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1 ÚVOD 

 

Úspěšné podniky zjistili, že ke svému úspěchu a konkurenceschopnosti potřebují mít 

vytvořenou kvalitní strategii v oblasti vzdělávání svých zaměstnanců. Za nejefektivnější 

formu vzdělávání je považováno takové vzdělávání, které je dobře organizované a 

systematické. Nedílnou součástí kvalitní strategie vzdělávání je aktivní zapojení Lidských 

zdrojů, které by měli identifikovat potřebu vzdělávání, naplánovat jeho realizaci, sestavit 

potřebný rozpočet a průběžně vyhodnocovat výsledky vzdělávacích aktivit. Následně na 

základě zpětné vazby od interních klientů zapracovat potřebné změny.  

Pro dlouhodobé udržení konkurenceschopnosti firmy je důležité, aby se firma zaměřila na 

koncepční a dlouhodobá opatření vedoucí k rozvoji svých zaměstnanců. Společnost by měla 

vnímat potenciál svých zaměstnanců, protože kvalitní zaměstnanci ve společnosti tvoří 

hodnotný Lidský kapitál. Moderní management firem vyžaduje, aby pracovníci byli 

profesionály v pravém slova smyslu. To znamená, že kromě správného provádění zadaných 

úkolů, musí proniknout do tajů samotného procesu a pracovních postupů a aktivně se podílet 

na jejich neustálém zlepšování a vývoji.  

 Cílem diplomové práce je analyzovat stávající systém vzdělávání v podniku Meopta-

optika, s.r.o. a navrhnout změny ve směru inovace stávajícího programu školení a hodnocení 

pracovního výkonu zaměstnanců v provozu Mechanika. 

Diplomová práce je řešena za pomoci metody kvalitativní analýzy, kdy jsou testovány 

následující hypotézy: 

 Hypotéza 1: Vzdělávání a rozvoj pracovníků (dělník, seřizovač, mistr) na dílně 

Mechanika nepokrývá veškeré kompetence, které jsou potřebné k výkonu jejich práce. 

 Hypotéza 2: Vzdělávání a rozvoj pracovníků na dílně Mechanika neprobíhá 

systematicky. 

 Hypotéza 3: Pracovníci dílny Mechanika nepoužívají veškeré nově získané poznatky 

při výkonu své práce. 

 

„Budoucnost patří lidem, kteří vidí příležitosti před tím, než ji vidí ostatní.“ 

                                                                                                                             Theodore Levitt 
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2 EKONOMICKO-TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA PODNIKU   

2.1 Představení společnosti  

 

Společnost Meopta – optika, s.r.o. (dále jen Meopta), byla založena roku 1933 pod názvem 

Optikotechna u zrodu společnosti stál Ing. Alois Beneš a doc. Alois Mazurek. Meopta je 

nadnárodní společnost působící v oblasti výzkumu a vývoje, v konstrukční činnosti a ve 

výrobě optických i mechanických součástí a jejich montáži. Za dlouhou dobu své existence se 

Meopta stala specialistou na optické produkty nejvyšší kvality pro průmyslové, vojenské a 

spotřební trhy. Jako výrobní společnost s globálním dosahem působí ve dvou technologicky 

pokročilých centrech – v České republice a zároveň ve Spojených státech amerických. Tato 

struktura umožňuje rychle a efektivně reagovat na požadavky jejich zákazníků. Díky jejich 

vyškoleným, vysoce kvalifikovaným a zručným kmenovým zaměstnancům může Meopta 

vyvíjet a vyrábět některé z technologicky nejpokročilejších a nejvýkonnějších produktů na 

světě. Její zkušenosti v oblasti vývoje, konstrukce, předvýrobní i výrobní fáze, v oblasti 

přesného měření a odborných expertíz, zvláště řemeslná zkušenost s prací s optickými 

elementy, jsou mimořádné  a projevují se v celém spektru odvětví (zdravotnictví, věda, 

filmový průmysl, průzkum vesmíru, spotřební a sportovní optika, vojenské a zbraňové 

systémy). 

2.2 Základní údaje o společnosti  

 

Tab. 1 – ÚDAJE O SPOLEČNOSTI (zdroj: vlastní zpracování [24]) 

Obchodní firma Meopta – optika, s. r. o. 

Sídlo Kabelíkova 1, 750 02 Přerov 

IČO 47 67 70 23 

Datum založení 29. 7. 1993 (1933 založení Optikotechny) 

Registrace v OR Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 51239 
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Paul a Gerald 
Rausnitzovi 

Meopta -
optika, s.r.o.

MeoMed Meopta USA

2.2.1 Předmět podnikání 

Předmětem podnikání společnosti Meopta – optika, s.r.o. je: 

 Broušení a lapování průmyslové keramiky a jiných křehkých materiálů na přesnou 

rovinnost mimo činnosti uvedené v příloze 1 – 3 živnostenského zákona. 

 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.  

 Výroba optických a fotografických zařízení.  

 Výroba zdravotnických přístrojů a zdravotnických prostředků.  

 Galvanizérství.  

 Kovoobráběčství.  

 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd.  

 Nástrojářství.  

 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady.  

 Silniční motorová doprava osobní vnitrostátní a mezinárodní příležitostná.  

 Návrhářská, designérská a aranžerská činnost.  

 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, vývoj, výroba, 

opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a 

ničení zbraní. 

2.2.2 Popis podnikání 

 

Meopta je výrobcem optiky specializující se na návrh, vývoj, konstrukci, výrobu a montáž 

optických, optomechanických a optoelektronických hi-tech systémů. Po celém světě svým 

klientům nabízí řešení v oblasti spotřební, průmyslové a vojenské techniky. Společnost je 

součástí Meopta Group. Celou skupinu Meopta Group řídí Paul a Gerald Rausnitz. Na 

schématu obrázek (Obr. 1) je znázorněno organizační členění Meopta Group. 

 

 

 

 

 

  

Obr. 1 - ORGANIZAČNÍ SCHÉMA I.  - Meopta Group (zdroj: 

vlastní zpracování [24]) 
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2.3 Vize společnosti  

 

Meopta se chce patřit mezi světové lídry v poskytování inovativních řešení určených pro 

specifické trhy zaměřené na oblasti zobrazovacích a osvětlovacích systémů určených pro 

spotřebitelské, průmyslové a vojenské aplikace. Kvalita výrobků je postavena na dlouhodobé 

tradici s opto - mechanickými a optoelektronickými produkty. Dlouhodobým cílem je 

zvyšování objemu a přidané hodnoty výrobků. Dále posilování hodnoty firmy neustálým 

zlepšováním a zaváděním nových technologií, infrastruktury, řízení kvality a procesů 

především udržování nadstandardních vztahů se zákazníky a dodavateli. [27] 

2.4 Základní kapitál a cash flow společnosti 

 

Základní kapitál společnosti k 31. 12. 2014 je tvořen peněžitými vklady společníků, celková 

hodnota tvoří téměř jednu miliardu Kč. Hodnoty vkladů jednotlivých společníků znázorňuje 

tabulka (Tab. 2) 

Tab. 2 - ROZLOŽENÍ KAPITÁLU SPOLEČNOSTI (zdroj: vlastní zpracování [24]) 

Společníci Podíl (%) Vklad (Kč) 

Paul Rausnitz 49,8 492 689 000 

Gerald Rausnitz 44,5 440 226 000 

David Rausnitz 4,95 440 226 000 

Ing. Augustin Sobol 0,75 7 450 000 

Celkem 100 989 337 000 
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Pro lepší přiblížení ekonomické situace společnosti Meopta - Optika, s.r.o. jsem uvedl 

rozvahu ve zkrácené formě pro rok 2013. Bohužel v této době společnost ještě nemá uzavřený 

rok 2014 a z tohoto důvodu nebylo možné zobrazit aktuální rozvahu pro rok 2014. 

 

Tab. 3 – ROZVAHA SPOLEČNOSTI PRO ROK 2013 v tis. (zdroj: vlastní zpracování [24]) 

AKTIVA CELKEM 2664618  PASIVA CELKEM 2664618 

Dlouhodobý majetek 1368183  Vlastní kapitál 1965885 

Dlouhodobý nehmotný 

majetek 

14644  Základní kapitál 989337 

Dlouhodobý hmotný 

majetek 

1316553  Kapitálové fondy 587569 

Dlouhodobý finanční 

majetek 

36986  Rezervní fondy, nedělitelní 

fond 

51060 

   Výsledek hospodaření min. 

let 

279127 

Oběžná aktiva 1278198  Cizí zdroje 678562 

Zásoby 888192  Rezervy 21502 

Dlouhodobé pohledávky 30  Dlouhodobé závazky 23025 

Krátkodobé pohledávky 331239  Krátkodobé závazky 222302 

Krátkodobý finanční 

majetek 

58737  Bankovní úvěry a výpomoci 411733 

Časové rozlišení 18237  Časové rozlišení 20171 
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2.5 Organizační struktura 

 

Obr. 2 - ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MEOPTA II. (Zdroj: vlastní zpracování (24)] 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY  

 

Kapitola Lidský kapitál a lidské zdroje zodpovím hlavní otázky týkající se lidských zdrojů. 

Co se pod pojmem lidských zdrojů skrývá a proč mají tak zásadní význam pro podniky či 

organizace? Součástí kapitoly je i názvosloví, které pomáhá objasnit základní terminologii 

řízení lidských zdrojů, strategickému řízení lidských zdrojů, podnikového vzdělávání. 

3.1 Terminologie Lidských zdrojů 

 

Lidé jsou základními kameny každého podniku a zásadním způsobem rozhodují o úspěchu 

nebo neúspěchu podniku či organizace. Lidský kapitál definovali Bontis a kol. (1999) 

následujícím způsobem: [2] 

Lidský kapitál představuje lidský faktor v organizaci; je to kombinace inteligence, 

dovedností a zkušeností, co dává organizaci její zvláštní charakter. Lidské složky organizace 

jsou ty složky, které jsou schopny učení se, změny, inovace a kreativního úsilí, což - je-li 

řádně motivováno - zabezpečuje dlouhodobé přežití organizace.  

Teorie lidského kapitálu byla definována v 60. letech, na základě principů teorie je 

odvozen přímý vztah mezi vzděláním neboli klasifikací a produktivitou. Lidský kapitál 

můžeme označit za bohatství, které podnik má a zajišťuje mu přežití a růst, proto je v zájmu 

každého podniku, aby do svého bohatství patřičně přispíval.  

Lidské zdroje neboli human recourses můžeme definovat jako specifickou činnost, která se 

zabývá řízením lidského kapitálu v podniku. Jedná se o celkový proces řízení zaměstnanců, 

kdy lidské zdroje poskytují svým manažerům vhodné nástroje pro řízení lidí, aby následně 

manažeři mohli přímo či nepřímo ovlivňovat růst a produktivitu práce.  

Podle Armstronga je řízení lidských zdrojů koncepční, strategický a promyšlený logický 

přístup k řízení nejcennějšího majetku organizace. Jedná se o skupiny pracujících lidí, kteří 

individuálně, tak kolektivně přispívají k dosahování jejich cílů. [3] 

Řízení lidských zdrojů začíná pečlivými a přísnými postupy při výběru pracovníků, systémem 

odměňování založeném na výkonu přes rozvoj manažerů a způsob řízení vzdělávacích aktivit, 

které jsou věrným obrazem potřeby podniku. Jednou z důležitých součástí řízení lidských 

zdrojů je taktéž práce s talenty. Jedná se o propojení politik a postupů v řízení lidských zdrojů 

v oblasti zabezpečování pracovníků, vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, řízení pracovního 

výkonu a plánování nástupnictví. [2] 
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Cílem řízení lidských zdrojů je zajistit podniku, aby získával a udržoval nezbytně 

kvalifikované, oddané a dobře motivované zaměstnance. Z toho podniku vyplývá, že musí do 

budoucna přemýšlet nad potřeby zaměstnanců a jejich uspokojením s cílem zvyšovat jejich 

schopnosti a tím přispět k naplnění strategických cílů podniku. 

Lidský potenciál je souborem dispozic a předpokladů u člověka orientovaného vykonávání 

činností, které umožňují podniku zvyšovat jeho konkurenceschopnosti na trhu. Lidský 

potenciál můžeme definovat jako způsobilost lidí k produkování výrobků, služeb a přetváření 

sebe sama. Základním rozdílem mezi lidským kapitálem a lidským potencionálem je, že 

lidský kapitál se týká současnosti, zatímco lidský potencionál má pro podnik význam 

z pohledu budoucnosti. [23]  

3.2 Podnikové vzdělávání a rozvoj zaměstnanců 

 

3.2.1 Vymezení základních pojmů 

 

Mezi schopné lidi řadíme ty, kteří odvádějí očekávaný a požadovaný výkon. Tito lidé pro 

dosažení výkonu potřebují nezbytné znalosti, vědomosti a dovednosti a neposlední řadě 

standardy spojené s výkonem na daném pracovišti. Nyní si představíme dva anglické termíny, 

které nám tuto problematiku zarámují. [23]  

Competence definuje pojem z oblasti práce, k níž je daná osoba způsobilá nebo může 

danou práci vykonávat, proto v  Češtině pro tento výraz používáme pojmy kvalifikace, 

odborná způsobilost.  

Competency definuje očekávané chování jedince. Mluvíme o takovém způsobu 

chování, který je žádoucí pro dosažení očekávaného výkonu za pomocí týmové práce, 

komunikace, vedení lidí a rozhodování. Někdy tyto schopnosti jsou uváděny, jako soft sklils 

či měkké dovednosti.  

Jako první s pojmem competency přišel Boyatzis, který po důkladném zkoumání a 

analyzování zjistil několik faktorů, které odlišují úspěšné manažery od méně úspěšných. 

V jeho vyjádření je význam pojmu competency je schopnost člověka se chovat takovým 

způsobem, který zohledňuje požadavky pracovního místa společně se standardy podniku za 

účelem dosažení požadovaného výsledku. [2] 

Zjednodušeně můžeme kompetenci definovat, jako schopnost chovat se určitým 

způsobem. Chování konkrétního člověka v konkrétní situaci je výrazně ovlivněno typologií 
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osobnosti, která je složena z více prvků. Jedná se zde o součinnost částí, kdy jedna část je 

tvořena postoji hodnoty a motivy a druhá část vědomostmi a dovednostmi.  

Kompetence pracovníka [23] jsou souborem chování, které daný pracovník musí 

použít, aby úspěšně zvládl úkoly, které se očekávají pro výkon konkrétní pracovní pozice. 

Kompetentní pracovník splňuje 3 základní předpoklady:  

1. Má potřebné vlastnosti, schopnosti, dovednosti a vědomosti potřebné pro výkon 

své pozice. 

2. Je vnitřně motivován to znamená, že je ochoten investovat svoji veškerou energii 

daným směrem. Vnímá hodnotu svého chování. 

3. Může své chování v daném prostředí podniku plně uplatňovat.  

Součástí kompetencí zaměstnance jsou složky osobnosti, které členíme na níže uvedené 

kategorie: 

 Motivy jedná se o veškerou činnost a vnitřní pohnutky, které podněcují člověka 

určitým směrem a udržují jeho aktivitu. Úspěšní lidé mají velkou vnitřní motivaci pro 

svůj osobní rozvoj.  Takoví lidé vyhledávají situace, které jim přináší ponaučení a na 

základě jich si stanovují cíle, které jsou pro ně výzvou.  

 Rysy jsou součástí typologie osobnosti, mezi základní charakteristiky patří například 

temperament, který nám říká, jak bude jedinec emocionálně reagovat na vnější vlivy 

okolí.  

 Sebereflexe jedná se o vlastní přesvědčení a víru ve vlastní schopnosti pro naplnění 

zadaného úkolu. Člověk si na základě vnímání sebe samého buduje hodnoty a postoje 

ve vztahu k sobě i okolí. 

 Vědomosti shrnují veškeré poznatky určité oblasti, které člověk získá během práce na 

daném pracovišti. 

 Dovednosti umožnují člověku zvládnout danou činnost spjatou fyzickým či duševním 

úkolem. Pro úspěšné vykonání určeného úkoly je zapotřebí různé množství 

dovedností. [23] 

   

Hodnota lidského kapitálu v podniku je tvořena lidmi, kteří vytvářejí, uchovávají a dále 

pracují se svými znalosti, které propojují se svou aktivitou. Efektivita podniku se potom 

určuje podle správného rozvoje a řízení znalostí. 
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Znalosti můžeme definovat jako soubor teoretických poznatků, pojmů a představ 

nabyté učením a praktickými zkušenostmi. V podnicích jsou součástí dokumentů, činností, 

podnikových procesů, praktik a norem, které vytvářejí lidé mezi sebou navzájem. Lidé je 

následně mezi sebou předávají pomocí různých medií. Příkladem takových medií mohou být 

manuály, knihy, dokumenty, audio a videozáznamy. Pro efektivní řízení znalostí je zapotřebí, 

aby byly zavedeny jednotné pracovní postupy pro shromažďování, zpracování a následné 

uchování znalostí zabývajících se know - how  podniku.  

Dovednosti určují jak moc je daný jedinec způsobilý pro výkon určité aktivity nebo 

činnosti. Pokud se bavíme o pracovních dovednostech, máme na mysli aktivní a kreativní 

vykonávání pracovních úkolů se schopností se přizpůsobovat změnám pracovních podmínek. 

Cílem rozvoje dovedností je jejich automatizace a vytvoření správného návyku při 

vykonávání konkrétní činnosti. Návyk dané dovednosti ulehčuje zaměstnancům vykonávání 

jejich každodenní práce. Odborné dovednosti se rozvíjí u zaměstnanců vhodnou přípravou a 

vzděláním. Pro zefektivnění stávajících systému vzdělávání je nezbytné vytvořit standardy 

znalostí a dovedností pro jednotlivé pozice. Důležité je, aby takové standardy byly 

srozumitelné pro všechny zainteresované strany (majitele, manažery, personalisty, 

zaměstnance) a zároveň se dobře vyhodnocovaly. [23] 

3.2.2 Charakteristika podnikového vzdělávání 

 

Podnikové vzdělávání je proces zajištěný daným podnikem. Jedná se o vzdělávání uvnitř 

podniku i mimo něj či vzdělávání na samotném pracovišti [15] 

Podnikové vzdělávání dle Koubka je souhrnem nejenom pracovních činností, ale i 

sociálních vlastností, které jsou nezbytné pro vybudování zdravých mezilidských vztahů na 

pracovišti. Lidské zdroje v podnicích organizují a podporují vzdělávání svých zaměstnanců, 

aby jim dali najevo, že si jich patřičně váží a cení. Rozvojem svých zaměstnanců podniky či 

organizace zvyšují u svých zaměstnanců jejich konkurenceschopnost na trhu práce a zároveň 

vyšší efektivitu podnikových procesů a rozvoj podniku jako celku. [9] 

Armstrong definuje vzdělávání jako systematický proces chování, které je formován učením 

v důsledku vzdělávání, instruktáži, rozvoje a plánu pro získání zkušeností. Hlavním cílem 

podnikového vzdělávání je dosažení cílů podniku za pomoci efektivního zhodnocení lidí, 

které zaměstnává. Vzdělávání je investice do lidí za účel dosahování lepšího výkonu při 

využití jejich přirozených schopností. 
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•subjekt 
vzdělávání

Kdo?

•forma 
vzdělávání

Jak?
•obsah 

vzdělávání a 
výchovy

Co? 

•motivace ke 
vzdělávní

Proč?
•časová dimenze 

procesu 
vzdělávání

Kdy?

3.2.3 Oblasti podnikového vzdělávání  

 

V rámci formování pracovních činností rozlišujeme následující oblasti: 

 

 Oblast vzdělávání – základní všeobecné znalosti a dovednosti je zajištěn 

z pohledu školského systému. 

 Oblast kvalifikace – jedná se o profesní přípravu, která zahrnuje základní 

přípravu na povolání, orientaci, doškolování, přeškolování, profesní rehabilitaci. 

 Oblast rozvoje – zde řadíme další vzdělávání, kvalifikaci, utváření osobnosti 

jedince. Oblast rozvoje je zaměřena na kariérní růst zaměstnance, než rozvoj pro 

momentálně vykonávanou práci. Do budoucna je cílem formovat potenciál 

zaměstnance. 

3.2.4 Výchovy a vzdělávání v podniku  

 

Proces výchovy a vzdělávání je důležitou součástí rozvoje jedince. Výchovou je myšlen 

proces formování lidské osobnosti a vzdělávání je procesem dotváření této osobnosti.  

 Výchovou je myšlen v kontextu podnikového vzdělávání proces tvorby pracovních 

návyků a schopností do požadovaného chování. Jedná se o schopnost dodat nebo aplikovat 

získané poznatky k dosažení svých i firemních cílů. Proces výchovy a vzdělávání je definován 

atributy v následujícím obrázku (Obr. 3). 

  

Výchova a vzdělávání je součástí personálního managementu firmy. Pomocí tohoto 

prostředku může podnik či organizace sladit nároky pracovních činností, kvalifikaci a chování 

jednotlivých pracovníků, aby efektivně mohli naplňovat strategii firmy. [23] 

 

Vzdělávací potřeby vznikají jako hypotetický stav (uvědomovaný nebo neuvědomovaný), 

kdy jedinci chybí znalosti nebo dovednosti, které mají význam pro jeho další existenci, 

Obr. 3 – ATRIBUTY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ (zdroj: [15]) 



 

12 
 

zachování psychických (i fyzických) nebo společenských funkcí. Také je možno je 

charakterizovat jako interval mezi aktuálním výkonem a předem definovaným standardem 

výkonnosti. Vzdělávací potřeby na obecné rovině vznikají z tendence jednotlivce dosáhnout 

rovnováhy mezi svými možnostmi a možným sociálním a pracovním uplatněním. Jsou 

ovlivněny především trhem práce, ale i vlivy osobnostními a společenskými. [15] 

Podle Koubka vzdělávací potřeby v podnikovém vzdělávání můžeme popsat jako 

rozdíl mezi standardní (plánovanou, optimální, požadovanou) a skutečnou neboli aktuální 

úrovní výkonosti. Rozdíl mezi těmito výkonostmi můžeme definovat jako výkonnostní 

mezeru. 

Koubek tento stav popisuje jako rozdíl mezi tím, co se děje a tím co by se mělo dít. Jedná se 

tedy o určitý druh disproporce mezi znalostmi, dovednostmi, přístupem a porozuměním 

samotného zaměstnance a tím jaké jsou požadavky na pracovní místo. [9] 

      

Na vzdělávací potřeby můžeme nahlížet ze dvou úhlů pohledu a to objektivně nebo 

subjektivně. Pokud mluvíme o objektivním pochopení problematiky, jedná se o deficit zvenčí 

vůči jednotlivci ze strany zaměstnavatele. Na druhé straně subjektivní úhel pohledu je 

uvědomění si potřeby ze strany jednotlivce. [14] 

Druhy vzdělávacích potřeb - obecně existují dva druhy vzdělávacích potřeb: [6] 

1. reaktivní neboli výkonnostní: používá se v případě, že je na uvedeném pracovišti 

zaznamenán okamžitý pokles výkonnosti nebo produkce, který je způsoben 

nedostatkem ve vzdělávání. V tomto případě, je realizován výzkum přímo na 

pracovišti – terénní šetření při identifikaci vzdělávacích potřeb. 

 

2. proaktivní – je provázáno s podnikovou strategií a plánu lidských zdrojů  – V tomto 

případě se jedná o očekávaný technický vývoj, výsledky vývoje managementu, 

personální změny. U tohoto druhu vzdělání se sestavuje soubor kompetencí, pracuje se 

s dokumenty, vytváří se kompetenční modely. 
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3.2.5 Varianty podnikového vzdělávání  

 

V následující části si představíme různé varianty vzdělávání v podnicích či organizacích 

ukazuje obrázek (Obr. 4). 

 

Obr. 4 – PODOBY VZDĚLÁVÁNÍ VE FIRMNÁCH ČI ORGANIZACÍCH (zdroj: [10]) 

 

V současné době se již nepotkáme s podniky či organizacemi, které by nevzdělávaly své 

zaměstnance. Na druhou stranu je pravdou, že vzdělávání je obvykle jako první oblastí při 

škrtání nákladů v rámci podniku.  

Náhodné vzdělávání je častokrát realizováno na základě zpětné vazby od klienta. Příkladem 

zpětné vazby je, že klient není spokojen s kvalitou odebíraných výrobků, služeb, nebo 

komunikací se zaměstnanci. Podniky často tuto situaci řeší za pomocí určité vzdělávací akce, 

která však nemá systematické řešení následujících kroků pro ukotvení požadovaného návyku.  

Systém vzdělávání se ve firmě vytváří v okamžiku, kdy samotní zaměstnanci včetně řídícího 

managementu dávají svému profesnímu směřování určitý řád.  Strategii vzdělávání se utváří 

v podnicích či organizacích, které vnímají jak současné tak budoucí potřeby vzdělávání svých 

zaměstnanců i trhu.  

Učící se organizace znamená, když samotní zaměstnanci pociťují vnitřní potřebu, profesně i 

osobně se rozvíjet, což přispívají ke stálému růstu firmy a její značky. Jedná se o takovou 

organizaci, kde se lidé postupně zlepšují své kompetence, schopnosti a dovednosti po kterých 

touží, aby dosáhli vytyčených cílů. Jedná se o proces, kde se lidé rozvíjí nové způsoby 

myšlení a neustále se přitom učí, jak se učit spolu s ostatními. [10] 

 

  

Nevzdělává
ní 

Náhodné 
vzdělání 

Systém 
vzdělávání

Strategie 
vzdělávání

Učící se 
organizace
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3.2.6 Systematické podnikového vzdělávání  

 

Systém podnikového vzdělávání je opakující se cyklus, který vychází ze zásad podnikové a 

vzdělávací politiky sleduje cíle podnikové strategie vzdělávání a opírá se o organizační a 

institucionální předpoklady vzdělávání.  

Do celého systému v zdělávání pracovníků v organizaci patří: [4]   

 Vzdělávání v rámci adaptačního procesu a přípravy pracovníků (orientace). 

 Prohlubování kvalifikace (doškolování) – jedná se o prohlubování stávajících 

schopností a dovedností pro výkon ve stávajícím povolání.  

 Rekvalifikace (přeškolování) – jedná se o posílení a osvojení si schopností pro výkon 

nového povolání.  

 Profesní rehabilitace – přesun osob se změnou zdravotního stavu, který brání 

vykonávání stávající funkce. 

 Zvyšování kvalifikace (oblast rozvoje). 

Za hlavní cíl podnikového vzdělávání můžeme označit přípravu zaměstnanců podniku 

takovým způsobem, který vede k zvyšování schopností zaměstnanců tak, že jsou schopni 

efektivněji dosáhnout požadovaného výkonnosti. Takoví zaměstnanci jsou základem 

konkurenceschopnosti a prosperity podniku. Dalším důležitým cílem podnikového vzdělávání 

je vytvoření podmínek pro seberealizaci zaměstnanců. 

 

Systematické podnikové vzdělávání může být zajištěno interními lektory nebo vlastním 

centrem vzdělávání, popřípadě externími partnery vzdělávání ať už z veřejné nebo soukromé 

sféry. Hlavní charakteristikou podnikového vzdělávání je nepřetržitě se opakující cyklus, 

který je tvořen čtyřmi fázemi obrázek (Obr. 5) [9,23]. 
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Obr. 5 - CYKLUS PODNIKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ (zdroj: [9]) 

 

Výhodami systematického podnikového vzdělávání jsou: [4] 

1. Pravidelně dodává podniku náležitě odborně připravené pracovníky. 

2. Umožňuje průběžné formování pracovních schopností pracovníků podle specifických 

potřeb podniku. 

3. Soustavně zlepšuje kvalifikaci, znalosti a dovednosti pracovníků. 

4. Výrazněji než při jiném způsobu vzdělávání zlepšuje pracovní výkon, produktivitu 

práce a kvalitu výrobků a služeb. 

5. Je jedním z nejefektivnějších způsobů nalézání vnitřních zdrojů pro pokrytí dodatečné 

potřeby pracovních sil. 

6. Průměrné náklady na jednoho školeného pracovníka bývají nižší než při jiném 

způsobu vzdělávání. 

7. Usnadňuje hledání cest vedoucích ke zlepšení pracovního výkonu. 

8. Zlepšuje vztah pracovníků k podniku, zvyšuje jejich motivaci a zvyšuje sociální 

jistoty. 

9. Zvyšuje atraktivitu podniku na trhu práce a usnadňuje získávání pracovníků. 

10. Zvyšuje kvalitu a tržní cenu individuální pracovní síly i její potenciální šance na 

vnitropodnikovém a vnějším trhu práce. 

 

Plán vzdělávání je souhrnem všech aktivit zaměřených na realizaci v určitém období. Je 

sestaven na základě rozdílů požadovaného a skutečného výkonu zaměstnance, které lze 

doplnit vzděláváním včetně všech omezujících bariér. 

Plán odpovídá následující otázky vzdělávání:[4] 

Identifikace 
potřeb, definice 

potřeb vzdělávání

Plánování 
vzdělávání

Realizace 
vzdělávacího 

procesu

Vyhodnocovánívýs
ledků vzdělávání
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 Koho školit? 

 Kdy školit (stanovení harmonogramu)? 

 Jaké metody použít (omezení finančního a časové náročností jednotlivých způsobů 

školení). 

 Jaká bude obsahová náplň jednotlivých školení? 

 Jaké pomůcky a přístroje se budou používat? 

 Jakým způsobem se bude kurz vyhodnocovat? 

Projektování vzdělávací akce zajišťuje míru efektivity vzdělávací akce. Každý 

z plánovaných projektů by měl zodpovědět tyto otázky (Proč? Koho? Co? Kdy? Jak? Kdo? 

Kde? Zač?). 

Projekt vzdělávací akce se skládá z následujících kroků: [4] 

1. Analýza vzdělávacích potřeb. 

2. Interpretace výsledků analýzy. 

3. Stanovení profilu účastníka. 

4. Určení vzdělávací akce. 

5. Zpracování osnov, resp. Anotací. 

6. Volba forem. 

7. Tvorba studijních materiálů. 

8. Organizační zabezpečení. 

9. Materiální a technické zabezpečení vzdělávací akce, časový a místní plán. 

10. Přehled lektorů. 

11. Návrh způsobu evaluace vzdělávací akce. 
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3.3 Analýza a identifikace potřeb podnikového vzdělávání  

 

Analýza potřeb vzdělávání v podstatě spočívá ve shromažďování informací o současném 

stavu znalostí, schopností a dovedností pracovníků, o výkonnosti jednotlivců, týmů a podniku 

a v porovnávání zjištěných údajů s požadovanou úrovní. Identifikace dává odpověď například 

na tyto otázky: [23] 

 Je výkonnost v daných dovednostech skutečně nezbytná? 

 Je zaměstnanec dostatečně odměňován, respektive motivován k uplatnění těchto 

dovedností? 

 Podporuje management požadované chování? 

 Jaké další bariéry výkonnosti ještě existují? 

Výsledkem analýzy je zjištění výkonnostní mezery, kterou je zapotřebí co nejrychleji 

odstranit za pomocí nástrojů vzdělání. Můžeme se setkat i se situací, kdy nebude možné daný 

problém odstranit vzděláváním nebo vzdělávací mezeru, kterou není možné odstranit 

vzdělávací akcí. Zároveň je důležité se vyhnout pasti tzv. modelu deficitu. Ten nám říká, že 

nelze pouze opravovat nedostatky, protože vzdělání je mnohem více. Správně by mělo 

vzdělání rozšířit stávající kvalifikaci pracovníků a následně je připravit na další rozvoj, kdy 

budou přebírat vyšší odpovědnost a pravomoci za svěřené úkoly. [2] 

Cyklus podnikového vzdělávání začíná procesem identifikace vzdělávacích potřeb. Pomocí 

průběžného sledování a vyhodnocování jednotlivých fází máme možnost odhalit nedostatky a 

dát podnět ke změně struktury vzdělávacích potřeb. Za změnami může stát např. úprava 

právních norem, změna situace na trhu, změna podnikové orientace a priorit nebo také špatná 

identifikace vzdělávacích potřeb. Metody vzdělávacích potřeb dle jednotlivých úrovní si 

představíme pomocí obrázku (Obr. 6) [22]. 
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Obr. 6 – ÚROVNĚ A METODY ZJIŠŤOVÁNÍ POTŘEB (zdroj: [22]) 

 

  



 

19 
 

Sběr údajů je první fází procesu identifikace vzdělávacích potřeb, kdy je porovnávána 

aktuální úroveň výkonu, dovedností a vědomostí zaměstnanců se standardem podniku. 

Základní typy rozhovorů: [7] 

 Uzavřený kvantifikovaný rozhovor – otázky, typy otázek, a jejich pořadí jsou předem 

stanoveny. Respondent volí odpovědi z fixní kategorie, tím je analýza jednoduší a dat 

mohou být přímo srovnány. 

 Standardizovaný rozhovor – otázky, typy otázek a jejich pořadí jsou předem známy. 

Všem respondentům jsou položené stejné otázky. Otázky jsou definovány jako 

otevřené. 

 Rozhovor na základě návodu – tazatel má předem připravená seznam s uvedenými 

tématy. Pořadí i samotná forma otázek, vyplývá z rozhovoru se zaměstnancem. 

 Neformální konverzace – otázky spontánně vyplývají z rozhovoru a jsou reakcí na 

kontext. Tazatel otázky klade v přirozené interakci. Tato forma rozhovoru nemá 

prakticky strukturu a seznam témat. 

Pozorování je záměrné sledování výkonu jednotlivce nebo skupiny pracovníků na pracovišti. 

Vybraný pozorovatel má možnost monitorovat výkony a srovnávat je s pracovním postupem, 

metodikou práce, normami a standardy a zároveň může sledovat výkony jednotlivců mezi 

sebou.  

Rozlišujeme kvantitativní a kvalitativní pozorování:[21] 

 Kvantitativní pozorování – v tomto případě se jedná o standardizované sledování. 

Předem máme stanoveno, kdo je objektem pozorování, co se bude během pozorování 

zaznamenávat, kdy se ono pozorování bude konat, kde se pozorování bude konat a jak 

se pozorování bude provádět. 

 Kvalitativní pozorování – cílem je sledovat všechny relevantní jevy a jejich popis se 

zaznamenává pomocí poznámek, aniž by se specifikovalo předem, co se bude 

pozorovat. Standardně se provádí v přirozených podmínkách. 

Dotazník představuje strukturovaný seznam různých typů otázek. Dotazníky můžeme mít pro 

vybrané respondenty ale i pro vzorek celé populace. Máme strukturované, částečně 

strukturovaný nebo nestrukturované dotazníky. Pro účely výzkumu se využívá řada 

výzkumných otázek: 
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 otázky s otevřeným koncem, 

 projektivní otázky, 

 otázky s nuceným výběrem odpovědi nebo seřazení odpovědí podle priority. 

Participace je metoda, kdy výzkumný pracovník na sebe bere pracovní úkoly zodpovědného 

zaměstnance na určitý čas, aby se blíže seznámil s jednotlivými úkony práce a pochopil 

důležité aspekty. Výhodou této metody je hlubší porozumění podmínkám práce.  

Popis práce vytvořený zaměstnancem tato metoda sběru informací je realizována přímo 

zaměstnancem podniku. Úkolem metody je vypracování úplného popisu práce, kdy 

zaměstnanec popisuje důležitost a obtížnost povinností vyplívající z jeho pracovní náplně. 

Často tato metoda přinese zajímavý úhel pohledu zaměstnance. 

Pracovní vzorky jedná se o metodu podobnou pozorování, nicméně je v písemné formě. Za 

pracovní vzorky můžeme brát dokumenty, které vznikly během činností podniku, např. plány, 

návrhy programů, analýzy trhnu, podniková korespondence. 

 

Skupinové rozhovory jsou velmi podobné technice rozhovorů s jednotlivci, mohou být 

formální i neformální, strukturované, nestrukturované nebo částečně strukturovaný rozhovor. 

Skupinové rozhovory bývají zaměřené na: 

 Analýzu pracovního místa. 

 Analýzu problémů. 

 Skupinové definování cílů 

 Skupinové úkoly nebo témata 

 

3.4 Plánování podnikového vzdělávání  

 

Z počáteční fáze identifikace vzdělávacích potřeb jsme se přesunuly plynule k fázi plánování 

vzdělávání. 

Plán vzdělávání obsahuje přehled všech vzdělávacích aktivit podniku určených k realizaci ve 

stanoveném časovém období. Je sestaven na základě zjištěného rozdílu mezi požadovanou a 

skutečnou výkonností pracovníků, které lze řešit vzděláváním včetně všech předvídatelných 

bariér. [4] 

Plánování podnikového vzdělání je soubor promyšlených kroků, které má za cíl 

dosažení vzdělávání a tím zlepšení pracovního výkonu. [2].  

Jedná se o následující kroky: [4] 



 

21 
 

 Identifikace a definování potřeb vzdělávání – v této fázi zjišťujeme rozdíl mezi 

požadovaným stavem vzdělávací potřeby a skutečným stavem. Slouží nám k tomu 

analýza podnikových, týmových a individuálních potřeb pracovníků s cílem rozvinout 

stávající schopnosti nebo získat nové dovednosti a znalosti. 

 Definice požadovaného vzdělávání – v druhé fázi identifikuje potřebné znalosti, 

dovednosti a schopnosti, které se mají pracovníci naučit. 

 Definování cílů vzdělávání – v třetí fázi si stanovíme cíle, které nám určují, co se mají 

účastníci naučit a stejně tak co mají dělat po ukončení vzdělávací akce. 

 Plánování vzdělávacích programů – v této fázi určíme, kdo bude vzdělání 

zabezpečovat.  

 Realizace vzdělávání – je fází kdy se vybírají nejvhodnější metody pro realizaci 

vzdělávací akce. 

 Vyhodnocení vzdělávání- primárním cílem této fáze je ověřit splnění stanovených cílů 

vzdělání. 

 Zdokonalení vzdělávání a pokračování v něm – po skončení vzdělávacího procesu si 

nastavit následné aktivity pro posilování a ukotvování získaných znalostí, dovedností 

a schopností. Kvalitně zpracovaný plán podnikového vzdělávání odpovídá následující 

otázky obrázek (Obr. 7)  

 

Obr. 7 – PLÁNOVÁVNÍ VZDĚLÁVACÍ ACKE (zdroj: [9]) 

 

3.5 Realizace podnikového vzdělávání 

 

Jaké školení 
má být 

zabezpečono?

Jakým 
způsobem?

Kým?

Kdy?

Kde?

Za jakou 
cenu?
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Je třeba vždy pečlivě zvážit, jaké metody ke vzdělávání svých pracovníků použijeme. 

Některé metody jsou vhodnější k zapracování nových pracovníků, některé k doškolování 

pracovníků, jiné k rozvoji pracovníků. Některé se používají častěji ke vzdělávání manuálních 

pracovníků, jiné ke vzdělávání duševních pracovníků. Břímě odpovědnosti za vzdělávání 

nesou manažeři a sami pracovníci. 

Realizace je finální částí cyklu vzdělávání. Dle Hroníka můžeme tuto fázi rozčlenit na 

tři části obrázek (Obr. 8):  

 

Obr. 8 – CYKLUS VZDĚLÁVÁNÍ – Realizace vzdělávání (zdroj: vlastní zpracování [23]) 

 

Zásadním způsobem závěrečnou fázi ovlivňuje několik důležitých faktorů: [23]  

 Cíle. 

 Program. 

 Motivace. 

 Metody. 

 Účastníci. 

 Lektoři. 

  

3. Transfér3. Transfér

uplatnění v praxi (cvičení, výcvikové bloky, vypracování projektu)

2. Realizace2. Realizace

zahájení. monitorování a dění průběhu
vytvoření aktivního pracovního 

prostředí
řešení nenadálých řešení

1. Příprava1. Příprava

příprava lektora, příprava účastníků, organizační zajištění.
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K těmto důležitým faktorům ještě musíme zahrnout organizační a finanční stránku 

vzdělávací akce, která je součástí každé vzdělávací akce: [4] 

1. Příprava v této fázi je již projekt vzdělávací akce připraven na zahájení.  Před 

samotným zahájením je třeba ještě zajistit všechny ostatní s ním související. Jedná se 

například o zajištění potřebných materiálů ke vzdělávání (příprava lektora), dále 

zahrnuje přípravu místa a pomůcek (organizační zajištění) a v neposlední řadě 

seznámení účastníků s tím co je v rámci vzdělávací akce čeká (příprava účastníků). 

 

2. Realizace tato fáze začíná dostavení se lektora/školitele na místo vzdělávací akce. 

Součástí realizace je seznámení účastníků s programem a cíli vzdělávací akce 

(zahájení), dále sledování účastníků při zaškolení a úprava vzdělávací akce podle 

schopností účastníků (monitoring průběhu). Důležité je také vytvořit příjemnou 

atmosféru, kde účastníci cítí podporu ze strany školitele (aktivní pracovní prostředí). 

Lektor by měl být vybaven nepostradatelnou schopností řešit nenadále situace 

v případě, že se objeví narušitelé, kteří by ohrozili výuky ostatních účastníků.  

 

3. Transfer – celý průběh vzdělávání je nutné zapsat a tím umožnit následné 

připomenutí, je vhodné pořizovat fotodokumentaci a nabyté kompetence je dobré co 

nejdříve uplatnit v praxi (cvičení, workshop, výcvikové bloky, vypracování projektu). 

 

Struktura cílů vzdělávací akce nejznámější je teoretické rozdělení podle dimenzí učení: [4] 

 Kognitivní cíle (vědomosti – teoretické - schopnosti). 

 Afektivní cíle (cit – emotivní a mravní postoje). 

 Psychomotorické cíle (konání a praktické dovednosti). 
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3.6 Metody vzdělávání 

 

Dle Plamínka jsou metody zjednodušeně řečeno jako postup k určitému cíli, který je provázán 

s naplňováním cílů vzdělávání, s optimálním zvládnutím obsahu vzdělávání a realizuje se 

v rámci stanovené vzdělávací formy a za určitých výukových situací. [4] 

Před využitím metod vzdělávání je důležité se správně rozhodnout, která metoda bude 

nejvíce vhodná pro splnění nastaveného cíle (zaučení nových zaměstnanců, doškolení 

stávajících zaměstnanců, rozvoj talentovaných zaměstnanců). Některé metody svoji 

charakteristikou jsou vhodnější pro rozvoj dělníků, jiné pro rozvoj a vzdělávání duševních 

pracovníků. 

Metody podnikového vzdělávání nám přiblíží následující obrázek: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Obr. 9 – PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ (zdroj: vlastní zpracování [22]) 
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Dle Plamínka můžeme metody podnikového vzdělávání vymezit dle čtyř kritérií řešení 

modelových či reálných situací a dle dovedností či znalostí. Toto členění nám přiblíží více 

Obrázek (Obr. 10) 

 

 

Koubek rozděluje metody podle místa výkonu práce na: [9] 

 Metody na pracovišti. 

 Metody mimo pracovišti. 

Metody na pracovišti jsou vykonávané při plnění běžných pracovních povinností. Ve většině 

případů mluvíme o individuálních metodách vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, které si 

primárně využívají u dělníků. Při praktikování těchto metod je důležitá vztahová rovina, 

protože školený se školitelem tráví hodně svého času. Mezi tyto metody řadíme následující 

(instruktáž, koučování, mentoring, konzultace, stínování, asistování, pověření úkolem, rotace 

práce, pracovní porady).  

Metody vzdělávání mimo pracoviště může se jednat o vzdělávání v rámci firmy, ale i 

externí kurzy školení zaměstnanců. Tato metoda je používána při skupinovém rozvoji 

zaměstnanců a to při školení nově příchozích nebo doškolování stávajících zaměstnanců. 

Často mluvíme o specifických typech školení (přednáška, přednáška spojená s diskuzí, 

seminář, workshop, skupinová, diskuze, demonstrování, případová studie, simulace, hraní 

rolí, Assessment centre, Develepment centre, atd.) 

Obr. 10 – VYMEZENÍ TRÉNINKU, KOUČOVÁNÍ, ŠKOLENÍ a 

PORADENSTVÍ (zdroj: [4]) 



 

26 
 

Didaktické pomůcky jsou veškeré materiální předměty, které slouží k zajištění školení a 

zefektivňují jeho průběh tak, aby docházelo k naplňování cílů vzdělání. V praxi se setkáme 

s pojmem didaktické pomůcky a prostředky. Výběr didaktických pomůcek se odvíjí od formy 

vzdělávání. Mezi didaktické pomůcky řadíme: [4] 

 Skutečné předměty. 

 Simulace skutečnosti. 

 Modely. 

 Zobrazení (obraz, fotografie, film, video, internet, intranet, atd.). 

 Zvukové nahrávky. 

 Dotykové pomůcky. 

 Literární pomůcky  - v podobě výukových materiálů (testy, diagramy, případové 

studie). 

 Literární pomůcky doplňkové (instruktážní brožury, manuály, přehledy). 

 Speciální pomůcky. 

3.7 Vyhodnocení vzdělávání 

 

Vyhodnocování uzavírá cyklus vzdělávání zaměstnanců v podniku, i přestože je poslední 

v řadě určitě to neplatí pro jeho pořadí důležitosti. Jedná se o jednu z nejdůležitějších fází 

vzdělávacího procesu, protože nám identifikuje úspěšnost a užitečnost vzdělávacích akcí.  

Důležitým faktem je, že hodnocení vzdělávací akce bychom měli mít rozmyšlené už 

ve fázi nastavení cílů. Jedná se o komplexní proces, kde se vyhodnocují celkové přínosy a 

náklady vzdělávání. 

Podle Bartoňkové se jedná o proces, který stanoví, zda byl problém definovaný 

analýzou vzdělávacích potřeb vyřešen. Jedná se v podstatě o porovnání žádoucího chování 

s výsledným chováním a říká nám, jak vzdělávání splnilo svůj účel. [4] 
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Dle Koubka se hodnocení se pak obvykle zaměřuje na následující otázky: [9] 

 

1. Byly při vzdělávání použity adekvátní nástroje?  

2. Jaké jsou postoje a názory u samotných školených pracovníků? 

3. Jakou mírou si pracovníci osvojili rozvíjené znalosti nebo dovednosti bezprostředně 

po ukončení vzdělávání? 

4. Do jaké míry uplatňují vyškolení pracovníci v praxi získané znalosti a dovednosti? 

V tomto případě musíme brát ohled na to, že výsledky se projeví až s odstupem času. 

 

3.7.1 Model evaluace 

 

Než začneme s vyhodnocováním aktivit, je důležité, abychom si sestavili kritéria hodnocení a 

zároveň čas, kdy vyhodnocení z pohledu času budeme dělat (po skončení vzdělávání, 

s odstupem času). 

Mezi často užívané modely pro vyhodnocení úspěšnosti vzdělávacích aktivit patří 

Kirkpatrickův model evaluace. Tento model vyhodnocuje vzdělávání ve čtyřech oblastech. 

Při vyhodnocování jednotlivých oblastí se jde od první úrovně, až na vrchol pyramidy do 

čtvrté úrovně viz obrázek (Obr. 11, 12). Jednotlivé úrovně se absolvují chronologicky, bez 

přeskakování. Každá úroveň slouží, jako výchozí stav pro následující.[4] 

 

 

Obr. 11 - Úrovně hodnocení (zdroj: vlastní zpracování [26]) 

 

4. Výsledek 

3. Přenos

2. Učení

1. Reakce
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                     Obr. 12 – OTÁZKY VYHODNOCENÍ – Kirkpatrickův model (zdroj: [4])           

1. úroveň = REAKCE  

S vyhodnocením první úrovně začínáme ihned po skončení programu. Pomocí této úrovně 

měříme reakce účastníků na vzdělávací program – „Líbilo se to pracovníkům?“ Úspěšnost 

vyhodnocení první úrovně má vliv na motivovanost a angažovanost pracovníků před 

zahájením druhé úrovně vyhodnocení. 

K vyhodnocení jednotlivých aktivit vzdělávání slouží následující metody: [23] 

 Přehodnocení aktivit. 

 Dotazník. 

 Akční plán. 

 Videoreflexe. 

 Vyhodnocení učení. 

 

2. úroveň = UČENÍ  

Vyhodnocením druhé úrovně taktéž začínáme většinou po skončení vzdělávacího programu. 

Na druhé úrovni se zaměřujeme na míru pokroku ve školených znalostech a dovednost, 

kterými se účastníci vzdělávacího programu obohatili - „Použili to pracovníci na 

pracovišti?“ Ověření znalostí se provádí testováním účastníků (mělo by proběhnout testování 

před vzdělávací aktivitou, po sdělovací aktivitě). 

 

  

4. úroveň = VÝSLEDEK 

AAAAAVÝVÝSLEDKYVýsl

edky 

3. úroveň = CHOVOVÁNÍ 

2. úroveň = UČENÍ  

1. úroveň = REAKCE 

 

S jakými náklady? 

 

„Líbilo se to pracovníkům?“ 

„Naučili se to pracovníci?“ 

„Použili to pracovníci na pracovišti?“ 

„Došlo ke změně efektivity podniku?“ 
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3. úroveň = CHOVÁNÍ 

Na rozdíl od předcházejících dvou úrovní se vyhodnocení v tomto případě, provádí až 

s odstupem času na místě pracovního výkonu. V rámci vyhodnocení si ověřujeme míru 

posunu chování účastníka vzdělávací aktivity – „Naučil se pracovník používat nabité 

vědomosti a znalosti při každodenní praxi?“. K nejčastějším nástrojům zjištění stavu přenosu 

informací patří strukturované rozhovory nebo diskuze na stanovené téma.  

Hodnocení na úrovni chování sleduje výkonnost jednotlivce v jeho práci. Standardně se 

v praxi využívají téměř všechny nástroje hodnocení pracovníků a pracovního výkonu. 

Jedním z nejdůležitějších nástrojů pro hodnocení pracovníků je hodnotící rozhovor.  

 

4. úroveň = VÝSLEDKY 

Pokud máme na mysli, vyhodnocení čtvrté úrovně, hodnotíme úspěšnost vzdělávacího 

programu v kontextu dosažených cílů a strategie firmy (zdokonalení kvality = snížení 

zmetkovitosti firmy, zvýšení produkce, snížení nákladů podniku, atd.). Ověření zda si 

účastníci osvojili a ukotvili nové nabité dovednosti a zkušenosti při praktikování v rámci 

pracovního úkolu.  

 

Kroky nezbytné pro úspěšnou aplikaci metody do praxe: [22] 

 Prvním krokem je zaslání dotazníků bezprostředně po vzdělávací akci. 

 Druhým krokem je vytvoření navazujících vzdělávacích aktivit pro posílení 

vybudovaného návyku v pravidelných termínech. 

 Za třetí by měli účastníci absolvovat testování, nebo praktickou zkoušku pro ověření 

skutečných znalostí a dovedností. 

 Za čtvrté společně s vedoucím pracovníkem provádět hodnotící rozhovory. 

3.8 Hodnocení výkonu pracovního výkonu a potenciálu 

 

Dle Armstronga hodnocení pracovního výkonu a pracovního potencionálu pracovníků, 

pomáhá identifikovat potřeby vzdělávání a rozvoje, poskytuje orientaci o možných směrech 

rozvoje individuální kariéry a ukazuje, kdo je vhodným adeptem na povýšení.  

Někdy dochází k záměně termínu hodnocení pracovního výkonu a řízení pracovního 

výkonu, i přestože mezi nimi existuje zásadní rozdíl. Hodnocení pracovního výkonu neboli 

hodnocení pracovníků lze popsat jako formální posouzení pracovníků jejich přímými 
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nadřízenými a to na základě pravidelných setkáních, kde se vedou hodnotící rozhovory. 

Naproti tomu řízení pracovního výkonu je kontinuální proces, který je komplexnější a přiro-

zenější proces řízení, který vyjasňuje vzájemná očekávání, zdůrazňuje podpůrnou a pomoc-

nou roli manažerů. Manažeři by měli přejímat spíše roli koučů a zaměřovat se na budoucí 

směřování pracovníků [2] 

Dle bělohlávka můžeme v praxi rozlišit čtyři úrovně hodnocení výkonu: [5] 

 Každodenní styk vedoucího s pracovníky - vedoucí si na denní bázi vyhodnocuje 

kvalitu práce a plnění dílčích cílů jednotlivých zaměstnanců. Opravováním nedostatků a 

nastavování akčních kroků, tak posiluje žádoucí návyky u pracovníků.  

 Hodnocení při dosažení výsledků práce – v tomto případě, se jedná o vyhodnocení 

dlouhodobých činností např. splnění termínu zakázky, při kterém se hodnotí ať už 

pozitivně nebo negativně činnost zúčastněných. 

 Finanční hodnocení – hlavní funkcí je spravedlivé ocenění pracovníků. U tohoto typu 

hodnocení je důležité při stanovení bonusu, rozlišení mezi dobrými a špatnými 

pracovníky, aby se nevytratila motivace zaměstnanců.  

 Systematické hodnocení – systém hodnocení je propojený často s hodnotícím 

rozhovorem, kdy se vedoucí spolu se zaměstnancem potkávají na pravidelné bázi (roční, 

pololetní nebo kvartální). Vedoucí pracovník v rámci hodnotícího rozhovoru rozebere 

s podřízeným o nastavené cíle a výsledky jeho práce. Výsledky hodnocení pracovního 

výkonu vedoucí zaznamená na připravený formulář. 

 

V současné době je čím dál populárnější hodnocení 360° zpětná vazba, kde dochází 

k získávání názorů od nadřízeného, kolegů a podřízených. Hodnocení podřízených je 

v anonymní formě, kdy hodnocení dostává pouze celkový výsledek s body. 
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4 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ŘEŠENÍ PROBLÉMU VE VYBRANÉM 

PODNIKU 

 

V teoretické části diplomové práce jsem shromažďoval potřebné informace z odborné 

literatury pro řešení zadání diplomové práce s cílem definovat podstatné náležitosti systému 

podnikového vzdělávání. V této kapitole se nyní zaměřím na objasnění hlavního cíle 

diplomové práce, stanovených hypotéz, představení metod výzkumu a technik sběru dat. 

 

4.1 Definice řešeného problému a cíl výzkumu 

 

Cílem výzkumu diplomové práce je analyzovat stávající systém vzdělávání v podniku 

Meopta-optika, s.r.o. a navrhnout změny ve směru inovace stávajícího programu školení a 

hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců v provozu Mechanika. Na základě výstupů z 

provedeného výzkumu sestavit doporučení i praktické návrhy na zlepšení procesů od analýzy 

potřeb přes plánování vzdělávání, realizaci vzdělávání po evaluaci vzdělávání.  

Pro dosažení cíle diplomové práce je důležité zodpovědět následující dílčí otázky 

výzkumu: 

 

V následující části budu zodpovídat níže definované dílčí otázky výzkumu dále jen DOV. 

 

1. DOV: Má společnost ucelenou koncepci vzdělávání a rozvoj zaměstnanců? – použita 

metoda Analýza vnitropodnikových dokumentů, dotazníkové šetření, pozorování. 

 

Na základě požadavku oddělení HR byly stanoveny u této otázky tři hypotézy, které byly 

ověřovány ve výzkumu se zaměřením na dílnu Mechanika: 

 Hypotéza 1: Vzdělávání a rozvoj pracovníků (dělník, seřizovač, mistr) na dílně 

Mechanika nepokrývá veškeré kompetence, které jsou potřebné k výkonu jejich práce.  

 Hypotéza 2: Vzdělávání a rozvoj pracovníků na dílně Mechanika neprobíhá 

systematicky.  

 Hypotéza 3: Pracovníci dílny Mechanika nepoužívají veškeré nově získané poznatky 

při výkonu své práce. 

 



 

32 
 

 

2. DOV: Mají pracovníci možnost ovlivnit identifikaci svých vzdělávacích potřeb – použita 

metoda Analýza vnitropodnikových dokumentů, dotazníkové šetření, pozorování, 

částečně strukturované rozhovory. 

3. DOV: Má organizace jednotný postup na hodnocení zaměstnanců za pomoci hodnotících 

rozhovorů – použita metoda Analýza vnitropodnikových dokumentů, dotazníkové šetření, 

částečně strukturované rozhovory. 

4. DOV: Jak jsou pracovníci motivování k dalšímu vzdělání – použita metoda Analýza 

vnitropodnikových dokumentů, dotazníkové šetření, částečně strukturované rozhovory. 

5. DOV: Chtěli by pracovníci něco na současném systému vzdělávání změnit? Co by to 

bylo? – použita metoda Analýza vnitropodnikových dokumentů, dotazníkové šetření, 

pozorování, částečně strukturované rozhovory. 

 

4.2 Metodologie výzkumu 

 

Pro úspěšné dosažení cíle empirického výzkumu jsem si vybral formu kvalitativního 

výzkumu, který jsem realizoval za pomoci analýzy dokumentů, dotazníkového šetření, 

částečně strukturovaný rozhovor, zúčastněné pozorování. Dle autorů Locke, Strauss a 

Corbinová, Majerová, Hendel je podstata kvalitativního výzkumu založena na pozorování a 

verbálním popisu vytipovaných úkazů, na jejich slovně formulované interpretaci a na jejich 

zobecnění. Nespornou výhodou takového postupu je, že se vytváří charakteristika či 

hodnocení, která odráží určitý stav skutečnosti. V tomto kontextu pak mluvíme o tzv. 

„zakotvené teorii“. Jiný úhel pohledu říká, že kvalitativní metodologie je relativně 

subjektivní při vytváření teoretických závěrů na základě interpretace a zobecnění 

popisovaných jevů. [21] 
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4.3 Metody a techniky sběru dat 

 

Za hlavní metodu sběru dat jsem zvolil částečně strukturovaný rozhovor (viz příloha 4) 

neboli interview, protože umožňuje hlubší prozkoumání problematiky a zároveň pomocí 

předem stanovené části struktury zajistí srovnatelnost odpovědí u jednotlivých respondentů, 

přitom nijak nesvazuje tazatele při kladení doplňujících otázek. To zaručuje prostor pro 

ztvárnění kreativních nápadů respondentů, aniž by jim byly podsouvány předem připravené 

možnosti. Takovou variantu právě nabízí pouze kvalitativní výzkum, oproti tomu 

kvantitativní tuto možnost nemá (nebo jen ve velmi omezené míře). Pro zajištění kvality 

výzkumu jsem využil kombinaci různých metod neboli triangulaci metod. Za doplňující 

metody výzkumu jsem zvolil metodu zúčastněného pozorování (viz příloha 3) a metodu 

analýzy dokumentů. V případě této práce se jedná o interní dokumenty směrnice vzdělávání 

a adaptace nových zaměstnanců [28,29] a pracovní instrukce. Dotazníkové šetření (viz 

příloha 6) patří mezi důležité prvky kvalitativního výzkumu, proto jsem tuto metodu využil, 

abych zajistil větší validitu dat tzv. triangulaci. Princip triangulace říká, že mají-li být závěry 

výzkumu validní, je důležité závěry podložit co nejširším množstvím zdrojů. Pro zpracování 

výzkumu jsem využil metodologickou triangulaci, kterou můžeme charakterizovat jako 

kombinaci více metod s cílem zajistit větší validitu dat dle Dismana. Podle Miovského 

částečně strukturovaný rozhovor patří mezi nejpoužívanější  metody rozhovoru, protože 

eliminuje nevýhody jak nestrukturovaného, tak plně strukturovaného rozhovoru. 

Strukturovaný rozhovor jsem zvolil kvůli volnosti ptát se na otázky, které nejsou součástí 

struktury, avšak jsou užitečné pro naplnění cíle výzkumu. Další nespornou výhodou částečně 

strukturovaného rozhovoru byla možnost motivovat respondenty k odpovědi, nebo jinak 

přeformulovat otázku, aby respondenti odpověděli oproti dotazníku.  

Rozhovory jsem vedl neformální formou, abych navázal hlubší osobnější kontakt, což 

mi pomohlo se lépe vcítit do role respondenta.   

Pro minimalizaci odchylek výzkumu, jsem používal vyjadřování typické pro pracovníky 

dílny, koučovací techniky kladení otázek, které měli za cíl účastníky motivovat a nikam 

nesměřovat, aby odpovědi co nejvíce odpovídali realitě.  

 Pro analýzu dokumentů [28,29] jsem využil studium e-dokumentů, mezi které patřili 

směrnice upravující systém vzdělávání ve společnosti Meopta-Optika a pro bližší pochopení 

systému vzdělávání nových a stávajících zaměstnanců jsem studoval jednotlivé pracovní 
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instrukce a metodické pokyny práce uložené na pracovním místě na daném oddělení (viz 

příloha 8). 

Pozorování z pohledu kvalitativního výzkumu patří mezi nejsložitější a nejnáročnější 

metody. V různých publikacích narazíme na několik variant pozorování. Základním typem je 

zúčastněné pozorování, které jsem využil v rámci svého výzkumu. Zúčastněné pozorování 

můžeme popsat jako dlouhodobý, systematický a reflexivní proces sledování probíhajících 

aktivit přímo na pracovním místě pozorovaného.  

V rámci výzkumu jsem strávil dva dny na pracovištích, kde jsem sledoval pracovní 

postupy na konkrétních pracovištích dílny Mechanika (pracoviště svařování – činnost letování 

bowdenů), kdy jsem byl nejdříve nezúčastněným pozorovatelem a následně jsem přešel do 

zúčastněného pozorování, abych si sám zažil pracovní postup. Jednalo se o malou místnost 

cca 4 x 3 metry, kde byl uprostřed pod oknem stůl, na němž, ležely v krabici materiál 

(bowdeny), v levém rohu místnosti stály dvě acetylenové láhve na svařování a po pravé 

straně, při vchodu do místnosti uzamykatelná skříň na ochranný materiál a nástroje. Při 

příchodu na pracoviště mě mistr představil pracovníkovi, který vykonával práci na daném 

pracovišti. Vysvětlil jsem pracovníkovi důvod mé přítomnosti a postup a cíl mojí práce, aby 

účastník nebyl nervózní z mé přítomnosti. Po dobu práce jsem stál s výhledem naproti 

pracovníka cca 1,5 metru stranou a pozoroval jsem postup kroků při provádění jeho práce, 

pečlivě jsem dokumentoval proces za pomocí fotodokumentace a poznámek zaznamenaných 

na chytrém telefonu a snímku dne (viz příloha 3). V odpoledních hodinách jsem přešel z role 

nezúčastněného pozorování do role pozorování s prvky participace, kdy jsem měl možnost, 

klást otázky. 

 

Ukázky otázek: 

Pozorovatel: „Představ si, že jsem tvůj nový kolega, kterého máš na starosti a zkus mě 

vysvětlit krok po kroku, co mám dělat?.“ ……. 

Pracovník: „Tak si vezmi do ruky bowden …. 

Sběr dat přímo v přirozeném prostředí měl velkou výhodu. Měl jsem možnost sledovat 

samotný proces práce, práci s materiály, bezpečnost práce, sledovat proces efektivního využití 

materiálových zdrojů, atd. Pozorování mělo v první fázi neinvazní charakter a veškeré 

informace jsem zaznamenával do karty pro snímek dne (viz příloha 3). 
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4.4 Designování procesu sběru dat  

Součástí procesu sběru dat, bylo i pilotní ověření srozumitelnosti otázek a jejich úprava před 

samotným průběhem výzkumu. 

4.4.1 Pilot  

Před zahájením pohovorů, jsem zaslal seznam tematických otázek s požadavkem na zpětnou 

vazbu od manažera provozu Mechanika, následně proběhla konzultace tematických otázek 

k interview, aby došlo k odladění srozumitelnosti, vhodnosti, logické návaznosti. Na základě 

zpětné vazby byl snížen počet otázek a u některých otázek proběhla korekce z pohledu 

srozumitelnosti.  

4.4.2 Výběrový soubor částečně strukturované rozhovory 

Interview bylo vedeno s osmi pracovníky na různých pracovních pozicích v provozu 

Mechanika. Konkrétně se jednalo o čtyři mistry jednotlivých dílen, dva seřizovače a dva 

dělníky. Záměrně byli vybráni tito pracovníci, aby se výzkumu zúčastnilo co nejširší 

spektrum pracovních pozic. Počet osmi respondentů je dostatečný pro kvalitní výzkum, který 

je charakteristický nízkým počtem respondentů, protože je zacílen na hlubší poznání 

jednotlivců. 

4.4.3 Výběrový soubor dotazníkové šetření 

Pro větší validitu dat byl u zaměstnanců proveden kvalitativní výzkum prostřednictvím 

dotazníkového šetření, který doplňuje výsledky částečně strukturovaných rozhovorů. Do 

výběrového souboru bylo zařazeno 40 zaměstnanců podniku. Tento vzorek vzhledem ke 

kontextu výzkumu a kombinace zmíněných metod považuji za adekvátní. Při větším množství 

respondentů by se již nejednalo o metodu kvalitativního výzkumu, ale spíše kvantitativního 

výzkumu. Soubor otázek pro dotazníkové šetření je uveden (viz příloha 6). Byl vytvořen 

pomocí webového rozhraní survio.com a následně odkaz pro vyplnění zaslán na zástupce HR, 

který dotazník distribuoval 40 zaměstnancům. Z celkového počtu 40 dotazníků bylo vráceno 

31 vyplněných což je 77,5% návratnost.  

4.4.4 Průběh výzkumu 

Před začátkem vedení částečně strukturovaných rozhovorů jsem zajistil standardizované 

prostředí, které bylo zkoumaným osobám velmi dobře známé, protože se jednalo o kanceláře 

mistrů, které jsou součástí výrobní haly. Kanceláře jsou jednoduše vybavené stoly, židlemi, 
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plechovými skříněmi na dokumenty a počítači. Prostředí kanceláří je osobní a klidné. Většinu 

rozhovorů jsem realizoval v dopoledních hodinách, kdy je většina zaměstnanců nabitá energií 

a soustředí se na pracovní výkon. V místnosti se zachovával princip diskrétnosti, kdy při 

rozhovoru jsem byl přítomen pouze já a dotazovaný. Vzdálenost mezi mnou a dotazovaným 

byla vzdálenost osobní (širší zóna) cca 100 cm, aby bylo postavení přítomných rovnocenné. 

Tematické otázky rozhovoru jsem upravil na základě zpětné vazby manažera dílny, aby byly 

srozumitelné. Všechny rozhovory jsem vedl pouze já, aby nedocházelo ke zkreslení sběru dat 

a byla zachována naprostá anonymita odpovědí. Oblečení jsem si zvolil neformální, abych 

lépe zapadl do kultury na pracovišti. Pro vedení rozhovoru jsem zvolil koučovací techniky 

kladení otázek. Cílem kladení koučovacích otázek bylo vybudování důvěry, jedná se primárně 

o otázky otevřené, na které není možné odpovědět ano nebo ne: „Jak si představujete ideální 

program školení?“ 

Průběh rozhovoru byl stejný pouze pro oblast s pevnými otázkami, což byly na začátku 

rozhovoru a na konci. 

Struktura rozhovoru – v úvodu rozhovoru jsem se představil a následně vysvětlil důvod 

vedení rozhovorů (proč byli respondenti vybráni – znají program školení pracovníků ať 

z pozice realizátorů nebo z pozice nedávných účastníků) a cíl výzkumu (na základě výstupů 

z rozhovorů a pozorování vypracuji návrhy a doporučení pro podnik v oblasti rozvoje a 

vzdělávání zaměstnanců). Následně jsem ujistil respondenty, že sdělené informace budou 

anonymní a budou využity výhradně pro účely diplomové práce. Na základě tohoto ujištění 

jsem požádal o souhlas s provedením zvukového a fotografického záznamu, který budu 

zaznamenávat prostřednictvím chytrého telefonu. Poté již nic nebránilo v tom, abychom 

mohli začít rozhovory. Rozhovory byly rozčleněny do 3 částí. Délka rozhovorů se lišila dle 

jednotlivých pozic, nejkratší rozhovor trval 13 minut a nejdelší 32 minut. Všechny zkoumané 

osoby souhlasily se zaznamenáváním rozhovorů. Z důvodu, aby respondenti nebyli zbytečně 

zdržováni a efektivně se využil jejich čas. Respondenti vesměs odpověděli na většinu otázek 

ze stanovené struktury. Vesměs u všech rozhovorů se dostalo na otázky mimo pevnou 

strukturu, které volně vyplynuly z konverzace a s odstupem času se ukázaly jako velmi 

přínosné a staly se cenným zdrojem pro zpracování doporučení. Naopak některé připravené 

otázky se ukázaly jako zbytečné pro účely výzkumu.  

Po dokončení všech rozhovorů, analýze dokumentů a nezúčastněném a zúčastněném 

pozorování byly veškeré podklady pečlivě zaznamenány. Využití chytrého telefonu při 

zaznamenávání údajů se potvrdilo jako efektivní způsob zaznamenávání informací. Především 
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se multimediální záznamy osvědčily, když jsem prováděl participaci při práci. Vyhodnocení 

výzkumu diplomové práce probíhalo v několika krocích, nejprve bylo zapotřebí porovnat 

odpovědi z pevné struktury a vyhodnotit nejčastější odpovědi. Dále bylo třeba posoudit 

společné znaky u odpovědí mimo strukturu a případně porovnat s odpověďmi u jiných 

tazatelů. Pro vyhodnocení získaných dat jsem zvolil metodu vytváření trsů. Jedná se o 

uspořádání dat nebo výroků do skupin na základě jejich podobnosti neboli překryvu (např. 

tematický překryv, časový překryv, prostorový překryv). Shluky dat neboli trsy jsou pak 

tvořeny opakujícími se odpověďmi dotazovaných, týkajících se stejných jevů. Každý trs je 

zhodnocen a na základě vyhodnocení jsou připraveny doporučení.  
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4.4.5 Ukázka odpovědí z rozhovorů a participace práce 

 

 

  

Co jsem si nezapsal nebo 
nezapamatoval, tak jsem již 

nedohledal. 

Zaměstnance zaškolujeme 
podle toho, když nám 

někdo skončí. 

Nějakým školením na vedení 
lidí jsme prošli, ale to je dávno. 

Na školení zaměstnance 
posíláme, když mu chci 

přidat … 

Pracovní pokyny nejsou 
aktuální, dělám to na 

základě zkušenosti 

Výsledky kvality nijak 
zvlášť nerozebíráme v 

rámci porad. 

Kontrola hledá jenom 
chyby … 

Obr. 13 - Ukázky vyhodnocení částečně strukturovaného rozhovoru (zdroj: vlastní zpracování) 
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4.5 Analýza získaných dat 

 

Tato kapitola je zaměřena na vyhodnocení informací získaných prostřednictvím analýzy 

částečně strukturovaných rozhovorů, analýzy dokumentů (viz příloha 8) a zdroj [28,29], 

dotazníkového šetření a zúčastněného pozorování. Dotazníkové šetření proběhlo 

prostřednictvím vytvořeného dotazníku umístěného na webu survio.cz v měsíci červnu. 

Celkem bylo osloveno 40 respondentů. Dotazník vyplnilo 31 zaměstnanců. Návratnost 

vyplněných dotazníků je tedy 77,5 %. Formulář dotazníku je přílohou této práce (viz příloha 

6). Dotazníkového šetření se zúčastnilo 10 žen a 21 mužů viz obrázek (Obr. 14) 

 

Obr. 14 - Segmentace účastníků dle pohlaví (zdroj: vlastní zpracování) 

 

  

68%

32%

10 Jste:

Můž Žena
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Z dotázaných jich pracuje 11 jako administrativní pracovníci, 15 respondentů jako výrobní 

dělníci a 5 pracovníků jako nevýrobní dělníci obrázek (obr. 15). 

 

Obr. 15 - Segmentace respondentů dle pracovní pozice (zdroj: vlastní zpracování) 

 

Z celkového počtu 31 respondentů jich 7 uvedlo, že pracuje v podniku méně než 1 rok, 

dalších 8 dotázaných pak 1 – 5 let, 6 respondentů 6 – 10 let, 10 dotázaných více než 10 let. 

 

Obr. 16 - Segmentace respondentů dle délky pracovního poměru (zdroj: vlastní zpracování) 

  

36%

48%

16%

11. Na jaké pozici pracujete?

THP Výrobní dělník Nevýrobní dělník

23%

26%
19%

32%

12. Jak dlouho ve firmě pracujete?

méně než 1 rok 1 - 5 let 6 - 10 let více než 10 let
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4.5.1 Zodpovězení dílčích výzkumných otázek 

 

DVO1: Má společnost ucelenou koncepci vzdělávání a rozvoj zaměstnanců? – použita 

metoda Analýza vnitropodnikových dokumentů, dotazníkové šetření, pozorování. 

 

 Hypotéza 1: Vzdělávání a rozvoj pracovníků (dělník, seřizovač, mistr) na dílně 

Mechanika nepokrývá veškeré kompetence, které jsou potřebné k výkonu jejich práce.  

 

Z prvního obrázku (Obr. 17) vyplývá, že dle hodnocení, jsou zaměstnanci s množstvím 

informací průměrně spokojeni, v 45% udělili známku 3. Poměrně často dávali respondenti i 

známku 4 a to 16% účastníků. Pro doplnění důvodu hodnocení, byly zařazeny v rámci 

výzkumu doplňující otázky v částečně strukturovaném rozhovoru a pozorování. 

 

 

Obr. 17 - Hodnocení spokojenosti s předávanýma informacemi (zdroj: vlastní zpracování) 

 

V rámci částečně strukturovaného rozhovoru uváděli zaměstnanci, že školení nezahrnovalo 

veškeré informace, které potřebují pro výkon svojí pozice. U mistrů dílny se jednalo o 

chybějící školení na podávání zpětné vazby a vedení hodnotících rozhovorů se zaměstnanci. 

U seřizovačů chybělo školení na komunikační dovednosti (prezentační dovednosti, aktivní 

naslouchání, kladení otázek) potřebné pro úspěšné zaškolení nových zaměstnanců. Dělníci 

zmiňovali, že často jim byly předávány různé informace, které neměli možnost si zpětně 

10%

23%

45%

16%
6%

5. Byl jste spokojen s množstvím informací a 
zaškolením na Vaší pozici? (hodnocení jako ve 

škole)

1 2 3 4 5
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ověřit například pomocí školících materiálů. Při pozorování se tyto skutečnosti potvrdili, 

jelikož jsem při zúčastněném pozorování narážel na rozpor komunikovaných informací 

pracovníkem a pracovním postupem uvedeným v pracovních instrukcích. 

 

V následujícím obrázku (Obr. 18) můžeme vidět, že opět v rámci hodnocení lektora 

respondenti hodnotili nejčastěji známkou 3 a to v 48% druhou nejpočetněji zastoupenou 

známkou byla 4 a to s 23%. 

 

Obr. 18 - Hodnocení lektora/mentora (zdroj: vlastní zpracování) 

 

Respondenti na základě doplňujících otázek v částečně strukturovaných rozhovorech uváděli, 

jako hlavní důvod nespokojenosti se střídáním mentora/lektora a různé způsoby předávání 

informací. Což potvrzuje již předcházející pozorování, kde jsem uváděl rozpor mezi 

komunikovanými informacemi mentorem/školitelem a pracovními postupy. Někteří mentoři 

neměli čas se věnovat účastníkům školení, protože se museli věnovat své pracovní náplni. Při 

zúčastněném pozorování jsem zjistil, že mentoři a lektoři si neověřují míru porozumění nově 

předaných informací u účastníků, což často vede k nepřesně nebo špatně prováděnému 

pracovnímu postupu. Při pozorování jsem si ověřil, že hluk na hale je značnou překážkou při 

vysvětlování pracovního postupu. Dochází často k přeslechnutí důležitých informací a je 

poměrně složité se soustředit déle na výklad informací v prostředí haly.  

19%
3%

48%

23%
7%

6. Jakou známkou hodnotíte úžitečnost 
mentora/lektora? (Hodnocení jako ve škole)

1 2 3 4 5
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 Hypotéza 2: Vzdělávání a rozvoj pracovníků na dílně Mechanika neprobíhá 

systematicky.  

 

V následujícím obrázku (Obr. 19) je nejčastěji zmiňovaná odpověď respondentů byla 

„neprobíhá vyhodnocení“ a to u 32% dotázaných, z této odpovědi je patrné, že nefunguje 

systematicky vyhodnocování školících aktivit. 

 

Obr. 19 - Vyhodnocení školení (zdroj: vlastní zpracování) 

 

Při doplnění informací z částečně strukturovaných rozhovorů, zaměstnanci nejčastěji uváděli 

jako důvod různou délku adaptačního procesu a nejednoznačná kritéria úspěšného ukončení 

adaptačního procesu. Mistři v rámci rozhovorů uváděli, že vyhodnocení je často na základě 

subjektivního vnímání zaměstnance. Aktuálně nejsou pevně nastavená kritéria úspěšného 

absolvování adaptačního procesu. 

 

  

19%

26%

32%

23%

7. Jak probíhá vyhodnocení školení v rámci adaptačního 
procesu?

test praktické přezkoušení neprobíhá vyhodnocení až v ostrém provozu
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 Hypotéza 3: Pracovníci dílny Mechanika nepoužívají veškeré nově získané poznatky 

při výkonu své práce. 

 

Na obrázku (Obr. 20) vidíme, že nejpočetnější odpověď byla „spíše ne“ a to 45% ze všech 

respondentů. Druhou nejčastější odpovědí byla odpověď určitě ne a to s 26% ze všech 

odpovědí. Celkově tyto dvě odpovědi jsou procentuálně zastoupeny v 71%. Tyto odpovědi 

jednoznačně ukazují, že zaměstnanci nejsou zvyklí sdílet navzájem „best practise – nejlepší 

zkušenost“ v rámci zefektivnění procesu. 

 

Obr. 20 - Sdílení zkušeností s kolegy (zdroj: vlastní zpracování) 

 

Při doplnění informací v rámci částečně strukturovaných rozhovorů, jsem zjistil, že největší 

úskalí je při spolupráci s oddělením kvality, kde většina dělníků nepovažuje toto oddělení za 

partnera v rámci výrobního procesu, a proto aktivně nepracují se zpětnou vazbou na kvalitu 

vyráběných výrobků a nejčastější chyby při pracovním procesu. Při pozorování jsem si ověřil, 

že zpětná vazba z kvality přispívá k aktualizaci pracovních procesů, ale v současné době 

bohužel není distribuována k dělníkům na pravidelné bázi. 

  

13%

26%

45%

16%

8. Sdílíte si zkušenosti společně s ostatními kolegy z jiných 
oddělení?

Určitě ano Spíše ano Spíše ne Určitě ne
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DVO2: Mají pracovníci možnost ovlivnit identifikaci svých vzdělávacích potřeb – použita 

metoda Analýza vnitropodnikových dokumentů, dotazníkové šetření, pozorování. 

 

Na obrázku (Obr. 21) je vidět, že nejčastější odpovědí na otázku možnosti volby vzdělávací 

aktivity odpovědělo 45% respondentů „spíše ne“, kde se jednalo ve většině případů o 

pracovní pozici dělníka. Jako druhou nejčastější odpovědí bylo „ano“ a to ve 30% 

z celkového počtu respondentů. Tyto odpovědi se nejčastěji vyskytovaly u administrativních 

pracovníků. 

 

Obr. 21 - Volba vzdělávací aktivity (zdroj: vlastní zpracování) 

 

Rozhovory potvrdily, že dělníci nemají možnost ovlivnit své vzdělávací aktivity, na druhou 

stranu administrativní pracovníci tuto možnost mají. Při porovnání dat s výstupem z částečně 

strukturovaných rozhovorů uváděli mistři, že volí vzdělávací aktivity za účelem zvýšení 

mzdových tarifů u jednotlivců, spíše tedy jako finanční prvek motivace, než na základě reálné 

potřeby vzdělávání. Volba vzdělávací aktivity je plně v gesci mistra dílny, který určuje, který 

zaměstnanec a kdy půjde na odborné doškolení. 

 

  

9%

30%

45%

16%

1. Podílíte se na rozhodnutí o účasti na školení (kurzy, 
stáže, ...), které absolvujete?

Učitě ano Spíše ano Spíše ne Určitě ne
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DVO3: Má organizace jednotný postup na hodnocení zaměstnanců za pomoci hodnotících 

rozhovorů – použita metoda Analýza vnitropodnikových dokumentů, dotazníkové šetření, 

pozorování. 

 

V níže uvedeném obrázku (Obr. 22) je vidět, že za nejčastější odpověď byla zvolena odpověď 

„neprobíhají“ a to v 71% pouze v 30% byla zaznačena odpověď, že rozhovory probíhají na 

roční bázi. 

 

Obr. 22 - Využití hodnotících rozhovorů (zdroj: vlastní zpracování) 

 

Při doplnění informací studiem interních dokumentů [28,29] a doplňujícími otázkami 

v rámci částečně strukturovaného rozhovoru jsem zjistil, že vedení hodnotících rozhovorů 

je vedeno pouze u administrativních pracovníků a to na roční bázi. U dělníků v provozu se 

v současné době neprovádějí hodnotící rozhovory a nastavení a vyhodnocení cílů. V rámci 

směrnice vzdělávání jsou hodnotící rozhovory zakotveny pouze pro administrativní 

pracovníky. 

 

  

29%

71%

9. Jak často probíhají hodnotící rozhovory s vašim 
nadřízeným, kde vyhodnocujete společně nastavené cíle?

měsíčně čtvrtletně ročně neprobíhají jiný interval
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DVO4: Jak jsou pracovníci motivování k dalšímu vzdělání – použita metoda dotazníkové 

šetření. 

 

V níže uvedeném obrázku (Obr. 23) respondenti jako nejčastější odpověď zvolili „spíše ano“ 

a to v 39% všech odpovědí, což ukazuje, že zaměstnanci mají podporu ze strany svých 

vedoucích pracovníků. 

 

 

  

29%

39%

19%

13%

2. Motivuje Vás nadřízený k rozvoji 
potřebných znalostí a dovedností?

Učitě ano Spíše ano Spíše ne Určitě ne

Obr. 23 - Motivace zaměstnanců ze strany nadřízeného (zdroj:vlastní zpracování) 
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DVO5: Chtěli by pracovníci něco na současném systému vzdělávání změnit? Co by to bylo? 

– použita metoda dotazníkového šetření, polostrukturovaný rozhovor. 

 

V obrázku (Obr. 24) můžeme vidět, že respondenti na základě převažujících odpovědí „spíše 

ne“ v 58% všech odpovědí, je vidět že respondenti vnímají školící materiály jako zásadní 

problém školení. 

 

Obr. 24 - Spokojenost respondentů s materiály ze školení (zdroj: vlastní zpracování) 

Při ověření informací za pomoci doplňujících otázek při vedení částečně strukturovaných 

rozhovorů a pozorování jsem zjistil, že materiály jsou opravdu pro různé pracovní postupy 

v různém detailu zpracování. U těchto materiálů není dodržena jednotná struktura a zároveň 

míra detailního popisu pracovních postupů. Pro práci na strojích často chybí manuály pro 

ovládání a správné nastavení strojů.  

  

10%
16%

58%

16%

4. Byl jste spokojen s podpůrnými podklady na 

školení (školící materiály, pracovní instrukce, 

manuály strojů)

Určitě ano Spíše ano Spíše ne Určitě ano
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5 NÁVRH ZÁVĚRŮ A OPATŘENÍ 

 

Cílem diplomové práce je analyzovat stávající systém vzdělávání v podniku Meopta-optika, 

s.r.o. s návrhem změny ve směru inovace stávajícího programu školení a hodnocení 

pracovního výkonu v provozu Mechanika. Na základě stanoveného cíle práce byl proveden 

výzkum mezi určenými pracovníky, při kterém byla ověřována platnost hypotéz. V souladu 

s výsledky analýzy byly sestaveny doporučení pro podnik. 

5.1 Vyhodnocení dílčích otázek výzkumu a hypotéz kvalitativnímu výzkumu 

 

DOV 1: Má společnost ucelenou koncepci vzdělávání a rozvoj zaměstnanců? – použita 

metoda Analýza vnitropodnikových dokumentů, dotazníkové šetření, pozorování. 

 

Hypotézy byly stanoveny před začátkem výzkumu a znějí: 

 Hypotéza 1: Vzdělávání a rozvoj pracovníků (dělník, seřizovač, mistr) dílně 

Mechanika nepokrývá veškeré kompetence, které jsou potřebné k výkonu jejich práce. 

 

Výstup H1: Na základě výstupů z analýzy, která zahrnovala metody částečně 

strukturovaný rozhovor, nezúčastněné pozorování, zúčastněné pozorování, analýza 

dokumentů, dotazníkové šetření se podařilo potvrdit platnost první hypotézy. 

Pracovníci provozu mechanika vyhodnotili, že v současné době nedochází 

k systematickému rozvoji kompetencí jednotlivých pracovníků ať už na pozicích 

pracovníků, instruktorů (seřizovačů), tak na pozicích vedoucích pracovníků (mistrů). 

Analýza identifikovala chybějící nástroje pro rozvoj a řízení lidí, kterým jsou 

stanovování cílů a jejich vyhodnocování v rámci hodnotících rozhovorů, chybí 

nástroje pro rozvoj lidí, jako jsou například dohody o rozvoji, podávání a vedení 

zpětné vazby. 

 

 Hypotéza 2: Vzdělávání a rozvoj pracovníků na dílně Mechanika neprobíhá 

v systematických a opakovatelných krocích. 

 

Výstup H2: Platnost druhé hypotézy byla ověřena na základě metody částečně 

strukturovaného rozhovoru, zúčastněného pozorování, dotazníkového šetření. Výstupy 

z analýzy potvrdily, že školení zaměstnanců probíhá náhodně a převážně na základě 
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vzniku nějakého problému (odchod zaměstnance, negativní zpětná vazba z kvality, 

lepší platové ohodnocení zaměstnance). Dále analýza identifikovala potřebu 

aktualizace materiálů, sjednocení terminologie a uspořádání pracoviště (označení 

strojů, manuály strojů, aktuální školící podklady). Chybí zcela program nástupnictví 

na jednotlivé dělnické pozice. Díky vysokému věku odborníků hrozí, že s nimi odejde 

i know-how pro jednotlivé procesy, jelikož nejsou zdokumentovány.  

  

 

 Hypotéza 3: Pracovníci dílny Mechanika nepoužívají veškeré nově získané poznatky 

při výkonu své práce, aby snižovali množství zmetků. 

 

Výstup H3: Platnost třetí hypotézy byla ověřena na základě metody částečně 

strukturovaného rozhovoru, zúčastněného pozorování a dotazníkového šetření. Většina 

zaměstnanců potvrdila, že v současné době nepracují se zpětnou vazbou z kvality (kolegy 

z kvality nepovažují za partnera, který jim pomáhá), proto se u některých procesů neustále 

opakují stejné chyby, které mají za následek vyšší zmetkovitost výroby. 

 

DOV 2: Mají pracovníci možnost ovlivnit identifikaci svých vzdělávacích potřeb – použita 

metoda Analýza vnitropodnikových dokumentů, dotazníkové šetření, pozorování. 

 

Výstup: V současnosti pouze u administrativních pracovníků je možnost si aktivně ovlivnit 

svůj vlastní rozvoj. U dělnických profesí tato možnost je přenesena na mistry, kteří 

v současnosti nemají jednotnou koncepci pro rozvoj svých podřízených a nevyužívají nástroje 

rozvoje na základě mezery ve vzdělávání a aktuálních potřeb vzdělávání. 

 

DOV 3: Má organizace jednotný postup na hodnocení zaměstnanců za pomoci hodnotících 

rozhovorů – použita metoda Analýza vnitropodnikových dokumentů, dotazníkové šetření, 

pozorování. 

 

Výstup: V současnosti organizace nemá jednotný postup pro hodnocení zaměstnanců, i přesto 

že hodnotící rozhovory jsou pro administrativní pracovníky zakotveny ve směrnici 

vzdělávání.  
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DOV 4: Jak jsou pracovníci motivování k dalšímu vzdělání – použita metoda Analýza 

vnitropodnikových dokumentů, dotazníkové šetření, pozorování. 

 

Výstup: Z výzkumu vyplynulo, že pracovníci jsou podporováni ze strany vedoucích 

pracovníků. 

 

DOV 5: Chtěli by pracovníci něco na současném systému vzdělávání změnit? Co by to bylo? 

– použita metoda Analýza vnitropodnikových dokumentů, dotazníkové šetření, pozorování. 

 

Výstup: Z výzkumu vyplynulo, že zásadní změnu by pracovníci ocenili v procesu, zaškolení 

z pohledu aktuálnosti školících podkladů a jednoznačné určení školitelů a mentorů. U 

jednotlivých pracovních strojů by ocenili jasné a srozumitelné návody k nastavení a popisu 

jednotlivých funkčností. 

 

 

5.2 Vyhodnocení systému vzdělávání a návrhy řešení  

 

Stávající systém vzdělávání a rozvoje zaměstnanců je výborně zabezpečován pro technicko- 

hospodářské pracovníky ve všech oblastech vzdělávání a rozvoje zaměstnanců.  

Proto bych se rád věnoval návrhům a zlepšením pro pracovníky dělnických profesí. 

Jako první oblast pro zlepšení bych doporučil úpravu stávajícího adaptačního procesu nového 

i stávajícího zaměstnance pro pracovníky dílen. V následující části jsem navrhl, jak by mohl 

vypadat nový proces zaškolení zaměstnance dílny, nazvaný NESYPO. 

 

Jako další prvek pro zefektivnění současného podnikového vzdělávání, bych doporučil zavést: 

 Zavedení modelu řízení výkonu propojeného s hodnotícími rozhovory se zaměstnanci. 

Řízení individuálního výkonu je jedním z klíčových nástrojů, který pomáhá naplňovat 

strategii podniku. Systém řízení by byl založen na průběžném dialogu mezi manažerem a 

zaměstnancem. Na jeho základě nastavených dohod tzv. roční dohody, čtvrtletních, 

kvartálních dle pozice, které obsahují výkonnostní cíle „CO“, kompetenční cíle „JAK“ a 

rozvojové a kariérní plány. 

 Vytvoření Talentového programu a programu nástupnictví, který by vzdělával a rozvíjel 

perspektivu jednotlivých zaměstnanců napříč pozicemi (horizontálně – specialista, 
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vertikálně – vedoucí pracovník). Vytvořením programu nástupnictví pro přirozený rozvoj 

zaměstnanců a jako prevenci při nenadálých situacích. 

 Stáže a rotace na pracovišti – Pracovníci by dostali širší perspektivu a pochopili by 

komplexní procesy v podniku (myšlení v souvislostech – inovace procesu). Tento proces 

je důležité zároveň ošetřit z pohledu přechodné pracovní smlouvy na HR, aby bylo vše 

v souladu se zákoníkem práce. 

Veškeré tyto návrhy bych doporučil zakotvit v rámci směrnice vzdělávání a sjednotit, tak 

rozdíly v rozvoji pracovníků na úrovni administrativních pracovníků a dělnických profesí. 
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5.3 PROGRAM NESYPO 
 

Nový program vzdělávání NESYPO má za úkol zefektivnit stávající školení v provozu 

Mechanika. Primárně se zaměřuje na standardizaci školícího procesu a současně 

zefektivnění času při školení nového nebo stávajícího pracovníka. Hlavním cílem je zvýšení 

kvality prováděné práce tzn. snížení zmetkovitosti vyráběných výrobků.  

Nový interaktivní program školení je dobrou příležitostí ke společnému setkání dělníků, 

vedoucích pracovníků a technického personálu na společném projektu, což vede k vytváření 

lepších vztahů na pracovišti. Zároveň se jedná o dobrou příležitost pro vytváření jednotné 

terminologie v oblasti pracovních metod.  

Díky pravidelnému získání zpětné vazby z jednotlivých úrovní procesu, je možné 

zapracovávat náměty, které přispějí k neustálému pokroku výroby. Metodika NESYPO má 

sloužit k seznámení, vysvětlení metod vzdělávacího programu NESYPO. Slouží jako podklad 

pro profesionální instruktory, aby porozuměli nově zaváděným instrukčním metodám a byli 

schopni uplatňovat tyto učební metody při školení nových kolegů. Vyškolení instruktoři 

budou schopni vytvořit si vlastní školící materiály a didaktické učební pomůcky pro školení. 

V případě potřeby si je sami budou průběžně aktualizovat. 

NESYPO  Jedná se o systém školení, kdy vyškolení zaměstnanci vykonávají práci 

nezávislým, systematickým a pochopitelným způsobem. 

 Učební soubor, struktura a metodika pro zaškolování nových a stávajících pracovníků 

zahrnuje vizualizaci, filmy, fotografie a didaktické pomůcky. Učí pracovníky aktivně využívat 

zpětnou vazbu jako nástroj vlastního rozvoje (slouží k identifikaci chyb a k nalezení 

správného způsobu řešení). Jinými slovy řečeno „učit se školit a učit se pracovat“. 
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Obr. 25 - Vysvětlení pojmu NESYPO (zdroj: vlastní zpracování) 

  

Současný školící proces se v tomto případě rozdělí na přípravnou neboli teoreticky - 

tréninkovou část a praktickou část na pracovišti. Míra úspěšnosti školení je přímo závislá 

na optimální délce stráveného času v tréninkové místnosti školeného s instruktorem, který 

využívá instrukční příručku a didaktické pomůcky.  

Školení NESYPO svojí strukturou vytváří rychlejší budování a osvojení správných 

návyků práce. Celý program je založený na „best practise“ neboli osvědčených pracovních 

postupech zkušených zaměstnanců podniku. 

 

Obr. 26 - VYJÁDŘENÍ 1. PRINCIPU (zdroj: vlastní zpracování) 

V teoreticko-tréninkové části, je zaměstnanec dostatečně seznámen s bezpečností práce 

na pracovišti a správným postupem práce. Jsou mu známé nejčastější chyby při provádění 

úloh a rizika spojená s výkonem práce. Může se zaměřit na konkrétní dotazy, které vzniknou 

při praktickém procvičování a okamžitě je konzultovat se svým instruktorem. 

NE = nezávislost/samostatnostNE = nezávislost/samostatnost

NE = nezávislost/samostatnost

SY = sytematičnost/uspořádanost

PO = pochopitelnost/vnímavost
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Obr. 27 – STRUKTURA KROKŮ – NEZÁVISLOST/SAMOSTATNOST (zdroj: vlastní zpracování) 

 
Obr. 28 – VYJÁDŘENÍ 2. PRINCIPU (zdroj: vlastní zpracování) 

Celý proces je rozdělen do přesně stanovených kroků z důvodu opakovatelnosti. Vede 

k rychlejšímu vytvoření automatického návyku. Nácvik praktických dovedností je prováděn 

systematicky a s dostatečným časovým prostorem pro zvládnutí nové dovednosti. 

Systematické učení a trénink je zajišťován potřebnými metodickými pokyny, které má 

zaměstnanec k dispozici na pracovišti.  

 

Obr. 29 - STRUKTURA KROKŮ – SYSTEMATIČNOST (zdroj: vlastní zpracování) 

1. Samostatně procházet pracovištěm a učit se určovat.

2. Učit se správnému postupu výroby. 

3. Zaměření na kritické body (při provádění úloh, v bezpečnosti)

4. Kladení otázek, procvičování.

1. Krok za krokem - systematicky.

2. Bez přetěžování – zpracování a uchování nové dovednosti.

3. Všechny důležité informace jsou k dispozici na pracovišti.

SY = sytematičnost/uspořádanostSY = sytematičnost/uspořádanost
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Obr. 30 - VYJÁDŘENÍ 3. PRINCIPU (zdroj: vlastní zpracování) 

 

Během celého školení má zaměstnanec potřebný prostor, aby se zamyslel nad pracovním 

postupem a následně mohl klást doplňující otázky. Instruktor má zvlášť vyhrazený čas pro 

zaškolení nového zaměstnance, aby se mohl věnovat vzniklým otázkám. Na závěr každého 

bloku společně instruktor a pracovník konzultují vzniklé dotazy a náměty, tzn. 

 

Obr. 31 – STRUKTURA KROKŮ – POCHOPITELNOST/VNÍMAVOST (zdroj: vlastní zpracování) 

  

PO = pochopitelnost/vnímavostPO = pochopitelnost/vnímavost

1. Školený současně přemýšlí a klade otázky.

2. Instruktor má vyhrazený čas na zodpovídání otázek.

3. Konečná zkouška je prováděna formou dotazování (ověření 
porozumění).
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5.3.1 Porovnání jednotlivých školení  

 

Základní rozdíly mezi stávající metodou školení a novou metodou školení jsou uvedeny 

viz tabulka (Tab. 4). 

Tab. 4 - POROVNÁNÍ ŠKOLENÍ NESYPO (zdroj: vlastní zpracování) 

  

Aktuální školení 

 

 

Školení NESYPO 

Forma školení 

Předvádění na pracovišti, 

vysvětlování, ukazování s 

praktickým prováděním 

 

Vizualizace fotografie, vizualizace video, 

diskuze, dotazování, předvádění, 

vysvětlování, ukazování s praktickým 

prováděním. 

Prostředí 
Pracoviště  Instruktážní místnosti = klidné prostředí 

pracoviště 

Školící materiál 

Pracovní pokyny různá forma 

detailu a různá terminologie.    

 

Jednotná forma a terminologie. Úloha je 

rozpracována do jednotlivých kroků aktivit a 

navazujících kroků = opakovatelnost 

Znalost procesu 

Znalost svého procesu a 

současného produktu. 

Znalost výchozího produktu. Znalost 

finálního výrobku. Znalost celkového procesu 

(výroba, použití) = „Myšlení v souvislostech“ 

 

 

Instruktoři 

Nejsou stanoveny klíčové 

dovednosti instruktora. 

Nejsou stanoveni konkrétní 

instruktoři – časté střídání 

Nemají základní lektorské 

dovednosti. 

Jsou stanoveny klíčové dovednosti 

instruktora.  

Stanovení konkrétních osob 

Proškolen základní lektorské dovednosti. 

Didaktické pomůcky Nejsou k dispozici. Instruktážní sada pro dílnu: Fotografie, 

video, vzorky výrobku, výchozí materiál, 

nářadí 
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5.3.2 Instrukce NESYPO 

 

 

Obr. 32 – NEZAVISLÁ/SAMOSTANTÁ AKTIVITA (zdroj: vlastní zpracování) 

Důležitým bodem během školení je, že veškeré informace, které má školený k 

dispozici může školený konzultovat s instruktorem. K dispozici má zpracovanou úlohu na 

kroky a operace zaznamenány do „příručky instrukcí“.1 viz příloha 

Správné provádění kroků je vizualizováno pomocí instruktážního videa viz příloha na CD. 

Analýzy procesu pomáhají identifikovat překážky a upozornit na něj školeného zaměstnance. 

 

Obr. 33 – SYSTEMATICKÁ STRUKTURA INSTRUKCÍ (zdroj: vlastní zpracování) 

Přidělenou práci zaměstnanec provádí podle uvedených kroků v příručce instrukcí 

„Krok za krokem“, podle dohodnuté a jednotné pracovní metody za použití vhodné 

terminologie. Terminologie je doplněná o soubor fotografií a popisků. 

Nedílná učební sada přispívá k tvorbě správného návyku:  

1. Nic nemůže být během školení zapomenuto a každému školenému zaměstnanci jsou 

předávány stejné informace. Sepsaný postup zaručuje, že nedochází k odchylkám při 

předávání informací. 

2. Poznatky získané z provozu a kontroly kvality, jsou zaznačeny v bodech zvláštní 

pozornosti, včetně pokynů bezpečnosti. 

Instruktorovi pomáhá didaktická podpora 2(ukázka vzorků správně vyrobených 

produktů a chybně vyrobených produktů)  

                                                           
1 Díky vytvořené opoře v příručce instrukcí a zhlédnutí instruktážního videa se zaměstnanec stává samostatnější 
a nezávislejší na instruktorovi. 
2 Během krátkého teoretického učení se díky didaktickým pomůckám NESYPO vytváří správný návyk. Posilován 
je praktickými cvičeními pod dozorem instruktora, systematický proces školení vede k podvědomé automatizaci 
procesu. 

NE = nezávislá/samostatná aktivitaNE = nezávislá/samostatná aktivita

SY = sytematická struktura instrukcíSY = sytematická struktura instrukcí
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Obr. 34 – POCHOPITELOST/VNÍMAVOST (zdroj: vlastní zpracování) 

Je důležité, aby měl instruktor zvlášť vyhrazený čas na školení, aby mohl být školenému k 

dispozici ke konzultacím během celého procesu školení.  

1. Hledání řešení je součástí školení. Zaměstnanec si sám přichází na správné řešení 

úlohy, což vede k lepšímu a především přirozenému fixování návyku. 

2. Vnímání otázek je velmi důležité pro „sebehodnocení“. Kladení otázek slouží pro 

kontrolu vzájemného porozumění, což vede k rychlejšímu pokroku v učení. 

3. Pochvala a motivace: Instruktor pravidelně oceňuje správně odvedené výkony. 

Předává školenému konkrétní pochvalu. 

 

 
Obr. 35 – DIDAKTICKÁ PODPORA (zdroj: vlastní zpracování) 

Vliv prostředí, ve kterém se učíme znalostem a dovednostem, má zásadní vliv na 

výsledky školeného, proto určitá část předávaných informací je předávána v instruktážní 

místnosti. 

Během teoreticky - tréninkové části se využívá didaktická podpora (instruktážní video, 

fotografie, vzorky produktů, atd.), pro správné předvádění úloh. Tato část je prováděna 

v klidném a tichém prostředí, což má opět vliv na rychlejší fixaci nových informací. Na 

školeného není vyvíjen výrobní tlak a má možnost otevřené diskuze, při které dochází ke 

konzultaci s instruktorem. 

Šestikrokový plán NESYPO následující šestikrokový plán poskytuje dělníkovi strukturu 

kroků, jak má samostatně postupovat při provádění úloh nebo řešení problémů. V každém 

kroku jsou využívány didaktické pomůcky. 

PO = pochopitelnost/vnímavostPO = pochopitelnost/vnímavost

Didaktická podporaDidaktická podpora
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1. Informační – „Co má být uděláno?“  

2. Plánování – „Jak to uděláme?“  

3. Rozhodování – Přednesení řešení pro práci a výběr potřebných nástrojů. 

4. Provádění – Ukázka samotného provádění úkolu. 

5. Kontrola – „Byla úloha provedena řádně?“ 

6. Vyhodnocení/ocenění – „Co by mohlo být provedeno příště lépe?“ 

  

NESYPO

Získání 
informací

Plánování

Rozhodování

Provádění

Kontrola

Vyhodnocen
í/ocenění

Obr. 36 - PLÁN NESYPO (zdroj: vlastní zpracování) 
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Při aplikaci školení NESYPO, dochází k efektivnějšímu využití stávajících lidských zdrojů -

dělník se stává vedoucím svého vlastního pracoviště.  

 
Obr. 37 - POSTUP NESYPO (zdroj: vlastní zpracování) 

 

1. Vysvětlování 

V procesu se zaměřuje instruktor na sjednocenou terminologii pracovního procesu. Během 

teoreticko-praktické části instruktor seznamuje účastníky s celkovým procesem (výchozím 

produktem, finálním výrobkem, obsluhou strojů, bezpečností a kvalitou výrobků).  

Tímto způsobem školení se snaží instruktor pomoci účastníkům poznat kontext 

procesu tzn. „Učí myšlení v souvislostech.“  

 

2. Předvádění 

Instruktor teoreticko-praktické informace doplňuje o praktickou ukázku předváděním 

samotné činnosti na přiděleném pracovišti, kde účastníci mají i prostor pro kladení otázek. 

3. Imitace (napodobení) 

Účastníci školení se snaží napodobit předvedenou činnost za přítomnosti instruktora, který 

ověřuje provádění správnosti postupu. Instruktor předává účastníkům cílenou zpětnou vazbu 

na pokrok, který účastníci předvedli. 

  

Vysvětlování Předvádění

Imitace 
(napodobení)Praktikování
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4. Praktikování 

Pod tímto pojmem není myšleno učení se trikům nebo vytáčkám, ale učení se 

sjednocenému a především efektivnímu pracovnímu postupu tzn. automatizace správného 

návyku práce. Celý proces školení má zaměstnancům přinést motivační efekt. Při 

praktikování NESYPA je zapotřebí zajistit organizační změny samotného pracoviště (např. 

prostor, uspořádání), protože se jedná o jinou formu učení (praktické úkoly) při níž je 

věnována pozornost nejen technické znalosti, ale také na praktickou odbornost praktikovanou. 

Při celém běhu školení je věnována pozornost především školenému ne instruktorovi. Školený 

má možnost plnit zadané úkoly svépomoci a instruktor má za úkol vést a stimulovat. 

Realizace školení NESYPO Pro samotnou realizaci školení je potřeba, aby scénář školení 

NESYPA byl sestavován společně s dělníky, kdy se popisuje skutečná a ne teoretická situace. 

Popis je standardizován pro všechny dělníky stejně. V rámci realizace jsou řešeny všechny 

aspekty práce: 

o Obsluha strojů 

o Bezpečnost 

o Kvalita 

o Pracovní metoda 

  



 

63 
 

5.3.3 Výsledky NESYPO 

 

Obr. 38 - PŘEPOKLÁDANÉ DOPADY NESYPO (zdroj: vlastní zpracování) 

LIDÉ

•Vícestrojová obsluha

•Více strojů

•Zlepšená komunikace

•Méně tlaků na zaměstnance

•Dobré pochopení procesu/zajištění vyšší BOZP

STROJE

•Vyšší využití výkonnosti

•Ergonomie

•Snižování odstávek strojů

ZAŘÍZENÍ

•Sdružování.

• Optimální využití surovin.

•Omezení/snížení ztrát/odpadu)

METODY

•Jednotnost

•Ergonomie

PROSTŘEDÍ

•Způsobuje hluk

•Prach

•Znalost nebezpečné výroby

INSTRUKTO
R

•Samostatnost školených

•Zapojení do zlepšování

•Větší úloha supervize

ŠKOLÍCÍ 
SLUŽBA

•Integrální povaha školení

•Alternativní média

•Vytvořená podpora pro udržování aktuálního školícího materiálu

•Standardizace učebních metod

•Odpovídá plně filozofii ISO

Řízení

•Čas školení zahrnuje 30% konverzace

•Angažovanost a samostatnost zaměstnanců

•Standardizace pracovních metod, školení a pracovišť
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5.4 HODNOTÍCÍ ROZHOVORY  

 

Hodnotící rozhovor je dialog mezi nadřízeným a hodnoceným pracovníkem. Vedoucí 

pracovník je zodpovědný za to, aby rozhovor probíhal dle doporučené struktury a bez vlivů, 

které by mohly narušit vedení rozhovoru a bez přítomnosti osob, které nejsou kompetentní 

pro účast na rozhovoru. 

5.4.1 Předání informací všem zaměstnancům 

 

Při implementaci systémů hodnocení, je důležité seznámit všechny zaměstnance se 

zaváděným systémem (významem a jeho cíli). Toto seznámení mají za úkol vedoucí 

pracovníci. Pro seznámení je doporučeno využívat veškeré komunikační prostředky, které 

organizace používá při komunikaci se zaměstnanci – porady, neformální setkání, intranet atd. 

5.4.2 Požadavky na hodnotitele 

 

Před zaváděním „systému hodnocení zaměstnanců“ (Hodnotící rozhovory) je doporučeno 

provést pilotní kolo hodnotících rozhovorů v následujícím pořadí: 

1) Vedoucí provozů svých přímých podřízených (Mistrů dílen) 

2) Mistři dílen po ukončení svého vlastního hodnocení provede hodnocení svých 

přímých podřízených (Seřizovači). 

Při dodržení tohoto postupu bude zajištěna návaznost hodnotitelů. Po ukončení pilotu by mělo 

dojít k vyhodnocení, shrnutí doposud nabytých zkušeností u všech hodnotitelů a k ujasnění a 

specifikaci kritérií hodnocení. V závěru zapracovat náměty a doporučení, na kterých se 

všichni zúčastnění shodnou v rámci srozumitelnosti a jednoduchosti systému hodnocení. 
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5.4.3 Příprava na hodnotící rozhovor 

 

Pro úspěšné zvládnutí hodnotícího rozhovoru je důležité se zaměřit na přípravu hodnotitele, 

protože je nezbytnou součástí každého rozhovoru.  

Pravidelné hodnocení pracovního výkonu 

Doporučení pro vedoucí pracovníky je, aby si vedli veškeré podklady v písemné podobě pro 

následné doložení k hodnocení. Toto doporučení je z důvodu, aby v případě odmítnutí 

hodnocení pracovníkem, byl písemný podklad s faktickými informacemi o pracovním výkonu 

konkrétního zaměstnance za celé hodnocené období. Po celé období je dobré zaznamenávat 

jak pozitivní zpětnou vazbu, tak i konstruktivní kritiku. 

1. Je potřeba brát v potaz, že hodnocený může odmítnout hodnocení, je to zcela normální 

reakce. Doporučuje se neeskalovat konflikt a pokusit se o okamžité řešení. Pokud to 

situace vyžaduje, domluvte se na náhradní termín setkání pro dořešení komplikované 

situace. 

2. V závěru hodnocení musí dojít k rekapitulaci ústředních bodů hodnocení a zopakovat 

cíle a ověřit si porozumění. 

3. Závěr rozhovoru by měl končit pozitivní fixací – negativní pocit při odchodu 

pracovníka často vede k neúspěchu. 

Rekapitulace hodnotícího rozhovoru 

Důležité je zaměřit se na konkretizaci závěrů: 

 

 1. Plán rozvoje pracovní pozice (doporučení pro karierní  pohyb, stanovení dlouhodobých 

cílů – horizontální, vertikální rozvoj). 

 2. Nastavení klíčových cílů a zaměření pracovního nasazení (rozšíření, změna) v oblasti 

pracovních povinností a specializace. 

 3. Zadání v oblasti pracovních aktivit (školení, vzdělávání, osvojení jazykových znalostí, 

odborné kurzy, stáže, rotace, talent management) a stanovení způsobu kontroly 

(certifikáty, testy, praktická zkouška). 

 4. Kompetence v oblasti rozvoje lidí – schopnost řídit, vést pracovníky, zvládání 

interpersonálních dovedností. 

 5. Nastavení dohod o spolupráci a podpoře při plnění stanovených cílů ze strany 

vedoucích pracovníků. 

 6. Doporučení v oblasti mezd i (platové třídy, odměny, prémie, nefinanční benefity). 
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5.4.4 Správně vedený rozhovor: 

 

 1. Pracovník ví, jak byl úspěšný za sledované období z pohledu vedoucího pracovníka a 

má možnost tento pohled porovnat se svým, popřípadě svůj pohled obhájit. 

 2. Pracovník zná a rozumí nastaveným cílům (dle metody SMART) i podnikovým cílům 

na příští hodnocené období. 

 3. Pracovník zná způsob, jak  těchto cílů dosáhne. 

 4. Pracovník zná, jaké aktivity musí pro naplnění cílů udělat. 

 5. Pracovník zná a akceptuje podmínky pro úspěšné splnění úkolů, popřípadě nápravné 

opatření v případě nesplnění. 

 6. Pracovník ví, jakou podporu může očekávat od svého nadřízeného.  

 7. Pracovník má možnost si definovat svá vlastní kariérní a rozvojová očekávání. 

 8. Pracovník ví, jaké možnosti může v rámci své kariéry realizovat. 
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5.6 MODEL ŘÍZENÍ VÝKONU  

 

Řízení individuálního pracovního výkonu je jedním z klíčových nástrojů, který pomáhá 

naplňovat strategii podniku či firmy. Sytém je založen na aktivním a průběžném dialogu 

v rámci hodnotícího rozhovoru. Na jeho základě jsou nastaveny tzv. roční dohody, půlroční, 

či čtvrtletní dohody, které obsahují výkonnostní cíle („CO“), kompetenční cíle („JAK“) a 

rozvojové a kariérní plány. Individuální a týmové cíle vychází ze strategických cílů podniku. 

Pro záznam dohod a pravidelných hodnotících rozhovorů vedoucího pracovníka slouží 

hodnotící model, viz níže. 

 

5.6.1 Systém řízení individuálního výkonu naplňuje následující principy 

 

Průhlednost: 

 Pracovník ví, co se od něj očekává a zná systém hodnocení. 

 Pracovník ví, jakých cílů či stanovených úkolů má konkrétně dosáhnout („CO“). 

 Pracovník ví, jakým způsobem má dosáhnout cílů a úkolů („JAK“). 

 Zaměstnanec si žádá, poskytuje a přijímá pravidelnou zpětnou vazbu na plnění 

zadaných úkolů a cílů. 

 

Rovnocenný a spravedlivý přístup: 

 Vedoucí pracovník nebo mistr hodnotí pracovníky vždy v porovnání s hodnotícím 

modelem. 

 Vedoucí pracovník o pozici výše zajišťuje kontrolu hodnocení jeho podřízeného. 

 Vedoucí pracovník rozvíjí u svých podřízených jejich individuální potřeby a silné 

stránky. 

 Vedoucí pracovník zná rozložení výkonu na jednotlivce a řídí je dle potřeby. 

 

Volba přístupu dle výkonnosti zaměstnance: 

 Variabilní složka bonusů je rozdělena dle výkonu se zohledněním individuálního i 

týmového přínosu na požadovaný výsledek. 

 Zvyšování mzdy se odvíjí od výsledku hodnocení. 
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Angažovanost pracovníků a jejich osobní rozvoj: 

 Důraz na pravidelný rozvoj a motivaci jednotlivců. 

 Podporuje změnu chování a postoje v souladu se strategií podniku. 

 Podporuje zájem pracovníků o vlastní rozvoj i zájem vedoucích pracovníků a mistrů 

na rozvoji týmů. 

 Umožňuje identifikaci pracovníků s vysokým potenciálem pro rozvoj a jejich zapojení 

do „Talentových programů“ podniku. 

 

5.6.2 Hodnotící model kompetencí 

 

Slouží mistrovi nebo vedoucímu pracovníkovi k hodnocení pracovníků s ostatními členy 

v týmu nebo provozu, aby dosáhli nastavených cílů: 

 výkonnostních cílů (CO) – posun na ose X grafu, 

 kompetenčních cílů (JAK) – posun na ose Y grafu. 

 

Obr. 39 - KOMPTENČNÍ MODEL (zdroj: vlastní zpracování) 
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Tab. 5 - Popis jednotlivých úrovní v kompetenčním modelu (zdroj: vlastní zpracování) 

 

Celkové hodnocení 

 

Popis 

Zdaleka převyšuje nastavené cíle 

Přínos pro firmu patří k největším ve srovnání 

s ostatními na stejné úrovni pozice. Splňuje 

všechny cíle a požadavky na pozici a výrazně 

převyšuje očekávání 

Převyšuje nastavené cíle 

Přínos pro firmu je větší ve srovnání 

s ostatními na stejné úrovni pozice. Splňuje 

všechny cíle a požadavky na pozici a v mnoha 
případech převyšuje očekávání 

Splňuje nastavené cíle 

Přínos pro firmu je stejný ve srovnání 

s ostatními na stejné pozici. Splňuje všechny 

cíle a požadavky na pozici a naplňuje 

očekávání. 

Částečně splňuje očekávání 

Přínos pro firmu je ve srovnání s ostatními na 

stejné úrovni pozice. Splňuje téměř všechny 

cíle a požadavky na pozici, naplňuje očekávání 
s výhradami. 

Nesplňuje očekávání 

Přínos pro firmu nejmenší ve srovnání 

s ostatními na stejné úrovni pozice. Je nezbytné 

zvýšení výkonnosti pozice. Většinu cílů a 
požadavků na pozici nesplňuje. 
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5.7 TALENT MANAGEMENT 

 

Na základě výsledků výzkumu patří mezi slabé stránky absence talent managementu a 

plánování nástupnictví. V současné době není tato problematika ve firmě koncepčně řešena. 

Zástupci HR jsou si vědomi, že tuto nepříjemnou otázku vzdělávání budou muset řešit 

především z důvodu rizika odchodu klíčových zaměstnanců, kteří znají jedinečné know-how 

procesů, které nejsou zdokumentovány. Dle mého názoru tato problematika má další aspekty, 

kvůli kterým by měl podnik situaci řešit neprodleně. 

Talent management je jednou z efektivních cest, kdy může podnik Meopta Optika 

identifikovat vysoce výkonné zaměstnance a potencionální mezery v jednotlivých 

kompetencích pracovníků, aby předešla hrozícímu riziku odchodu klíčových pracovníků. 

Zároveň může zvýšit angažovanost zaměstnanců, při využití a rozvíjení stávajících talentů. 

V níže uvedeném obrázku (Obr. 40) nalezneme jednotlivé výhody pro zaměstnance a firmu 

 

Obr. 40 - PŘÍNOSY TALENT MANAGEMENTU (zdroj: vlastní zpracování) 

 

PŘÍNOS PRO TALENTOVANÉ 
PRACOVNÍKY  

MOŽNOST UKÁZAT SILNÉ STRÁNKY

KONKRÉTNÍ CÍLENÍ KARIÉRY

NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI

NAVÁZÁNÍ NOVÝCH KONTAKTŮ

PŘÍNOS PRO SPOLEČNOST

SYSTEMATICKÝ A STRATEGICKÝ HR 
proces

RŮST MOTIVACE - SNÍŽENÍ 
ODCHODOVOSTI ZAMĚSTNANCŮ

EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ TALENTŮ

PODPORA INTERNÍHO 
NÁSTUPNICTVÍ
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Pro správný výběr talentů byl doporučen postup, viz obrázek (Obr. 41), kde jsou uvedeny jednotlivé 

kroky pro úspěšnou realizaci. 

 

Obr. 41 - PROCES TALENT MANAGEMENT (zdroj: vlastní zpracování) 

 

Identifikace talentů: Identifikace talentů může probíhat po celý rok. Konečná nominace 

proběhne dle hodnotících rozhovorů v rámci hodnocení výkonu. Doporučení je nechat 

možnost i pro vlastní nominaci.  

Schválení nominace: Provádí přímý nadřízený a zástupce HR technikou Kulatých stolů. 

Zjišťování potenciálu: 

Nastavení rozvoje: Při nastavování rozvoje má nadřízený hlavní roli při podpoře Talentů. 

Rozvoj uskutečňuje dle zásady 70 : 20 : 10 viz obrázek (Obr. 42). 

Zhodnocení: Program je určen na rok, kdy na závěr dojde k vyhodnocení přínosu 

zaměstnance v rámci jím zpracovaného projektu. 

 

IDENTIFIKACE

TALENTŮ

SCHVÁLENÍ

NOMINACÍ

ZJIŠŤOVÁNÍ

POTENCIÁLU

NASTAVENÍ

ROZVOJE

ZHODNOCENÍ
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Obr. 42 - Pravidlo 70:20:10 (zdroj: vlastní zpracování) 

 

Jednotlivý talenti, jsou vybírání dle výsledků kompetenčního modelu, viz obrázek (Obr. 43), kdy jsou 

do talentového programu vybírání zaměstnanci s vysokými kompetencemi a vysokým výkonem. 

 

Obr. 43 - Výběr talentů dle kompetenčního modelu (zdroj: vlastní zpracování) 
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5.8 STÁŽE, ROTACE 

 

Stáž je časově vymezená pracovní návštěva jiného pracoviště/týmu/ za účelem rozvoje 

vybraného pracovníka. Stáže může využít jakýkoliv pracovník podniku na základě zvážení 

potencionálních přínosů v rámci rozvojového plánu pracovníka. Pracovník po absolvování 

stáže přenáší získané zkušenosti na své spolupracovníky v rámci porady, nebo při vzájemné 

spolupráci. Účast na stáži musí být odsouhlasena přímým nadřízeným, který identifikuje 

znalosti, které má zaměstnanec získat a poté spolu nastaví cíle stáže. 

 

Přínosy stáže: 

 poznání prostředí podniku Meopta Optika - jednotlivých organizačních úseků nebo 

organizačních složek a procesů, 

 hlubší poznání potřeb interního nebo externího zákazníka 

 předání a získání zkušeností, 

 růst v rámci specializace nebo kariérní růst, 

 získání nových kontaktů, 

 podpora komunikace a týmové spolupráce. 

  

Rotace je časově omezený výkon jiného druhu práce (pracovní činnosti), než jaký má 

zaměstnanec aktuálně sjednán v pracovní smlouvě, a to za účelem jeho dalšího rozvoje.  

Rotace je určena pro zkušené pracovníky a vedoucí pracovníky s vysokým pracovním 

výkonem a zároveň s velkým rozvojovým potenciálem pro společnost. 

 

Přínosy rotace: 

 odborný i manažerský růst, 

 získání nových pracovních zkušeností,  

 navázání nových pracovních kontaktů, 

 zlepšování spolupráce napříč různými týmy a odděleními 

 získání nadhledu a pochopení širších souvislostí v kontextu, 

 zvyšování interní mobility pracovníků, 

 zvyšování efektivity pracovních postupů a procesů. 
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6  ZÁVĚR  

 

Na začátku diplomové práce jsem v teoretické části snažil objasnit vzdělávání a rozvoj 

pracovníků v podniku za pomocí teoretických východisek. V tomto případě šlo o identifikaci 

problematiky pro konkrétní podnik, abych mohl zvolit potřebné nástroje pro analýzu systému 

vzdělávání. 

Pro naplnění cíle diplomové práce jsem si zvolil kvalitativní výzkum, který testoval pět 

dílčích otázek výzkumu a tři dopředu stanovené hypotézy zaměřené na oblast vzdělávání a 

rozvoje zaměstnanců v provozu Mechanika.  

Ve fázi sběru dat jsem využil metody zúčastněného pozorování, částečně 

strukturovaného rozhovoru a analýzy dokumentů a dotazníkového šetření, kde díky volbě 

těchto metod jsem měl možnost poznat kulturu pracovníků a zároveň získat důležité 

informace pro následné vyhodnocení výzkumu. Výzkum za pomocí částečně strukturovaného 

rozhovoru jsem prováděl na vzorku 8 pracovníků, kteří byli různého pracovního zařazení. 

Jednalo se o mistry, seřizovače a nové zaměstnance provozu Mechanika. Tento výzkum byl 

doplněn o dotazníkové šetření, kterého se zúčastnilo 31 respondentů. Výstupy z výzkumné 

části projektu potvrdili stanovené hypotézy. Jako hlavní nedostatek jsem identifikoval 

nesystematický přístup ke školení pracovníků, který vycházel z neaktuálních materiálu 

školení a pracovních postupů, nejednotné terminologie pracovního procesu. Dále hypotézy 

potvrdili nesystematické rozvíjení měkkých dovedností u vedoucích pracovníků (mistři dílny) 

a instruktorů (seřizovači), kteří školí další pracovníky. Jako nejzásadnější informaci, kterou 

výzkum objevil, je chybějící řízení pracovního výkonu jednotlivých zaměstnanců pomocí 

hodnotících rozhovorů. 

V části návrhů a doporučení jsem navrhl zavést jako opatření pro zefektivnění 

stávajícího rozvoje a vzdělávání hodnotící rozhovory zaměstnanců, které by byly součástí 

řízení výkonu, dále vytvoření talentových programů pro zaměstnance, zaměřené na 

horizontální, vertikální růst a program nástupnictví jednotlivých pozic. Závěrem jsem 

připravil návrh pro zavedení nového programu vzdělávání dělníků NESYPO, který využívá 

nových interaktivní metod vzdělávání, jako jsou například instruktážní videa.  

Cílem diplomové práce bylo analyzovat stávající systém vzdělávání v podniku Meopta-

optika, s.r.o. s návrhem změny ve směru inovace stávajícího programu školení a hodnocení 
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pracovního výkonu v provozu Mechanika. V souladu s výsledky analýzy byly sestaveny 

doporučení pro podnik, které jsou inovací stávajícího systému vzdělávání: 

1. Zavedení nového programu zaškolení NESYPO 

2. V rámci směrnice vzdělávání zakotvit hodnotící rozhovory a model řízení výkonu pro 

dělnické i administrativní pracovníky. 

3. Zavedení Talentového programu a ucelený program nástupnictví pro dělnické profese. 

4. Zorganizování stáží a rotací v rámci pracoviště. 
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PŘÍLOHA 1 -  PRACOVNÍ ISNTRUKCE – FRÉZOVÁNÍ OPTICKÝCH SOUČÁSTÍ 
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PŘÍLOHA 2 -  PRACOVNÍ ISNTRUKCE – ZÁSADY MANIPULACE 

Z 
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PŘÍLOHA 3 – SNÍMEK PRACOVNÍHO DNE 

 

Datum:  27.3.2014 Pozorovatel:  Martin Čechák 

Směna:  Dopolední Pozorovaný:  Dělník XY 

Čas:  06:00 -16:00 Pracoviště:  Zámečnická dílna 

  

      

  

Čas Činnost 

Od Do Doba Popis činnosti Poznámky 

 06:00 

 

 

 07:00  1 hodina  Školení BOZP. Prováděno v místnosti mimo 

pracoviště. Nejsou podklady 

v papírové podobě, pouze v e-

lerningové podobě 

 07:00 

 

 

 

 

07:30  30 minut  Kolečko po pracovištích 

provozu 

 V rámci kolečka pracoviště již 

neopakovány principy Bezpečnosti 

při práci. 

 07:30 

 

 

 

 

 08:00  30 minut  Příchod na dílnu 

zámečnictví. Seznámení 

s pracovištěm „pro 

svařování“. 

 Nejsou popsány základní pokyny pro 

dodržování pravidel bezpečnosti. 

(např.: U plynové bomby není 

uvedena důležitá informace o 

kontrole aktuálního tlaku) 

 08:00 

 

 

 

 

 08:30  minut  Rozbor metodických 

pokynů a instrukcí.  

 Metodické pokyny nejsou aktuální, 

liší se postup provádění úkonu od 

sepsaných informací v manuálu. 

Manuály pro jednotlivé operace mají 

různou formu zápisu a míru detailu – 

Nejednotnost.  
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PŘÍLOHA 4 – SCÉNÁŘ OTÁZEK PRO ČÁSTEČNĚ STRUKTUROVANÝ 

ROZHOVOR 

 

Dobrý den, 

jmenuji se Martin Čechák a zpracovávám diplomovou práci s názvem Systém vzdělávání 

zaměstnanců ve výrobním podniku. Cílem dnešních rozhovorů je zjištění aktuální úrovně 

vzdělávání ve Vašem podniku. Veškeré informace, které mi dnes sdělíte, budou sloužit pouze 

pro účely vypracování diplomové práce. Při zpracování Vašich odpovědí bude zachována 

naprostá anonymita zdroje. Prosím Vás tedy o otevřené odpovědi, aby nedocházelo ke 

zkreslení výzkumu. Ještě než začneme, bych Vás chtěl požádat o souhlas se záznamem 

Vašich odpovědí na diktafon.  

 

 

Otázky Mistr: 
  

1. Jak často rozebíráte se zaměstnanci strategii firmy a její cíle? 

2. Znají zaměstnanci přímou souvislost mezi jejich osobními cíli a cíli firmy? 

3. Jak často probíráte výsledky vašeho provozu se zaměstnanci? 

4. Jak v současnosti probíhá zaškolení/zaučení nového zaměstnance? 

5. - doba, příprava/práce v provozu, mají k dispozici dokumentaci (pracovní postup) 

6. Jak dlouho je k dispozici nováčkovi patron? 

7. Kolik času by společně nový zaměstnanec a patron měli strávit? 

8. Podle jakých kritérií je patron vybírán? 

9. Jak je patron odměněn za práci s novým zaměstnancem? (finanční, nefinanční 

ocenění) 

10. Jak vyhodnocujete na základě stanovených kritérií, zdali zaměstnanec zvládl 

adaptační proces? 

11. Jak by vypadal podle Vás ideální proces zaškolení/zaučení zaměstnance? 
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Otázky seřizovač, dělník: 
  

1. Jak dlouho v této firmě pracujete? 

2. Jaká je strategie firmy a její cíle? 

3. Dokážete mi popsat, jak vy konkrétně naplňujete strategii firmy? 

4. Znáte cíle vašeho provozu? 

5. Jaké jsou vaše osobní cíle v rámci provozu? Jak se Vám daří naplnit v 

rámci provozu? 

6. Jak dlouho trvalo Vaše zaškolení? 

7. Kolik času jste strávil přípravou a kolik času praxí?  

8. Jak často a kolik hodin vaší práce se Vám věnoval Váš patron?  

9. Když se zpětně zamyslíte nad vaší adaptací, jaký byl pro vás přínos a v čem 

konkrétně? Pokud byste měl možnost dělat zaškolení/zaučení vy, co byste dělal 

stejně a co jinak? (Jak byste si představoval ideální proces zaškolení nového 

zaměstnance)? 

10. Měl jste během zaškolovacího procesu podklady pro školení (manuály, metodické 

pokyny, pomůcky)? 

11. Co se Vám zdálo nejvíce a co nejméně užitečné? 

12. Je Vám jasná vaše zodpovědnost k dosažení úspěchu celého provozu? 

13. Dostával jste od mistrů/ patrona průběžnou zpětnou vazbu k vašemu pokroku 

vzhledem k dosahování vašich cílů? Pokud ano, jak často a za jakých okolností? 

14. Získáváte od vedoucích zpětnou vazbu k vašemu pokroku vzhledem k dosahování 

vašich cílů? Pokud ano, jak často a za jakých okolností? 
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PŘÍLOHA 5 – PRAKTICKÝ NÁVOD NA VYTVOŘENÍ PROGRAMU NESYPO 

 

 

Obr. 44 – ČASOVÁ SOUSLEDNOST JEDNOTLIVÝCH KROKŮ PRO VYTVÁŘENÍ PROGRAMU NESYPO 

(zdroj: vlastní zpracování) 
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PŘÍLOHA 6 – DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 

 

Dotazník 

 

Dobrý den, 

jmenuji se Martin Čechák a zpracovávám diplomovou práci s názvem Systém vzdělávání zaměstnanců 

ve výrobním podniku. Cílem dotazování je zjištění aktuální úrovně vzdělávání pracovníků a jejich 

spokojenosti s úrovní vzdělávání ve vaší firmě. Prosím Vás o spolupráci a předem děkuji za Vámi 

vynaložený čas. Vyplnění dotazníku bude trvat maximálně 3 minuty. Veškeré vaše odpovědi budou 

anonymní a budou využity pouze pro potřeby. 

 

1. Podílíte se na rozhodnutí o účasti na školení (kurzy, stáže, …), které 

absolvujete? 
 

    
    

Určitě ano Spíše ano Spíše ne Určitě ne 

 

2. Motivuje Vás nadřízený k rozvoji potřebných znalostí a dovedností? 
 

    
    

Určitě ano Spíše ano Spíše ne Určitě ne 

 

3. Byl jste spokojen s množstvím informací a zaškolením na Vaší pozici? 

 

    
    

Určitě ano Spíše ano Spíše ne Určitě ne 
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4. Byl jste spokojen s podpůrnými podklady na školení (školící materiály, 

pracovní instrukce, manuály strojů) 

 

    
    

Určitě ano Spíše ano Spíše ne Určitě ne 

 

5. Byl jste spokojen s množstvím informací a zaškolením na Vaší pozici? 

(hodnocení jako ve škole) 

 

 1   2   3   4   5 

 

6. Jakou známkou hodnotíte úroveň mentora/lektora? (hodnocení jako ve 

škole) 

 

 1   2   3   4   5 

 

7. Jak probíhá vyhodnocení školení v rámci adaptačního procesu? 

 Test 

 praktické přezkoušení 

 neprobíhá vyhodnocení 

 až v ostrém provozu 

8. Sdílíte si zkušenosti společně s ostatními kolegy z jiných oddělení? 

    
    

Určitě ano Spíše ano Spíše ne Určitě ne 

9. Jak často probíhají hodnotící rozhovory s vašim nadřízeným, kde 

vyhodnocujete společně nastavené cíle? 
 

 kvartálně  půlročně  ročně  neprobíhají  jiný interval 
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10. Jste: 
 

 Muž   Žena 

 

11. Na pozici pracujete? 
 

 THP  Výrobní dělník  Nevýrobní dělník 

12. Jak dlouho ve firmě pracujete? 
 

 méně než 1   rok1 - 5 let  6 - 10 let  více než 10 let 
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PŘÍLOHA 7 – DOTAZNÍK PRO ZPĚTNOU VAZBU NA ŠKOLENÍ NESYPO 

 

O B S A H  A D A P T A C E  

1) Jak hodnotíte UŽITEČNOST získaných informací a zkušeností pro praxi? 

     
     

velmi spokojen/a spokojen/a nespokojen/a velmi nespokojen/a  

2) Jak hodnotíte SROZUMITELNOST předaných informací (adekvátní využívání odborných výrazů, 

případně jejich vysvětlení, atd.). 

     
     

velmi spokojen/a spokojen/a nespokojen/a velmi nespokojen/a  

V Ý K O N  I N S T R U K T U R A  

3) Jak hodnotíte vystupování a jednání PATRONA? 

     
     

velmi spokojen/a spokojen/a nespokojen/a velmi nespokojen/a  

4) Jak hodnotíte schopnost vysvětlit Vám princip řešení Vašeho dotazu? 

     
     

velmi spokojen/a spokojen/a nespokojen/a velmi nespokojen/a  

5) Jak hodnotíte vstřícnost Patrona? 

     
     

velmi spokojen/a spokojen/a nespokojen/a velmi nespokojen/a  

6) Jak hodnotíte schopnost PATRONA zaujmout, jeho prezentaci informací, využití pomůcek během 

školení, přizpůsobovat tempo a úroveň účastníkům školení? 

     
     

velmi spokojen/a spokojen/a nespokojen/a velmi nespokojen/a  
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7) Jak hodnotíte projev PATRONA (rychlost, hlasitost, používání odborných termínů bez patřičného 

vysvětlení)? 

       
       

velmi spokojen/a spokojen/a nespokojen/a velmi nespokojen/a    

O R G A N I Z A Č N Í  Z A J I Š T Ě N Í  

8) Jak jste spokojen/a s formou a metodami školení? 

     
     

velmi spokojen/a spokojen/a nespokojen/a velmi nespokojen/a  

9) Jak hodnotíte UŽITEČNOST získaných podpůrný materiálů v praxi? 

    
    

velmi spokojen/a spokojen/a nespokojen/a velmi nespokojen/a 

C E L K O V É  H O D N O C E N Í  

10) Když zvážíte všechny okolnosti, jak hodnotíte svou účast na tomto školení celkově? 

     
  4 5  

velmi spokojen/a spokojen/a nespokojen/a velmi nespokojen/a  

CELKEM:  PRŮMĚR: 
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PŘÍLOHA 8 – UKÁZKY ANALÝZY PRACOVIŠTĚ A DOKUMENTŮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




