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ÚVOD  

 

Lidský potenciál se pomalu ale jistě stává ve firmách, které jsou na špičce ve svém 

oboru, tím nejcennějším organizačním aktivem, jež společnost vlastní. Společnosti, které si 

tento proces uvědomují, se většinou dají velice dobře popsat jako "učící se organizace", 

protože jsou si vědomy toho, že skryté dovednosti a schopnosti zaměstnanců se ve společnosti 

naplno projeví až v okamžiku, kdy zaměstnanci získají pocit, že osobně, byť jen malým 

dílem, přispívají k něčemu, co je součástí cíle organizace a má to smysl.  

 

 Současná společnost dospěla do takového stádia vývoje, kdy se hlavním prvkem 

dalšího rozvoje stávají vědomosti nabývané v procesu celoživotního vzdělávání. Uvědomit 

si tuto skutečnost a včas zareagovat zvyšováním vzdělanostní úrovně znamená dosáhnout 

ekonomického rozvoje ve prospěch společnosti, organizací i sebesamého.  

 

 Základním předpokladem úspěšnosti je uznání faktu, že lidský potenciál 

je rozhodujícím bohatstvím každé organizace, a že je mu třeba věnovat prvořadou pozornost. 

V moderní společnosti se neustále mění požadavky na znalosti a dovednosti člověka a na jeho 

schopnost fungovat jako pracovní síla. Vzdělávání se tak stává celoživotním procesem.  

 

Ve své diplomové práci se zaměřím na rozvoji lidského potenciálu organizace, který je 

v dnešní době neocenitelným a nejdůležitějším zdrojem firmy. Pouze podnik, který bude mít 

dobrou a kvalitní pracovní sílu, bude konkurenceschopný, schopný přežít ve stále se měnícím 

tržním prostředí a dosahovat dlouhodobého a stabilního rozvoje. 

 

V podniku není důležitý pouze finanční kapitál, zařízení, ale hlavně lidská síla. 

K tomu, aby každý podnik mohl existovat, musí vyrábět a usilovat o neustálé opakování 

a obnovování všech vstupů a činitelů výrobního procesu. To se týká hlavně pracovní síly. 

Proto je třeba věnovat značnou pozornost člověku, který je jejím nositelem. Dnes, kdy jsou 

podmínky na trhu tvrdé, je žádoucí rychle reagovat na měnící se požadavky trhu. Budoucnost 

má jen taková organizace, která se učí a intelektuálně roste.  

 

Rozvoj a řízení zaměstnanců je velmi důležité k dosažení optimální úrovně jejich 

výkonu. Součástí strategického plánu organizace by měl být také plán řízení lidských zdrojů. 
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Rozvoj zaměstnanců přispívá k podnikové efektivnosti a není, jak to někdy bývá, vnímán jako 

nákladný luxus. V dnešní době jsou vzdělávání a rozvoj zaměstnanců považovány za investici 

organizace do zaměstnanců, která přináší dividendu nejen zaměstnanci, ale i samotné 

organizaci. 

 

Práci rozdělím do čtyř hlavních částí. První část bude zaměřena na teoretická 

východiska přístupu k rozvoji lidského potenciálu organizace. Ve druhé části charakterizuji 

společnost FEMONT OPAVA, s. r. o. Třetí bude spočívat v analýze rozvoje lidského 

potenciálu organizace a ve čtvrté části se pokusím nastínit návrhy a doporučení pro vybranou 

společnost.   
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1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA P ŘÍSTUPU K ROZVOJI LIDSKÉHO        

    POTENCIÁLU ORGANIZACE  

 

„Je třeba, abyste věřili ve skrytý lidský  
potenciál. V opačném případě lidé ustrnou  
na své současné výkonnosti.“ (S. Covey)  

 

Organizace jsou komplexními účelovostními systémy jejichž podstatnou složkou jsou 

lidé – zaměstnanci, manažeři, personál. Nestačí s lidmi jen správně zacházet a pak jich 

efektivně využívat. Musíte lidem pomoci, aby v tom, co dělají, nalezli smysl a naplnění. Lidé 

nechtějí být v organizaci „využíváni“ jako oběti nebo pěšci na šachovnici. Chtějí být správci 

svých vlastních zdrojů. Chtějí mít pocit, že osobně přispívají k něčemu, co má nějaký smysl. 

A právě v takových podmínkách se dostaví skutečná motivace a skutečné naplnění člověka 

přesvědčením o smysluplnosti jeho počínání. Tehdy doopravdy uvolníte lidský potenciál 

a všechnu tu obrovskou energii a tvůrčí sílu, která je v lidech skryta a čeká, až ji někdo uvolní.  

1.1 Řízení lidských zdrojů  
 

Většina autorů (Armstrong 1999, Koubek 2001, Blažek 1991) vystihuje lidské zdroje 

jako nejcennější a v rozvinutých tržních ekonomikách zpravidla i nejdražší zdroj, který 

rozhoduje o prosperitě a konkurenceschopnosti firmy. Investice do pracovníků a kvalitního 

řízení lidských zdrojů ve firmě se tak v poměrně krátké době mnohonásobně vrací. Proto 

se řízením lidských zdrojů musí podniky podrobně zabývat a uvědomit si hodnoty a význam 

lidských zdrojů. 

 

Řízení lidských zdrojů se stává jádrem celého podnikového řízení, jeho nejdůležitější 

složkou. Vyjadřuje tak význam člověka (lidského potenciálu) jako nejdůležitějšího výrobního 

vstupu a stává se motorem podnikové aktivity. Lidé přinášejí nové metody, které jsou důležité 

pro další rozvoj a prosperitu organizace. Jednotliví zaměstnanci jsou odkázáni na práci 

u organizace a organizace existuje jedině díky společnému úsilí svých lidí.  

 

Mnoho firem stále ještě přistupuje k lidem jen jako k surovině, napsal před nedávnou 

dobou Brian Friedman, přední světový odborník v oblasti lidských zdrojů. Chtěl tak upozornit 

na velkou chybu, které se podniky dopouštějí. Zbavují se významné komparativní výhody, 
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protože péče o kvalitní personál se odrazí ve vyšší kvalitě všech procesů ve firmě - od řízení 

financí po obsluhu výrobní linky. 

 

Současná doba vyžaduje systematický rozvoj lidských zdrojů1. Podstatným znakem 

lidského kapitálu je skutečnost, že je neoddělitelný od svého nositele, tedy od člověka, 

je nezcizitelný a dalším předáváním se šíří mezi další osoby, aniž by se u původního nositele 

nějakým způsobem zmenšil.  

 

Lidské zdroje jsou považovány za nejcennější a nejrozvinutější zdroje v podniku. 

Investice do těchto zdrojů se zpravidla několikanásobně navrátí. V několika posledních letech 

se u vyspělých podniků stalo řízení lidských zdrojů zásadní prioritou a je mu věnována velká 

péče.  

 

Podle Armstronga (1999) můžeme řízení lidských zdrojů koncepčně chápat jako 

strategický a promyšlený logický přístup k řízení nejcennějšího majetku organizace – lidí, 

kteří v ní pracují a kteří individuálně i kolektivně přispívají k dosahování jejich cílů.  

 

Řízení lidských zdrojů je ve své podstatě podnikatelsky orientovaná filozofie týkající 

se řízení lidí s cílem dosažení konkurenční výhody. Problémy klasického personálního řízení 

mohou být řešeny pouze za předpokladu, že si manažeři na vrcholové úrovni vytvoří názor 

na to, jaké zaměstnance a jaký rozvoj těchto zaměstnanců podnik požaduje a jaká politika 

a praxe řízení lidských zdrojů by mohla k dosažení těchto cílů vést (Vodák, Kucharčíková 

2007).  

 

V současném období je řízení lidských zdrojů záležitostí všech manažerů, nejen 

oblastí činnosti personalistů a personálního útvaru. D. Guest definoval čtyři cíle politiky, které 

lze používat jako určitá kritéria pro oblast řízení lidských zdrojů: 

• strategická integrace – znamená schopnost podniku integrovat záležitosti 

řízení lidských zdrojů do svých strategických plánů, zajistit, aby různé aspekty 

řízení lidských zdrojů byly v souladu a umožňovaly jednotlivým manažerům 

brát ve svém rozhodování v úvahu hledisko řízení lidských zdrojů. 

                                                 
1  tj. těch vlastností, schopností a dovedností lidí, které jsou důležité pro výkon práce  
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• vysoká míra oddanosti – vytváří pocit závazku chovat se v zájmu 

dohodnutých cílů a rovněž oddanost v postojích, odrážející silnou identifikaci 

s podnikem.  

• vysoká kvalita  - je cílem dotýkajícím se všech aspektů manažerského 

chování, který se přenáší přímo na kvalitu zboží a poskytovaných služeb a týká 

se i řízení zaměstnanců a investování do zaměstnanců vysoce kvalitních. 

• flexibilita  – je chápána jako funkční flexibilita a existence přizpůsobivé 

organizační struktury se schopností zvládat inovace. 

 

 Lidské zdroje uvádějí do pohybu ostatní zdroje a determinují efektivitu jejich využití. 

Proto představují ten nejcennější a nejdražší zdroj, který rozhoduje o prosperitě a konkurenční 

schopnosti podniku. Je potřeba, aby se staly jádrem celého podnikového řízení. Podle Vodáka 

a Kuchaříkové (2007) musí být řízení lidských zdrojů v oblasti zaměstnávání a rozvoje lidí 

zaměřeno na dosažení konkurenční výhody podniku právě prostřednictvím lidí.  

1.1.1 Strategické řízení lidských zdrojů  

Strategické řízení lidských zdrojů je podle Koubka (2001) praktickým vyústěním 

personální strategie organizace. Je to konkrétní aktivita, konkrétní úsilí směřující k dosažení 

cílů obsažených v personální strategii. 

 

Strategie ŘLZ bývá v odborné literatuře viděna jako plánovaný přístup nebo něco, 

co se vyvíjí. Strategie může být definována jako plán akcí do budoucna, odpovídající 

na otázky „co dělat a jak dělat“. Strategický plán by měl být dlouhodobého charakteru. Cílem 

tvorby a sledování strategického plánu je formulovat úsilí a zabezpečit procesy směřující 

k vytvoření konkurenceschopnosti (Kaňáková, Bláha, Babicová 2000) 

 

Strategie řízení lidských zdrojů je zaměřena na personální optimalizaci firmy 

vzhledem ke vzdálenějšímu časovému horizontu. Má-li být tato strategie realistická 

a pro firmu užitečná, nemůže být vytvořena libovolně a v organizačním „vzduchoprázdnu“. 

Vyvozuje se z celkové firemní strategie. Je jedním z nástrojů realizace firemní strategie. 

Ta bývá založena na vyhodnocování vnějších i vnitřních podmínek, v nichž působí firma. 

Podmínkou realističnosti strategie řízení lidských zdrojů – to znamená její věrohodností, 
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nadějností a pravděpodobné úspěšnosti – je její sladění s celkovou firemní strategií 

i s ostatními funkcionálními strategiemi (Bláha, Mateiciuc, Kaňáková 2005). 

 

Strategickým řízením lidských zdrojů rozumí Armstrong (2002) přístup k rozhodování 

o podnikových záměrech a plánech organizace, týkajících se lidí jako podstatné složky 

podnikatelské strategie podniku. Jde o vzájemné vztahy mezi řízením lidských zdrojů 

a strategickým řízením. Strategické řízení lidských zdrojů se dotýká celkového zaměření 

podniku v oblasti zabezpečování cílů podnikatelské strategie za pomoci a prostřednictvím lidí. 

Praxe ukazuje, že jsou to právě lidé, kdo realizuje strategický plán. Vrcholový management 

by měl tento klíčový faktor brát plně v úvahu při vypracovávání svých strategií.  

1.1.2 Analýza řízení lidských zdrojů 

Analýzy řízení lidských zdrojů v posledních letech neustále nabývají na důležitosti, 

protože výkonnost a úspěch společností stále více záleží na kvalitě zaměstnanců, kterými 

firmy disponují a ne pouze na parametrech výrobních linek, ojedinělém sortimentu výrobků, 

síti osobních kontaktů nebo výši disponibilního kapitálu. 

 

V dnešní době již vzala za své spousta striktních a "jediných správných" zásad 

o způsobech řízení, které jistě měly v době svého vzniku opodstatnění a byly velmi potřebné. 

Současné podnikatelské prostředí je však jiné, neustále se mění a měnit se bude, a proto 

je nutné přizpůsobovat i styl řízení a své návyky pro řízení lidských zdrojů tak, aby vaše firmy 

mohly dosahovat maximální efektivity a úspěšnosti i v dlouhodobějším horizontu. 

1.2 Plánování lidských zdrojů  
 

Hroník (1999) definoval plánování lidských zdrojů jako nepřetržité a systematické 

hledání souladu mezi vizí, cíly a strategií firmy na jedné straně a realitou trhu, především trhu 

práce na straně druhé. Sebelepší firemní strategie, pakliže není zabezpečena dostatečnými 

lidskými zdroji, je odsouzena k zániku či převzetí jinou konkurenční firmou. 
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1.2.1 Cíle plánování lidských zdrojů  

Základním cílem personálního plánování je pokrytí firemních cílů a způsobů 

(strategií), které směřují k jejich dosažení lidskými zdroji: 

• v potřebném počtu, 

• s potřebnými výkonovými předpoklady a dovednostmi, 

• s potřebnou praxí, 

• dostatečně motivované, participující a kooperativní (loajální), 

• připravené k odbornému rozvoji, 

• ve správný čas, 

• na správných místech, 

• za předem definovaného zabezpečení dalšími zdroji (finanční, časové, technické, 

ale i další lidské). 

 

 Zjednodušeně lze říci, že cílem personálního plánování je mít ve správný čas 

na správném místě dostatek schopných, perspektivních a ochotných lidí, kteří se vyplatí.  

1.3 Lidský potenciál  
 

Bruce a Pepitone (1999) se domnívají, že lidský potenciál je cosi předurčeného 

už od narození. Výjimečný talent, rozvinutá kreativita, silná motivace či vysoká výkonnost 

zaměstnanců - jinými slovy jedinečný lidský potenciál - to je největší a zcela unikátní aktivum 

každé společnosti. Využití nebo promarnění tohoto potenciálu je kritickým faktorem úspěchu.  

 

Lidský potenciál vymezil Blažek (1991) jako soustavu dispozic a sklonů člověka 

k činnostem (a k existenci ve vztazích), které rozvíjejí jak lidské bytostné síly, tak zároveň 

společnost. Je tedy předpokladem životních činností (a vztahů) lidí, jimiž se jako jednotlivci 

i sociální skupiny uplatňují ve společnosti a mění ji. Rozvoj lidského potenciálu i možnosti 

jeho uplatnění jsou závislé na stupni rozvoje společnosti. Lidský potenciál je však zároveň 

výsledkem životních činností (a vztahů) lidí, protože teprve v činném uplatnění 

(a ve vztazích) se mohou tyto dispozice a sklony rozvíjet. 
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Souhrn potenciálu všech jednotlivců, zaměstnaných ve firmě dává lidský potenciál. 

Takto definovali lidský potenciál Bláha, Mateiciuc, Kaňáková (2005). Lidský potenciál má 

několik různých složek a stránek – vedle fyzické zdatnosti, zdraví a životní síly jedince 

je tvořen zejména jeho znalostmi, dovednostmi, zkušenostmi, rozumovou úrovní, tvůrčími 

schopnostmi, odvahou a odhodlaností. Tento soubor osobních vlastností předurčuje 

k úspěšnému vykonávání určitého druhu práce.  

 

Lidský potenciál představuje ve firmě ony tušené i netušené lidské síly, které mohou 

být aktivovány a nasazeny při plnění firemních úkolů, což může znamenat možnost a zároveň 

příslib úspěchu firmy.  

1.4 E-learning jako efektivní způsob rozvoje lidského potenciálu  
 

Rychle se měnící obchodní a technologické prostředí klade stále větší nároky na 

vzdělávání. Úspěšné organizace využívají efektivně svůj disponibilní lidský potenciál a snaží 

se i o jeho rozšiřování průběžným vzděláváním. Čas a náklady vynaložené na vzdělávání 

se ovšem musejí odrazit odpovídajícím způsobem ve výsledcích. 

 

Kromě vývoje lepších metodik vzdělávání a dokonalejších školení, kromě hledání 

správného měření výsledků (testy, zkoušky, certifikace), roste tlak na zvýšení efektivity 

a snížení nákladů na vzdělávání. Tradiční způsoby vzdělávání ve třídách jsou proto 

doplňovány e-learningem, využitelným v podnikové sféře i ve školství, u obrovských 

nadnárodních koncernů i u malých firem. 

1.4.1 Podstata e-learningu 

E-learning je úsporné a efektivní vzdělávání prostřednictvím elektronických 

interaktivních multimediálních prezentací a hypertextů. S pomocí e-learningu lze poskytnout 

prakticky libovolně zaměřené vzdělávání většímu počtu zaměstnanců nebo studentů 

ve vyšším počtu kurzů než při klasickém způsobu vzdělávání ve třídách.  

 

E-learning je poměrně často vnímán jako nový směr vzdělávání – v duchu „nové 

ekonomiky“ a představy internetu jako nového trhu. Jsou však autority, které odmítají 

koncepci „nové ekonomiky“ s odkazem, že se ekonomika stále řídí stejnými zákonitostmi 
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a internet není novým trhem, ale médiem. Pro ně e-learning probíhá v alternativním prostředí 

a užívá jen jiné učební pomůcky. Nemá podstatný význam pro změnu paradigmatu 

vzdělávání.  

Podle nich se vzdělávání skládá z pěti elementů: 

• kontext (společnost, kultura, firma a její strategie), 

• student (teorie učení s křivkami zapomínání, styly učení apod.), 

• lektor  (učební zásady – strategie a taktiky učení), 

• obsah a jeho struktura,  

• prostředí (např. virtuální či outdoorové).  

 

 Hroník (2007) vychází z představy, že e-learning není novým směrem či novou oblastí 

vzdělávání, byť zastává významnou roli ve firemním vzdělávání.  

1.4.2 Hlavní znaky e-learningu  

• kratší čas přípravy a organizace školení, 

• snížení času mimo kancelář, rozložení studia, volbu času studia, 

• podstatné snížení organizačních a cestovních nákladů,  

• širokou nabídku školení,  

• rychlé a levné vyškolení velkého počtu i geograficky rozprostřených pracovníků, 

• jednoduché zpracování výsledků školení a hodnocení •jednoduchý proces nominace 

a schvalování školení. 

 

Podmínkou úspěchu e-learningu je ovšem správný výběr dodavatele i řešení, 

systematický, projektový přístup při implementaci řešení a jeho provozu, úprava interních 

procesů s vytvořením podmínek pro vzdělávání a správná kombinace klasického vzdělávání 

a e-learningu. Pak lze dosáhnout skutečně významných finančních úspor a výhod. 

1.5 E-development 
 

 E-development není něčím, co předchází rozvoji. Už při tvorbě vlastního rozvojového 

plánu dochází k rozvoji. Ve své podstatě se neliší od klasických rozvojových plánů, probíhá 
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však v jiném prostředí, které s sebou nese několik důležitých výhod. Přínosy e-developmentu 

směřují k dosažení hlavního cíle – podpora transferu znalostí a dovedností do praxe. 

 

Obr. 1.1 Hlavní znaky e-developmentu 

 

Zdroj: Hroník (2007) 

1.5.1 Struktura e-developmentu 

 E-development vzniká převážně pro konkrétní rozvojový program. Po jeho skončení 

však může dál probíhat, respektive pokračovat v jiném rozvojovém programu. Každý účastník 

si nese svůj e-development dále s sebou.  

 

 Celý e-development je projektován tak, aby byl co nejméně administrativně náročný, 

i když by byl použit v plné verzi. E-development naplňuje svými vstupy především účastník 

sám. Lektor nebo nadřízený přispívají především zpětnou vazbou. V praxi není potřeba 

uplatnit e-development v celé šíři jeho možností.  

1.6 Srovnání e-developmentu a e-learningu 
 

 Zatímco e-learning se uplatňuje při šíření standardizovaných znalostí a znamená 

osvojení poznatků, které jsou „hotové“, osvědčené, e-development je spíše o objevování 

a vytváření poznatků. E-learning je součástí standardizovaného přístupu ke vzdělávání a e-



11 

development je zakázkovým řešením. Do e-learningového programu na dané téma někdo 

již poznatky vložil (bez ohledu na způsob) a účastníci si nanejvýše stanovují plán studia.  

E-learning je přesně zacílený, šíří standardizované, ponejvíce hotové znalosti a uplatňuje 

krátkodobý časový horizont (méně než jeden měsíc).  

 

 V e-developmentu je minimum „hotových“ informací. Informace, ze kterých se stávají 

znalosti, vnáší do plánu především účastník sám. E-development, i když je zaměřen na rozvoj 

úzce vymezených kompetencí (např. prodejní dovednosti), trvá obvykle déle než jeden měsíc.  

 
Obr. 1.2 Srovnání e-learningu a e-develomentu, Hroník (2007) 

 
 
Zdroj: Hroník (2007) 

1.7 Elektronický systém řízení vzdělávání 
 

Tradiční modely organizace vzdělávání a sledování jeho výsledků přestávají být 

efektivní a jsou v rámci podnikového intranetu nahrazovány moderními elektronickými 

systémy pro správu znalostí a řízení vzdělávání - Learning Management System (LMS), které 

pomáhají zvyšující se nároky zvládnout a poskytují rámec elektronickému vzdělávání 

i klasickým školením ve třídách, seminářům, prezentacím i poradám. 

 

Personalisté a manažeři mohou díky těmto systémům jednoduše spravovat informace 

o vzdělávání (včetně prezenčního) svých zaměstnanců a sledovat vzdělávací proces včetně 

dosahovaných výsledků, mohou zaměstnance příslušně motivovat, testovat a hodnotit, 

využívat plánovacích a schvalovacích nástrojů a řady dalších funkcí. LMS umožňují i správu 
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obsahu vzdělávání (katalogy školení i s návaznostmi, celá školení i jednotlivé moduly, 

metodiky, testy, tvorba kurzů a testů,…), ale pro správu obsahu existují i samostatné systémy 

- Learning Content Management System (LCMS) a pro tvorbu kurzů speciální autorské 

nástroje.  

1.8 Vzdělávání a rozvoj pracovníků  
 

 Organizace, která to myslí se svými zaměstnanci vážně, usiluje o jejich cílevědomý 

kvalifikační růst. Vedení organizace chápe, že konkurenční výhoda se nezíská spoléháním 

na nábor a „lovem mozků“ 2, ale rozvojem svých zaměstnanců (Armstrong 1999). 

 

Základním předpokladem úspěšnosti – a to nejen v období transformace – je uznání 

faktu, že lidský potenciál je rozhodujícím bohatstvím každé organizace, a že je mu třeba 

věnovat prvořadou pozornost. Lidským potenciálem jsou pracovníci, jejich znalosti, 

dovednosti a zkušenosti, ale také jejich ochota a připravenost k výkonu. V moderní 

společnosti se neustále mění požadavky na znalosti i dovednosti člověka a na jeho schopnost 

fungovat jako pracovní síla.  

 

Vzdělávání se tak stává celoživotním procesem. V souvislosti s transformačními 

změnami došlo k výrazným změnám v institucionální struktuře vzdělávání dospělých. 

Významnou roli však stále sehrává vzdělávání pracovníků přímo v organizacích nebo 

institucích. Pro budoucnost je však nezbytné, aby pracovníci měli nejen nezbytné znalosti 

a dovednosti, ale také aby byli připraveni a ochotni zvládat změny. Vzdělávání pracovníků 

dostává novou podobu tzv. rozvoje lidských zdrojů.  

 

 Vzdělanostní struktura, která je významným faktorem konkurenceschopné ekonomiky 

a trvale udržitelného rozvoje, se v České republice vyznačuje vysokým podílem osob 

se středním vzděláním a nízkým podílem osob s nižší kvalifikací, ale také poměrně malým 

zastoupením osob s terciárním vzděláním. 

 

 V moderních organizacích, ve kterých pouhé udržení úrovně pracovního výkonu 

a produktivity, což ovšem zdaleka nestačí na získání globální konkurenční výhody, vyžaduje 

                                                 
2 headhuntingem 
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neustálé rozšiřování a prohlubování kvalifikace pracovníků, odpovědnost manažerů 

za vzdělávání a rozvoj pracovníků významně vzrostla. Manažeři zpravidla velmi dobře znají 

rozvojové potřeby svých podřízených a požadavky jejich práce (Walker 2003).  

1.8.1 Metody vzdělávání pracovníků  

Pro vzdělávání zaměstnanců můžeme použít řadu metod, počínaje tradičními 

přednáškami až po interaktivní počítačové systémy. Metody vzdělávání pracovníků jsou 

nejčastěji uspořádány podle aktivity posluchače (aktivní a pasivní metody) a podle místa, kde 

je vzdělávání realizováno (Kaňáková, Bláha, Babicová 2000). 

 

Systematické vzdělávání v podniku je neustále se opakující cyklus, který je založen na 

podnikové politice vzdělávání. Vlastní cyklus začíná identifikací potřeby vzdělávání 

pracovníků, následuje fáze plánování, na ni navazuje vlastní realizace vzdělávacího procesu 

a jako poslední fáze nesmí chybět vyhodnocení efektů vzdělávacího programu a použitých 

metod. Jednou z nejdůležitějších částí procesu je volba metody vzdělávání. Stručný přehled 

některých metod je uveden v následujícím textu. Metody jsou rozděleny do dvou skupin podle 

místa výkonu vzdělávání.  

1.8.2 Metody vzdělávání na pracovišti při výkonu práce 

Jedná se o skupinu metod, kdy zkušenější pracovník nebo nadřízený ukazuje méně 

zkušenému pracovníkovi, jak vykonávat práci, a zpravidla jej při tom kontroluje a usměrňuje. 

Charakteristickým rysem je, že si pracovník osvojuje znalosti, dovednosti a zkušenosti při 

normálním plnění svých pracovních úkolů, učí se na práci a při práci. Výhodou je, že vesměs 

vycházejí vstříc požadavkům organizace. Nesmí se však zapomínat na důkladné vyškolení 

samotných školitelů. Nevýhodou je to, že jde vesměs o metody, které se uskutečňují na úkor 

produktivního využívání pracovní doby. 

 

Většina autorů (Armstrong 1999, Koubek 2001, Vysušil 1996) popisuje mnoho metod 

používaných při vzdělávání zaměstnanců, mezi které například patří: 

• instruktáž při výkonu práce – je nejjednodušším a nejčastěji používaným způsobem 

zácviku nového, popř. méně zkušeného pracovníka; má spíše jednorázový charakter. 

Zkušený pracovník či bezprostřední nadřízený předvede pracovní postup (v případě 
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potřeby opakovaně) a školený si pozorováním a napodobováním tento pracovní postup 

osvojí při plnění svých vlastních pracovních úkolů. 

• coaching a mentoring – tyto metody jsou založeny na dlouhodobé interakci dvou lidí, 

přičemž vzdělávání probíhá prostřednictvím rad, stimulace vzdělávaného 

a usměrňování jeho práce zkušeným pracovníkem či specialistou v daném oboru. 

• asistování, pověření úkolem – je to tradiční a často používaná metoda formování 

pracovních schopností pracovníka. Školený pracovník je přidělen jako pomocník ke 

zkušenému pracovníkovi, pomáhá mu při plnění jeho úkolů a učí se od něj pracovním 

postupům, rozvinutější metoda je pověření úkolem, kdy pracovník řeší problém 

samostatně, pouze je dohlíženo na jeho postup. Postupně se podílí na práci stále větší 

mírou a stále samostatněji, až konečně získá takové znalosti a dovednosti, že 

je schopen vykonávat práci zcela samostatně. Metoda se používá nejen při školení pro 

manuální zaměstnance, ale i při výchově řídících pracovníků a specialistů, 

a to zejména tam, kde osvojení žádoucích pracovních schopností vyžaduje delší dobu. 

• rotace práce – umožňuje rozšířit znalosti a dovednosti pracovníka díky zkušenostem 

získaným na různých pracovních místech v podniku. Je to metoda, pomocí které je 

školený pracovník postupně vždy na určité období pověřován pracovními úkoly 

v různých částech organizace (pracovních místech, pracovištích, úsecích). Metoda se 

používá především při výchově manažerů, úspěšná však bývá i u řadových 

pracovníků, u nichž zvyšuje flexibilitu a schopnost vidět svou práci v širších 

souvislostech. Metoda odpovídá moderní koncepci personální práce, tj. řízení lidských 

zdrojů, orientované na týmovou práci a posilování pravomocí pracovníků. Podmínkou 

úspěšnosti je, aby lidé na pracovištích považovali za svou povinnost a součást svého 

poslání pomoci dočasně umístěným pracovníkům při osvojování si pracovních znalostí 

a dovedností. 

• pracovní porady - Jsou rovněž považovány za vhodnou metodu formování 

pracovních schopností pracovníků. Během nich se účastníci seznamují s problémy 

a fakty týkajícími se nejen vlastního pracoviště, ale i celé organizace či jiné oblasti 

zájmu. 
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1.8.3 Metody používané ke vzdělávání mimo pracoviště 

Vzdělávaní pracovníci si osvojují nové znalosti a dovednosti ve vzdělávacích 

zařízeních či kurzech, ať už podnikových či mimopodnikových, v pracovní době nebo mimo 

ni. Metody používané ke vzdělávání mimo pracoviště se většinou hodí k rozvíjení pracovních 

schopností řídících pracovníků organizace nebo specialistů. V našem přehledu jsou tyto 

metody do určité míry logicky uspořádány od pasivnějších a více orientovaných na znalosti 

k aktivnějším a více orientovaným na dovednosti. 

• přednáška - jedna z nejstarších metod vzdělávání; z hlediska nákladů je velmi 

efektivní a umožňuje přímý kontakt s velkým množstvím účastníků. Je obvykle 

zaměřená na zprostředkování faktických informací či teoretických znalostí. 

• přednáška spojená s diskusí (skupinovou diskusí) nebo také seminář - poněkud 

překonává uvedené nevýhody přednášky. Je to opět metoda zprostředkovávající spíše 

znalosti. 

• distanční výuka - v sobě skrývá postupy, které umožňují přenos informací pomocí 

techniky z centrálního zdroje k jednotlivcům či skupinám do míst vzdálených 

od tohoto zdroje; např. korespondenční kurzy, telekonference, počítačové 

multimediální výukové programy; výhodou je, že účastníci nejsou nuceni účastnit se 

kurzů v daném čase. 

• případové studie, workshop, brainstorming - účastníkům je přiblížena reálná situace 

v podniku, cílem je v daném čase dospět k řešení předloženého problému, přičemž 

není možné jednoznačně určit, zda je řešení správné či špatné; workshop je založen víc 

týmově; při brainstormingu každý účastník navrhne řešení a pak se hledá optimální 

varianta. 

• simulace - je to metoda ještě více zaměřená na praxi a aktivní účast školených. 

Účastníci školení dostanou dosti podrobný scénář a jsou požádáni, aby během určité 

doby učinili řadu rozhodnutí. Obvykle jde o řešení běžné životní situace vyskytující se 

v práci vedoucích pracovníků. V průběhu školení se zpravidla přechází 

od jednodušších problémů ke složitějším. 

• hraní rolí  - je metodou vyloženě orientovanou na rozvoj praktických schopností 

účastníků, od kterých se vyžaduje značná aktivita a samostatnost, nehledě 

na potřebnou dávku hravosti. Účastníci na sebe berou určitou roli a v ní poznávají 
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povahu mezilidských vztahů, střetů a vyjednávání. Scénář role jim přitom může 

ponechávat větší či menší prostor pro dotváření role, nicméně vždy je nutné řešit 

konkrétní situaci. V každém případě je třeba zachovat žádoucí míru autenticity. 

Metoda je zaměřena na osvojení si určité sociální role a žádoucích sociálních 

vlastností (charakteristik osobnosti) spíše u manažerů. 

• assessment centre - jde o pečlivě zkomponovaný diagnosticko-výcvikový program 

a je to moderní a velmi vysoce hodnocená metoda nejen výběru, ale i vzdělávání 

manažerů. Školená osoba plní různé úkoly a řeší problémy, tvořící každodenní náplň 

práce manažera. Úkoly a problémy jsou často náhodně generovány počítačem, lze 

měnit jejich frekvenci a vytvářet tak různou úroveň stresu. Počítačem bývají 

vyhodnocována i řešení problémů a učiněná rozhodnutí, popřípadě již existují 

optimální, předem vypracovaná řešení a rozhodnutí. Školený pracovník tak snadno 

může svá řešení a rozhodnutí konfrontovat s těmi optimálními a tím se učí. 

• outdoor training (adventure education, školení hrou) - v poslední době se při 

vzdělávání manažerů uplatňuje metoda, kterou by bylo možné označit jako "školení 

hrou". V zahraničí je známa pod názvem "outdoor training" nebo také "adventure 

education". Jde skutečně o hry a jiné pohybové aktivity, které by se s úspěchem 

uplatnily na skautském táboře. Jenomže v tomto případě je hrají manažeři a učí 

se přitom manažerským dovednostem, např. hledání optimálního řešení nějakého 

úkolu, umění koordinovat nějakou činnost, umění komunikovat se spolupracovníky 

a pověřovat je úkoly, vést spolupracovníky, orientovat se a mnohé další. Postup 

vzdělávání spočívá v zadání úkolu, který má podobu nějaké hry či pohybové aktivity. 

Úkol se zpravidla řeší kolektivně, přičemž se vedení ujímá jeden účastník buď 

spontánně, nebo je jím pověřen. Po splnění úkolu se diskutuje o tom, jaké manažerské 

dovednosti byly ke splnění úkolu potřeba, jak se uplatnily a co by se dalo vylepšit. 

1.8.4 Just-in-time ve vzdělávání 

 Just-in-time ve vzdělávání je opakem učení se do zásoby. Výkonově orientované 

organizace chtějí mít co nejmenší zásoby. Snadno se tento přístup pak přenáší i na nehmotné 

zásoby různého druhu. Jejich filozofie je co nejštíhlejší firma, která nemá žádný podkožní tuk. 

G. Hamel a C. R. Prahalad, profesoři managementu na prestižních univerzitách, tento přístup 
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hanlivě nazývají firemní anorexií. Just-in-time lze chápat jako posilující nebo stabilizující 

zpětnou vazbu v rámci systému.  

 

 Dá se předpokládat, že v organizacích bude přibývat just-in-time ve vzdělávání. Just-

in-time má podobu kurzu, který přichází v pravý čas, například v podobě soustředění 

projektového týmu těsně před zahájením projektu. Na takovém soustředění probíhá několik 

kurzů najednou – team building, projektové řízení, techniky rozhodování a podobně (Hroník 

2007). 

1.9 Podnikové vzdělávání 
 

 Podle Tureckiové (2004) je hlavním nástrojem zaměstnanců ve smyslu zdokonalování, 

rozšiřování, prohlubování nebo změny struktury a obsahu jejich profesní způsobilosti, a tím 

vlastně také příspěvkem k vyšší výkonnosti pracovníků i firmy jako celku, podnikové 

vzdělávání.  

 

Odborná literatura uvádí zhruba tři přístupy ke vzdělávání zaměstnanců: 

• organizování jednotlivých vzdělávacích akcí – reagují na momentální potřeby 

jednotlivců nebo firmy. Cílem je odstranit rozdíl mezi skutečnou a požadovanou 

kvalifikací, 

• systematický přístup – propojuje personální strategii se systémem podnikového 

vzdělávání. Z hlediska tohoto přístupu je podnikové vzdělávání systematickým 

procesem, ve kterém kromě změn ve struktuře znalosti a dovedností dochází ke 

změnám v pracovním chování,  

• koncepce učící se organizace – v takové organizaci se pracovníci učí průběžně a také 

především z každodenní zkušenosti. Jedná se o cíleně řízený proces, který umožňuje, 

aby učení probíhalo rychleji než změny vynucené okolím.  

 

 Je nedostatečné, aby organizace poskytovala pouze určité vzdělání či výcvik lidem na 

začátku jejich zaměstnání. Místo toho je třeba vidět vzdělávání jako soustavný proces, 

kladoucí menší důraz na formální vyučování, ale zato zvýšení důraz na odpovědnost lidí 

za své vlastní vzdělávání.  



18 

1.9.1 Cíl podnikového vzdělávání  

 Základním cílem podnikového vzdělávání není pouhý rozvoj nebo osvojování 

si nových znalostí a dovedností pracovníků, ale především dosažení změn v myšlení 

a chování, které jsou rozhodující pro další rozvoj firmy a udržení její konkurenceschopnosti.  

 

 Z hlediska práce je hlavním cílem podnikového vzdělávání rozvinout schopnosti 

jedince a uspokojit současné a budoucí potřeby organizace týkající se pracovní síly. 

Vzdělávání znamená investovat do lidí za účelem dosažení jejich lepšího výkonu. Taková 

investice je pro firmu vždy přínosem.  

1.9.2 Výhody podnikového vzdělávání  

Armstrong (1999) vidí hlavní výhody efektivního vzdělávání v tom, že: 

• minimalizuje náklady na osvojení znalostí, dovedností a schopností, 

• zlepšuje individuální, týmovou a podnikovou výkonnost z hlediska množství a kvality 

produkce, rychlosti práce a celkové produktivity, 

• zlepšuje provozní flexibilitu rozšířením okruhu dovedností pracovníků (víceoborová či 

širší kvalifikace), 

• přiláká vysoce kvalitní pracovníky tím, že jim nabízí příležitost ke vzdělávání 

a rozvoji, zvyšuje úroveň jejich schopností a kvalifikace a umožňuje jim tak dosáhnout 

většího uspokojení z práce, získat vyšší odměnu a postupovat v organizaci po žebříčku 

funkcí,  

• zvýšit oddanost a angažovanost pracovníků tím, že podporuje jejich ztotožnění 

se s posláním a cíli organizace,  

• usnadnit řízení změny tím, že jednak vytváří pochopení pro změnu a porozumění jejím 

příčinám a jednak poskytuje lidem znalosti a dovednosti, které budou potřebovat 

k přizpůsobení se nové situaci, 

• napomoci při vytváření pozitivní kultury v organizaci,  

• poskytnout zákazníkům vyšší úroveň služeb.  
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1.10 Motivace  
 

 Motivace a motivování lidí je podle Tureckiové (2004) složitý psychologický 

problém. Motivace je vnitřním procesem, který vyjadřuje touhu a vůli člověka vyvinout určité 

úsilí vedoucí k dosažení subjektivně významného cíle nebo výsledku.  

 

 Všechny organizace se zajímají o to, co by se mělo udělat pro dosažení trvale vysoké 

úrovně výkonu lidí. Znamená to věnovat zvýšenou pozornost nejvhodnějším způsobům 

motivování lidí pomocí takových nástrojů, jako jsou různé stimuly, odměny, vedení lidí a – co 

je nejdůležitější – práce, kterou vykonávají, a pomocí organizačního kontextu, ve kterém tuto 

práci vykonávají. Cílem je samozřejmě vytvořit motivační procesy a pracovní prostředí, které 

napomohou tomu, aby jedinci dosahovali výsledků odpovídajících očekávání managementu.  

 

Armstrong (1999) definoval motivační teorie jako teorie, které zkoumají proces 

motivování, přičemž proces utváří motivaci. Vysvětlují, proč se lidé při práci určitým 

způsobem chovají, proč vyvíjejí určité úsilí v konkrétním směru. Rovněž popisují to, 

co mohou organizace udělat pro povzbuzení lidí, aby uplatnili své schopnosti a vyvinuli úsilí 

způsobem, který podpoří splnění cílů organizace i uspokojení jejich vlastních potřeb.  

 

Naneštěstí jsou přístupy k motivování lidí příliš často podepřeny zjednodušenými 

představami o tom, jak motivace funguje. Proces motivace je mnohem komplikovanější, než 

se mnozí lidé domnívají, a motivační postupy budou fungovat efektivně nejspíše tehdy, 

budou-li založeny na řádném poznání a pochopení toho, co je ve hře.  

 

Motivace je částečně založena na vizi naděje – naděje v úspěch našeho úsilí a v lepší 

budoucnost nás samotných. Jinými slovy, jaký by život mohl být. Když věříme v možnosti, 

přijdou lepší zítřky. Můžeme najít příklady této síly naděje skoro všude (Bruce, Pepitone 

1999). 

1.10.1 Definice motivace 

Armstrong definoval motivaci tak, že je odvozena z cílově orientovaného chování 

nebo je jím definována. Týká se síly a směru tohoto chování. K motivaci dochází, když lidé 
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očekávají, že určitá akce pravděpodobně povede k dosažení nějakého cíle a ceněné odměny – 

takové, která uspokojuje jejich individuální potřeby.  

 

Smyslem motivace je nenásilné vytvoření pozitivního přístupu k něčemu – často 

k nějakému výkonu či typu chování. Slovem motivace se obvykle označuje jak proces, tak 

jeho výsledek – tedy skutečnost, že se něco děje (někdo na někoho nějak působí), stejně jako 

fakt, že něco existuje 3 (Plamínek 2006). 

 

Naproti tomu, je podle Vysušila (1996) každý člověk ochoten uskutečnit určité jednání 

jen tehdy, je-li k němu motivován.  

 

Obr. 1.3 Hlavní cesty motivace 
 

 
 
Zdroj: Vysušil (1996) 

1.10.2 Postup motivace 

 Podle Plamínka (2006) při motivaci konkrétního člověka hraje zásadní roli několik 

faktorů. Vedle požadavků, tedy toho, co hodláte po člověku chtít, a všech tří složek 

motivačního pole je4 velmi důležitá i zátěž, již je člověk dlouhodobě vystaven v souvislosti 

s naplněním, které může vznikat v jeho motivačním poli.  

                                                 
3 konkrétně onen zmíněný pozitivní přístup 
4 zejména u požadavků, jež mají být plněny delší dobu  
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1.10.3 Proces motivace  

Proces motivace je model vztahující se k potřebám a naznačuje, že motivace 

je iniciována vědomým nebo mimovolným zajištěním neuspokojených potřeb. Tyto potřeby 

vytváření přání dosáhnout něčeho nebo něco získat. Poté jsou stanoveny cíle, o nichž se věří, 

že uspokojí tyto potřeby přání, a volí se cesty, od nichž se očekává, že povedou k dosažení 

stanovených cílů. Jestliže je určitého cíle dosaženo, potřeba je uspokojena a je 

pravděpodobné, že chování, které vedlo k cíli, se napříště zopakuje v případě, že se objeví 

podobná potřeba. Pokud není cíle dosaženo, je méně pravděpodobné, že se budou tytéž kroky 

v budoucnu opakovat.  

 

Obr. 1.4 Proces motivace 

 

Zdroj: Armstrong (1999) 

1.10.4 Vnitřní a vnější motivace  

K pracovní motivaci lze dojít dvěma cestami. V prvním případě lidé motivují sami 

sebe tím, že hledají, nalézají a vykonávají práci (nebo je jim přidělena práce), která 

uspokojuje jejich potřeby, nebo alespoň vede k tomu, že od ní očekávají splnění svých cílů. 

Ve druhém případě mohou být lidé motivování managementem prostřednictvím takových 

metod, jako je odměňování, povyšování, pochvala a ostatní.  

• vnitřní motivace - faktory, které si lidé sami vytvářejí a které je ovlivňují, aby se 

určitým způsobem chovali, nebo aby se vydali určitým směrem. Tyto faktory tvoří 
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odpovědnost5, volnost konat, příležitost využívat a rozvíjet dovednosti a schopnosti, 

zajímavá a podnětná práce příležitost k funkčnímu postupu. Vnitřní motivátory, které 

se týkají „kvality pracovního života“ budou mít asi hlubší a dlouhodobější účinek, 

protože jsou součástí jedince a nikoliv vnucené mu z vnějšku.  

• vnější motivace - to, co se dělá pro lidi, abychom je motivovali. Tvoří ji odměny, jako 

např. zvýšení platu, pochvala nebo povýšení, ale také tresty, jako např. disciplinární 

řízení, odepření platu nebo kritika. Vnější motivátory mohou mít bezprostřední 

a výrazný účinek, ale nemusejí nutně působit dlouhodobě.  

1.10.5 Posilování přesvědčení člověka 

Tak jak získávají lidé zkušenosti se svými aktivitami směřujícími k uspokojení potřeb, 

všímají si, že některé kroky pomáhají k dosažení jejich cílů, zatímco jiné jsou méně úspěšné. 

Některé činy přinášejí odměny, jiné mají za následek neúspěch nebo dokonce trest. Teorie 

posilování přesvědčení člověka předpokládá, že úspěch při dosahování cílů a odměn působní 

jako pozitivní stimul a posiluje přesvědčení o vhodnosti zvoleného postupu, které vede 

k opakování úspěšného chování, jakmile se někdy příště objeví podobná potřeba (Armstrong 

1999). 

 

Čím silněji, zřetelněji a častěji se posiluje přesvědčení člověka o úspěšnosti určitého 

chování, tím je pravděpodobnější, že se toto chování bude opakovat až do té doby, kdy se 

eventuálně stane více nebo méně podvědomou reakcí na nějakou událost. A obráceně, 

neúspěchy a tresty vedou negativnímu posilování přesvědčení a naznačují, že je nezbytné 

hledat alternativní prostředky dosahování cílů. Tento proces se nazývá zákon příčiny 

a účinku.  

 

Míra, v jaké zkušenosti formují budoucí chování, je však závislá za prvé na tom, jak 

jedinci správně vnímají vztah mezi chováním a jeho výsledkem, a za druhé na tom, do jaké 

míry jsou schopni rozpoznat podobnost mezi předchozí situací a situací, které právě čelí. 

Schopnost vnímat rozpoznávat vztahy mezi událostmi je u lidí rozdílná. Z toho důvodu se 

někteří lidé lépe učí na základě zkušeností než jiní a samozřejmě je také možné některé lidi 

motivovat snadněji než jiné. 

                                                 
5 pocit, že práce je důležitá a že máme kontrolu nad svými vlastními možnostmi 
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1.10.6 Motivační strategie  

Motivační strategie mají za úkol vytvořit pracovní prostředí a vyvinout politiku 

a postupy, které povedou k vyššímu výkonu zaměstnanců. Tyto strategie se budou zabývat: 

• měřením motivace za účelem zjištění oblastí, v nichž je třeba zlepšit motivační 

postupy,  

• zabezpečením toho, aby měli zaměstnanci pocit, že si jich organizace váží a oceňuje 

je,  

• formováním odpovědného a angažovaného chování a oddanosti zaměstnanců 

organizaci,  

• vytvářením takového klimatu v organizaci, které bude posilovat motivaci, 

• zlepšováním dovedností v oblasti vedení lidí,  

• vytvářením pracovních úkolů a pracovních míst,  

• řízením pracovního výkonu,  

• řízením odměňování,  

• používáním metod modifikace chování. 

1.10.7 Motivační přístup  

Jestliže chce mít organizace vysoce motivované pracovníky, je motivační přístup 

k vytváření pracovních úkolů pracovních míst užitečný a vede k dosažení příznivých 

výsledků. Jestliže chování pracovníka signalizuje nějaký problém motivace, může tento 

přístup přispět k rozpoznání a řešení problému (Koubek 2001).  

 

Motivační přístup je nejčastěji založen na Herzbergově dvoufaktorové teorii motivace, 

na Hackmanově a Oldhamově modelu charakteristik práce.  

 

Herzbergova dvoufaktorová teorie motivace vychází ze zkoumání příčin spokojenosti 

a nespokojenosti s prací a konstatuje, že spokojenost a nespokojenost nejsou přímé protiklady, 

ale dva různé a nezávislé faktory. Některé faktory tedy vedou ke spokojenosti a jiné 

k nespokojenosti. Charakteristiky související s prací, které lze považovat za faktory 

spokojenosti pracovníků, se nazývají motivátory, zatímco charakteristiky související s prací, 

které lze považovat za faktory nespokojenosti, se nazývají hygienické faktory (či také 

udržovací faktory).  
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Hackmanův a Oldhamův model charakteristik práce představuje komplexnější podobu 

motivačního přístupu k vytváření pracovních úkolů a pracovních míst. Autoři modelu došli 

k závěru, že určité klíčové charakteristiky práce determinují její motivační potenciál. Děje se 

to tak, že tyto klíčové charakteristiky práce vedou k tomu, že pracovníci zažívají příznivé 

duševní stavy, které vedou k pracovním výsledkům. Míra, v jaké model charakterizuje 

skutečné chování, závisí na tzv. tlumících (moderujících) faktorech, jako jsou znalosti 

a dovednosti, potřeba osobního růstu a spokojenost se souvislostmi práce.  

 

Motivační přístup vychází z toho, že práce, která pracovníka uspokojuje, je nejlepším 

motivátorem. Pracovníci, kteří jsou spokojeni se svou prací, mají ji rádi a považují 

ji za významnou, jsou motivováni k tomu, aby ji vykonávali co nejlépe. 
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2. CHARAKTERISTIKA VYBRANÉ ORGANIZACE 
 

 Pro účel posouzení rozvoje lidského potenciálu organizace byla vybrána společnost 

FEMONT OPAVA, s. r. o. 

2.1 Historie organizace 
 

 Společnost FEMONT OPAVA, s. r. o. byla založena v roce 1992 zápisem 

do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě jako malá firma, zabývající 

se klasickou zámečnickou výrobou a montážemi technologických zařízení, zejména čistírnami 

odpadních vod, spalovnami odpadů, montážemi pilinových zásobníků apod. V době svého 

založení měla firma deset zaměstnanců.  

 

 Během roku 1993 začala společnost rozšiřovat své služby. Došlo k výraznému zvýšení 

objemu jednotlivých zakázek, dále společnost začala postupně zvyšovat počty svých 

zaměstnanců jak v profesi dělnické, tak v profesi technicko-hospodářských pracovníků. Mimo 

technologické montáže společnost produkovala klasické zámečnické výrobky, jako např. 

ocelové příhradové nosníky, ocelové regály, ploty, zábradlí, schodiště a podobný sortiment.  

 

 Přelomovým byl rok 1994, kdy se začala společnost zabývat nejprve dovozem 

a potom vlastní výrobou a montáží ocelových opláštěných hal. Montované haly nacházejí 

široké využití v různých oblastech činností, např. výrobní haly továrního charakteru, skladové 

haly, garáže, supermarkety, benzinové čerpací stanice, autosalóny apod.  

 

 V roce 1996 byl dokončen a zprovozněn nový areál společnosti ve Vávrovicích. Byly 

vytvořeny výrobní, skladovací a administrativní prostory, které se staly jedním z hlavních 

faktorů růstu společnosti jak z hlediska výrobní kapacity, tak z hlediska optimalizace přípravy 

zakázek a řízení chodu společnosti. Důkazem toho byl výrazný nárůst tržeb oproti 

předcházejícímu období, při výrazně nižším nárůstu výrobní spotřeby. Rozšíření zakázkové 

náplně z hlediska objemu a druhů vedlo ke spolupráci s renomovanými firmami v oblasti 

stavebnictví a samozřejmě i v jiných oblastech.  
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 V roce 1999 byla dokončena přístavba výrobní haly v areálu firmy ve Vávrovicích 

v celkové hodnotě cca 6 mil. Kč a vybavení jeřáby a jeřábovou dráhou v hodnotě 2 mil. Kč. 

Realizací tohoto projektu došlo k podstatnému zvýšení majetkové vybavenosti firmy, 

rozšíření výrobních a skladovacích kapacit společnosti. Mimo jiné bylo v nových prostorách 

umístěno tryskací zařízení na povrchovou úpravu materiálu. Dosud bylo tryskání materiálu 

zajišťováno prostřednictvím cizích firem. Nákupem a uvedením nového zařízení do provozu 

se snížily náklady za nakupované služby.  

2.2 Současnost organizace  
 

 Společnost zajišťuje v rámci dobrých partnerských kooperačních vztahů další činnosti 

jako např. frézování, skružování, horizontování, tepelné zpracování, povrchovou úpravu 

a další činnosti potřebné pro zámečnickou a strojírenskou činnost. Společnost má vlastní 

projekční kancelář pro zpracovávání projektové, výrobní a montážní dokumentace včetně 

veškerých náležitostí. Tým odborných konstruktérů pracuje v počítačovém systému AutoCAD 

a 3D Hyper Steel.  

 

 V současnosti je společnost schopna svým zákazníkům nabídnou široký sortiment 

stavebních děl. Nabízí dodávku specifických investičních celků, u kterých zajišťuje klientům 

vysoký provozní komfort při úměrných investičních nákladech a velmi rychlé výstavbě včetně 

záručního a pozáručního servisu. 

2.3 Předmět činnosti organizace 
 

 FEMONT OPAVA, s. r. o. dodává a montuje ocelové konstrukce a jejich opláštění 

včetně všech doplňků se světlíky, okny, vraty, dveřmi apod. Dodávku tvoří vrchní stavba 

nebo i kompletní provedení objektu.  

 

 Hlavním předmětem realizace produktů je výroba ocelových konstrukcí a realizace 

jejich montáže podle požadavků zákazníka. S ohledem na charakter předmětu podnikání 

v organizaci neprobíhá proces návrh a vývoj. Tuto činnost organizace nezabezpečuje 

vzhledem k tomu, že při realizaci používá projekt, získaný od investora, případně nakupovaný 

užitný vzor na ocelové haly systému VEDE.  
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2.4 VEDE systém  
 

 Společnost FEMONT OPAVA, s. r. o. má zpracován vlastní projekční a výrobní 

systém na výrobu a montáž ocelových hal, tzv. VEDE systém. Základem tohoto systému jsou 

příhradové střešní nosníky sedlové nebo pultové, které jsou uloženy kloubově na příčné 

vetknuté sloupy. Příhradové střešní nosníky jsou koncepčně nové svým tvarem 

i konstrukčním řešením bez styčníkových plechů. 

 

Mezi výhody VEDE systému patří: 

• nízký sklon konstrukce střech, čímž je minimalizován jinak nevyužitý podstřešní 

prostor, 

• statická výhodnost umožňující jednoduché dosažení i velkých rozponů bez podpor, 

• konstrukce z nich jsou lehké, 

• tvarová stabilita komponentů umožňující prakticky neomezené velikosti a tvary 

požadovaných objektů s libovolným sklonem sedlové nebo pultové střechy, 

odpovídající nejrůznějších oblastem využití, výrobě, skladování nebo obchodu, 

• haly lze dle požadavku zákazníka vybavit vestavěnými podlahami, příhradami 

a vestavbami, mostovými nebo poděsnými jeřáby, 

• možnost realizace architektonicky náročných objektů, 

• lehkost montáže a elegance řešení,  

• nízké pořizovací náklady.  

2.5 Hlavní investice do výroby  
 

 Výrobní hala – výroba ocelových konstrukcí probíhá ve dvou na sebe navazujících 

výrobních halách o velikosti 30 x 60 m a 36 x 54 m, které jsou osazeny mostovými jeřáby 

o nosnosti 3t, 5t a 8t. První hala byla postavena v roce 1996 a druhá v roce 2000. V roce 2006 

byly rozšířeny stávající výrobní a skladové haly společnosti o další výrobní halu o velikosti 

36 x 44 m, která plynule navázala na stávající dvě výrobní a skladové haly. Tím umožnila 

kvalitnější výrobní tok vstupního materiálu přes výrobní proces až po povrchovou úpravu 

k samotné expedici hotových ocelových konstrukcí. Celková plocha výrobních hal se tak 

zvýšila na 5330 m2. 
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 Lakovna – v roce 2006 byl vybudování prostor pro nanášení barev. Pro lakovnu byl 

vymezen prostor o velikosti cca 16 x 26 metrů, kde na bázi vháněného vzduchu6 

a odsávaného vzduchu, je vytvořen určitý vzduchový podtlak, který napomáhá odsávání 

těkavých emisních látek používaných nátěrových barev a jejich rozpouštědel – ředidel. Byla 

vybudována speciální technologická část – strojovna lakovny, systém potrubních přívodních 

a odvodních rozvodů, systém pevných stabilních mechanických filtrů a systém výměnných 

uhlíkových filtrů s regulací a měřením. Tento „prostor pro nanášení barev“ byl navržen v roce 

2004, kdy byla současně podaná žádost o dotaci z programu Phare 2003 – fondu UE v rámci 

projektu Technologie přes pořádající agenturu CzechInvest v Praze. Celková výše této 

investiční akce činila zhruba 9 000 000,- Kč, kde příspěvek z fondu činil 50% této částky.  

 

 Nová strojírenská hala – do roku 2010 se počítá s výstavbou nové výrobní haly. 

Celková rozloha by měla být přibližně 3000 m2. Hala bude stát na pozemku, který se nachází 

v těsné blízkosti stávajících výrobních hal. V této hale bude centralizován strojní park včetně 

doplňkové strojírenské výroby a výroby klempířských prvků. V rámci přípravy na výstavbu 

strojírenské haly probíhají v současné době terénní úpravy na daném pozemku, kde posléze 

dojde k výstavbě nového parkování pro vozový park společnosti.  

2.6 Strategické záměry 
 

Pro období let 2007 – 2008 se počítá s těmito investicemi: 

• rozšíření stávající administrativní budovy – prodloužení o 36 metrů za účelem 

rozšíření stávajících šaten, sociálních místností a kanceláří, 

• realizace nového technologického svařovacího přípravku v hodnotě cca 5 mil. Kč, 

• nákup pěti nových svařovacích strojů KIT 400 WS pro výrobní útvar v hodnotě cca 

400 000,- Kč, 

• rozšíření odborných školení vlastních zaměstnanců v návaznosti na vhodné dotační 

programy z prostředků Evropské unie, 

• výstavba vlastního školicího střediska v návaznosti na vybudování vlastní svářečské 

školy – dotační politika z fondů Evropské unie. 

                                                 
6 který je v zimním období předehříván 
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2.7 Organizace a řízení 
 

 Způsob řízení ve společnosti je hierarchický. Na vrcholu hierarchie společnosti stojí 

její jednatelé, kteří mají pod sebou ředitele společnosti. Na další úrovni organizační struktury 

se nachází řada útvarů, mezi které patří např. sekretariát, útvar ekonomiky, útvar VDK, útvar 

technické přípravy výroby, útvar výroby, útvar montáže a útvar obchodu. Na nejnižších 

stupních organizační struktury se nachází řada dalších úseků, které jsou nutné pro chod 

podniku. 

Organizační struktura firmy se nachází v příloze č. 1 

2.8 Přehled ekonomických výsledků  
 

Tab. 2-1 Obrat společnosti v letech 1996 – 2007 (v tis. Kč) 

rok obrat celkem  % nárůst obratu  

1996 85 539 x 

1997 165 511 93 

1998 173 135 5 

1999 192 759 11 

2000 245 145 27 

2001 251 877 3 

2002 310 496 23 

2003 350 843 13 

2004 331 285 -6 

2005 302 287 -9 

2006 438 089 45 

2007 700 000 60 

 

 Z tabulky lze vyčíst, že společnost vykazuje stabilní obrat, který se každým rokem 

zvyšuje. Společnost se soustřeďuje pouze na domácí trh, takže podíl exportu zde není.  
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Graf 2-1 Vývoj obratu společnosti v letech 1996 – 2007 (v tis. Kč) 

 

 
 Z výše uvedeného grafu vyplývá, že obrat společnosti měl v uplynulých letech 

rostoucí tendenci. Pouze v letech 2004 a 2005 došlo k jeho mírnému poklesu. Ten byl 

následně vyrovnán a od roku 2006 má obrat společnosti opět rostoucí tendenci. V roce 1997 

došlo k nejvyššímu procentnímu nárůstu7 obratu, hodnota se pohybovala okolo 93%. Rok 

2007 byl pro společnost velmi úspěšným, svědčí o tom i velikost vykazovaného obratu, 

ten činil přes 700 miliónů korun.  

2.9 Lidské zdroje firmy  
 

 V současné době pracuje ve společnosti FEMONT OPAVA, s. r. o. 205 zaměstnanců 

s různou věkovou, profesní a vzdělanostní strukturou.  

 

Zaměstnanecká struktura ve společnosti má následující složení: 

• 4 jednatelé  

• 10 členů managementu 

• 55 technicko-hospodářských pracovníků 

• 136 výrobních a montážních dělníků  
                                                 
7 oproti roku 1996  
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Graf 2-2 Vývoj počtu zaměstnanců v minulých letech 

 

 Společnost v roce 2003 zaměstnávala 150 pracovníků. V následujím roce se jejich 

počet nepatrně snížil na 130 zaměstnanců. V roce 2005 se však počet zaměstnanců opětovně 

zvýšil na 150. V roce 2006 došlo k nejvyššímu přírůstku pracovníků, a to o 45 pracovníků 

oproti předcházejícímu roku. V roce 2007 zaměstnávala společnost 205 zaměstnanců a tento 

počet si udržuje i v současné době. Předpokládá se, že s dalším rozšířením výroby bude počet 

zaměstnanců dále narůstat.  

2.9.1 Pověření pracovníků  

 Vedení společnosti jmenuje do řídících a do ostatních funkcí s definovanými 

odpovědnostmi pracovníky, kteří jsou způsobilí na základě požadavků na vzdělání, výcvik, 

dovednosti a zkušenosti. Průkaznost těchto požadavků a jejich naplnění je dána popisy 

pracovních činností, pracovní smlouvou a platnými osvědčeními o kvalifikaci a dosažené 

praxi. 

2.9.2 Zapojení zaměstnanců 

Vedení společnosti v zájmu dosahování svých cílů podporuje zapojení zaměstnanců: 

• definováním odpovědnosti a pravomocí (je uvedeno v pracovní náplni, organizačním 

řádu, pracovních smlouvách), 

• motivujícím uznáváním a odměňováním formou prémií a odměn, 
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• otevřenou obousměrnou komunikací vedoucích pracovníků při každodenním styku, 

přenášením informací v linii podřízený – nadřízený (a opačně), 

• přezkoumáváním potřeb svých zaměstnanců, 

• využitím měření spokojenosti zaměstnanců pro potřeby zlepšování.  

 

 Běžnou metodou práce se zaměstnanci je neformální setkání vedoucích pracovníků při 

vhodných příležitostech, jako je např. zahájení roku, nebo jiná významná událost 

ve společnosti. Zaměstnanci se seznamují s výsledky společné práce, globální vlivy, 

požadavky zákazníků, uplatňují se představy a cíle společnosti.  

2.10 Firemní benefity  
 

 Společnost FEMONT OPAVA, s. r. o. nabízí svým zaměstnancům řadu výhod, které 

mohou využívat jak v pracovním procesu, tak ve svém volném čase. Benefity stanovuje 

vedení společnosti a jejich složení je následující: 

• zaměstnanci dostávají příspěvek na závodní stravování a to ve výši 55% z ceny oběda, 

za který zaplatí 26,- korun, 

• veškeré ochranné pracovní pomůcky dostávají pracovníci zdarma, a pokud je třeba 

dostávají další OOPP nad rámec stanoveného limitu, 

• zaměstnanci mají ve svém volném čase možnost sportovního využití zdarma, 

k dispozici jsou jim tenisové a badmintonové kurty a bazén,  

• každoročně dostávají zaměstnanci vánoční odměny ve výši jednoho průměrného 

měsíčního výdělku, a to i v případě, že jejich absence během daného roku byla častá, 

• společnost finančně sponzoruje vánoční večírky pro zaměstnance, 

• při významných životních jubileích (40, 50, 60 let věku) dostávají zaměstnanci 

finanční odměny, 

• v případě potřeby mají zaměstnanci možnost získat finanční půjčku od společnosti, 

• pracovníci mají možnost bezplatného zapůjčení nářadí, mechanizmů a dopravních 

prostředků. 
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3. ANALÝZA ROZVOJE LIDSKÉHO POTENCIÁLU ORGANIZACE 
 

 Vzdělávání zaměstnanců patří v dnešní době mezi jedno z nejdůležitějších hledisek 

úspěšnosti a konkurenceschopnosti firmy. Bez kvalifikovaných a vzdělaných zaměstnanců by 

firma nemohla prosperovat a neobstála by na konkurenčním trhu. Proto by každá společnost 

měla vynakládat nemalé úsilí a prostředky na vzdělávání a výcvik zaměstnanců.  

3.1 Vymezení předmětu analýzy  
 

 Analýzu ve vybrané společnosti jsem zaměřila na systémy vzdělávání, školení, 

výcviku a rozvoj pracovníků v organizaci.  

 

 Potřebné podklady jsem získala z interních dokumentů společnosti a konzultacemi 

s ředitelem společnosti FEMONT OPAVA, s. r. o. 

3.2 Použité metody  
 

 Pro zjištění potřebných informací k analýze problému jsem použila následující 

metody: 

1. rozhovor – rozhovor a konzultace ve společnosti FEMONT OPAVA, s. r. o. 

jsem vedla s ředitelem společnosti. Ten mi poskytl veškeré potřebné informace 

k tomu, abych mohla vypracovat diplomovou práci. 

2. studium interních dokumentů – veškeré dokumenty, které jsem potřebovala 

k vytvoření praktické části diplomové práce, mi byly poskytnuty ředitelem 

společnosti. Jedná se o interní dokumenty společnosti.  

3. dotazník – pro posouzení rozvoje lidského potenciálu organizace jsem 

vytvořila dotazník o 20 otázkách.  

3.3 Výsledky analýzy zaměřené na vzdělávání zaměstnanců 
 

 Současná společnost dospěla do takového stádia vývoje, kdy se hlavním prvkem 

dalšího rozvoje stávají vědomosti nabyté v procesu celoživotního vzdělávání. Pokud 
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si společnost uvědomí tuto skutečnost a včas zareaguje zvyšováním vzdělanostní úrovně, 

dosáhne ekonomického rozvoje ve prospěch společnosti, organizace i jednotlivců. 

 

 Společnost FEMONT OPAVA, s. r. o. vybírá pro své zaměstnance takové metody 

výuky a výcviku, aby získali nové znalosti, vědomosti, dovednosti a aby byli schopni 

je následně využít v praxi. Výcviky zaměstnanců jsou realizovány prostřednictvím interních 

školení, které probíhají v prostorách podniku, nebo prostřednictvím externích školení mimo 

prostory podniku.  

 

 Náklady na vzdělávání, rozvoj a výcvik svých zaměstnanců nejsou pro firmu malou 

položkou. V současné době jsou školení zajišťována externími institucemi, což vedlo 

ke zvýšení nákladů na školení. Pro společnost by bylo méně nákladné provádět školení ve 

vlastní režii, proto se společnost chystá vybudovat své vlastní školicí středisko, ve kterém 

bude školit nové pracovníky, jak pro svou potřebu, tak pro jiné společnosti. 

 

 Každoročně probíhají školení pro konstruktéry8 a svářeče9, které zajišťují externí 

instituce. Jednou za rok se na neformálním setkání sejdou mistři, konstruktéři, svářeči 

a kontroloři (celkem 45 lidí). Na tomto setkání se zaměstnanci dozví novinky z dané oblasti 

a hlavně dojde k vyjasnění nesrovnalostí mezi pracovníky.  

3.4 Vyhodnocení dotazníkového šetření  
 

 Technika dotazování má vysokou vypovídací schopnost, není časově náročná 

a je anonymní, proto jsou dotazovaní více otevření a nebojí se vyjádřit svůj názor, i když 

je třeba negativní.  

 

 Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit a analyzovat stávající systém vzdělávání 

a rozvoje pracovníků ve společnosti FEMONT OPAVA, s. r. o. Zajímaly mě především 

názory a postoje samotných zaměstnanců k dané problematice. 

 

                                                 
8 Mezinárodní konstruktér svařovaných konstrukcí – viz příloha č. 3 + 2x ročně školení v AutoCADU  
9 Mezinárodní svářečský specialista – IWS – viz příloha č. 4 
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 Prostřednictvím ředitele společnosti bylo rozdáno 150 kusů dotazníků. Nazpět se mi 

jich vrátilo 47 vyplněných, což je 31% úspěšnost návratnosti.  

 

 Získané odpovědi jednotlivých respondentů byly sumarizovány a vyhodnoceny. 

Všechny výsledky jsou shrnuty do grafů a slovně popsány.  

3.4.1 Vyhodnocení jednotlivých otázek  

 Dotazník obsahuje celkem 20 otázek. Z nichž jedna je otevřená, 3 polootevřené a 16 

uzavřených otázek. 

 
Otázka č. 1 - Máte možnost dostatečným způsobem rozvíjet a zvyšovat své znalosti 

a dovednosti v rámci Vaší organizace? 

 
 

Graf 3.1 Znalosti a dovednosti zaměstnanců  

 V první otázce mě zajímalo, zda mají zaměstnanci možnost rozvíjet své znalosti 

a dovednosti. Jak můžeme vidět z grafu, 47% zaměstnanců si myslí, že mohou dostatečným 

způsobem rozvíjet své znalosti a dovednosti. 34% respondentů je toho názoru, že možnosti 

jsou spíše dobré. Pouze 13% dotazovaných není zcela spokojeno se zvyšováním kvalifikace 

a 6% z nich není vůbec spokojeno. Z těchto výsledků vyplývá, že organizace se stará 

o kvalifikaci svých zaměstnanců, dostatečným způsobem se je snaží vzdělávat a podporuje 

jejich další profesní rozvoj. 
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Otázka č. 2 - Jestliže ano, využíváte tuto možnost? 

 

Graf 3.2 Využití rozvoje a zvyšování znalostí a dovedností 

 V druhé otázce mě zajímalo, zda zaměstnanci využívají možnosti zvyšovat si vlastní 

kvalifikaci. Zjistila jsem, že 81% respondentů využívá možnosti zvyšovat své znalosti 

a dovednosti, které jim firma nabízí. Pouze 19% dotazovaných nevyužívá nabízené možnosti 

zvýšit si svou kvalifikaci. 

 

Otázka č. 3 - Myslíte si, že podnikem organizovaná školení či kurzy jsou pro Vaši 

kvalifikaci p řínosem? 

 

Graf 3.3 Přínos organizovaných školení a kurzů 
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 Ve třetí otázce mě zajímal názor zaměstnanců na školení a kurzy, které jim společnost 

nabízí a zda si myslí, že jsou pro ně přínosem. Z dotazníku jsem vyčetla, že 57% 

dotazovaných považuje školení a kurzy za přínosné, což má jistě pozitivní vliv i na celou 

společnost. 26% dotazovaných je spíše spokojena se školeními a kurzy. 8% respondentů 

se domnívají, že kurzy a školení jim nepřináší zvýšení kvalifikace a 9% zaměstnanců si myslí, 

že školení a kurzy kterých se zúčastňují, jim nepřináší žádné zvyšování kvalifikace.  

 

Otázka č. 4 - Myslíte si, že Vám organizace umožňuje dostatečně se rozvíjet ve své 

specializaci? 

 

Graf 3.4 Možnost rozvíjení specializace  

 Ve čtvrté otázce jsem se ptala zaměstnanců na názor, zda jim společnost umožňuje 

dostatečně rozvíjet svoji specializaci. Z grafu lze vyčíst, že 49% dotazovaných je spokojeno 

s vlastním rozvojem ve společnosti. 19% zaměstnanců je také částečně spokojeno s rozvojem 

své specializace. 23% respondentů si však myslí, že jim společnost neumožňuje dostatečnou 

specializaci a 9% zaměstnanců považuje svůj rozvoj, který jim společnost nabízí za zcela 

neadekvátní. 
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Otázka č. 5 - Domníváte se, že se Vám podaří uplatnit nově nabyté znalosti a dovednosti 

ve vašem životě? 

 

Graf 3.5 Uplatnění nových znalostí a doveností  

 V páté otázce mě zajímalo, zda si zaměstnanci myslí, že využijí nově nabyté znalosti 

v jejich životě. 55% respondentů si myslí, že použije nabyté znalosti v plném rozsahu. 21% 

respondentů využije pouze některé ze získaných znalostí. 13% dotazovaných si myslí, že 

spíše nevyužije nabyté znalosti a 11% respondentů nevyužije žádné ze získaných zkušeností 

a znalostí, které nabyly v zaměstnání. 

 

Otázka č. 6 - Jsou po dokončení kurzu nebo školení Vaše nově získané znalosti a 

dovednosti ověřovány (v rámci Vaší organizace)? 

 

Graf 3.6 Ověřování získaných znalostí a dovedností 
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 Odpovědi respondentů na tuto otázku se velice lišily. Větší polovina z nich tj. 55% 

tvrdí že jejich znalosti a dovednosti jsou ověřovány. Zbylých 45% zaměstnanců tvrdí, že 

získané znalosti a dovednosti nejsou žádným způsobem kontrolovány.  

 

Otázka č. 7 - Kterými z následujících metod vzdělávání jste prošel(a)? 

 

Graf 3.7 Metody vzdělávání  

 V sedmé otázce mě zajímalo, kterými školeními zaměstnanci prošli. Nejvíce 

respondentů tj. 30 prošlo školením ve formě přednášky s diskuzí. Další nejčastější odpovědí 

bylo, že prošli školením formou přednášek, vzděláváním pomocí počítačů, demonstrováním 

a také výukovými filmy. Pouze hrstka zaměstnanců prošla školeními formou případových 

studií, hraním rolí a také rotací pracovníků. 

 

Otázka č. 8 – Kterou z uvedených metod považujete pro sebe za nejpřínosnější a proč? 

 Na tuto otázku měli možnost respondenti odpovídat svými slovy. Jako nejpřínosnější 

metoda vzdělávání pro 11 respondentů ze 47 bylo demonstrování. Metoda demonstrování jim 

vyhovuje, protože lze daný problém ihned ukázat a tím se rychleji vryje zaměstnancům 

do podvědomí. Nejvíce na této metodě oceňují zaměstnanci to, že mají možnost si daný 
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problém ihned vyzkoušet a v případě neúspěchu probrat vše s učitelem. Jako druhou 

nejpřínosnější metodu ohodnotili respondenti přednášku spojenou s diskuzí, během které 

se mohou aktivně zapojovat do problematiky a můžou tak zhodnotit více názorů. Dále oceňují 

vzdělávání pomocí počítačů. Nejmenší přínos zaměstnanci mají z přednášek, případových 

studií, rotace práce a výukových filmů. Hraní rolí nebylo přínosné ani pro jednoho 

z dotazovaných respondentů.  

 

Otázka č. 9 - Upřednostňujete spíše jednodenní souvislé kurzy nebo Vám více vyhovují 

kurzy rozdělené do několika částí (např. každý týden po třech hodinách)? 

 

Graf 3.8 Typy kurzů 

 Devátá otázka je zaměřena na délku a způsob výuky. Zjistila jsem, že 51% 

zaměstnanců upřednostňuje kurzy jednorázové, tzn. jednodenní nebo souvislé kurzy. 

Domnívám se, že zaměstnanci je preferují, protože kurzy rychleji absolvují a mohou se tak 

dále věnovat své práci. Přesto 15% zaměstnanců má raději kurzy rozdělené do několika hodin 

nebo dokonce měsíců. 34% respondentů tvrdí, že jim nezáleží na tom, zda jsou kurzy souvislé 

nebo rozdělené. 
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Otázka č. 10 - Ve které oblasti (oblastech) vidíte potřebu svého dalšího vzdělání? 

 

Graf 3.9 Oblasti dalšího vzdělávání  

 V desáté otázce jsem se zaměstnanců ptala na názor, v čem vidí potřebu dalšího 

vzdělávání. Ze 47 dotazovaných mi 30 respondentů odpovědělo, že by uvítali odborné kurzy, 

které jsou pro jejich práci velmi důležité. Domnívám se, že odborné kurzy jsou pro většinu 

zaměstnanců společnosti stěžejní. Jazykové kurzy a kurzy na PC jsou pro zaměstnance také 

velice lukrativní. Někteří zaměstnanci by také uvítali kurzy v oblasti ekonomické, právnické 

a také kurzy pro zlepšení komunikace s lidmi. 

 

Otázka č. 11 - Byl(a) byste ochoten(a) se spoluvzdělávat při zaměstnání za vlastní 

finanční prostředky? 

 

Graf 3.10 Spoluvzdělávání za vlastní finanční prostředky 
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 V jedenácté otázce jsem se zajímala o názor zaměstnanců, zda by byli ochotni se 

za vlastní finanční prostředky dále vzdělávat. Názor zaměstnanců mě překvapil. Menší 

polovina tj. 49% všech respondentů je ochotna si zaplatit nějaký kurz, který by jim pomohl 

k lepší kvalifikaci. Druhá větší polovina dotazovaných respondentů by rozhodně nebyli 

ochotni si vzdělávání hradit ze svých finančních prostředků.   

 

Otázka č. 12 - Vzděláváte se i nad rámec vzdělávacích akcí organizovaných Vašim 

zaměstnavatelem? 

 

Graf 3.11 Vzdělávání nad rámec organizace  

 Otázka č. 12 je zaměřena na to, jestli se zaměstnanci vzdělávají samostatně nad rámec 

organizace i ve svém volném čase. Výsledky jsou velmi pozitivní. Menší polovina 

zaměstnanců tj. 45% se ve svém volném čase dále vzdělává. Domnívám se, že tito 

zaměstnanci mají zájem se naučit něčemu novému. A to buď z důvodu toho, že by jim nově 

nabyté vědomosti ulehčili práci, nebo že by jim pomohly k dalšímu profesnímu rozvoji. 

Naproti tomu 55% zaměstnanců nemá potřebu se dále vzdělávat a využívají svého volna 

k jiným činnostem. 
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Otázka č. 13 - Jste spokojen(a) s nynějším pracovním zařazením? 

 

Graf 3.12 Pracovní zařazení  

 V otázce č. 13 jsem se zajímala o názor, zda jsou zaměstnanci spokojeni s pracovní 

pozicí, kterou ve společnosti zastávají. 40% dotazovaných je spokojena se svým pracovním 

zařazením ve společnosti. 45% je spíše spokojeno. Pouze 6% respondentů není zcela 

spokojeno se svým pracovním zařazením a 9% zaměstnanců není vůbec spokojeno. 

Domnívám se, že pokud zaměstnanci nejsou spokojeni s funkcí, kterou ve společnosti 

zastávají, má to neblahý vliv na celou organizaci.  

 

Otázka č. 14 - Jsou podle Vás vztahy na pracovišti mezi zaměstnanci? 

 

Graf 3.13 Vztahy na pracovišti  
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 Podle samotných zaměstnanců jsou vztahy na pracovišti značně rozdílné. 

11 zaměstnanců považuje vztahy za přátelské a 19 zaměstnanců za spíše přátelské. 

12 pracovníků shledává vztahy na pracovišti za neutrální. 4 respondenti považují vztahy 

za spíše nepřátelské a dokonce 1 zaměstnanec tvrdí, že jsou vztahy na pracovišti 

za nepřátelské. Z celkového pohledu zaměstnanci zastávají názor, že vztahy jsou přátelské, ale 

najdou se i takoví, kteří je považují za nepřátelské. 

 

Otázka č. 15 - Jste spokojen(a) s finančním ohodnocením za Vámi vykonanou práci? 

 

Graf 3.14 Finanční ohodnocení  

 V 15. otázce jsem se zaměřila na finanční ohodnocení zaměstnanců. Z výsledků 

vyplývá, že 15% zaměstnanců je zcela spokojeno s výši své mzdy a 33% respondentů je spíše 

spokojeno. 27% dotazovaných nepovažují svoji mzdu za zcela uspokojivou a dalších 25% 

zaměstnanců není vůbec spokojeno se svým výdělkem. 
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Otázka č. 16 - Čeho si nejvíce ceníte na své práci? 

 

Graf 3.15 Ocenění práce 

 V 16. otázce měli respondenti možnost odpovědět na více možností, které jim tato 

otázka nabízela. Ptala jsem se jich, čeho si nejvíce cení na své práci. Ze 47 dotazovaných 

si 23 zaměstnanců nejvíce cenní toho, že mohou využít své schopnosti při výkonu svého 

povolání. Ze všech dotazovaných si 20 respondentů cení toho, že mají zajímavou práci, která 

je uspokojuje a naplňuje. Ze 47 zaměstnanců jich 17 kladně hodnotí dobré vztahy 

se spolupracovníky, pro 16 je důležité příjemné pracovní prostředí a 16 z nich si cení jistoty 

pracovního místa a pracovní odpovědnosti, kterou mají ve společnosti. Pro vedení organizace 

může být potěšující skutečnost ta, že 15 zaměstnanců ze 47 dotazovaných si cení dobrých 

nadřízených. Zaměstnanci si dále také cenní dobrého platu, nenáročné práce, 

zaměstnaneckých výhod a také prestiže svého zaměstnavatele.  
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Otázka č. 17 – Jste? 

 

Graf 3.16 Pohlaví zaměstnanců  

 V otázce č. 17 jsem se dotazovala na pohlaví zaměstnanců. Zjistila jsem, že 

z celkového počtu dotazovaných bylo 79% mužů a 21% žen. Organizace se zabývá výrobou 

a montáží ocelových konstrukcí, tudíž je logické, že ve společnosti bude zaměstnáno více 

mužů než žen. 

 

Otázka č. 18 - Váš věk je? 

 

Graf 3.17 Věková struktura zaměstnanců  
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 V 18. otázce jsem se dotazovala respondentů na jejich věk. Zjistila jsem, že ve 

společnosti jsou zastoupeny všechny věkové kategorie, které jsem v dotazníku uvedla. 

Nejvíce respondentů je v produktivním věku tj. 26 - 35 let, což je pozitivní pro další rozvoj 

společnosti. 26% zaměstnanců tvoří lidé od 36 do 45 let. 17% zaměstnanců je ve věku 46 – 55 

let, dále následují zaměstnanci do 25 let a nejmenší skupinu zaměstnanců tj. 6% tvoří 

zaměstnanci nad 55 let. 

 

Otázka č. 19 - Úroveň Vašeho dosaženého vzdělání? 

 

Graf 3.18 Vzdělanostní struktura zaměstnanců 

 V předposlední otázce mě zajímalo dosažené vzdělání respondentů. Nejvíce 

zaměstnanců tvoří lidé se středoškolským vzděláním. Takto vzdělaných lidí pracuje ve 

společnosti 20. Dále následují zaměstnanci s vyučením. Pouze zanedbatelnou část tvoří 

zaměstnanci se základním vzděláním, vyučením s maturitou, vyšším odborným 

a vysokoškolským vzděláním.  
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Otázka č. 20 - Počet let, které jste zaměstnán(a) v této organizaci? 

 
Graf 3.19 Délka pracovního poměru  

 Otázka č. 20 se zabývá délkou pracovního poměru. 43% zaměstnanců pracuje 

v organizaci méně než 5 let. 6 až 10 let pracuje ve společnosti 36% zaměstnanců a nejméně 

respondentů tj. 21% uvedlo, že jsou zaměstnáni ve společnosti déle než 10 let. 
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4. NÁVRHY A DOPORUČENÍ  
 

 Na základě provedené analýzy ve sledované společnosti a rozhovorů s ředitelem jsem 

dospěla k závěrům a doporučením, které by vedly k lepšímu a efektivnějšímu rozvoji 

a vzdělávání zaměstnanců společnosti FEMONT OPAVA, s. r. o.  

 

 Největším bohatstvím každé organizace jsou její zaměstnanci, kteří stojí za veškerým 

děním ve společnosti. Jejich efektivní využití v pracovním procesu závisí na jejich 

informovanosti a podvědomí o všem, co se ve firmě děje. Každá organizace by měla 

zajišťovat příslušný výcvik svých zaměstnanců a tím zvyšovat jejich cenu, kterou představuje 

jejich odbornost, zainteresovanost a zejména spokojenost. Spokojení zaměstnanci jsou pro 

firmu největším přínosem, protože mohou přispět ke kvalitní činnosti podniku a tím také 

k jejím ekonomickým úspěchům.  

 

 Společnost je díky efektivnímu strategickému myšlení managementu úspěšná. Dokáže 

se velice dobře přizpůsobit vnějšímu prostředí a situacím, což je pro konkurenceschopnost 

firmy velice dobrá vlastnost. Vedení se neustále snaží o to, aby společnost v budoucnu zaujala 

přední postavení v oblasti svého působení. Což se jí podle vykazovaného obratu daří 

a společnost je každým rokem úspěšnější.  

 

 Vedení společnosti FEMONT OPAVA, s. r. o. si velice dobře uvědomuje skutečnost, 

že poskytnutí dobrého zázemí pro rozvoj a vzdělání svých zaměstnanců je stěžejní pro její 

další růst a rozvoj. Proto se chystá vybudovat své vlastní učiliště, kde bude školit nové 

pracovníky, jak pro svou potřebu, tak i pro jiné společnosti. Především z toho důvodu, že 

zaměstnanců znalých v oboru, potřebném pro firmu, je v posledních letech nedostatek.   

   

 Organizace dává volný prostor k tomu, aby se personál společnosti mohl samostatně 

vzdělávat a tím si zvyšovat svou vlastní kvalifikaci a specializaci. Každoročně provádí školení 

pro vybraný okruh zaměstnanců. Přesto je ¼ zaměstnanců nespokojena s absolvovanými 

školeními, protože si myslí, že nezvyšují jejich kvalifikaci. Jako další nedostatek uvedlo 

34% zaměstnanců to, že jim společnost neumožňuje se dostatečně rozvíjet ve své specializaci. 

Doporučuji proto společnosti, aby se více zajímala o názory a postoje zaměstnanců 

k absolvovaným školením, aby se zaměřila na jejich zpětnou vazbu a využití v praxi.  
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 Ve společnosti pracuje více jak 50% zaměstnanců do 35 let věku. Tito lidé by měli 

myslet na svou budoucnost a měli by se sami dokázat zabezpečit na důchod, protože stát se 

o ně později pravděpodobně nepostará. Proto společnosti navrhuji, aby zavedla příspěvky na 

penzijní připojištění pro své zaměstnance. Výhodné to bude jak pro samotnou společnost, tak 

pro zaměstnance a dojde k oboustranné spokojenosti.  

 

 Penzijní připojištění je v současné době jeden z finančních produktů, který je možné 

využít jako motivaci zaměstnance svým zaměstnavatelem. Systém penzijního připojištění 

využívá přes 60% práce schopných v ČR. Penzijní připojištění je výhodné jak pro mladší, tak 

i starší účastníky, protože díky státnímu příspěvku a podílu na výnosech hospodaření 

penzijního fondu představuje jednu z nejvýhodnějších forem zhodnocení finančních 

prostředků. Příspěvky10 účastníku penzijního připojištění se liší, nejčastěji se pohybují mezi 

100 Kč a 1 500 Kč měsíčně. Na každý řádně zaplacený příspěvek je přiznána odpovídající 

státní podpora.  

 

 Zaměstnavatel může poukazovat příspěvek buď fixní částkou, nebo procentem 

ze mzdy. Pro zaměstnavatele z toho plynou takové výhody, že si může příspěvek zahrnout 

do nákladů a to až do výše 3% vyměřovacího základu pro pojistné na sociální a zdravotní 

zabezpečení zaměstnance. Pokud tento příspěvek nepřekročí 5% vyměřovacího základu pro 

pojistné na sociální a zdravotní zabezpečení zaměstnance, neplatí z něj zaměstnavatel pojistné 

na zdravotní a sociální zabezpečení. Pro zaměstnance existují také výhody. Krom toho, že mu 

zaměstnavatel přispívá, je příspěvek do výše 5 procent vyměřovacího základu pro pojistné 

na zdravotní a sociální zabezpečení osvobozen od daně. 

 

 Jednou ročně probíhají pro zaměstnance neformální setkání, při kterých dojde 

k vyjasnění veškerých nesrovnalostí a zaměstnanci se zde dozví novinky z daného oboru. 

Při konzultaci s ředitelem zkoumané společnosti jsem zjistila, že si zaměstnanci toto 

neformální setkání chválí a je pro ně i pro celý pracovní proces přínosem. Proto navrhuji, aby 

v nich společnost dále pokračovala, avšak v častějších časových intervalech.  

 

 Společnost by měla i nadále pokračovat ve vzdělávacích aktivitách u všech úrovní 

řízení a zvyšovat tak kompetence manažerů, které jsou předpokladem efektivního růstu 

                                                 
10 viz příloha č. 5  
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společnosti. Pro její rozvoj je důležitá vysoká kvalifikovanost personálu a také jejich 

schopnost se přizpůsobit prostředí, ve kterém pracují.  

 

 Z provedné analýzy jsem došla k závěru, že spokojenost zaměstnanců s děním 

a s pracovními podmínkami ve společnosti je na dobré úrovni. Proto bych dále navrhovala 

pouze doplňující benefitní výhody pro zaměstnance. Domnívám se, že by zaměstnanci uvítali 

možnost poslat, v letním nebo zimním období, své děti na rekreační pobyty. Jejich cena by 

byla dotována společností a zbytek ceny by platili samotní zaměstnanci. Takto poskytované 

rekreační pobyty by částečně usnadnili rodičům rozhodování, jak své děti po dobu prázdnin 

zabavit. Dále bych navrhovala možnost poskytovat zaměstnancům vitamínové balíčky 

a to zejména v zimním období, kdy je nemocnost a absence na pracovišti zvýšená.    

 

 Závěrem lze říci, že organizace by měla i nadále rozvíjet lidský potenciál všech svých 

zaměstnanců, aby byla v budoucnu ještě úspěšnější, než je v současné době. Protože jejím 

hlavním cílem je být předním výrobcem a dodavatelem montovaných ocelových konstrukcí.  
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ZÁVĚR  

 

Cílem rozvoje lidského potenciálu je pečovat o to, aby organizace měla takovou 

pracovní sílu, kterou organizace potřebuje a která dopomůže k dosažení stanovených 

podnikových cílů. Cílů v oblasti rozvoje lidského potenciálu lze dosáhnout tehdy, pokud 

společnost zajistí, aby pokud možno každý člověk v organizaci měl takové znalosti 

a dovednosti, které jsou nezbytné k tomu, aby vykonával svou práci dobře a efektivně.  

 

Základním cílem podnikového vzdělávání je vychovat takové zaměstnance, kteří 

budou dobře rozumět své práci, kteří ji budou dobře a efektivně vykonávat a také zabezpečit, 

aby zaměstnanci sami přispívali svými nápady ke zlepšení stávající situace ve společnosti. 

Jestliže se organizace snaží o to, aby se v ní hojně vyskytovalo učení, musí pak rozvíjet 

kulturu, která uznává a oceňuje proces učení. Pak se organizace rozvíjí způsobem, který učení 

usnadňuje, podporuje zájem o učení a vytváří vhodné prostředí.  

 

Pro budoucnost každé společnosti je však nezbytné, aby pracovníci měli nejen 

potřebné znalosti a dovednosti, ale také aby byli připraveni a ochotni zvládat změny, které 

jsou součástí každodenního života a to jak soukromého, tak pracovního.  

 

Ve své diplomové práci jsem se pokusila zhodnotit systémy vzdělávání a rozvoje 

zaměstnanců ve společnosti FEMONT OPAVA, s. r. o., dále jsem se pokusila popsat, jaké 

mají vzdělávací kurzy přínos pro zaměstnance a také zjistit názory zaměstnanců na školení, 

které proběhly. Celkově mohu říct, že z větší části jsou zaměstnanci se vzdělávacími kurzy 

spokojeni a jejich další konání bude pro společnost přínosem.   

 

V průběhu zpracování teoretické části jsem získala mnoho nových poznatků 

a informací, které mě zaujaly a přispěly k realizaci praktické části. Poznatky pro vytvoření 

teoretické části jsem získala z odborné literatury, internetových stránek a také z dalších 

dostupných materiálů, které se zabývají touto problematikou. Pro praktickou část jsem získala 

mnoho informací a podkladů od ředitele analyzované společnosti. V této části jsem se hlavně 

zajímala o strukturu vzdělávacích procesů uvnitř firmy.  
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Na základě analýzy rozvoje lidského potenciálu a získaných poznatků jsem 

formulovala návrhy a doporučení pro zkoumanou společnost. Vzhledem k tomu, 

že společnost FEMONT OPAVA, s. r. o. má dobré postavení na trhu a dokáže se velice dobře 

přizpůsobit vnějšímu okolí, budou mé návrhy a doporučení pravděpodobně pouze dílčím 

impulsem pro další možný rozvoj organizace a individuálně pro zlepšení podmínek 

zaměstnancům v organizaci.  
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