15 11 32 7 10 

Celkem 615 467 300 165 609 165 436 453 263 200 168 93 

P – plánované školení S – skutečné provedení 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních dokumentů společnosti  
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Z grafu 5.2 lze vyčíst, že vývoj nákladů na školení a kurzy je rok od roku rostoucí. To je 

potvrzení i toho, že společnost do vzdělávání svých zaměstnanců investuje každým rokem 

více a více peněz a bere to jako správnou a především důležitou investici do budoucna. Do 

nákladů jsou především zahrnuty platby lektorům a externím dodavatelům za zprostředkované 

služby v oblasti vzdělávání.  

Graf 5.2 - Náklady na školení 
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Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních dokumentů společnosti  

5.3 Motivace zaměstnanců  

Motivace patří k jedné ze základních podmínek k tomu, aby pracovníci odváděli dobrou 

práci a byli připraveni podávat požadovaný výkon, který vede k úspěšnosti společnosti. 

V podmínkách společnosti jsou uplatňovány tyto motivátory: 

 profesní růst je vázán na pracovní hodnocení výkonnosti zaměstnanců. 

 systém školení obsahuje i blok školení zaměřených na ekonomickou situaci podniku a 

podíl zaměstnance na celkovém výsledku společnosti, 

 odměňování zaměstnanců je vázáno na jejich pracovní výkon – jsou zde zahrnuty 

odměny, prémie, osobní ohodnocení i příplatky.  

Společnost Z - Group Steel Holding, a.s. nabízí několik firemním benefitů a výhod, které 

mají pracovníky motivovat k takové práci, aby byla odvedena dobře, a byly spokojené obě 

strany – jak pracovník, tak vedení společnosti. Jako ty nejhlavnější výhody, které mají 

motivovat pracovníky, můžeme zmínit příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na 

stravné, na dopravu, příplatek za rizikovou práci – hluk, odměnu za práci v nepřetržitém 
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režimu, příspěvek na prázdninové pobyty dětí zaměstnanců nebo příspěvek na rekondiční 

lázeňský pobyt. 

 

5.4 Analýza získaných dat 

Pro získání plnohodnotných dat a informací o vzdělávacích akcích a metodách byly 

využity dvě analýzy. A to dotazník a strukturovaný rozhovor. Jednotlivé analýzy jsou 

v kapitolách níže popsány a rozebrány podrobněji.  

 

5.4.1 Výsledky dotazníkového šetření 

Dotazník patří k nejpoužívanějším metodám analýzy. A to hlavně díky tomu, že 

s minimem vynaložených nákladů nám za krátkou dobu dokáže zajistit poměrně cenné 

informace. Důležité je, aby byly otázky v dotazníku podány jasně, stručně a především 

srozumitelně.  

Výsledky dotazníkového šetření jsou zpracovány postupně, dle daných otázek. Ke každé 

otázce je pak vytvořen graf nebo tabulka a přiložen stručný komentář.  

Dotazník (Příloha 5.6 – Dotazník) obsahoval 18 otázek, z toho 1 otázka byla otevřená. 

Otázky byly položeny tak, aby byla zjištěna spokojenost pracovníků se vzděláváním, jejich 

motivace, popřípadě další zájem o vzdělávání.  

Dotazníky byly rozdány pomocí bezpečnostního technika osobně jednotlivým 

zaměstnancům. Jednalo se především o zaměstnance na pracovní pozici THZ a dělnické 

pozici. Celkem bylo rozdáno 50 dotazníků. Zpátky se jich vrátilo celkem 45. To je více        

jak   90 %.  

1. Otázka – Pohlaví:  

První otázka slouží k zjištění poměru mužů a žen ve společnosti. Toto složení je 

znázorněno v tabulce 5.3, kdy z celkového počtu respondentů odpovědělo 33 mužů – 73 % a 

12 žen – 27 %. Vzhledem k tomu, jaké má společnost zaměření, je tento výsledek očekávaný 

a není žádným překvapením, že na dotazník odpovědělo více mužů jak žen.  

Tab. 5.3 - Pohlaví 

Odpověď Počet respondentů Počet respondentů v % 

Muž 33 73 % 

Žena 12 27 % 

Celkem 45 100 % 

 Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření.  
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2. Otázka – Do jaké věkové kategorie patříte? 

Druhá otázka zjišťuje, v jaké věkové kategorii se nachází pracovníci, kteří na dotazník 

odpovídali. Věkové rozmezí bylo rozděleno do čtyř kategorií.  V tabulce 5.4 jde vidět, že 

největší část dotázaných respondentů spadá do věkové kategorie nad 55 let. V této kategorii 

pracuje celkem 19 lidí (42 %). O něco menší část respondentů, a to 38 %, se nacházela 

v kategorii od 41 do 55 let. V této kategorii pracuje ve společnosti 17 zaměstnanců. Ve 

věkovém rozmezí od 31 do 40 let se nachází ve společnosti 7 pracovníků (16 %). Pouze dva 

pracovníci (4%), kteří na dotazník odpovídali, byli ve věkovém rozmezí od 18 do 30 let.  

Tab. 5.4 - Věková kategorie 

Odpověď Počet respondentů Počet respondentů v % 

18 – 30 let 2 4 % 

31 – 40 let 7 16 % 

41 – 55 let 17  38 % 

Nad 55 let 19 42 % 

Celkem 45 100 % 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření. 

3. Otázka – Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

V tabulce 5.5 lze vidět, že nejčastějším dosaženým vzděláním je střední odborné 

s výučním listem. Těchto pracovníků je ve společnosti 29 a tvoří z celkového počtu 

dotazovaných 64 %. 12 pracovníku (27 %) má hotovou střední školu zakončenou maturitní 

zkouškou. Zbylí 4 pracovníci mají vystudovanou vysokou školu. To mají především 

zaměstnanci pracující na vedoucích pozicích. Ani jeden z respondentů nemá jen základní 

vzdělávání a žádný také nevystudoval vyšší odbornou školu. 

Tab. 5.5 - Nejvyšší dosažené vzdělání 

Odpověď Počet respondentů Počet respondentů v % 

Základní 0 0 % 

Střední odborné s výučním listem 29 64 % 

Středoškolské s maturitou 12 27 % 

Vyšší odborné 0 0 % 

Vysokoškolské 4 9 % 

Celkem 45 100 % 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření.
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4. Otázka – Jak dlouho pracujete ve společnosti Z – Group Steel Holding, a.s. – výrobní 

místo Veselí nad Moravou? 

Z tabulky 5.6 je zřejmé, že nejvíce dotazovaných respondentů pracuje ve společnosti více 

jak 11 let. Těchto pracovníků je více 41 – 91 %. Tito pracovníci mají jak více zkušeností, tak i 

více absolvovaných školení než např. pracovníci, kteří ve společnosti pracují kratší dobu. 

Pracovníků, kteří jsou v kategorii 6 až 10 let, jsou ve společnosti 3 a tvoří 7 % ze všech 

dotazovaných. Méně než 5 let pracuje ve společnosti pouze jeden pracovník. Ten tvoří pouhé 

2 % z dotazovaných respondentů. Žádný z dotazovaných zaměstnanců nepracuje ve 

společnosti méně než dva roky.  

Tab. 5.6 - Odpracovaná doba 

Odpověď Počet respondentů Počet respondentů v % 

Méně než 2 roky 0 0 % 

3 – 5 let 1 2 % 

6 – 10 let 3  7 % 

11 let a více 41 91 % 

Celkem 45 100 % 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření. 

5. Otázka – Co Vás nejvíce motivuje k dalšímu vzdělání a rozvoji?  

Správná motivace je základ spokojeného pracovníka, který je pak ochoten vykonávat svou 

práci tak, jak je po něm požadováno. Z grafu 5.3 lze vyčíst, že pracovníky k dalšímu 

vzdělávání a rozvoji motivuje nejvíce udržení si pracovního místa – a to celkem 14 lidí       

(32 %) a vyšší finanční ohodnocení – 11 pracovníků (24 %). 6 pracovníků motivuje k dalšímu 

vzdělávání profesní růst. Zbylých 6 pracovníků (13 %), které tvoří muži na dělnických 

pozicích, jsou bez motivace k jakémukoliv dalšímu vzdělávání a rozvoji. Žádný z respondentů 

neuvedl možnost, že je motivuje jiný důvod. 
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Graf 5.3 - Motivace 
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Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření. 

6. Otázka – Který druh školení více preferujete? 

Společnost Z-Group Steel Holding, a.s. provádí jak externí školení mimo pracoviště, tak 

interní školení uvnitř společnosti. Úkolem 6. otázky bylo zjistit, který druh školení pracovníci 

upřednostňují více. 21 dotazovaných (47%) odpovědělo, že to nerozlišují a je jim tak jedno, 

kde bude vzdělávací akce probíhat. Co se týká rozdělení interního a externího, tak interní 

školení na pracovišti je mezi pracovníky oblíbenější. To má raději 15 pracovníků (33 %), 

externí školení mimo pracoviště je lepší pro 9 pracovníků (20 %). 

Graf 5.4 - Druh školení 
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Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření. 
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7. Otázka – Kolika školení jste se za poslední rok zúčastnil (a)? 

Cílem 7. otázky bylo zjistit, kolika vzdělávacích akcí se za rok dotazovaní pracovníci 

účastní. Nejvíce se respondenti účastní 1 nebo 2 školení. Tuto možnost vybralo 22 

pracovníků. Ti tvoří skoro polovinu dotazových, a to 49 %. Dalších 19 pracovníků (42 %) se 

účastníků ročně zhruba 3 až 4 školení. V grafu 5.5 lze vidět, že větší četnost školení měli 

pouze 3 pracovníci (7 %), ti se ročně zúčastní 5 až 6 vzdělávacích akcí. Pouze jeden 

pracovník (2 %) zvolil čtvrtou možnost s tím, že se za poslední rok zúčastnil 7 školení. 

V tomto případě se jedná o pracovníka z vedení společnosti. Tyto výkyvy v množství 

absolvovaných akcí za rok jsou hlavně z toho důvodu, že některé typy školení se nemusí 

proškolovat každý rok. Každý pracovník má jinou četnost a i jiný počet ročně naplánovaných 

kurzů.  

Graf 5.5 -  Počet školení 
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Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření. 

8. Otázka – Jste spokojen (a) se stávající nabídkou vzdělávání? 

Úkolem otázky č. 8 bylo zjistit, zda jsou pracovníci spokojeni se stávající nabídkou 

vzdělávání. Více jak 76 % pracovníků, což tvoří 34 respondentů, jsou spokojeni a na tuto 

otázku si vybrali odpověď „Spíše ano“. Odpověď „Spíše ne“ zvolilo 5 pracovníků (11 %). 

Stejné množství pracovníků (11 %) si vybralo odpověď „Rozhodně ano“. Pouze jeden 

pracovník z řad dělníků je nespokojen s nabídkou vzdělávacích akci ve společnosti.  
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Graf 5.6 - Nabídka vzdělávání 
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Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření. 

9. Otázka – Jsou znalosti a dovednosti získané ze vzdělávacích aktivit přínosné při 

výkonu Vaší práce?  

Cílem 9. otázky bylo zjistit, zda jsou pro zaměstnance znalosti a dovednosti získané při 

vzdělávací aktivitě přínosné i při výkonu práce. Z grafu 5.7 jde vidět, že více jak 67 % - 30 

pracovníků zvolilo odpověď „Rozhodně ano“, svědčí o tom, že je vzdělávání efektivní a 

zaměstnanci tak nově nabyté informace a dovednosti využijí v praxi při své práci. Dalších 10 

pracovníků tento fakt jen potvrzuje, protože si vybrali odpověď „Rozhodně ano“. Ostatní 

respondenti, tedy 2 (4 %) pracovníci zvolili odpověď „Rozhodně ne“ a 3 (7 %) pracovníci 

odpověď „Spíše ne“ stojí za tím, že získané informace pro ně nejsou až tak přínosné při 

výkonu jejich práce.  

Graf 5.7 - Přínos vzdělávacích aktivit 
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Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření. 
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10. Otázka – Jak vnímáte úroveň vzdělávacích akcí, kterých jste se doposud         

zúčastnil (a)?  

Cílem této otázky bylo jistit, jak respondenti vnímají úroveň vzdělávacích akcí, kterých se 

měli možnost doposud zúčastnit. Nejvíce dotazovaných, celkem 31 pracovníků (69 %) 

považuje vzdělávací akce za dostačující. To je znamením toho, že je vždy co zlepšovat. 

Dalších 20 % dotazovaných si myslí, že vzdělávací akce jsou na velmi dobré úrovni a jsou tak 

s formou vzdělávacích akci velmi spokojeni. Zbylých 5 (11 %) dotazovaných považuje 

úroveň vzdělávacích akcí za velmi nízkou. Nikdy z respondentů nepovažuje vzdělávací akce 

za nedostačující.  

Graf 5.8 - Úroveň vzdělávacích akcí 
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Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření. 

11. Otázka – Jste spokojen (a) s výběrem lektorů na vzdělávacích akcích?  

Úkolem 11. otázky bylo zjistit, zda jsou pracovníci spokojeni s výběrem lektorů, kteří je 

školí při vzdělávacích akcí. Tady zvolili respondenti jasnou odpověď, a to tak, že všichni 

pracovníci jsou s výběrem lektorů spokojeni.  

 

Tab. 5.7 - Spokojenost s lektorem 

Odpověď Počet respondentů Počet respondentů v % 

Ano 45  100 % 

Ne 0 0 % 

Celkem 45 100 % 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření. 
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12. Otázka – Máte možnost úroveň vzdělávací akce a lektorů zpětně ohodnotit?  

Cílem této otázky bylo zjistit, zda mají dotazovaní pracovníci možnost zpětně ohodnotit 

úroveň vzdělávací akce nebo také lektory. Více než polovina dotazovaných – 51 % (23 

respondentů), odpověděla, že tuto možnost má po každé vzdělávací akci. Naopak 8 

pracovníků (18 %) odpovědělo, že tuto možnost nemělo nikdy. Zbylých 14 pracovníků (31 %) 

dotazovaných má možnost ohodnotit vzdělávací akci jen zřídka.  

Tab. 5.8 - Zpětné hodnocení 

Odpověď Počet respondentů Počet respondentů v % 

Ano, vždy 23 51 % 

Zřídka 14 31 % 

Nikdy 8 18 % 

Celkem 45 100 % 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření.

13. Otázka – Máte možnost se po skončení vzdělávacího procesu vyjádřit k jeho 

průběhu?  

Úkolem 13. otázky bylo zjistit, zda mají pracovníci po skončení vzdělávacího procesu se 

vyjádřit k jeho průběhu. Necelá polovina 44 % (20 pracovníků) odpověděla, že téměř vždy. 

12 pracovníků si stojí za názorem, že měli vždy možnost se po skončení vzdělávací akce 

vyjádřit, zda se jim školení líbilo či ne. Stejný počet pracovníků, tedy 12 (26 %) zvolilo 

možnost „Velmi málo“, s tím, že se má možnost k probíhajícímu školení vyjádřit jen někdy. 

Zbylí 2 pracovníci (4 %) odpověděli, že neměli nikdy možnost se k vzdělávání vyjádřit.  

Graf 5.9 - Vyjádření k průběhu vzdělávání 
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Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření. 
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14. Otázka – Jsou vaše nově získané znalosti a vědomosti nějak kontrolovány? 

Kontrola získaných znalostí patří ke konečné fázi vzdělávacího procesu. Proto, aby bylo 

vzdělávání efektivní, měly by být po skončení vzdělávací akce, jak už bezprostředně po ní, 

tak i po nějaké delší době, ověřeny nabyté znalosti a dovednosti. Jen tak je možné docílit 

efektivního způsobu vzdělávání. Ve společnosti probíhá většinou vyhodnocení pomocí testu 

či rozhovoru. Z daných odpovědi lze ale vidět, že necelá polovina dotazovaných – 22 

pracovníků (48 %) se s ověřováním získaných znalostí po školení setkává jen velmi málo. 

Naopak 8 respondentů (18 %) odpovědělo, že jsou jejich nově získané znalosti a dovednosti 

kontrolovány vždy, dalších 12 respondentů (27 %) je kontrolována téměř po každé vzdělávací 

akci. Zbylí 3 pracovníci (7%) odpověděli, že nebyli kontrolováni nikdy. 

Graf 5.10 - Kontrola získaných znalostí 
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Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření 

15. Otázka – Kdyby byla možnost dalšího vzdělávání, o jaké kurzy byste měl (a) zájem, 

v čem byste se rád (a) zlepšil (a)?  

Cílem této otázky bylo zjistit, zda by měli pracovníci zájem i o nějaké další vzdělávací 

kurzy, které by jim jakkoliv dopomohly k rozvoji jejich osobnosti. U této otázky měli 

pracovníci na výběr z 5 odpovědí. Na základě zpracovaných údajů vyplynulo, že největší část 

z dotazovaných pracovníků by měla zájem o odborný (profesní) kurz. O tento kurz by mělo 

zájem 17 pracovníků (37 %). Dalších 14 pracovníků (31 %) by mělo zájem o kurz na počítači. 

7 dotazovaných (16 %) pracovníků by rádi využili možnost zdokonalit se v cizích jazycích. 

Dalších 7 dotazovaných (16 %) nemá zájem o jakékoliv další vzdělávání. Žádný 

z dotazovaných nevyužil odpověď „Jiný kurz“, kde měl zároveň možnost napsat svou vlastní 

odpověď.  
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Největší potřebu rozvoje pociťují zaměstnanci především při zvyšování odborných 

dovedností při své pracovní pozici a v získání znalostí v oblasti informační technologie, která 

je stále více využívaná ve všech oblastech a při každém výkonu práce.  

Graf 5.11 - Možnost dalšího vzdělávání 
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Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření. 

16. Otázka – Vzděláváte se také sami, mimo vzdělávací akce pořádané společností?  

Co se týká sebevzdělávání, tak se pracovníci dělí na dvě poloviny. Tu menší polovinu 

tvoří 20 respondentů (44 %), kteří jsou ochotni se ve svém volném čase dobrovolně 

sebevzdělávat. Jsou to hlavně pracovníci, kterým záleží na jejich profesním růstu a na 

zvyšování svých znalostí a budování lidského kapitálu. Druhá polovina pracovníků, kterou 

tvoří 25 respondentů (56 %), se ve svém volném čase nijak nevzdělává. Jedná se hlavně o 

dělníky, kteří pracují spíše manuálně, a více než nově získané znalosti potřebuji lepší 

manuální zručnost.  

Graf 5.12 – Sebevzdělávání 
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Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření.
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17. Otázka – Jaké je vaše pracovní zařazení?  

V rámci dotazníkového šetření došlo také na otázku, v jakém pracovním zařazení se 

nachází daní pracovníci, kteří na dotazník odpovídali. Největší část dotázaných respondentů 

zaujímá pozici dělníka nebo dělnice, a to více jak 67 % otazovaných – 30 pracovníků. Další 

část respondentů, a to 27 %, byla složena z technicko – hospodářských pracovníků, jako jsou 

ekonomové, referenti nebo technici. Z vedoucího oddělení odpověděli na dotazník 2 

pracovníci (4 %). Pouze jeden pracovník, který na dotazník odpovídal, byl z vedení – top 

managementu. Ten tvořil 2 % ze všech dotazovaných.  

Graf 5.13 – Pracovní zařazení 
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Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření. 

18. Otázka – Máte nějaké připomínky, doporučení či návrhy týkající se vzdělávání ve 

společnosti?  

V poslední otevřené otázce tohoto dotazníků měli zaměstnanci možnost napsat vlastní 

názor, co by na vzdělávacím systému, který probíhá ve společnosti, změnili, popřípadě co by 

doporučili vedení, aby se změnilo. Tato možnost zůstala ve většině případů nevyplněna. Ti co 

odpověděli, uvedli, že jim nastavený systém vzdělávání vyhovuje a nic by neměnili. Jedno 

z doporučení z řad pracovníků je, že byly odborné kurzy a školení více v souladu 

s motivačními faktory. Objevil se i názor, že by mělo být vzdělávání zařazeno do benefitů, 

neboť zvyšuje cenu pracovníka na tru práce.  
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5.4.2 Strukturovaný rozhovor 

Následující strukturovaný rozhovor s referentem BOZP a referentem vzdělávání panem 

Miroslavem Bartošíkem byl proveden ve společnosti ve Veselí nad Moravou. Úkolem 

rozhovoru bylo zjistit informace týkající se nastaveného aktuálního systému vzdělávání od 

osoby, která je vzděláváním ve společnosti pověřena. Rozhovor se skládal z 10 otázek, které 

jsou zaměřeny na zhodnocení systému vzdělávání ve společnosti.  

1. Jak dlouho pracujete ve společnosti?  

„Od roku 1990 a v současné funkci včetně referátu vzdělávání od roku 2001.“ 

2. Jaké jsou podle Vás slabé a silné stránky v nastaveném systému vzdělávání? 

„Za slabé stránky považuji: 

a) systém vzdělávání postrádá větší míru zainteresovanosti a aktivity nadřízených 

vedoucích pracovníků ve zpracování popisu pracovních míst, 

b) nedostatečné zajišťování rezerv v rámci zastupitelnosti, především těch stěžejních 

pracovních míst (svářeč, údržbář - elektrikář, zámečník, mechanik apod.), 

c) nahrazování odcházejících pracovníků do starobního důchodu v současné době 

probíhá formou „Kdo se přihlásí v rámci náboru přes ÚP, ten se přijme.“ (pokud je 

zdravotně způsobilý). Tím trpí výroba co do přístupu k plnění pracovních povinností 

nových zaměstnanců, jejich znalostí a schopností (číšník, kuchař apod.)- jinak řečeno 

absence vyučených osob v oboru se vztahem k dané technologii a pracovním 

podmínkám, 

d) zapracování nových zaměstnanců na více zařízeních (variabilita práce - čím víc 

zařízení zná, tím je pro firmu využitelnější např. při zvýšené nemocnosti) v krátké 

době po nástupu. Tím se nedosáhne návyku na konkrétní činnosti a zodpovědnosti co 

do vztahu k užívání konkrétního strojního zařízení (pravidelný úklid, čištění, mazání 

komponentů stroje). 

Naopak mezi silné stránky řadím: 

a) odbornost, osobní přístup a vstřícnost externích i interních lektorů, 

b) organizace školení, vybavenost školící místnosti (školící pomůcky, zobrazovací 

technika, PC apod.), 

c) evidence školení, 

d) elektronická dostupnost informací a údajů o vzdělávání pro všechny odpovědné 

vedoucí zaměstnance - PC Server „R“/Bezpečnost práce/Školení, 
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e) hodnocení školení účastníky, hodnocení účinnosti a efektivnosti školení nadřízeným, 

hodnocení lektorů. 

3. V které oblasti rozvíjí společnost své zaměstnance nejvíce nebo nejčastěji?  

„V oblasti odbornosti - vazač, jeřábník, svářeč, obsluha tlakových nádob, obsluha 

plynových zařízení, topič, elektrikář, apod.“ 

4. Odráží se neustále rozvíjející systém vzdělávání na spokojenosti zákazníků? 

Např. snížení reklamací, větší spokojenost zákazníků, zvýšení zakázek? 

„V tomto ohledu si myslím, že asi ne. Spokojenost zákazníků je dána především 

dodržováním pravidel kontroly kvality na jednotlivých měřících místech výrobního zařízení 

dle příslušného TeP (technologického postupu), a to musí každý dodržovat v rámci svých 

pracovních povinností. Navíc existuje systém kontroly speciálních kontrolorů (tzv. OTK). Na 

toto se potom váže i otázka reklamací. Co se týká zvyšování zakázek, tady je vazba především 

na celosvětový trh s trubkami a podmínkami obchodu.“ 

5. Mají zaměstnanci možnost sami navrhnout další kurzy, kterých by se chtěli 

zúčastnit? Nebo snažíte se to nějak zjišťovat, např. pomocí dotazníků? 

„Možnosti samozřejmě mají jak prostřednictvím nadřízeného, referenta vzdělávání, 

personalistky případně zástupců odborové organizace. O schválení účasti na kurzech a 

školeních si žádají především v návaznosti na aktuální informace, které potřebují pro svou 

práci, např. změny v zákoníku práce, občanském zákoníku, účast na školeních pro mzdové 

účetní, ekonomky atp. Skupinová odborná školení pro pracovníky v podniku jsou automaticky 

zaplánována do plánu školení a kurzů na příslušné pololetí., ale mají i možnost navrhnout 

jiná školení prostřednictvím zmiňovaných dotazníků - anketní lístek ke každému konkrétnímu 

školení, jehož součástí je možnost připomínek a doporučení.“ 

6. Je podle Vás pro zaměstnance lepší externí školení nebo interní školení?  

„Pokud je tím myšleno místo konání, tak určitě interní. Pokud je tím myšlena odbornost a 

znalosti lektorů je to případ od případu. Jsou školení, kdy není možné školení absolvovat u 

nás ve firmě, protože je pořádané pro širokou veřejnost.“ 

7. Jakým způsobem se provádí vyhodnocení vzdělávací akce? Kdo ho provádí? A 

jak často? 

„Již jsem to zmínil ve druhé otázce v silných stránkách výše, každý účastník školení po 

akci vyplňuje anketní lístek, tento odevzdá nadřízenému a ten do půl roku hodnotí účelnost a 
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efektivnost školení každého jednotlivého účastníka. Jednou za rok se provádí hodnocení 

lektorů, k čemuž slouží formulář (v elektronické podobě) „Hodnocení účinnosti a efektivnosti 

lektorů“. Všechny tyto podklady jsou součástí kontroly-auditu kvality dle ISO 9001, jehož 

certifikát vlastníme.“ 

8. Jak jsou zaměstnanci motivováni? 

„Převážná většina školení vychází z legislativních předpisů, tudíž je to jejich povinností 

k tomu, aby dál mohli vykonávat dosavadní práci. To se týká i ostatních školení THP např. 

ekonomického útvaru (daně, účtování, majetek apod.). Dále jsou to školení, které prohlubují a 

zvyšují znalosti v daném oboru (např. bezpečnost práce, požární ochrana, revize VTZ, 

metrologie, defektoskopie, měření tloušťek povrchové úpravy trubek, nedestruktivní testování 

apod.) a tady je motivací určitě zvyšování osobní kvalifikace k možnému profesnímu růstu jak 

v rámci firmy, tak i navenek. No a to sebou přináší i vyšší platové ohodnocení. Jinak existuje 

motivační prvek prémie, který je ale vázaný na hospodářské výsledky celé firmy. Dalším 

motivačním prvkem je osobní ohodnocení, které má vazbu na odpovědnost, variabilitu - 

znalosti obsluh více strojních zařízení a technologie výroby, míra aktivity přístupu k plnění si 

svých pracovních povinností, chování a vstřícnost. Posledním a čerstvým motivačním prvkem 

je zavádění úkolové mzdy.“ 

9. Jaký je vývoj fluktuace zaměstnanců? Jaké jsou nejčastější důvody odchodu 

zaměstnanců? 

„V posledních cca 5 letech k nějaké výrazné fluktuaci zaměstnanců nedochází. K výměně 

dochází v rozsahu max. 5 zaměstnanců za rok. Těch důvodů je asi víc, ale mezi ty nejčastější 

patří asi výše platu, směnnost a pracovní podmínky. Pokud je fluktuací myšleno i snižování 

pracovníků z organizačních důvodů (tj. rozhodnutí managementu), tak je to nejčastější důvod 

ukončení pracovního poměru.“ 

10. Chystá společnost v blízké době nějaké změny týkající se vzdělávání? 

„Snad jenom chystaný elektronický systém evidence školení, který má určitě mnohé 

výhody a v současné době zjišťujeme možnosti zapojení do vzdělávacích programů 

podporovaných EU.“ 
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6 Zhodnocení výsledků a návrhy řešení  

Cílem této kapitoly bylo zhodnotit a navrhnout návrhy a doporučení, kterou mohou 

dopomoct společnosti Z – Group Steel Holding, a.s., k zefektivnění vzdělávání a rozvoje 

svých zaměstnanců.  

Společnost Z – Group Steel Holding, a.s., je na českém trhu už mnoho let. Za tu dobu má 

záležitosti týkající se vzdělávání a rozvoje zaměstnanců velmi dobře zajeté a podchycené. 

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců je v této společnosti velmi dobře organizováno, proto také 

tyto návrhy a doporučení nemusí být pro společnost Z – Group Steel Holding, a.s. tak 

podstatné a zásadní. Tyto návrhy a doporučení jsou určeny hlavně k doladění drobných 

maličkostí a k jejich zefektivnění.  

Doporučení jsou navržena na základě provedené analýzy vzdělávacího systému a 

výsledků dotazníkového šetření.  Některé opatření vyplynuly také z informací získaných na 

základě rozhovoru s bezpečnostním referentem pro BOZP, který má společně s personálním 

útvarem, vzdělávání na starost.  

Metody hodnocení vzdělávání 

Z provedené analýzy vzdělávacího systému, který ve společnosti probíhá, vyplynulo, že 

získané znalosti a dovednosti jsou ověřovány jak písemným testem, který sestavuje školitel, 

tak pohovorem se zpětnými dotazy, týkající se absolvovaného školení. Jednou za půl je také 

sledováno plnění plánu školení a následné vyúčtování nákladů na tyto školení. To znázorňuje 

také graf 5.2. Ovšem v dotazníkovém šetření u otázky č. 14, zda jsou nově získané znalosti a 

dovednosti kontrolovány, nacházíme odlišné názory školených pracovníků. Jak ukazuje graf 

5.10, 48 % zaměstnanců tvrdí, že jejich získané znalosti po vzdělávací školení jsou 

kontrolovány jen velmi málo.  Dalších 45 % pracovníků tvrdí, že jsou jejich nově nabyté 

znalosti kontrolovány vždy nebo téměř vždy.  

Pro zefektivnění hodnocení zrealizovaných vzdělávacích akcí by bylo vhodné použít 

např. Kirkpatrickův čtyřúrovňový model. Tento model je podrobněji rozepsán v teoretické 

části diplomové práce – kapitola 3. 4. 5. Metody vyhodnocování vzdělávání. Model se skládá 

ze čtyř částí. První část je reakce – prvotní reakce, jak byli pracovníci spokojeni, jak se jim 

školení líbilo, zda bylo užitečné. Pro společnost je první část modelu rychlou zpětnou vazbou. 

Zde by bylo vhodné využít již zmiňované dotazníky s otázkami typu: Jak se Vám školení 

líbilo? Bylo pro Vás školení užitečné? Líbila se Vám forma kurzu? Druhou částí modelu je 

hodnocení poznatků – zde úkolem zjistit poznatky vzdělávaných pracovníků, co všechno se 
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naučili a jak si tyto znalosti osvojili. Zde může společnost provést rozhovor s pracovníkem, 

nebo je také vhodné ho pozorovat při práci, aby bylo zřejmé, zda byl dobře proškolen. Třetí 

část je hodnocení chování, kde je důležité sledovat chování pracovníka před a po 

absolvování kurzu. Doporučuje se pracovníka sledovat, jak se chová po návratu na pracoviště, 

po tom, co byl proškolen. Popřípadě může být zvolen rozhovor mezi nadřízeným a 

pracovníkem – účastníkem kurzu, kde může nadřízený pracovníka upozornit na to, co dělá 

špatně, případně ho pochválit za dobře absolvovaný kurz. Poslední zmiňované může být 

řešeno i v poslední části tohoto modelu, kterou je hodnocení výsledků. Toto vyhodnocení je 

pro společnost náročné, časově i administrativně. K tomu, aby bylo zjištěno, zda je vzdělávání 

efektivní je potřeba také znát náklady na vzdělávání. Společnost by měla vědět, jak se 

vynaložené náklady na vzdělávání projevili v dalších ukazatelích, jako jsou např. zisk, 

množství nových zákazníků, počet reklamací. Pro správnou představu o tom, jak je vzdělávání 

pro společnost efektivní, je možné vypočítat přímo návratnost investic, a to dle níže 

uvedeného vzorce. Ten je více popsán v kapitole 3.4.5. Metody vyhodnocování vzdělávání.  

ROI = přínos ze vzdělávání (Kč) – náklady na vzdělávání (Kč) x 100 

náklady na vzdělávání (Kč) 

Do přínosů se řadí zvýšení pracovního výkonu, lepší využití zařízení, lepší využití 

potenciálu proškolených pracovníků nebo zvýšení pracovního výkonu. Do nákladů jsou 

řazeny osobní náklady na lektory a účastníky školení, náklady na ubytování, dopravu, na 

pronájem techniky, kopírování nebo administrativní a režijní náklady spojené s realizací 

vzdělávací akce. Samotné vyčíslení těchto nákladů je ale velmi náročné. To je také důvod, co 

většinu firem odradí od měření výstupu vzdělávací akce. Pokud ovšem toto hodnocení firma 

neudělá, nikdy se nedozví, zda školení, do kterého investovala, bylo efektivní nebo naopak 

nikoliv.  

Zpětná vazba 

Po hodnocení je důležitá také zpětná vazba, která by zhodnotila vzdělávací aktivitu. 

Získání zpětné vazby od zaměstnanců je ovšem problém mnoha firem. Je důležité, aby 

manažeři nebo i vedoucí pracovníci měli ke svým podřízeným takový přístup, který bude 

vzbuzovat poklidnou a přátelskou atmosféru bez zbytečných stresujících situací. Od 

atmosféry, která panuje mezi vedením a podřízenými se pak odvíjí nejen hodnocení 

pracovníků, ale i jakákoliv další ochota spolupracovat a konzultovat potencionální problémy.  

K tomu, aby došlo k zefektivnění získávání zpětné vazby, navrhuji zkvalitnit přístup mezi 
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nadřízeným a vzdělávaným pracovníkem. Např. po každém školení by došlo k osobnímu 

rozhovoru mezi vedoucím a pracovníkem, kde by si nadřízený mohl udělat představu o 

spokojenosti a výhradách vůči školení nebo lektorovi. U školení BOZP, které patří mezi 

základní školení, si můžeme zpětnou vazbu (účinnost vzdělávání) ověřit zjištěním počtu 

pracovním úrazů způsobených na pracovišti. Ovšem u dalších vzdělávacích akcí se účinnost 

vzdělávání zjišťuje obtížně.  

Motivace ke vzdělávání 

Z dotazníkového šetření také vyplynulo, že část zaměstnanců (13 %) je bez jakékoliv 

motivace k dalšímu vzdělávání. Dalších 24 % pracovníků motivuje k dalšímu vzdělávání a 

rozvoji vyšší finanční ohodnocení. Tito zaměstnanci by uvítali, kdyby účast na vzdělávání, 

školení a kurzech byla zohledněna ve finančním ohodnocení každého zaměstnance. 

Společnost by tak při odměňování zaměstnanců mohla přihlédnout k jejich vzdělávacím 

aktivitám a snaze se vzdělávat. Zde se může vycházet např. podle počtu absolvovaných 

školení. Další z možností, jak zesílit zájem pracovníků o kurzy a zároveň je dobře motivovat, 

je zařazení účasti na školení a kurzech do sociální politiky společnosti. Tento názor měl i 

jeden ze zaměstnanců, který se v dotazníkovém šetření vyjádřil k připomínkám aktuálního 

systému vzdělávání ve společnosti. Tím, že absolvují několik školení ročně, roste kvalita 

jejich lidského kapitálu a jsou pro společnost cennější. Zásadním motivačním faktorem je pro 

většinu respondentů (32 %) i možnost udržení si pracovního místa. Je to hlavně z toho 

důvodu, že více jak 42 % respondentů, kteří na dotazník odpovídali, se nacházela ve věkové 

kategorii nad 55 let. Vzhledem ke k jejich věku je pro ně důležité a zásadní, aby nepřišli o své 

pracovní místo. Z toho důvodu doporučuji vedení společnosti, aby se při dalším náboru 

zaměstnanců snažilo zaměstnávat spíše mladší pracovníky, kteří by se pod vedením 

starších a zkušenějších pracovníků naučili nové věci a pracovní postupy.  

Společnost by měla zesílit motivaci svých zaměstnanců k dalšímu vzdělávání a rozvoji, 

aby i samotní zaměstnanci byli motivování a zároveň si vědomi toho, že další vzdělávání je 

přínosem jak pro ně samotné, tak pro společnost. Tím, že budou motivováni a budou se snažit 

dobrovolně zvyšovat svou kvalifikaci, bude docházet i ke zkvalitnění odvedené práce, větší 

spokojenosti ze strany dodavatelů a celkově k lepší produktivitě.  

Oblast vzdělávání 

Pozitivní zjištění nastalo také v dotazníkovém šetření u 15. otázky, kdy bylo zjištěno, že 

pracovníci jsou z většiny (85 % dotazovaných) nakloněni k dalšímu vzdělávání. Dotazovaní 
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zaměstnanci by uvítali rozšíření odborných znalostí hlavně ve svém oboru práce, kterou 

vykonávají. O tento druh kurzu měli zájem především pracovníci na dělnické pozici. Velký 

zájem měli tito pracovníci také o kurzy v oblasti výpočetní techniky. Bylo by proto vhodné, 

aby v rámci vzdělávacích akcí bylo realizováno více odborných kurzů, neboť těchto 

odpovědí se v dotaznících objevilo nejvíce (37 % odpovědí). To je možné si vysvětlit čím dál 

větší a náročnější složitostí výrobních procesů, které se ve společnosti využívají. Dochází 

k neustálému zdokonalování a využívání nejmodernější technologie, která si také vyžaduje 

jistou technickou zdatnost a odbornost. Ta je nezbytná a důležitá pro výkon jejich práce, ale i 

pro fungování celé organizace. Doporučuji proto zvýšení frekvence vzdělávacích 

odborných aktivit. Především těch, které vyžadují náročnější technickou odbornost.  

O realizaci kurzů v oblasti výpočetní techniky mělo zájem 32 % dotazovaných. 

V součastné době zasahuje výpočetní technika do všech oblastní našeho života a ty 

nejzákladnější znalosti s počítačem by měli být v kompetenci každého zaměstnance. Rozvoj 

těchto znalostí zvyšuje také výkonnost zaměstnance, ten pak nemá problém pracovat např. 

s novým programem nebo aplikací.  

I tím, že se společnost lidí neustále rozvíjí a jde čím dál dopředu i informační technologie, 

která se stává rutinou našeho každodenního života, jak už toho osobního či pracovního, bylo 

by vhodné, kdyby vedení společnosti pouvažovalo o zavedení e – learningového vzdělávání. 

V tomto případě může společnost zavedením e – learningu vyjít vstříc pracovníkům, kteří 

v dotazníkovém šetření projevili zájem o počítačové kurzy. Jedná se o typ kurzu, kdy není zas 

tak důležitá práce s lektorem nebo komunikace. Pracovník si osvojí znalosti na počítači, a 

bude tak více pohotový a schopný reagovat. Může se také jednat o výuku kurzů v legislativní 

oblasti, když dojde např. ke změně zákona nebo vyhlášky. Zaměstnanci by si pomocí e – 

learningového programu prostudovali nové změny, získali nové znalosti a následně by si nově 

získané informace ověřili pomocí testu, který by zároveň e – learningový program dokázal 

vyhodnotit. Problém by nebyl ani se školením BOZP či PO. Výhodou e – learningu je určitá 

nezávislost, kdy není pracovník vázaný na místo ani čas konání daného školení. Další 

výhodou by pro společnost byla úspora nákladů na další vzdělávání. Společnosti by totiž 

zavedením e – learningu ušetřila za služby lektorů. Naopak za nevýhodu jsou brány vyšší 

vstupní náklady. Společnost by se ze začátku musela vybavit dostatečným množstvím 

počítačové techniky, ale i nákupem softwaru s e – learningovým programem. Pokud by se 

společnost pro zavedení e – learningu rozhodla, je na trhu několik firem, které nabízí i 

zkušební verze zdarma. Jednou z těchto firem je společnost Simple Way,s.r.o. Ta nabízí 
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organizacím možnost si na 14 dní vyzkoušet zdarma demoverze různých kurzů, např. základy 

v programu MS Excel nebo kurz první pomoci. Když se organizacím demoverze zalíbí, nabízí 

společnost hotové kurzy s výhodou 3 + 1. To zahrnuje jednoduché a nenáročné používání 

programu, kompletní řešení, vlastní grafické zpracování a zároveň zajišťuje instalaci a 

pravidelnou údržbu. Společnost nabízí e – learningové kurzy ve dvou verzích. A to Itrivio 

Easy a ItrivioProfi. Pro společnost Z – Group Steel Holding, a.s. byla vybrána verze 

iTrivioProfi. Tento balíček je doporučen hlavně pro firmy, které mají možnost instalace na 

vlastní server, co společnost má. Balíček zahrnuje zároveň synchronizaci se stávajícím 

systémem a telefonickou uživatelskou podporu v případě, kdyby nastal nějaký problém. 

V ceně tohoto balíčku je licence programu iTrivioProfi s instalací na server. Cena tohoto 

balíčku začíná na 28 000 Kč a nabízí možnost kurzů jako je BOZP, PO, kurz první pomoci 

nebo školení řidičů. Vzhledem k tomu, že všechny tyto školení ve společnosti probíhají 

minimálně jednou ročně a pokaždé pro společnost představují další a další náklady, je volba   

e – learningového programu, s možností výuky těchto kurzů, vhodnou variantou. Využít by se 

také dala nabídka ze serveru INSTRUCTOR – smart learning, kde je zprostředkovatelem 

společnost Prevent, s.r.o. Ceny kurzů této společnosti se odvíjí od počtu uživatelů. V tomto 

případě je potřeba se odvíjet od počtu zaměstnanců ve společnosti, který v květnu 2015 činil 

163 zaměstnanců. Společnost tak spadá do třetí kategorie od 101 do 500 uživatelů, kde je cena 

balíčku se zákonným školením 160 Kč/uživatel/rok bez DPH.  Součástí této ceny je také LMS 

instructor, lektorská podpora, informační a aktualizační servis a nonstop poradna. Tento 

balíček obsahuje kurzy BOZP, PO, školení řidičů, školení první pomoci ve všech verzích (tzn. 

jak pro vedoucí zaměstnance, tak i zaměstnance), včetně kurzů v angličtině. Náplň kurzu 

BOZP a PO vychází z obecných zásad a legislativních požadavků pro BOZP a PO, které jsou 

stejné pro všechny pracovní prostředí. Kurz školení řidičů obsahuje srozumitelný a praktický 

výklad, v platnosti s legislativou, v aktuálním znění a je určen pro řidiče z povolání pro 

vozidla do 3,5 t. Kurz první pomoci seznámí uživatele se základními postupy první pomoci 

při úrazech, záchraně života nebo při náhlých změnách zdravotního stavu, které se mohou 

přivodit na pracovišti. Všechny kurzy zároveň informují uživatele o všech změnách nebo i o 

termínu opakování školení. Pokud by společnost měla zájem o další kurzy mimo tento 

balíček, je cena kurzu 80 Kč pro jednoho uživatele. Jako další kurzy společnost nabízí kurz 

bezpečnosti informací, kurz práce s počítačem nebo kurz angličtiny. Společnost je také 

schopna vyrobit jednotlivé kurzy dle požadavků společnosti. U těchto kurzů se cena odvíjí 

hlavně podle rozsahu a náročnosti zpracování. Kdyby se společnost rozhodla pro druhou 
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nabídku, vyšlo by ji každoročně školení BOZP, PO, první pomoci a školení řidičů na částku 

26 080 Kč bez DPH. Společně i s první nabídkou, jsou to pořád menší náklady na vzdělávání, 

než částka 270 000 Kč, kterou společnost vynaložila na vzdělávací akce v roce 2014. 

Zavedení e – learningu by pro ni znamenalo sice vynaložení větších vstupních nákladů, ale 

postupně času by se společnosti peníze vrátili v podobě úspor za služby lektorů.  

Naopak pracovníci z oblasti THZ měli zájem o zdokonalení jazykových znalostí. 

Samotné jazykové vzdělávání by přispělo k lepším komunikačním dovednostech u 

zaměstnanců. Zájemcům o jazykové kurzy by bylo vhodné poskytnout možnost absolvování 

tohoto kurzu. Znalost světového jazyka je v dnešní době nepostradatelnou součástí při 

zdokonalování znalostí a dovedností lidského kapitálu.  

V okolí Veselí nad Moravou je několik jazykových škol, které se zaměřují speciálně na 

poskytování jazykového vzdělávání pro firmy a různé organizace. Tento druh kurzu bude 

možné využít hlavně u THZ a u pracovníků na vedoucích pozicích, kteří by své získané 

jazykové znalosti využívali především při komunikaci se zahraničními dodavateli, s kterými 

společnost Z – Group Steel Holding, a.s. ve velké míře spolupracuje.  Zaměstnanci by tak 

měli možnost navštěvovat kurzy např. anglického jazyka a i nadále se zdokonalovat. Navíc by 

tento kurz mohl být zařazen k firemním benefitům, které společnost zaměstnancům poskytuje 

a sloužit jako motivační prvek k dalšímu rozvoji pracovníka. 

Na základě tohoto zájmu doporučuji společnosti najít externího lektora anglického jazyka. 

To zda by dojížděl do společnosti, nebo jestli budou zaměstnanci docházet do jazykové školy, 

už bude záležet na rozhodnutí vedení. Já bych doporučovala spíše, aby lektor za zaměstnanci 

dojížděl. Ve Veselí nad Moravou je jazyková škola Paddington, která nabízí i firemní 

jazykové kurzy. Firma je ochotna se přizpůsobit požadavkům zákazníka – tedy termínu, 

četnosti školení nebo i náplni kurzu. Cena jazykového kurzu je individuální a odvíjí se jak od 

počtu účastníků na kurzu, tak podle počtu celkově odučených hodin. Po ukončení kurzu 

v jazykové škole by měli být účastníci kurzu přezkoušeni (to by měla provádět jazyková 

škola, která zajišťovala kurz), zda jejich jazykové vzdělávání odpovídá vzdělávané úrovni. 

Jako objektivní metodu k vyhodnocení jazykových znalostí můžeme využít pretest – restest, 

který nejprve ověří znalosti účastníků před zahájením samotného vzdělávání a také po 

skončení jazykového kurzu, a to pomocí znalostního testu. Toto vyhodnocení se dělá hlavně 

proto, aby bylo jasné, zda bylo školení účinné a efektivní. Pokud by se společnost rozhodla o 

zavedení e – lerningu, který je popsán výše, bylo by možné pomocí něj provádět i jazykové 

kurzy, kde by si pracovníci mohli udržovat svou stávající úroveň anglického jazyk. 
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Spolupráce se střední školou 

Dalším doporučením je začít spolupracovat se střední školou. Toto rozhodnutí by bylo 

výhodné pro obě strany. Střední škola by měla pro své studenty zajištěnou praxi a společnost 

by si díky této možnosti mohla vytvářet a budovat potencionální mladé zaměstnance. I ze 

strukturovaného rozhovoru vyplynulo, že jednou ze slabých stránek je nevhodné nahrazování 

odcházejících pracovníků do starobního důchodu, lidmi bez vyučení v oboru. Tento problém 

by mohli vyřešit mladí praktikanti z odborného učiliště, kteří by po vyučení byli odborně 

schopni pracovat ve společnosti. Ve Veselí nad Moravou by bylo vhodné k této spolupráci 

oslovit Obchodní akademii a Střední odborné učiliště, které má ve své nabídce studijní oborů i 

obory, které je možné při praktické části vzdělávání využít i ve zkoumané společnosti.  Záleží 

už jen na domluvě dotčených stran, zda si budou schopni vytvořit oboustranně výhodné 

podmínky a začnou spolu spolupracovat.   

Rotace práce 

Jedním ze snadno realizovaných doporučení by pro společnost mohlo být zavedení 

rotace práce neboli cross training. Více o metodě vzdělávání používané na pracovišti je 

napsáno v kapitole 3.5.1. Tento druh vzdělávání se dá využít na všech pozicích. Jde o to, že 

vzdělávaný pracovník „rotuje“ ve společnosti na různých pracovních pozicích, na kterých se 

zároveň proškoluje. Tento pracovník tak postupně prohlubuje své znalosti a dovednosti, které 

povedou k jeho rozvoji a pracovní flexibilitě, získá komplexnější pohled na organizaci nebo 

také zvyšuje svou pracovní flexibilitu. Tento druh vzdělávací metody patří 

k nízkonákladovým metodám. Při aplikování této metody ve společnosti ji může provádět i 

více zaměstnanců najednou. Uplatnění této metody je možné např. při nečekané absenci 

(nemoci, dovolené), kdy rotující pracovník tohoto chybějícího pracovníka zastoupí. Výhodou 

je, že tak nedochází k zpomalení chodu společnosti nebo k jakémukoliv dalšímu omezení. Je 

také podstatné, aby zavedení rotace práce bylo dostatečně prezentováno mezi pracovníky. 

Mohlo by totiž dojít k tomu, že se budou zaměstnanci cítit pro společnost nepotřebnými a být 

v ohrožení, když se bude někdo zaškolovat na jejich pozici. 

 

Čerpání prostředků z EU 

Společnost by také mohla zkusit využít čerpat finanční prostředky z fondů Evropské 

unie (dále jen EU). V součastné době je možné čerpat finanční prostředky z Evropských 

strukturálních investičních fondů (dále jen ESIF). Společnost by mohla zkusit využít získat 

finanční prostředky z operačního programu „Zaměstnanost“ pro programové období 2014 – 
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2020. Na toto období vymezil ESIF pro tento operační program (dále jen OP) 2,15 mld. eur. 

OP Zaměstnanost obsahuje pět prioritních os, které vymezují dané typy projektů, které budou 

z těchto finančních prostředků podpořeny. Společnost by se mohla zaměřit na prioritní osu 1 – 

Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly. Tato investiční priorita je zaměřena na 

přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání. Specifický cíl č. 1 této investiční priority 

chce zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a 

znevýhodněných. Jednou z podporovaných aktivit tohoto určeného cíle je i aktivita 

Rekvalifikace. Úkolem této aktivity je získání nové kvalifikace, při zvyšování, prohlubování 

nebo rozšiřování dosavadní kvalifikace, včetně jeho dodržování a obnovování. To by 

společnost mohla využít hlavně v případě náboru nových zaměstnanců. Už z rozhovoru 

s bezpečnostním referentem vyplynulo, že noví pracovníci nemají dostatečnou kvalifikaci 

v oboru a nemají dostatečně potřebné odborné znalosti a dovednosti pro danou pozici. To by 

využití těchto finančních prostředků na požadovanou kvalifikaci mohlo změnit.  

Tuto žádost podává podnik samotný nebo firma, která vzdělávání pro společnost 

zpracovává. Tento způsob vzdělávání je čím dál častěji aplikován v mnoha společnostech. 

Spousta firem je na čerpání finančních prostředků z EU zcela závislá a vzdělávání by v těchto 

firmách- vůbec neprobíhalo, kdyby nečerpali tyto peníze. 
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7 Závěr 

Vzdělávání a rozvoji zaměstnanců by měli společnosti věnovat velkou pozornost. I když 

patří vzdělávání k nemalé investici, je potřeba si uvědomit, že vzdělaný a kvalifikovaný 

pracovník, který má chuť rozvíjet své znalosti a dovednosti, přináší pro společnost užitek 

v podobě větších zisků, vyšší výkonnosti a vysokou konkurenci oproti ostatním firmám.  

Cílem diplomové práce bylo analyzovat vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve společnosti 

Z – Group Steel Holding, a.s. – výrobní místo Veselí nad Moravou. Na základě této analýzy 

pak zpracovat různé návrhy a doporučení, jak aktuální situaci vylepšit.  

Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá 

vymezením teoretických pojmů, se kterými se můžeme setkat při vzdělávání zaměstnanců. 

Jsou zde popsané jak pojmy, které souvisí se vzděláváním zaměstnanců, tak systematický 

přístup vzdělávání pracovníků. Jsou zde zmíněny také metody, se kterými se můžeme při 

vzdělávání setkat. Jak už metody používané na pracovišti, tak mimo pracoviště. Další kapitola 

charakterizuje společnost Z – Group Steel Holding, a.s., která byla vybrána pro zpracování 

této části diplomové práce. V této kapitole je popsaná historie společnost, hodnoty 

společnosti, organizační struktura společnosti, ale i a vývoj zaměstnanců. Pátá kapitola se 

zabývá praktickou části diplomové práce. Cílem praktické části bylo pomocí dotazníkového 

šetření a strukturovaného rozhovoru s bezpečnostním referentem pro BOZP, analyzovat 

systém vzdávání a rozvoje zaměstnanců, kteří ve společnosti pracují a zjistit jejich potřeby, 

postřehy a nedostatky týkající nastaveného vzdělávacího procesu. Na základě těchto výsledků 

pak byly zpracovány návrhy a doporučení. K  hlavním doporučením, které by mohlo vést 

k zefektivnění vzdělávání a rozvoje by bylo pro společnost, je zavedení e – learningového 

vzdělávání. Vhodné by také bylo, kdyby společnost nabídla svým zaměstnancům navštěvovat 

jazykové kurzy nebo zavedla kurzy výpočetní techniky, o které by byl ve společnosti zájem.  

Důležité je také se více zajímat o motivaci zaměstnanců k dalšímu vzdělávání a rozvoji a 

zkusit zahrnout absolvované vzdělávání a kurzy do benefitů společnosti.  

Společnost Z – Group Steel Holding, a.s., má velmi dobře zpracovaný vzdělávací systém 

naplánovaný vždy na půl roku dopředu. K tomu plánu přistupuje společnost velmi pozitivně a 

taky ho úspěšně aplikuje v praxi. Nyní je už na vedení společnosti, zda ji některý z daných 

návrhů a doporučení zaujme a upotřebí ho v praxi.   

 

 

 



69 

 

Seznam použité literatury 

Knižní zdroje 

[1] ARMSTRONG, Michael. Personální management. Praha: Grada, 1999, 963 s. ISBN 80-

7169-614-5. 

 [2] ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů: Nejnovější trendy a postupy: 10. vydání. 

Praha: Grada, 2007, 800 s. ISBN 978-80-247-1407-3. 

[3] AWAD, Elias M. a Hassan M. GHAZIRI. Knowledge management. 2010. 2. vyd. PHI 

Learning Pvt. Ltd., 2010. ISBN 978-81-203-4315-3. 

[4] BĚLOHLÁVEK, František. Jak řídit a vést lidi. Praha: Computer Press, 2000, ix, 92 s. 

ISBN 80-7226-308-0. 

[5] BUREŠ, Vladimír. Znalostní management a proces jeho zavádění: průvodce pro praxi. 

Praha: Grada, 2007, 216 s. ISBN 978-80-247-1978-8. 

[6] COLLISON, Chris a Geoff PARCELL. Knowledge management. Brno: Computer Press, 

a.s., 2005. ISBN 80-251-0760-4. 

[7] DVOŘÁKOVÁ, Zuzana. Management lidských zdrojů. Praha: C.H. Beck, 2007, xxii, 485 

s. ISBN 978-80-7179-893-4. 

[8] HORNÍK, František. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Praha: Grada, 2007, 240 s. ISBN 

978-80-247-1457-8.  

[9] JANIŠOVÁ, Dana a Mirko KŘIVÁNEK. Velká kniha o řízení firmy: praktické postupy 

pro úspěšný rozvoj. Praha: Grada, 2013, 394 s. ISBN 978-80-247-4337-0.  

[10] KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 4., rozš. a dopl. 

vyd. Praha: Management Press, 2007, 399 s. ISBN 978-80-7261-168-3. 

[11] MATHIS, Robert a John JACKSON. Human Resource Management. 9. vyd. South-Western 

College Pub., 2010. ISBN 978-0538453158. 

[12] VODÁK, Jozef a Alžbeta KUCHARČÍKOVÁ. Efektivní vzdělávání zaměstnanců. Praha: 

Grada Publishing, a.s., 2007, 205 s. ISBN 978-80-247-1904-7. 



70 

 

Odborná periodika a jiné  

[13] ADAMEC, Jarmil. Uplatňování principů učící se organizace s cílem zvýšení 

konkurenceschopnosti podniků v České republice [online]. Ostrava, 2012. Disertační práce. 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta.  

Elektronické zdroje  

[14] Management mania [online]. [cit. 2015-02-04]. Motivace a motivování. Dostupný z 

WWW: <https://managementmania.com/cs/motivace-a-motivovani>. 

[15] Vedeme [online]. [cit. 2015-02-05]. Vybrané teorie motivace k vedení lidí. Dostupný z 

WWW: <http://www.vedeme.cz/pro-vedeni/kapitoly-vedeni/65-teorie-motivace/85-teorie-

motivace.html >.  

[16] Steel – holding [online]. [cit. 2015-06-20]. Produkty. Dostupný z WWW: 

<http://www.steel-holding.cz/> 

[17] Historie [online]. [cit. 2015-06-20]. Produkty. Dostupný z WWW: <http://www.steel-

holding.cz/cs/steel-holding/historie/historie.html> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://managementmania.com/cs/motivace-a-motivovani
http://www.vedeme.cz/pro-vedeni/kapitoly-vedeni/65-teorie-motivace/85-teorie-motivace.html
http://www.vedeme.cz/pro-vedeni/kapitoly-vedeni/65-teorie-motivace/85-teorie-motivace.html


 

Seznam zkratek 

Např.      například 

BOZP       bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

PO      požární ochrana 

tzn.      to znamená 

aj.      a jiné 

ROI      return on investment 

kol.      kolektiv 

KS      Krajský soud  

a.s.      akciová společnost 

ČSN      česká technická norma 

ISO      International Organization for Standardization 

PED       Pressure Equipment Directive 

DVGW       Deutsche Vereinigung des Gas-und Wasserfaches 

CPD       Construction Products Directive 

THZ      technicko – hospodářský zaměstnanec 

THP      technicko – hospodářský pracovník 

Kč       Korun českých  

tis.      tisíc 

mil.      milion 

mld.      miliarda 

TeP      technologický postup   

EU      Evropská unie  

ESIF       Evropský strukturální investiční fond  

OP      operační program 

ÚP      Úřad práce 

MS      Microsoft 

MLS         learning management system 

DPH      daň z přidané hodnoty 

t      tuna 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Seznam příloh 

Příloha 5.1 - Anketní lístek 

Příloha 5.2 - Prezenční listina 

Příloha 5.3 - Hodnocení účinnosti a efektivity školení 

Příloha 5.4 - Hodnocení účinnosti a efektivity lektorů 

Příloha 5.5 - Lhůty školení 

Příloha 5.6 – Dotazník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Seznam obrázků 

Obr. 3.1 - Složky rozvoje lidských zdrojů 

Obr. 3.2 - Základní cyklus systematického vzdělávání pracovníků organizace 

Obr. 3.3 - Jednotlivé části procesu realizace vzdělávání 

Obr. 3.4 - Proces motivace 

Obr. 4.1 - Logo společnosti Z - Group Steel Holding, a.s. 

Obr. 4.2 - Logo společnosti Železárny Veselí 

Obr. 4.3 - Speciální profily 

Obr. 4.4 – Tyče 

Obr. 4.5 – Trubky 

Obr. 4.6 - Organizační struktura společnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Seznam tabulek a grafů 

Graf 4.1 - Vývoj tržeb v mil. Kč 

Graf 5.1 – Vývoj průměrného počtu zaměstnanců 

Graf 5.2 - Náklady na školení 

Graf 5.3 - Motivace 

Graf 5.4 - Druh školení 

Graf 5.5 -  Počet školení 

Graf 5.6 - Nabídka vzdělávání 

Graf 5.7 - Přínos vzdělávacích aktivit 

Graf 5.8 - Úroveň vzdělávacích akcí 

Graf 5.9 - Vyjádření k průběhu vzdělávání 

Graf 5.10 - Kontrola získaných znalostí 

Graf 5.11 - Možnost dalšího vzdělávání 

Graf 5.12 – Sebevzdělávání 

Graf 5.13 – Pracovní zařazení 

 

Tab. 4.1 - Vývoj tržeb společnosti v letech 20010 - 2014 

Tab. 5.1 - Vývoj průměrného počtu zaměstnanců 

Tab. 5.2 - Plán a vyhodnocení školení 

Tab. 5.3 - Pohlaví 

Tab. 5.4 - Věková kategorie 

Tab. 5.5 - Nejvyšší dosažené vzdělání 

Tab. 5.6 - Odpracovaná doba 

Tab. 5.7 - Spokojenost s lektorem 

Tab. 5.8 - Zpětné hodnocení 

 

 

 

 

 

 



 

Jednotlivé přílohy 

Příloha 5.1 - Anketní lístek 

 

ANKETNÍ LÍSTEK 

 

Pořadatel akce: ....................................................................................................................... ..... 

Název akce: ...................................................................................................................... 

Datum konání: ........................................Místo: .....................................Cena: ......................... 

Jméno účastníka: .......................................................................Útvar: ....................... 

 

Vyhodnocení akce: 

 

a) Program (obsah) 

b) Kvalita lektora 

c) Přínos pro vlastní práci 

d) Blízkost programu potřebám praxe 

e) Vlastní průběh a organizace akce 

f) Získali jste osvědčení, pověření, průkaz nebo jiné oprávnění:  ANO  NE 

g) Další připomínky a doporučení 

 

       Celkem body:      

 

U bodů a) – e) zaškrtněte v každém řádku jedno číslo: 

Vyplněný anketní lístek odevzdejte ihned po skončení pořadateli akce, případně včetně fotokopie osvědčení. 

 

 

Form. č. 728 – 6     Podpis:  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha 5.2 - Prezenční listina 

PREZENČNÍ LISTINA  
základního - opakovacího školení  

  

ŘIDIČI SLUŽEBNÍCH  

VOZIDEL DO 3,5 T 

 
Datum školení :   

dle osnovy č. 19/řidiči SV/2014 
  Legislativa-zákon č.262/2006 Sb., zákon č.247/2000 Sb., zákon č.361/2000 Sb., vyhláška MDS č.30/2001 Sb., zákon 

č.13/1997 Sb., zákon č.111/1994 Sb., zákon č.56/2001 Sb., NV č.168/2002 Sb., NV č.168/1999 Sb. - všechny tyto předpisy 
v platném znění a ve znění pozdějších předpisů k 13.6.2014. Rozsah školení-ZP, § 103. Zákon č.309/2006 Sb., §4. 
Pravidla provozu na poz.komunikacích s důrazem na změny od 1.1.2011 do 13.6.2014. Určení rizik. Provoz a údržba 

vozidel. První pomoc. Ověření znalostí testem. 

Níže uvedení účastníci potvrzují svým podpisem, že školení bylo provedeno srozumitelně a v rozsahu výše uvedené osnovy. 

P.č. Os.číslo Příjmení a jméno Stř. Podpis 

1. 
        

2. 
        

3. 
        

4. 
        

5. 
        

6. 
        

7. 
        

8. 
        

9. 
        

10. 
        

11. 
        

12. 
        

          

          

   Školení provedl :  referát vzdělávání 

Jméno, příjmení a podpis :   

  

Miroslav Bartošík Podpis a razítko : 

  
  

  
   

  

          

      

 



 

Příloha 5.3 – Hodnocení účinnosti a efektivity školení 

 

Hodnocení účinnosti a efektivity školení 

Účastník školení  Středisko Datum 

  

Dodavatel školení  

Název školení  

Hodnocení 

dodavatele 

školení 

účastníkem 

Využijete získané znalosti při práci 1  2  3  4  5  

Byl výklad lekotra srozumitelný 1  2  3  4  5  

Obsash školení 1  2  3  4  5  

Organizace školení 1  2  3  4  5  

Celkově spokojen 

s čím: 

 

Celkově 

nespokojen s čím: 

 

Pospis školeného:  Celkové hodnocení:  

Známky: 1 – velmi spokojen,  2 – spokojen, 3 – částěčně spokojen, 4- spíše spokojen, 5 – zcela nespokojen 

 

 

Efektivita 

školení 

hodnocena 

ndřízeným 

Využije školený/ná získané znalosti v praxi? 

1       2       3       4       5  

Zlepšilo či rozšířilo školení její/jeho znalosti? 

1       2       3       4       5  

Splnilo školení účel? 

1       2       3       4       5  

Výsledek 1  Efektivní - zaměstnanec může vést a zaučovat další zaměstnance 

2  Efektivní - zaměstnanec může pracovat samostatně 

3  Zaměstnanec musí pracovat pod dohledem - nutno doškolit 

4  Neefektivní – zaměstnanec nemůže činnost vykonávat - nutno školení 

opakovat 

Podpis 

nadřízeného 

 Datum  

Známky: 1 – velmi spokojen,  2 – spokojen, 3 – částěčně spokojen, 4- spíše spokojen, 5 – zcela nespokojen 



 

Příloha 5.4 – Hodnocení účinnosti a efektivity lektorů 

 

 

 

LEKOTOR / SPOLEČNOST  

Kvalifikace / oprávnění  

Druh (oblast) školení  

Hodnotící kritéria / faktory 

 

CENA ano - přijatelná - neliší se v průměru od ostatních lektorů ANO 

ne - nepřijatelná - výrazně nad rámec průměru NE 

 

HODNOCENÍ 

NADŘÍZENÝCH 

ano - bez připomínek ANO 

ne – ved.pracovníci mají výhrady k odb.způsob. podřízených NE 

 

HODNOCENÍ 

ÚČASTNÍKŮ 

ano - kladné - není důvod ke změně lektora ANO 

ne - záporné - navrhuje se změna lektora NE 

 

EXTERNÍ 

REFERENCE  

ano - doporučující ANO 

ne - nedoporučující NE 

 

OPAKOVANÁ 

NESPOKOJENOST 

ano - kladné - není důvod ke změně lektora ANO 

ne - záporné - navrhuje se změna lektora NE 

 

CELKOVÉ HODNOCENÍ ZAMĚSTNAVATELEM 

SPOKOJEN 

Kritéria hodnocení: 

1. 2. 3. Hodnotí 

Vyplňovat „ano“ – „ne“ 

dle nabídky 

V případě, že v kolonce 

A35 vyjde „SPOKOJEN 

S PODMÍNKAMI“, navrhuje se 

zanalyzovat připomínky a 

důvody záporných dhonocení a 

přijat opatření ke zlepšení 

v případě, že v kolonce A35 

vyjde NESPOKOJEN nebo v 

kolonce I27 bude vyznačeno 

"ano", navrhuje se změna 

lektora 

I15 – personalistka 

I18 - nadřízený vedoucí 

pracovník 

I21 – rekvalifikant 

I24 – personalistka a 

srekvalifikant 

 

Zpracoval:       Dne: 

Hodnocení účinnosti a efektivity lektorů 



 

Příloha 5.5 - Lhůty školení 

P.č. Profese Četnost školení Lektor 

1. Vazač 1 x za 2 roky RT ZZ 

2. Jeřábník 1 x za 2 roky RT ZZ 

3. Elektrikář (Vyhl.“50“) 1 x za 3 roky RT EZ 

4. Obsluha tlakových nádob 1 x za 3 roky RT TN a PZ 

5. Obsluha plynových zařízení 1 x za 3 roky RT TN a PZ 

6. Protiplynová služba 1 x ročně RT TN a PZ 

7. Topič 1 x za 3 roky RT TN a PZ 

8. a) Svářeči; b) Svářeči s ÚZ a) 1 x za 2 roky; b) 1x za 3 

roky od 10/2015 

svářečská škola 

9. Práce ve výškách 1 x rok OZO v PR, externí 

10. Obsluha pojízdné vysokozdv. 

plošiny 

1 x za 2 roky RT ZZ 

11. Obsluha vrátků 1 x za 3 roky RT ZZ 

12. Posunovači-vrátkaři-bez 

lokomotivy 

1 x za 2 roky technik znalý 

drážních předpisů 

13. Posunovači pomocí lokomotivy 1 x ročně technik znalý 

drážních předpisů 

14. Vstřelovač 1 x za 3 roky OZO v PR 

15. Řidič služebního vozidla (referent) 1 x za 2 roky 

1 x za 6 let 

OZO v PR 

instruktor 

autoškoly 

16. Řidič z povolání 

Řidič z povolání - C, C+E, D, D+E, 

C1, C1+E, D1, D1+E 

1 x za 2 roky 

1 x za rok - 7 hodin 

instruktor 

autoškoly 

instruktor 

autoškoly 

17. Řidič MV 1 x za 2 roky externí 

18. Montáž a demontáž lešení - lešenář 1 x za 3 roky externí 

19. Seznámení a poučení ve smyslu § 

4, vyhl.50/78 Sb. (obsluha 

složitějších el. zařízení) 

1 x za 3 roky Pověřený 

pracovník 

s příslušnou 

kvalifikací 

20. Požární hlídky 1 x ročně OZO v PO 

21. Školení BOZP ved. pracovníků 1 x za 3 roky OZO v PR 

22. Školení PO ved. pracovníků 1 x za 3 roky OZO v PO 

23. Školení PO zaměstnanců 1 x za 2 roky nadřízený 

24. Školení BOZP pracovníci kat.“D“-

výrobní provozy (včetně 

§3,Vyhl.50) 

1 x ročně (četnost může být 

upravena v návaznosti na 

úraz. četnost) 

nadřízený 

25. Školení BOZP pracovníci kat.“D“ 

nevýrobní provozy 

1 x ročně nadřízený 

26. Nakládání s chemickými látkami-

pracovníci kat.“D“ 

1 x ročně (v rámci školení 

BOZP) 

nadřízený 

27. Nakládání s chemickými látkami-

vedoucí pracovníci 

1 x za 3 roky (v rámci 

školení 

BOZP ved. pracovníků) 

OZO v PR 

28. Ověření znalostí BOZP pracovníci 

kat. „D“ 

1 x za 2 roky nadřízený 



 

29. Ověření znalostí BOZP ved. 

pracovníci 

1 x za 3 roky OZO v PR 

30. Instalatér, pokrývač, izolatér, tesař, 

stolař, zámečník, zedník, klempíř, 

sklenář 

1 x ročně nadřízený 

31. První pomoc (pověření vedoucí a 

další pověření zaměstnanci kat. 

„D“) 

1 x za 3 roky 

1 x za rok 

ČČK nebo PPLS 

nadřízený 

32. Pracoviště s nebezpečím výbuchu - 

DOPV 

1 x za 3 roky (vedoucí), 

1 x za rok (ostatní v rámci 

opakovaného školení BOZP 

na pracovišti) 

OZO v PR, 

nadřízený 

33. Obsluha motorové pily a 

křovinořezu 

1 x za 2 roky nadřízený, OZO v 

PR 

34. Strojník stavebních strojů 1 x za 3 roky externí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha 5.6 – Dotazník  

DOTAZNÍK 

 

Vážená paní, vážený pane,  

 jsem studentkou magisterského studia, obor Management, na VŠB-TU Ostrava na 

Ekonomické fakultě a v současnosti zpracovávám diplomovou práci zaměřenou na analýzu 

vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve společnosti Z-Group Steel Holding, a.s. – výrobní místo 

Veselí nad Moravou. Tímto bych Vás chtěla požádat o vyplnění dotazníku, který mi poslouží 

k získání údajů potřebných k analýze systému vzdělávání v dané organizaci.    

Dotazník i jeho výsledky jsou anonymní a poslouží pouze pro účely zpracování diplomové 

práce. Prosím vyznačte vždy jednu odpověď, případně uveďte vlastní odpověď, tam kde je 

k tomu vyznačený prostor.   

Děkuji za spolupráci!                    Bc. Kateřina Grebíková 

 

1. Pohlaví:  

 Žena 

 Muž

 

2. Do jaké věkové kategorie patříte? 

 18 – 30 let 

 31 – 40 let 

 41 – 55 let 

 nad 55 let 

 

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

 Základní 

 Střední odborné s výučním listem 

 Středoškolské s maturitou 

 Vyšší odborné 

 Vysokoškolské

 

 



 

4. Jak dlouho pracujete ve společnosti Z-Group Steel Holding, a.s. – výrobní místo 

Veselí nad Moravou? 

 Méně než 2 roky 

 3 – 5 let 

 6 – 10 let 

 11 let a více  

5. Co Vás nejvíce motivuje k dalšímu vzdělání a rozvoji?  

 Profesní růst 

 Zlepšení pracovních výsledků 

 Vyšší finanční ohodnocení 

 Udržení si pracovního místa 

 Jsem bez motivace 

 Jiný důvod. Uveďte: ________________________________ 

 

6. Který druh školení více preferujete? 

 Externí – mimo pracoviště 

 Interní – v místě pracoviště 

 Nerozlišuji to, je mi to jedno 

 

7. Kolika školení jste se za poslední rok zúčastnil (a)? 

 1 – 2 

 3 – 4 

 5 – 6 

 7 a více 

  

8. Jste spokojen (a) se stávající nabídkou vzdělávání? 

 Rozhodně ne 

 Spíše ne 

 Spíše ano 

 Rozhodně ano 

 

 



 

9. Jsou znalosti a dovednosti získané ze vzdělávacích aktivit přínosné při výkonu Vaší 

práce?  

 Rozhodně ne 

 Spíše ne 

 Spíše ano 

 Rozhodně ano 

 

10. Jak vnímáte úroveň vzdělávacích akcí, kterých jste se doposud zúčastnil (a)?  

 Velmi dobrá úroveň 

 Dostatečná úroveň 

 Spíše nízká úroveň 

 Nedostačující úroveň 

 

11. Jste spokojen (a) s výběrem lektorů na vzdělávacích akcích?  

 Ano 

 Ne. Proč? __________________________________________________________ 

 

12. Máte možnost úroveň vzdělávací akce a lektorů zpětně ohodnotit?  

 Ano, vždy 

 Zřídka 

 Nikdy 

 

13. Máte možnost se po skončení vzdělávacího procesu vyjádřit k jeho průběhu?  

 Ano, vždy 

 Téměř vždy 

 Velmi málo 

 Nikdy 

 

 

 

 



 

14. Jsou vaše nově získané znalosti a vědomosti nějak kontrolovány? 

 Ano, vždy 

 Téměř vždy 

 Velmi málo 

 Nikdy

 

15. Kdyby byla možnost dalšího vzdělávání, o jaké kurzy byste měl (a) zájem, v čem 

byste se rád (a) zlepšil (a)?  

 Počítačový kurz 

 Odborný (profesní) kurz 

 Jazykový kurz 

 Nemám zájem o žádný kurz.  

 Jiný kurz. Uveďte: ________________________________________________________ 

 

16. Vzděláváte se také sami, mimo vzdělávací akce pořádané společností?  

 Ano, vzdělávám 

 Ne, nevzdělávám 

 

17. Máte nějaké připomínky, doporučení či návrhy týkající se vzdělávání ve společnosti?  

___________________________________________________________________________ 

 

18. Jaké je vaše pracovní zařazení?  

 Vedení 

 Vedoucí oddělení 

 THP – ekonom, technik, referent, aj. 

 Dělník 

 

 

 

 

 

 

 


