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Úvod 
 

K nejsložitějším manažerským úlohám patří bezpochyby úlohy spojené s řízením 

lidských zdrojů (Human Resources Management – HRM), odkrytím lidského potenciálu a 

jeho dalším rozvojem. Velmi záleží na tom, zda klíčové osoby v organizaci dokážou tento 

potenciál odkrýt a dále rozvíjet a spojit své síly k prosazení a zakořenění do každodenního 

života organizace. Občas se tedy při složitostech této důležité složky řízení manažerům a 

personalistům stává, že se mohou dopustit určitých chyb. K nejčastějším příčinám těchto chyb 

patří podcenění významu a nedostatečná příprava na rozvoj lidského potenciálu a řízení 

lidských zdrojů, ale rovněž některé zažité stereotypy strategií HRM, které organizace 

vyžadují. Mnohdy jsou viníkem nedostatečně rozvinuté nebo chybějící sociální dovednosti. 

K oblastem, v nichž se lze s problémy setkat, patří především výběr a přijímání nových 

zaměstnanců, motivace, hodnocení, odměňování, vzdělávání zaměstnanců, organizační změny 

a problém s uvolňováním zaměstnanců. 

 

Význam HRM a rozvoje lidského potenciálu v současných firmách a v současném 

složitém socioekonomickém prostředí narůstá se zvyšující se komplexností, proměnlivostí, 

konkurenčností a nejistotou podnikatelského prostředí firem, s dlouhodobější perspektivou 

podnikání, se zaváděním pokročilejších technologií, se změnami charakteru lidské práce. Tyto 

adaptace se projevují zvyšováním rozmanitosti, složitosti a náročnosti pracovních úkolů 

zaměstnanců i manažerů, znamenají především nárůst pracovních požadavků a nároků 

zejména na rozumové a tvůrčí schopnosti, odborné znalosti a dovednosti, pracovní výkonnost 

a spolehlivost, kvalitu práce, pracovní vypětí, odpovědnost, názory, postoje a návyky 

zaměstnanců, na jejich loajalitu firmě. Lidské zdroje jsou tedy jedním z nejdůležitějších 

předpokladů úspěšnosti podniku na trhu, představují významnou konkurenční výhodu, které 

nedosáhneme bez kladení důrazu a bez připravenosti na otázky odkrývání lidského 

potenciálu. Na kvalitě lidských zdrojů záleží i zapojení dalších složek podniku. 

Neodmyslitelnou součástí moderního a kvalitního systému HRM a rozvoje lidského 

potenciálu je vzdělávání zaměstnanců. 

 

Vzdělávání je proces, během nějž určitá osoba získává a rozvíjí nové znalosti, 

dovednosti, schopnosti a postoje. Vzdělávání zaměstnanců klade důraz na rozvíjení znalostí, 

dovedností, schopností a postojů, které přispívají ke zlepšování výkonnosti, zvyšování 

kvalifikace, ale rovněž jejich odborné a osobnostní připravenosti a kompetentnosti. 

 3



Vzdělávání se čím dál častěji stává procesem celoživotním, postaveným na neustálém 

prohlubování znalostí a dovedností. 

 

Jedním z nejdůležitějších hledisek pro úspěšnost podniku je uvědomění, jak důležitou 

hodnotu má lidský potenciál, ten je třeba pečlivě vybírat, odkrývat schopnosti a dovednosti. 

Podle Keepa (1989) „získat správný základní materiál v podobě pracovních sil vybavených 

vhodnými kvalitami, dovednostmi, znalostmi a potenciálem pro budoucí vzdělávání. Výběr a 

získávání pracovníků nejlépe vyhovujících těmto potřebám organizace by měl být rozhodující 

činností, na níž by mohla stavět většina ostatních činností řízení lidských zdrojů 

orientovaných na rozvoj a motivování lidí.“ To nám vysvětluje, že strategická schopnost 

podniku závisí na jeho schopnosti formovat lidi, poskytuje důvod pro strategii zabezpečování 

lidských zdrojů. Cílem této strategie je zajistit, aby podnik získával konkurenční výhodu 

zaměstnáváním schopnějších lidí, než jaké mají jeho soupeři na trhu. Tito zaměstnanci budou 

mít hlubší a širší škálu dovedností a budou se projevovat takovým chováním, které bude 

maximalizovat jejich přínos. 

 

Pokud chceme dosáhnout těchto cílů, potřebujeme k tomu lidské zdroje 

s požadovanými znalostmi, schopnostmi, dovednostmi a kvalitami, k čemuž nám neslouží 

pouze rozvoj personální, jako např. vzdělávání a rozšiřování kvalifikace, ale i rozvoj sociální. 

Oba tyto faktory jsou pro podnik adaptabilním zdrojem. 

 

V bakalářské práci se zabývám rozvojem lidského potenciálu v organizaci, v Lázních 

Darkov, a.s., především v oblasti vzdělávání a rozvoje lidského potenciálu zaměstnanců. 

Cílem práce je zjistit možnosti vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví a celé konkrétní 

organizaci zabezpečující zdravotní služby a chod zdravotnického zařízení a poukázat na 

případné nedostatky a možnosti.  

 

Nelze očekávat, že tato bakalářská práce podá komplexní návod, jak úspěšně vyřešit 

možnosti vzdělávání v konkrétní instituci, doufám však, že výsledky této práce organizaci 

poskytne alespoň téma k zamyšlení a přiměje si položit otázku významu dalšího, 

celoživotního vzdělávání a zlepšení rozvoje lidského potenciálu.  
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1. TEOTERICKÁ  A KONCEPČNÍ VÝCHODISKA 

PŘÍSTUPU K ROZVOJI LIDSKÉHO POTENCIÁLU 

ORGANIZACE 
1.1 Vymezení základních pojmů            
1.1.1   Lidské zdroje 

 

Již od 40. let 20. století se v personální oblasti velkých korporací začala postupně 

prosazovat koncepce personálního řízení. Personální řízení mělo přispívat ke zlepšování 

výsledků organizace, ale také k osobnímu prospěchu zaměstnanců. Pod velkým vlivem 

uvědomění si důležitosti lidského potenciálu v narůstajících proměnlivostech a složitostech  

socioekonomického prostředí v 80. letech 20. století vznikl nový manažerský přístup 

k personálu. Tato nová koncepce byla nazvána řízení lidských zdrojů (Human Resources 

Management – HRM). HRM byla původně rozvinuta na amerických univerzitách a do široké 

manažerské praxe byla implementována formou kursů MBA (Master of Business 

Administration), prestižním manažerským akademickým hodnocením. Základem koncepce 

implementace HRM pro podniky i velké firmy začalo být úspěšné vyrovnávání s tlaky 

dynamického a vysoce konkurenčního prostředí promyšleným nakládáním s lidskými zdroji.  

 

Řízení lidských zdrojů (Human Resources Management – HRM)  je definováno jako 

strategický a logicky promyšlený přístup k řízení toho nejcennějšího, co organizace mají, lidí, 

kteří v organizaci pracují, kteří individuálně i kolektivně přispívají k dosahování cílů 

organizace. HRM lze považovat za soubor vzájemně propojených politik vycházejících 

z určité ideologie a filozofie. Termíny řízení lidských zdrojů a lidské zdroje do značné míry 

nahradily termín „personální řízení“ ve smyslu označení procesů týkajících se řízení lidí 

v organizacích.  

 

Filozofie HRM, jak poznamenala Karen Leggeová (1995), konstatuje, že lidské zdroje 

jsou drahocennosti a zdrojem konkurenční výhody. 

 

Pojem management, z anglického slova to manage, má mnohem širší význam než jen 

strohý český překlad – „řídit“. Pojem management znamená rovněž vést, spravovat, ovládat, 

vládnout něčím, nějakým nástrojem, hospodařit, něco zařídit, dokázat, svést, zvládnout, 
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s něčím obratně zacházet, umět si pomoci, dosáhnout nějakého cíle. Toto vše musíme vnímat 

a mít na paměti i při porozumění anglického názvu „Human Resources Management“ 

(HRM). 
Snad nejvýznamnějším rysem HRM je důraz kladený na strategickou integraci, která 

vychází z vize a vedení vrcholového managementu a která vyžaduje, aby byli lidé této vizi 

plně oddáni. Lze říci, že je to hlavní politický cíl řízení lidských zdrojů, který se týká 

schopnosti organizace integrovat záležitosti HRM do strategických plánů , zabezpečit, aby 

různé stránky řízení lidských zdrojů  byly ve vzájemném souladu, a vést liniové manažery 

k tomu, aby do svého rozhodování zařadili hledisko HRM. 

                          

1.1.2   Lidský potenciál 

 
Podle psychologů Manna a Otta (1981, viz. Bláha, Mateiciuc a Kaňáková 2005) „je 

největší výzvou, s níž se člověk musí vyrovnat, realizace a uvolnění jeho vlastních skrytých 

možností“. „Soubor osobních vlastností (způsobilostí a dispozic) a sklonů jedince, jež jej 

předurčují k tomu, aby úspěšně vykonával jistý druh činností je“, podle Blažka (1991), 

„individuálním lidským potenciálem“. Lidský potenciál má různé složky a stránky. 

Fyzickou zdatnost, zdraví, životní sílu (elán) jedince je tvořen zejména jeho dovednostmi, 

zkušenostmi, znalostmi, rozumovou úrovní, tvůrčími schopnostmi, odvahou a odhodlaností. 

 

Názor, že „lidé by měli být považováni spíše za bohatství, za aktiva než za variabilní 

náklady, jinými slovy, že je s nimi nutno jednat jako s  lidským kapitálem“, původně hlásali 

Beer a kol. (1984).  

 

1.1.3   Lidský potenciál organizace 

   
Souhrn potenciálu všech jednotlivců zaměstnaných v podniku dává lidský potenciál 

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

mohou být užity při plnění pracovních úkolů. Je možností a zároveň příslibem úspěchu firmy.  

V 80. letech 20. století, kdy se začalo užívat k označení personálu pojmu lidské zdroje, 

jako důležitého faktoru přispívajícího k prosperitě firem, nastartovala nová koncepce nazvaná 

řízení lidských zdrojů. V současné době se uvažuje o lidském, sociálním a intelektuálním 

kapitálu, případně o lidském nebo sociálním potenciálu organizace.  
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Armstrong a Baron (2007) uvádějí, že „lidé a jejich kolektivní dovednosti, schopnosti 

a zkušenosti, společně s jejich schopností je využívat v zájmu zaměstnavatelské organizace, 

jsou nyní považováni za něco, co významně přispívá k úspěšnosti organizace a co tvoří 

významný zdroj konkurenční výhody“.  

 

Celková úroveň využitelného lidského potenciálu organizace je dána především 

následujícími faktory (Bláha, Mateiciuc a Kaňáková, 2005): 

• Souhrnem způsobilostí ( v novější manažerské terminologii „souhrnem kompetencí“) 

všech zaměstnanců firmy. Stěžejní význam přitom mají zejména klíčové či kritické 

kompetence zaměstnanců, tj. kompetence, jež mají stěžejní význam pro úspěšnost 

firmy. Hlavními postupy, jak si tyto kompetence osvojit, jsou různé koncepce 

personální přípravy, vzdělávání, školení, výcviku, doškolování a rekvalifikace, ale 

rovněž účastna odborných seminářích a konferencích, sebevzdělávání, nabývání 

zkušeností vykonáváním určitých činností a zvládáním různých situací, neformální 

výměna zkušeností s profesními kolegy. 

• Tzv. explicitními organizačními znalostmi, tedy výslovnými poznatky 

formulovanými nejčastěji v podobě standardních operačních pravidel a postupů 

(organizačních norem, technologických postupů, apod.), slaďující činnosti jednotlivců 

do společného úsilí sloužícího k dosažení požadovaného výsledku spolupráce. 

• Tzv. tichými znalostmi (tacit knowledge), neformálními znalostmi, dovednostmi, 

zkušenostmi a profesním umem zaměstnanců, který má charakter know – how. Právě 

tyto neformální znalosti, získávané zúčastněným pozorováním a zkušenostmi, jsou 

mnohdy tou kvalitou, pro níž je tato firma vyhledávána. 

• Firemní kulturou, představující vnitřní firemní psychosociální klima příznivé pro 

vytváření a uvolňování lidského potenciálu ve prospěch dosažení firemních cílů. 

• Manažerskými praktikami, rozhodnutími, řídícím stylem, motivováním a vedením 

lidí, uvážlivými manažerskými zásahy a dalšími postupy podporujícími růst a 

uplatňování lidského potenciálu firmy. 

• Usnadňovacími (facilitačními)  řídícími zásahy, manažerskými zásahy a opatřeními 

zaměřenými na aktivaci a uvolňování lidského potenciálu firmy a na koordinaci jeho 

uplatňování v zájmu dosažení náročných firemních cílů, zvláště při výraznějších 

procesních a organizačních změnách. 
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Vyčlenění a pojmenování těchto složek lidského potenciálu organizace je nezbytným 

předpokladem  jeho měření, hodnocení, řízení a rozvíjení. 

 

1.1.4   Personální optimalizace 

 

            Personální optimalizace je podmínkou efektivního přispívání lidských zdrojů 

k dosahování cílů podniku. Je hlavním posláním HRM. Nedostatek potřebných odborníků 

může znamenat nekompetentnost v dané oblasti činnosti firmy. Zároveň může vést k přetížení 

jiných zaměstnanců, u nichž narůstá organizační a pracovní stres, únava, přepracování až 

„pracovní vyhoření“. Nadbytek zaměstnanců, u nichž není zcela vymezena pracovní náplň a 

pracovní povinnosti, má za následek ekonomickou neefektivnost. Je tedy žádoucí, aby stav 

zaměstnanců s určitými kvalifikacemi a kompetencemi byl přiměřený neboli optimální. Podle 

Bláhy, Mateiciuca a Kaňákové (2005) „se optimalizační úloha řízení lidských zdrojů 

uskutečňuje obstaráváním, obnovováním a udržováním lidských zdrojů firmy a rozvíjením 

jejího lidského potenciálu v souladu s jejími aktuálními i budoucími úkoly a potřebami“. 

Tento úkol je velmi obtížný, neboť je velmi obtížné samotné předvídání budoucnosti. Proto v 

 současné době bývají v moderních firmách kladeny vysoké nároky na profesionalitu. Pro 

firmy, které operují v podmínkách zostřené konkurence, rychlých změn, nejistoty a rizik, 

vývojových zvratů, je mnohem důležitější lidský potenciál zaměřený na budoucnost a 

připravený na vícestranné uplatnění, než pouze udržovaný lidský potenciál na základech 

dřívějších zkušeností. Podle Kleibla a kol. (2001) má tento přístup vnést větší flexibilitu do 

personálního řízení a umožnit organizacím snadnější adaptaci na nové požadavky a 

podmínky měnícího se prostředí.  

 

1.1.5    Strategický rozvoj lidských zdrojů 

 
 S personální optimalizací je velmi úzce spjat strategický rozvoj lidských zdrojů, který 

je převážně v menších firmách poměrně opomíjen a mnoho pozornosti se nevěnuje ani rozvoji 

lidských zdrojů hlavně s ohledem na budoucnost, na rychlé změny, měnící se náročnost na 

pracovní pozice, zvyšuje se konkurence.  

  

 Rozvoj lidských zdrojů je dosažení vysoké a stabilní úrovně zaměstnanosti založené  
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na kvalifikované a flexibilní pracovní síle, integraci sociálně vyloučených skupin obyvatelstva 

a konkurenceschopnosti podniků při respektování principů udržitelného rozvoje. 

 

 Strategický rozvoj lidských zdrojů definoval Hall (1984): „Identifikace potřebných 

dovedností a aktivní řízení učení a vzdělávání pro dlouhodobé účely, vztahující se k explicitně 

formulované podnikové a podnikatelské strategii.“ Novější definici nabídl Walton (1999): 

„Strategický rozvoj lidských zdrojů znamená takové zavádění, vyřazování, modifikování, 

řízení a usměrňování procesů, které všechny jedince týmy vybavuje dovednostmi, znalostmi a 

schopnostmi, které potřebují, aby byli schopni plnit současné i budoucí úkoly požadované 

organizací.“                                                                                                

 

 Cílem strategického rozvoje lidských zdrojů je zvyšování schopnosti lidských zdrojů 

v souladu s přesvědčením, že tento lidský kapitál organizace je zdrojem konkurenční výhody. 

Týká se tedy toho, aby organizace měla pro současné i budoucí potřeby k dispozici správnou 

kvalitu zaměstnanců. 

 

1.2   Vzdělávání 
1.2.1   Pojmy učení se, vzdělávání a rozvoj 

 

 Vzdělávání můžeme definovat jako rozvoj znalostí, hodnot a vědomostí požadovaných 

spíše obecně ve všech oblastech života, než aby šlo o znalosti a dovednosti vztahující se 

k nějakým konkrétním oblastem pracovní činnosti. Vzdělávání je jednou z možností rozvoje 

lidského potenciálu.  

 

 Pojem učení se definovali Bass a Vaughan (1966) jako „relativně permanentní změnu 

v chování, ke které dochází v důsledku praxe nebo zkušeností“. Řada předních odborníků na 

učení se v organizacích (Honey , 1998) prohlásila, že „učení je složité a rozmanité a týká se 

všech druhů záležitostí, jako jsou znalosti, dovednosti, chápání, přesvědčení, hodnoty, postoje 

a zvyky“. Lidé se učí pro sebe a učí se od jiných lidí. Učí se pomocí vykonávané práce a 

pomocí instrukcí. 

 

 Rozvoj lze definovat jako růst nebo realizaci osobních schopností a potenciálu 

prostřednictvím vzdělávacích akcí a praxe. 
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 Zatímco učení je spontánní, neorganizovaný proces, při němž se lidé učí novým 

znalostem a dovednostem v kontextu organizace a se svou prací a jinými lidmi v organizaci a 

jejich prací, jde tudíž ze strany firmy spíše o umožňovaný proces, „podnikové vzdělávání“ je 

organizovaná a zpravidla plánovaná personální činnost. 

 
Graf č. 1 - Matice vzdělávacího procesu (<http://www.zamestnani.idnes.cz>, 2007) 

 

 
 Graf č. 1 znázorňuje proces vzdělávání, podle kterého by mělo probíhat veškeré 

vzdělávání, aby došlo své nejvyšší efektivnosti. 

 

 Člověk, který dospěje k rozhodnutí o vzdělávání si musí vždy nejdříve vytvořit 

vzdělávací strategii, provést analýzu potřeb vzdělání, musí zhodnotit hlavní směr vzdělávání, 

aby mělo konkrétní vzdělávání nejefektivnější přínos, najít individuálně vhodnou metodu 

vzdělávání, program, kurz, školící akci, apod., kterou absolvuje, po té nejlépe implementuje 

do praxe a po určitém čase by mělo dojít ke zhodnocení celého procesu a jeho efektivnosti. 

 

Podle zkušeností mnoha renomovaných firem to jsou lidé a především pak jejich 

znalosti a schopnosti, které se stávají limitujícím faktorem v dobře implementovaném a 

komplexním informačním systému. Proto se v posledních letech setkáváme, zejména na 

úrovni úspěšných podniků, se zcela logickým názorem, že pouze komplexním, cíleným a 
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pravidelným procesem vzdělávání zaměstnanců na všech řídících a  profesních úrovních, si 

organizace může vybudovat kapacity, které jsou zárukou prosperity podniku. 

 

1.2.2   Teorie učení 

 

 Existuje řada teorií učení, z nichž každá se zaměřuje na různé aspekty procesu učení. 

Hlavní teorie se týkají: 

• Upevňování správných reakcí 

• Poznávací (kognitivní) učení 

• Učení se ze zkušeností 

• Sociální učení 

 

 Teorie upevňování správných reakcí je založena na Skinnerově (1974) práci. 

Vyjadřuje přesvědčení, že změny v chování nastávají jako důsledek reakce jedince na 

události, popř. jsou spojeny s očekáváním nějakých důsledků (odměn nebo trestů). Lidé tak 

mohou být podmíněni k opakování určitého chování pomocí pozitivního upevňování 

správných reakcí pomocí zpětné vazby a znalosti výsledků. 

 

 Gagné (1977) pak vytvořil svou teorii podnět – reakce, která se týká procesu učení 

řadou svých faktorů včetně upevňování správných reakcí. Těmito faktory jsou: 

• Hnací síla – musí existovat základní potřeba nebo hnací síla učení 

• Podnět – lidé musí být procesem učení stimulováni 

• Reakce – lidem musí proces učení pomáhat vytvářet správné reakce 

• Upevňování správných reakcí – reakce je třeba upevňovat pomocí zpětné vazby a 

zkušeností do té doby, než se jim lidé naučí. 

 

 Poznávací (kognitivní) učení znamená získávání znalostí a chápání něčeho pomocí 

pouček, pojmů a faktů. 

 Teorie učení se ze zkušeností probíhá, když se lidé učí ze své zkušenosti tím, že o ní 

přemýšlejí tak, že ji lze pochopit a uplatnit. 

 Sociální teorie učení tvrdí, že efektivní učení vyžaduje sociální interakci. 
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1.2.3 Efektivní učení 

 

 Teorie učení podle Armstronga (2007) naznačují, že v zajmu efektivnosti učení musí 

být splněno 10 podmínek: 

1) Jedinci musejí být motivováni se učit. Měli by si být vědomi toho, že současnou 

úroveň znalostí a vědomostí, dovedností a schopností nebo jejich současné postoje či 

chování je možno zlepšit, aby vykonávali pracovní úkoly ke své vlastní spokojenosti i 

k přínosu zaměstnavatelské firmy. 

2) Pro učící se osoby by měly být stanoveny normy výkonu.  Musejí mít jasně 

definované cíle a normy, které budou pro ně vyhovující a bude je možné použít 

k posouzení jimi dosaženého pokroku. 

3)  Učící se osoby potřebují pečlivé vedení. Musejí být správně orientovány a potřebují 

odezvu na to, jak si vedou. Vnitřně motivovaní jedinci si mohou zabezpečit tuto 

orientaci a zpětnou vazbu sami, ale vždy by měl být po ruce vzdělavatel, který by jim 

pomáhal a motivoval je. 

4) Učící se osoby musejí mít pocit uspokojení ze svého učení. V případě, že učení 

uspokojuje jednu nebo více jejich potřeb, jsou schopny se učit a vzdělávat i za 

komplikovaných podmínek. 

5) Učení je aktivní, nikoli pasivní proces. Učící se osoby by měly být aktivně 

propojovány, nejen do práce se vzdělavatelem, ale i mezi spoluúčastníky vzdělávání. 

6) Je třeba používat vhodné metody . Vzdělavatelé mají široké spektrum výběru 

nástrojů vzdělávání a vzdělávacích materiálů. Musejí je používat v souladu 

s potřebami práce, pracovního místa, jedince i skupiny. 

7) Metody učení a vzdělávání by se měly obměňovat a měly by být rozmanité. 

Používání širší škály metod, za podmínek, že jsou stejně vhodné, napomáhá učení a 

udržuje zájem učících se lidí. 

8) Na absorbování znalostí a dovedností je nutné poskytnout přiměřený čas. Učení 

vyžaduje dobu na přizpůsobení se, rozmyšlení a prověření si nových myšlenek a 

postupů i na akceptování toho, co se člověk učí. S touto dobou by měly vzdělávací 

programy počítat. 

9) U učících se osob musí docházet k upevňování vědomí správného chování. Osoby 

vyžadují vědět, že správně pracují. Je nutné, aby do dlouhodobých vzdělávacích 

programů byly zařazovány určité mezistupně, jejichž konci by docházelo 
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k vyhodnocování pokroku učení znalostí či dovedností a tím i k upevňování vědomí 

učících se osob o správném či nesprávném chování. 

10)  Je nezbytné uznat to, že existují různé úrovně učení se a že vyžadují různé 

metody a zaberou různě dlouhou dobu učení. S učením rozeznáváme tyto čtyři 

stupně:  

o na nižším stupni spočívá učení v přímých fyzických reakcích, v učení se nazpaměť a 

v základním formování člověka 

o na vyšším stupni učení zahrnuje použití existujících znalostí nebo dovedností při 

nových úkolech nebo v novém prostředí 

o na další úrovni se učení stává složitým procesem, kdy dochází k rozpoznávání 

podstaty určitého okruhu postupů nebo akcí 

o k nejobtížnější formě učení dochází v případech, kdy se vzdělávání a výcvik zaměřují 

na hodnoty a postoje lidí a skupin 

 

1.2.4 Styly učení 

  

 Teorie učení obecně popisují, jak se lidé mohou učit, ale učící se jednotlivci budou mít 

různé styly učení. Známe dvě nejznámější klasifikace stylů učení, které vytvořili Kolb (1974) 

a Honey a Mumford (1996). 

 Kolbovy styly učení: Kolb. a kol. (1974) zjistil, že existuje cyklus učení, který tvoří 

čtyři fáze.  ( schéma č. 1) 

Schéma č. 1 - Kolbův cyklus učení (Armstrong, 2007) 

  

Ověřování 
důsledků pojetí 

v nových 
situacích 

Konkrétní 

zkušenost/ zážitek 

  

Formování 
abstraktních 

pojetí a 
generalizací 

 
Pozorování a 

reflexe 
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Definovali tyto fáze následujícím způsobem: 

o Konkrétní zkušenost (zážitek) – může být plánovaná nebo náhodná 

o Reflexivní pozorování - týká se aktivního přemýšlení o zkušenosti (zážitku) a jejím 

významu 

o Abstraktní vytváření pojetí (vytváření teorií) – generalizování na základě 

zkušenosti (zážitku) za účelem vytvoření různých pojetí a myšlenek, které lze 

aplikovat v případě, že se člověk vyskytne v obdobné situaci. 

o Aktivní experimentování – testování pojetí nebo myšlenek v nových situacích. 

 

Honeyho a Mumfordovy styly učení: rozeznávají čtyři typy učících se osob: 

• Aktivisté, kteří se plně a bez předpojatosti zapojují do nových zkušeností a libují si 

v nových úkolech 

• Přemítaví, kteří stojí v pozadí a pozorují nové zkušenosti a zážitky z různých úhlů. 

Shromažďují informace, hodnotí je a pak dojdou k závěru. 

• Teoretici, kteří upravují a aplikují svá pozorování v logických teoriích. 

• Pragmatici, kteří prahnou po vyzkoušení nové myšlenky, aby se dověděli, zda – li 

fungují. 

 

Lidé se pořád zdokonalují učením, získávají znalosti a dovednosti. Ale každému se učí lépe, 

když se naučí, jak se učit. 

 

1.2.5  Motivace pracovníků ke vzdělávání a rozvoji lidského potenciálu 

 

Motivace je pro výkon práce velmi důležitá. Bez ní pracovníci vyhoří, ztrácejí elán. Je 

tragédií, že mnozí vedoucí pracovníci nejsou schopni příčinu tohoto stavu vůbec rozeznat. 

Natož, aby situaci řešili. Tento postoj se však vymstí právě jim. Motivace totiž zásadně 

rozhoduje o výkonu týmu. V souvislosti s její ztrátou v kolektivu nelze podceňovat roli 

demotivovaného jednotlivce. Záleží na komunikativnosti a vůdčích schopnostech 

demotivátora, jak se mu povede svými postoji ovlivnit zbytek pracovníků. A samozřejmě 

záleží také na nadřízeném, zda tyto příznaky chce a umí rozeznat, zda a jak se pokusí situaci 

změnit.  
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Demotivaci může vedoucí pracovník zjistit již v zárodku. Odrazí se totiž v poklesu 

výkonů, zvyšuje se nemocnost zaměstnanců, popřípadě fluktuace. Vzrůstá také například 

procento nespokojených zákazníků, tým obtížně komunikuje a spolupracuje s okolním 

světem. Mezi další varovné signály patří nárůst přestávek a rozhovorů nesouvisících s prací, 

šíří se pomluvy, problémy se ventilují ne z očí do očí, ale na chodbě u kávovaru. Stejné 

signály bude vnímat ředitel podniku od manažerů na nejvyšším stupni řízení a jiné například 

vedoucí oddělení od řadových pracovníků. Jisté je však jedno: málokterá společnost má 

zavedeno pravidelné hodnocení na pracovišti, kdy si proti sobě sedne nadřízený (případně 

personalista) a podřízený, aby si vyříkali, co je pálí. Ještě lepší příležitostí k takovému dialogu 

jsou výjezdní zasedání firmy, kde se snáze navodí neformální atmosféra.  

1.2.6 Kroky ke zlepšení motivace 

Praxe ukazuje, že na každého člověka platí jiný "motivační" metr. Nemělo by se však 

při jeho hledání vycházet z úvahy, že zaměstnanci jsou buď líní a neochotní, nebo že se 

naopak po práci mohou přímo utlouct. Pravda je asi někde uprostřed. "Snad každého motivuje 

práce, která má smysl a cíl.“  

Neumí-li manažer seznámit pracovníky se smyslem a cílem zadaných úkolů, pak 

nebudou chápat, proč pracují a ztratí motivaci. Protože takovou práci ani nebudou považovat 

za důležitou, přestane je bavit. Aby vedoucí pracovník své zaměstnance motivoval k vyšším 

výkonům, musí sám takové výkony podávat. (<http://www.hormed.cz>, 2007)  

 

1.2.7 Motivátory 

 

1. Získat zaměstnance pro svůj cíl a seznámit je se strategií firmy i oddělení. 

2. Předávat jim informace, otevřít k nim přístup. 

3. Umožnit dosažení jejich osobních cílů (jinak nebudou uskutečňovat cíle firemní). 

4. Delegovat pravomoci, předávat odpovědnost. 

5. Oceňovat a odměňovat plnění cílů, chválit přiměřeně a vhodně (to jest poměrně  

často). 

6. Tolerovat jednorázové chyby, kritizovat jen mezi čtyřma očima. 
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Vedoucí pracovník motivující své zaměstnance nešetří pochvalou. Je to nejjednodušší 

a firmu to nic nestojí. Pochvala by se měla (na rozdíl od kritiky) nést daleko za hranice 

oddělení 

 
Tabulka č. 1 (<http://www.zamestnani.idnes.cz>, 2007) 
 
Patero demotivujících faktorů Patero motivujících faktorů 
Neustálé měnění rozhodnutí firmy nebo nadřízeného možnost seberealizace 
velká odpovědnost a malé pravomoci jasné zadání cílů/úkolů 
vyžadování zbytečné práce perspektiva pozice (firma se mnou počítá) 
nedostatečné ocenění finance, odměny, nepeněžní benefity 
Špatné mezilidské vztahy dobré mezilidské vztahy 
               

Finanční odměna by měla následovat hned po nadprůměrném výkonu. Zvýšení platu 

stačí k motivaci málokomu a navíc většinou krátkodobě.  

1.2.8 Příklad aktivního motivátoru formou vzdělávání 

 

Mezi benefity, které může zaměstnavatel svému zaměstnanci poskytnout je, jak jsem 

již výše uvedla, možnost dalšího vzdělávání a osobního rozvoje. Je třeba ale opravdu nalézt 

program, který bude jako pozitivní motivace působit.  

 

Jako příklad typu vzdělávání, které, podle mých zkušeností, skutečně působí 

motivačně a jako forma odměny, je kurz Profesionální image. Tento kurz je veden neformální 

formou. Jeho výstupy jsou užitečné jak pro zaměstnavatele, protože u obchodní profese je 

reprezentativní vzhled nedílnou součástí úspěchu. Pro zaměstnance je ale motivační hlavně 

proto, že absolvent má z kurzu také osobní užitek. Může své poznatky uplatnit ve svém 

soukromém životě.  

 

V Příloze č. 1 uvádím program pětihodinového semináře, který byl vytvořen specielně 

pro ženy a pro muže. Seminář  může probíhat paralelně za účasti dvou lektorů, či může být 

zvolen dvojí termín. Délka trvání je dostačující pro získání potřebných informací, na druhé 

straně polovina pracovního dne nenaruší nijak pracovní výkon pracovníků.   

 

Způsoby, jakými se lidé učí jsou různé, a intenzita učení do jisté míry vychází z toho, 

jakým způsobem jsou k učení motivováni svým okolím nebo sebou. Když lidé cítí, že 
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výsledky učení jim zřejmě budou prospěšné, mají výraznější sklon se učit. Když se o tom 

přesvědčí, jejich úsilí v učení se ještě posílí. Člověk by si měl vytýčit představu o tom, že 

učením a vzděláváním může dosáhnout vyššího cíle, např. v pracovním zařazení, platovém 

zařazení, apod. Podle Armstronga (2001) „bývají lidé ke vzdělání nejochotnější, jestliže to 

uspokojuje jednu nebo více jejich potřeb. Na druhé straně, i nejlepší vzdělávací programy 

mohou selhat, jestliže je jejich účastníci nepovažují za užitečné“.  

 

1.3   Vzdělávání v organizacích 
1.3.1   Celoživotní vzdělávání 

 
Druhá polovina 20. století je dobou zásadního zvratu celého historického vývoje, 

dobou hlubokých rozporů, přelomů kultury, ekonomiky, životního stylu. Je současně dobou, 

která se vyznačuje velikým rozvojem vzdělávacích aktivit zaměřených k dospělým jako 

reakce na potřeby vyrovnat se pokroku a širokému rozvoji techniky a na ní postavené 

ekonomiky.  

 

V této souvislosti se setkáváme s pojmem celoživotní vzdělávání (long life education, 

education permanente), jako koncepcí založenou na potřebě permanentní kultivace člověka, 

jeho rozvoje a poznání ve všech obdobích jeho věku.  

 

Pedagogický slovník (1995, str. 239) definuje celoživotní vzdělávání následovně: 

„Celoživotní vzdělávání představuje záměrné působení na rozvoj osobnosti člověka, zejména 

na rozvoj jeho vzdělanosti a kvalifikace v průběhu celého života. Má člověku poskytovat 

možnost vzdělávat se v různých stádiích jeho rozvoje až do úrovně jeho možností v souladu 

s jeho zájmy, úkoly a potřebami“. 

 

Myšlenka celoživotního vzdělávání se objevuje již v díle Jana Ámose Komenského. 

Jeho úvahy o „škole mužnosti a stáří“ tvoří čtvrtý oddíl Obecná porada o nápravě věcí 

lidských, kde se zdůrazňuje, že zdokonalování společnosti závisí na celoživotním 

zdokonalování se jedince. Vzdělávání je podle Komenského činnost, kterou provádíme každý 

den, po celý život. Jeho cílem není pouhý přenos poznatků nebo osvojení poznávacích obsahů 

či dovedností jako takových. To je podle Komenského pouze nástrojem ke správnému 

uspořádání věcí lidských a k uzpůsobení lidí k tomu, aby o toto uspořádání usilovali a aby 

byli schopni ho dosáhnout. Podle Komenského je tedy vzdělání nástrojem, cestou péče o 
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člověka a lidstvo. Pojetí vzdělávání jako péče o člověka vystupuje zvláště zřetelně v období 

dospělosti. Měli bychom se vzdělávat každý den, abychom využili celého svého potenciálu a 

zlepšili své schopnosti a dovednosti a porozuměli sobě i ostatním. 

 

Myšlenka celoživotního vzdělávání je stále aktuálnější. Zabývalo se jí mj. též jednání 

Výboru pro vzdělávání na úrovni ministrů školství členských zemí, které se konalo v lednu 

1996 v Paříži. V komuniké z tohoto jednání se konstatuje, že celoživotní vzdělávání by se ve 

21. století mělo stát pro každého nezbytným, ale zároveň také dostupným. 

 

Na podporu významu celoživotního vzdělávání a s cílem seznámit evropské občany 

s jeho koncepcí byl rok 1996 vyhlášen Evropským rokem celoživotního vzdělávání. Cílem 

Evropského roku celoživotního vzdělávání je podporovat prostřednictvím koncepce 

celoživotního vzdělávání osobní rozvoj a iniciativu jednotlivců, jejich integraci do pracovního 

života a společnosti, jejich účast v demokratickém rozhodovacím procesu a jejich schopnost 

přizpůsobit se ekonomickým, technologickým a sociálním změnám. 

 

Potřeby neustálého celoživotního vzdělávání jsou určovány jednak rychlým vývojem 

vědy, techniky a z toho plynoucími novými požadavky na kvalifikovanou pracovní sílu. 

Reagují současně na změny životních podmínek – ekonomických, politických, sociálních, 

kulturních atp. Souvisí rovněž se změnami postojů dospělého člověka k práci a ke vzdělávání. 

 

Tyto potřeby nejsou vrozené, jsou získané. Vznikají v průběhu života jedince 

z tendence dosáhnout rovnováhy mezi jeho možnostmi a možným sociálním a pracovním 

uplatněním. Jsou ovlivňovány trhem práce, ale i vlivy osobnostními a společenskými. 

Vzdělávací potřeby jednotlivců korelují se vzdělávacími potřebami společnosti a vyvolávají 

poptávku po vzdělávání.  

 

Vzdělávání a učení již není ohraničeno pouze na přípravu v mládí pro dokonalý život 

v dospělosti, ale stává se životním médiem dospělého člověka, vycházejícím z nutnosti a 

potřebnosti přizpůsobovat se rychle se měnícím podmínkám a správně na ně reagovat. 
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1.3.2   Vzdělávání dospělých 

 

 Vzdělávání dospělých nelze zaměňovat se vzděláváním převážně nebo výhradně 

odborným. Není pouhým nástrojem zvyšování kvalifikace pracovní síly ve smyslu získání co 

největšího množství nových informací a pracovních dovedností. Obsahuje i všeobecně 

vzdělávací prvky, poskytované nejrůznějšími formami. Patří sem rovněž vytváření a rozvíjení 

schopností a dovedností sociálních, souvisí s oblastí sociální komunikace a osobního rozvoje.  

 

      Ve svém komplexu tkví smysl a cíl vzdělávání dospělých také v pochopení člověka 

jako lidské bytosti, která si uvědomuje svůj vztah ke světu a k lidem, uvědomuje si svůj díl 

odpovědnosti k nim i k sobě samému, ke společnosti, k prostředí. 

     

Vzdělávání dospělých je proměnlivým systémem s velkým rozsahem různorodých 

vzdělávacích cílů. Je přímým odrazem společenského dění. Jeho účastníky se dospělí lidé 

stávají vlastním rozhodnutím, vyplývajícím z jejich životní situace, z jejich vlastních potřeb. 

 

      Vzdělávání dospělých rovněž znamená „proces cílevědomého a systematického 

zprostředkování, osvojování a upevňování znalostí, dovedností a návyků, rozvoj schopností a 

pracovních i společenských forem jednání a chování osob, jež ukončily školní vzdělání a 

vstoupily na trh práce.  

 

       Stále více lidí cítí potřebu participovat na dalším vzdělávání. Dostupná nabídka však 

není pro všechny stejná. Vzdělávání dospělých nevytvořilo subsytém vzdělávací soustavy 

(vedle všeobecného, odborného a vysokého školství). To by vyžadovalo i jiné angažmá státu 

v této oblasti. Vzdělávání dospělých se stalo součástí personální politiky v hospodářství. 

Roste trh vzdělávacích komerčních nabídek, průmyslu volného času a komerční kultury. 

Nabídka dostává vlastní váhu a tvoří si tak sama poptávku. Tradice vzdělávání dospělých jako 

svépomocného hnutí se obnovují s jiným obsahem. Princip zaměření na účastníky znamená 

stále více vzdělávání v rámci nových sociálních hnutí (ekologické, feministické, alternativní 

hnutí, New Age, nová religiózní hnutí, ale i sekty, v případě kterých je ovšem těžké mluvit o 

vzdělávání), nahrazují dřívější spolky a svazy. Rozmáhají se vzdělávací formy zaměřené na 

vnitřní svět osobnosti (terapeutické formy, sebepoznání, jóga, východní techniky zvládání 

stresů, meditace, sebeléčení, feministická terapie, magie atd.), týkající se tělesnosti, emocí a 

duchovního světa, které nalezly cestu i do dalšího odborného vzdělávání, v neposlední řadě 
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manažerského. Tradiční pořadatelé vzdělávání dospělých fungují i nadále, často se však mění 

obsah i metody jejich práce. Vzdělávání dospělých probíhá v rostoucí míře vně 

andragogických institucí, při práci a trávení volného času. 

 

       Tyto změny jsou nejenom důsledkem společenského vývoje, čili měnících se nároků 

na lidi, ale i změn ve vzdělanostní úrovni a hodnotových zaměřeních současného člověka. 

Vzdělávání dospělých musí tedy reagovat nejenom na společenské změny. Zrovna tak, možná 

i zásadněji, se mění i potenciální účastník. 

      

Nutnost a účel vzdělávání dospělých se zdůvodňuje z několika hledisek. Účel 

vzdělávání se nemusí z hlediska společnosti, státu, zadavatele, provozovatele a účastníka krýt. 

Jako účel vzdělávání se uvádí: 

1. druhá vzdělávací šance 

2. odborné vzdělávání a zvyšování kvalifikace 

3. rozvoj schopností vyplňovat sociální role v rodině, sociálním životě 

4. sociální péče týkající se zdravotní prevence 

5. individuální rozvoj chápaný většinou jako rozvoj kulturních, všeobecných znalostí, 

schopností trávit hodnotně volný čas 

6. v mnoha společnostech se doplňuje individuální rozvoj záměrem spojit jej se 

sociálním cítěním, solidaritou. 

 

      K základním druhům vzdělávání dospělých patří (další) profesní vzdělávání a zájmové 

a občanské vzdělávání. Pojem vzdělávání dospělých lze s jistým zjednodušením považovat za 

totožný s pojmem „další vzdělávání“. 

 

      Vzdělávání dospělých je realizováno jednak v organizacích, kde může mít podobu 

aktivit „vzdělávání na pracovišti“ nebo „vzdělávání mimo pracoviště“. Pod pojem vzdělávání 

v organizacích jsou často zahrnovány kurzy, pořádané specializovanou vzdělávací firmou 

v podniku, připravené přímo  „na míru“ a většinou spojené také s poradenskou činností. 
 

1.3.3   Další vzdělávání a další profesní vzdělávání 

 

Se změnou pojmu vzdělávání se mění jeho obsah i cíle a objevuje se nový pojem  - 

další vzdělávání. Další vzdělávání je „vzdělávání, které následuje po ukončení určitého 
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vzdělávacího stupně. Je určeno těm, kdo pokračují v dalším studiu při zaměstnání. Může být 

organizováno  

a. školou ve formě studia mimořádného, externího, dálkového postgraduálního, 

účelových kurzů apod. 

b. školami a neškolními institucemi (podniky, zájmovými profesními 

organizacemi, asociacemi apod.) jako vzdělávání specializační, rekvalifikační, 

kompenzační či doplňkové“. 

 

      Závěrečná zpráva zpracovaná v rámci programu Phare pod názvem Restrukturalizace 

a trh práce (1994, str.239) uvádí termín další profesní vzdělávání. Tento pojem „je ve 

všeobecném smyslu užíván k označení jakéhokoliv profesního vzdělávání pracovníků 

v průběhu pracovního života. Má přímou vazbu na profesní zařazení dospělého a tím i na jeho 

ekonomickou aktivitu. Jeho podstatou je vytváření a udržování pokud možno optimálního 

souladu mezi kvalifikací subjektivní (reálná pracovní způsobilost jednotlivce) a kvalifikací 

objektivní (nároky na výkon konkrétní profese)“. 

      

Další profesní vzdělávání většinou organizují zaměstnavatelé (organizace, podniky, 

instituce). Pro vzdělávání, organizované zaměstnavateli, používáme pojem, který nemusí být 

přijímán jednoznačně jako zcela výstižný: podnikové vzdělávání. Zdá se nejpřesnější pro 

vystižení skutečnosti, že jde o vzdělávání, které pro své zaměstnance organizuje podnik. 

Rovněž používaný pojem vzdělávání v organizacích je nepřesný, protože podnikové 

vzdělávání se může odehrávat i mimo organizace.  

 

     Podnikové vzdělávání se tedy může odehrávat v organizacích nebo i mimo organizace 

(ve vzdělávacích zařízeních a školách – většinou jako studium při zaměstnání), vzdělávání 

v organizacích může být organizováno jako vzdělávání na pracovišti nebo mimo pracoviště.  

 

 Nedílnou součástí fenoménu celoživotního vzdělávání je osobnostní vzdělávání, na 

které by měl dbát každý člověk bez ohledu na svou profesi. Patří sem např. vzdělávání 

v oblasti životního stylu, zdravé výživy apod.  
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1.3.4   Profesní vzdělávání ve firmách 

 

      Změny v oblasti působení podniků mají bezprostřední vliv na postavení člověka jako 

pracovníka a tudíž i bezprostředně ovlivňují kvalifikační nároky, které má podnik na 

pracovníkovi požadovat.  

 

     Změnami v postavení podniku i změnami na trhu práce se mění i postavení člověka 

v podniku. Chce-li člověk obstát na trhu práce, musí se podřídit změnám v postavení podniků. 

A kruh  máme uzavřen. Celou věc můžeme popsat i jinak: chce-li být podnik na trhu úspěšný, 

musí zvyšovat své nároky na pracovníky a chce-li tudíž pracovník ve firmě obstát, musí se 

podřídit požadavkům. A opět máme kruh uzavřen.  

 

S měnící se hospodářskou strukturou se pochopitelně mění i struktura zaměstnanosti, 

struktura požadovaných profesí, kvalifikací a nároků na pracovníky. Člověk v podniku je 

tvůrcem úspěchu. Proto úspěch podniku závisí na tom, jací lidé jsou strůjci jeho postavení 

v dnešním nelehkém konkurenčním prostředí. Roste proto nutnost hledání vhodných forem 

profesního a osobního rozvoje pracovníků. Ředitelé firem by si vždy měli uvědomit, že 

investice do vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů je tou nejlepší investicí. 

 

          Jak jsem již výše uvedla, profesní vzdělávání probíhá buď mimo pracoviště nebo na 

pracovišti. Vzdělávání na pracovišti umožňuje pracovníkovi osvojovat si určité znalosti a 

dovednosti přímo na svém pracovišti (on the job training). Zaměstnanec se učí 

prostřednictvím plnění pracovních úkolů a povinností. V praxi jde o různé způsoby.     

1.3.5 Metody rozvoje na pracovišti 

 
Nejvýznamnější metodou pro rozvoj samostatnosti a pracovníka je zřejmě delegování 

úkolů, související s předáváním příslušné pravomoci a odpovědnosti. Spočívá v rozvíjení 

pracovníka, kdy se ověřuje jeho potenciál, motivace a konkrétní způsobilosti (např. vést 

obchodní jednání).  

 

Další formou je asistování (také stínování). Představuje spolupráci rozvíjeného 

pracovníka s osobou k tomu určenou,  zvláště s jeho přímým vedoucím, ale také se 

zkušenějšími spolupracovníky nebo s externími trenéry, např. mentorem nebo tutorem. Pod 
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dohledem těchto osob či pod jejich vedením plní dotyčný svěřené úkoly, má možnost 

konzultovat jejich řešení a postupy a získávat návyky na příkladech svých školitelů.  

    

      Rotace je proces systematického převádění rozvíjeného pracovníka z jednoho 

pracovního místa na jiné podle předem vymezeného plánu, při němž si má dotyčný osvojit 

určitý soubor schopností či dovedností (např. komplexní proces vyřizování objednávky). 

Během rotace vykonává zaměstnanec na různých místech řadu pracovních úkonů a činností, 

sleduje a pozoruje způsob práce jiných apod. 

    

      Coaching (individuální nebo skupinový) je proces, při němž určený kouč (zkušený 

odborník,  psycholog, manažer apod.) prostřednictvím využití různých způsobů komunikace, 

např. řízené diskuse, kladení otázek, poskytování zpětné vazby apod., aktivizuje pracovníka a 

pomáhá mu řešit problémy, zapojovat jeho potenciál, zvyšovat výkonnost i osobně se rozvíjet.  

 

      Rozšiřování práce je formou doplňování dosud vykonávaných činností o další 

nepřímo související (často i odlišné) činnosti, které jsou však na srovnatelné úrovni nároků a 

požadavků. V praxi jde v současnosti zejména o rekvalifikace (pracovník odbytu rozšiřuje 

svou působnost o nákupní činnosti, obráběči kovů o seřizovací úkony apod.). Tato forma bývá 

považována za jednu z variant tzv. horizontální kariéry pracovníka, protože jde o jeho 

kvalifikační „posun“ do horizontálně řídící úrovně. 

 

     Obohacování práce je formou doplňování obsahu práce o odpovědnější a náročnější 

činnosti (těsně souvisí především s delegováním). V praxi přináší vyšší stupeň odpovědnosti, 

kontroly nad vlastní prací a jejími výsledky (sebekontroly) a naplňování pocitu seberealizace. 

 

     Vzdělávací formy používané v organizacích mají za cíl dosažení změn především ve 

znalostech, dovednostech a postojích jejich účastníků. Jde hlavně o zvyšování kvalifikace. 

 

    Vzdělávání se uskutečňuje ve dvou základních podobách. Jako sebevzdělávání a účastí 

na vzdělávacích (školících) programech.  

 

     Sebevzdělávání je založeno na rozvoji zaměstnance převážně jeho vlastním aktivním 

úsilím. Má-li být smysluplné, musí mít stanoveny jasné cíle, způsoby realizace a časový 

harmonogram. Vyžaduje značnou sebekázeň a vůli. Má být kontrolovatelné a kontrolované, a 
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to nejen tím, kdo se vzdělává, ale i jeho okolím, např. vedoucím, školitelem, ale i 

spolupracovníky, rodinou apod. Výhodou je určení vlastního tempa i optimální využití 

časových možností. 

 

      Vzdělávací programy jsou buď všeobecné – určené pro více odborných pracovních 

míst nezávisle na firmě, čili tzv. otevřené programy (např. účetní předpisy a zásady platné pro 

podnikání) nebo jsou speciálně připravené pro určité funkce (nebo jejich skupinu) v dané 

firmě, tzv. firemní programy (např. profesní příprava ke zvládnutí obchodních dovedností). 

V jejich průběhu se předává větší množství informací hromadně, skupině účastníků s využitím 

různých metod, např. výkladu, diskusí, řešení skupinových úkolů a případů, inscenací a 

simulací situací, případů (popř. studií a hraní rolí), zpracování konkrétních projektů apod. 

 

     V obou případech je vhodné důsledně dbát, aby obsah vzdělávání byl v souladu se 

zjištěnými potřebami firmy a jednotlivých kategorií jejích zaměstnanců. 

      

     Vzdělávací program má odpovědět na následující základní otázky: jaký typ vzdělávání 

má být zabezpečen, pro koho a k jakému účelu je vzdělávání určeno, jakým způsobem bude 

zajištěno, kým bude zajištěno, kdy a kde proběhne, za jakou cenu bude uspořádáno, jaké se od 

něj očekávají výsledky (jejich přínos pro firmu a zaměstnance). 

      

     Je žádoucí, aby sebevzdělávání i vzdělávací programy byly součástí systému 

podnikového vzdělávání a vycházely z jeho koncepce. V procesu firemního vzdělávání je 

žádoucí preferovat skupinu manažerů a klíčových odborníků a specialistů (ekonomové, 

obchodníci, technici a další odborníci.). Pro tyto kategorie zaměstnanců jsou určeny speciální 

formy průpravy k rozvoji odborných dovedností. Mohou mít individuální i kolektivní podobu. 

Vzdělávací aktivity, které mohou pracovníci absolvovat, by měly přispívat také k jejich 

celkové motivaci k plnění společných firemních cílů. 

 

Úspěšnost každé firmy a její setrvání na trhu výrazně ovlivňuje kvalita jejího 

obchodního oddělení a zejména profesionalita jednotlivých obchodníků. Profesionální 

obchodníci se však s těmito znalostmi a zkušenostmi nerodí. Obchodním dovednostem se lidé 

dlouhodobě učí. Je to podobně jako s každou jinou činností nebo řemeslem. Cesta k úspěchu 

není těžká – je dlouhá. Aby se člověk stal profesionálním obchodníkem, musí se vydat na 
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dlouhou cestu, která nemusí být vždy jednoduchá. Je to cesta, kterou řada lidí vyzkouší, ale 

bez pomoci na ní nevytrvá. 

 

V zájmu každé firmy by mělo být profesionální vystupování jejího obchodního 

oddělení, a to nejen vůči tržnímu prostředí a pozici na trhu, ale i proto, že pracovník je vždy 

v kontaktu se zákazníkem „vizitkou firmy“. Podle toho jak pracovník působí a vystupuje, 

posuzuje zákazník i celou firmu. Investice do profesionální úrovně pracovníků je tedy 

investicí nejen do obchodu, ale i do reklamy. Je to investice, která se zcela jednoznačně, 

měřitelně a bezprostředně odrazí na výsledcích firmy. 

 

Profesionalizace obchodníků je cesta, kterou se v dnešní době vydala řada firem. Do 

projektů vzdělávání v oblastí obchodních dovedností zapojují stále více pracovníky firmy z 

různých oddělení, protože si uvědomují, že každý někomu něco prodává. 

 

1.3.6   Hodnocení účinnosti profesního a osobnostního rozvoje pracovníků 

 

     K posuzování účinnosti profesního a osobního rozvoje a k hodnocení jejich úrovně 

nám slouží zpětná vazba. Hlediska hodnocení zpravidla sledují 

• reakci účastníků na obsah profesního a osobního rozvoje 

• znalosti, dovednosti a zkušenosti, které si účastníci osvojili v jeho průběhu 

• pozitivní změny, k nimž v chování a jednání účastníků došlo 

• měřitelné změny (zlepšení) jednotlivců i organizace, např. zvýšení kvality výroby, 

snížení úrazovosti, fluktuace apod. 

 

      Existuje řada metod, jak získávat informace potřebné k hodnocení. Praktické 

zkušenosti ukazují, že nejvýznamnější z nich jsou: 

• rozhovory s účastníky, lektory a organizátory profesního a osobního rozvoje a 

následně i s těmi, kdo účastníky do programů přípravy vyslali 

• dotazníky specifikované podle typu přípravy 

• přímé pozorování, sledování účastníků jak v průběhu přípravy (na seminářích, při 

řešení úloh apod.), tak po jejím skončení v praxi na základě scénáře (k jakým 

změnám v důsledku přípravy došlo) 

• testy jako ověřování stupně osvojení si znalostí, resp. dovedností účastníky apod. 
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Graf č. 2 – Vzdělávání ve spirále vývoje  (<http://www.educity.cz>, 2006) 
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1.4   Vzdělávání pracovníků 
1.4.1   Vzdělávání pracovníků jako součást personální strategie firmy 
  

Firemní úspěch je vždy spojen s osobním úspěchem. Úspěch je dosažení osobních 

cílů. Pokud jsou však cíle nad mé možnosti a schopnosti, musím jich dosáhnout s pomocí 

druhých, tj. např. firmy a jejích pracovníků. V tomto ohledu je velmi důležitá vyzrálost šéfů, 

kteří udávají směr a rozhodují o dalším rozvoji pracovníků. Vzdělávání je totiž velkým 

motivačním benefitem, někdy dokonce důležitějším než finanční odměna.  

 

1.4.2   Význam personální strategie a personálního controllingu pro  

výkon společnosti 

 
Personální strategie vychází ze strategie řízení lidských zdrojů a především ze strategie 

celé firmy. Kvalitně připravená strategie lidských zdrojů je nástrojem, který personalistům 

pomáhá posunout se z věčně diskutované role administrátora k internímu konzultantovi a 

strategickému partnerovi. Díky oficiálnímu dokumentu, který podporuje firemní cíle, se 
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personalistům pomáhá posunout se z věčně diskutované role administrátora k internímu 

konzultantovi a strategickému partnerovi. Díky oficiálnímu dokumentu, který podporuje 

firemní cíle, se personalistům také lépe daří naplňovat své záměry. Zjednodušeně řečeno, co 

si ve strategii připraví, lépe se pak realizuje a prosazuje v porovnání s ad hoc projekty, o 

jejichž efektu je složitější přesvědčit vedení společnosti. O účelnosti existence personální 

strategie svědčí i dlouhodobě prokázaná pozitivní souvislost s finančními výsledky 

společnosti, a to jak v České republice, tak i celosvětově. 

 

Jedním z faktorů, které personalistům ulehčují práci, je i postavení personálního 

ředitele ve struktuře společnosti. Ve většině společností je již personální ředitel či manažer 

podřízen přímo generálnímu řediteli. Potěšující je, že klesá počet společností, ve kterých je 

nejvyšší představitel lidských zdrojů podřízen finančnímu řediteli. Je evidentní, že manažeři 

lidských zdrojů se stále více osamostatňují a v organizační struktuře společnosti stojí stále 

častěji na úrovni finančních manažerů či ředitelů. Často reportují přímo představenstvu nebo 

regionálnímu personálnímu manažerovi. S tím samozřejmě souvisí i jejich lepší vyjednávací 

pozice.  

 

1.4.3   Role personálního controllingu v personálním řízení 

 

Přesto, nebo snad právě proto, personální manažeři potřebují nástroj, který jim 

komunikaci s vrcholovým vedením usnadní a pomůže jim nalézt společný jazyk. Tímto 

nástrojem může být dobře fungující systém personálního controllingu, který personalisty 

vybavuje hmatatelnými důkazy o výsledcích jejich činnosti a měření efektivity lidských 

zdrojů.  

 

Efektivitu personálního řízení přitom můžeme hodnotit: 

• Srovnáváním hodnot různých ukazatelů v čase v rámci jedné společnosti. 

• Srovnáváním hodnot mezi různými divizemi či odděleními v rámci jedné společnosti, 

• a především sledováním tržních trendů. 

 

Jedině tak zjistíme, zda se naše organizace ubírá obdobným směrem jako konkurence a 

jak si v porovnání s ní stojí. Cílem personálního controllingu je přitom poskytnout 

personálním manažerům relevantní údaje pro diagnózu současného stavu a pro nalezení 

možností pro jeho zlepšení. Externí benchmarking navíc umožňuje identifikovat oblasti 
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možné optimalizace nákladů. Dostupných ukazatelů pro sledování efektivity personálního 

řízení je ovšem nepřeberné množství. Sledování příliš velkého počtu indikátorů je v tomto 

případě spíše kontraproduktivní. Je proto nutné vybrat si pouze omezené množství ukazatelů. 

A to takové, které budou co nejlépe korespondovat s nastavenou personální, respektive 

firemní strategií. 

 

Při vytváření funkčního systému personálního controllingu bychom neměli 

zapomenout na následující body: 

• Výběr vhodných ukazatelů – jaké skutečnosti chceme a jsme schopni měřit, jaké 

personální procesy chceme pokrýt 

• Stanovení přesných definic výpočtu jednotlivých ukazatelů 

• Vytvoření systému pro jejich sledování – například standardizovaná tabulka, 

speciální SW 

• Výběr základny, se kterou chceme porovnávat vlastní výsledky – celý trh, oborová 

sdružení firem, dceřinné společnosti, regionální data a podobně 

• Stanovení hodnot, kterých chceme dosáhnout – za využití interních zkušeností a 

externích dat 

• Stanovení frekvence sledování ukazatelů. 

 

1.4.4 Human Capital Scorecard 

 

Jednou z metod, pomocí kterých lze měřit výkonnost lidských zdrojů a vytvořit si 

fungující systém personálního controllingu, je tak zvaný Human Capital Scorecard. Tato 

metoda umožňuje řídit lidské zdroje jako strategickou hodnotu společnosti a demonstrovat tak 

jejich přínos pro její finanční úspěch. Nastavení konkrétního systému Human Capital 

Scorecard přitom vychází vždy z firemní strategie dané společnosti.  

 

Stejně jako klasický Balanced Scorecard pokrývá i verze pro řízení lidských zdrojů 

čtyři základní oblasti: 

• finanční 

• zákaznickou 

• interních procesů 

• a určení a růstu 
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Kromě těchto tvrdých dat je ovšem vhodné sledovat v rámci personálního controllingu 

i kvalitativní oblasti týkající se například inovace, spokojenosti a názorů zaměstnanců. 

K tomu slouží různé zaměstnanecké průzkumy. Jedině tak personální manažeři získají 

ucelený obrázek o úrovni lidských zdrojů ve své společnosti, který pak mohou dále 

prezentovat svému managementu. 

Personální strategie a její cíle musí zahrnovat: 

• Nábor a výběr zaměstnanců 

• Pracovně-právní dokumenty 

• Řízení výkonů 

Zdroj: Martina Štěpinová, Poradenství pro lidské zdroje, PWC, časopis HR Forum 12/2005 

• Rozvoj zaměstnanců a kariérové plány 

• Odměňování 

• Kultura firmy – vztahy 

• Plánování, rozpočtování, controlling 

Tabulka č. 2 - Nástroje zefektivnění, řízení a kontroly vzdělávání  

                        (<http://www.educity.cz>, 2006) 

               Nástroje zefektivnění, řízení a kontroly vzdělávání 
E-learning - vyučování pomocí LMS - Learning Management Systems 
informačních technologií                  řízení vzdělávacích procesů 
    
Různé úrovně: Cíle: 
1. Postupy, procedury, směrnice, učebnice 1. Plánovat prosazení myšlenek a 
s výkladem a navigací s testy nebo bez 
testů rozvoj potřebných dovedností 
    
2. Video a multimediální kurzy 2. Řídít a administrovat vzdělávací akce, 

  
kombinované klasické vzdělávání s e-
learningem 

3, Kombinované: 3. Kontrolovat účinnost, testovat a poskytovat 
text + multimediální prezentace Vyhodnocení 
a výuka aplikace   
  4. Zajistit technicky jednoduše přístupy 
4. Kombinované s testy a návraty k e-kurzům, resp. k jeho částem 
z testu do výuky dle potřeby   

  5. Vazba na katalog funkcí a kvalifikačních 
  Předpokladů 
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 1.4.5   HR Měření 

 

Vzhledem k tomu, že tato diplomová práce pojednává o problematice vzdělávání 

zaměstnanců, zmíním se krátce o metodách HR Měření oblasti vzdělávání v rámci 

controllingu jakou součásti personální strategie firmy.  

 

U vzdělávání a rozvoje sledujeme tyto ukazatele (Měření lidského kapitálu,  Price 

Waterhouse Coopers, 2005): 

• Průměrná délka školení 

• Náklady na školení 

• Náklady na školení a mzdové náklady 

• Stanovení vzdělávacích potřeb 

• Vstupní školení 

• Poměr interního a externího školení 

• Typy školení 

• Index jazykových kurzů 

• Penetrace školení 

• Hodnocení přínosu školení a vzdělávání 

 

Podle Ing. Mgr. Stanislava Hášy, PhD, konzultanta společnosti Deloitte, je „Měření – 

mantra v oblasti HR“. Podle jeho názoru „musíme dokázat lidský kapitál měřit, abychom 

mohli lidské zdroje řídit“.  

 

V současné době lze pravidelně a jednoduše v HR měřit: 

• Využití kapacit výrobního zařízení a jiných aktiv 

• Náklady spojené s výrobou 

• Náklady spojené se službami 

• Efektivitu výroby 

• Cenu informace 

• Výkonnost společnosti 

• Hodnotu společnosti 

• Procento reklamací, zmetků 

• Návratnost investic 
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Náklady spojené se zaměstnanci činí v průměru 40% z celkových nákladů firem 

(záleží na sektoru – ve službách až 60%). Hodnota jednoho dobrého manažera, který odchází, 

představuje 1-2 roční platy. Rozvoj jednoho manažera stojí cca 100.000 Kč ročně. Osobní 

náklady, náklady na nábor, adaptaci, trénink a rozvoj, benefity, náklady na řízení výkonu, exit 

management, udržení konkurenční výhody na úrovni zaměstnanců, HR infrastruktura, HR 

administrativa. 

 

Ve „vrcholovém měření“ je jedním z HR ukazatelů Ukazatel vzdělávání a rozvoje.  

HR ukazatelé nejsou odvozovány od strategických cílů společnosti.  

 

Tabulka  č. 3 - Vzdělávání a rozvoj (Háša, 2005) 

 

Ukazatel vzdělávání a rozvoje  
Procento nákladů na trénink v porovnání s 
provozními náklady 

Celkové náklady na trénink/Celkové 
provozní náklady *100 

Procento nákladů na trénink v porovnání s 
osobními náklady 

Celkové náklady na trénink, vzdělávání a 
rozvoj/Celkové osobní náklady *100 

Přínos vzdělávání a rozvoje Tržby/Celkové náklady na trénink *100 
                                                                                                     
 
HR dimenze ukazují 7 významných oblastí, ve kterých je možné propojit strategické 

cíle s HR činnostmi a procesy: 

1. HR strategie 

Propojení HR strategie s firemní strategií, kritickými faktory úspěchu a 

strategickými cíli. 

2. Vzdělávání a rozvoj 

Trénink, coaching, rozvoj managementu a zaměstnanců. 

3. Řízení výkonu 

Odměňování, benefity, motivace, hodnocení výkonu, feedback a coaching, 

pobídky, kariérové plánování, nástroje zvyšující efektivitu HR procesů. 

4. Plánování lidských zdrojů, Talent Management, získávání a rozmisťování 

zaměstnanců: predikce nabídky a poptávky práce, nábor, výběr, adaptace, 

následnictví. 

5. Organizace: Struktura, kultura, řízení znalostí, HR měření, stabilizace, 

zaměstnanecké vztahy, HR PR. 
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6. Change management a HR transformace: HR aspekty strategických rozhodnutí 

(M&A, konsolidace a integrace, outsourcing), utváření firemní kultury, HR 

transformace.  

7. HR služby a HR administrativa: administrace benefitů, mezd, sociální péče, 

BOZP, spokojenost zaměstnanců. 

 

Procesní měření poskytuje informace týkající se efektivity a přidané hodnoty 

jednotlivých HR procesů. Procesní měření v oblasti tréninku a rozvoje musí reflektovat: 

• náklady na trénink jednoho zaměstnance 

• náklady na trénink jednoho manažera 

• počet dní na trénink – celkově 

• podíl nákladů na trénink k celkovým mzdovým nákladům 
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2.   CHARAKTERISTIKA VYBRANÉ ORGANIZACE 

2.1   Historie organizace  

  
Vznik lázní v Darkově je připisován roku 1867, kdy byla zahájena 1. lázeňská sezóna. 

Založení lázní předcházelo vědecké prozkoumání přírodního léčivého zdroje – jodobromové 

vody solanky, kterou již dříve znali místní lidé v podobě léčivé studánky. Postupem času bylo 

zjištěno, že tato vzácná tekutina s vynikajícími účinky, zejména pro léčbu pohybového ústrojí 

a cévního systému, má mořský třetihorní původ a plným právem byla nazvána darem z hlubin 

země. Věhlas lázní se velmi rychle šířil, a tak byla v letech 1895 až 1902 k původním dvěma 

budovám postavena další ubytovací zařízení. Založen byl i lázeňský park se vzácnými 

dřevinami. Další výstavba následovala v roce 1931. Posledním majitelem darkovských lázní 

před rokem 1945 byl hrabě Larisch-Mönnich, pak se staly na dlouhou dobu majetkem státu.  

 

Jelikož je léčivá solanka uložena ve výdutích uhelné pánve, musely lázně čelit vlivům 

důlní činnosti a po určitý čas hrozil darkovským lázním zánik. Proto bylo přistoupeno k 

výstavbě nových objektů v opačné části města Karviná, v části Hranice. Nový areál vzájemně 

propojených budov byl postupně zprovozněn v letech 1976, 1980 a 1989 pod názvem 

Rehabilitační sanatorium. Tento nový komplex svým prostorovým vybavením rozšířil 

možnost léčby, také pro imobilní pacienty, u zcela nových diagnóz, zejména stavu po 

mozkových příhodách, úrazech a operací pohybového ústrojí. Rovněž v Rehabilitačním 

sanatoriu byl založen lázeňský park. Tyto dvě karvinské léčebny (Léčebna Darkov a 

Rehabilitační sanatorium) spravované jako jeden ekonomický celek Státními léčebnými 

lázněmi Darkov, s. p. byly v roce 1994 posíleny na základě nájemního vztahu o Jodová 

sanatoria v Klimkovicích, která byla v porevolučním období dostavěna z prostředků České 

pojišťovny a. s. 

 

K 31. 12. 2000 byl tento nájemní vztah ukončen a od 1. 1. 2001 jsou Jodová sanatoria 

v Klimkovicích provozována již samostatně jiným ekonomickým subjektem. K 1. září 2003 

převedl stát v privatizačním procesu obě karvinské lázeňské léčebny na Lázně Darkov, a.s. 

 

Lázně Darkov jsou tradičním nositelem a propagátorem moderní lázeňské medicíny, 

kde se snoubí odbornost a profesionalita personálu s tradicí jedinečného přírodního léčebného 

zdroje, vyspělou zdravotní technikou a pozitivními prvky humanizace medicíny. To 

 33



dohromady dává komplex, který velmi pozitivně ovlivňuje spokojenost klientů. Společnost 

Lázně Darkov, a.s. je pokračovatelem 140-leté tradice darkovských lázní, jež vděčí za svou 

proslulost především unikátním přírodním léčebným zdrojům, jejichž jedinečnou léčebnou 

mocprověřily již stovky generací jak v daleké, tak i nedávné minulosti. Jedná se o přírodní 

jodobromovou solanku, mořskou vodu třetihorního původu, která se vyznačuje mimořádně 

vysokým obsahem jodu. Ten je dnes považován za jeden z nejúčinnějších prvků pro léčení 

onemocnění cévního a pohybového ústrojí. Základním léčeným principem jodu je jeho 

působení prostřednictvím cév, díky kterému zlepšuje prokrvení a výživu celého organismu. 

Lázně Darkov jsou tvořeny Léčebnou Darkov (1867) a léčebnou Rehabilitační sanatorium 

Karviná (1976).  

 

Vývoj lékařské vědy se však nezastavil a to platí i pro moderní obor současné 

medicíny, jenž je dnes znám pod názvem rehabilitační a fyzikální lékařství a balneologie. 

Právě díky tomuto lékařskému odvětví zaznamenala i lázeňská medicína bouřlivý vývoj, který 

přinesl značný počet nových léčebných postupů a metodik, jež byly velmi rychle 

implementovány do lázeňských léčebných procedur. Darkovské lázně se specializují na léčení 

chorob pohybového ústrojí, nemocí cévních a nervových. Hlavním cílem léčebných postupů 

je především obnova komplexních pohybových funkcí pohybového aparátu. Pro obnovu 

těchto funkcí je nutné nejen zmírnit bolest či otok, ale také rozcvičit ztuhlé klouby, posílit 

svalový aparát, zlepšit či obnovit správné dynamické i statické funkce páteře a zejména pak 

dosáhnout správnou pohybovou koordinaci celého tohoto mimořádně složitého systému. A 

tyto hlavní léčebné cíle není možné naplnit bez moderních postupů rehabilitační medicíny. Do 

zcela nové role se dostává i sám klient – stává se aktivním účastníkem léčebně rehabilitačního 

procesu, který je nejen samotným léčením, ale i moderní edukací. 

 

2.2 Základní charakteristika a profil organizace 
2.2.1 Základní údaje o společnosti 

 

Společnost, kterou jsem si vybrala k analyzování rozvoje lidského potenciálu, vznikla 

22.11. 1995 s názvem Lázně Darkov. Organizace má sídlo v Karviné – Hranicích, na ul. Čsl. 

Armády 2954/2. 1. září 2003 převedl stát v privatizačním procesu obě karvinské lázeňské 

léčebny na Lázně Darkov, a.s. 
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2.3   Současnost organizace 
 

Akciová společnost Lázně Darkov trvale usiluje o udržení a další zkvalitnění 

poskytované lázeňské péče a to jak v oblasti léčebné, tak i ve zkvalitnění ubytování a 

stravovacích služeb, jakož i v možnostech dalšího využití volného času lázeňských hostů. V 

roce 2005 byla dokončena výstavba nového rehabilitačního bazénu v Léčebně Darkov, kdy 

bylo proinvestováno téměř dvacet miliónů Kč z vlastních zdrojů a tři milióny Kč investiční 

dotace ze státního rozpočtu, poskytnutých Ministerstvem pro místní rozvoj ČR 

prostřednictvím Ministerstva financí ČR.  

 

Rok 2006 nelze z hlediska ekonomického považovat za úspěšný. Především změna 

přístupu Ministerstva zdravotnictví ČR k lázeňské péči způsobila značný pokles počtu klientů 

zdravotních pojišťoven. Tento trend se v průběhu roku 2006 nepodařil zastavit. Hlavním 

úkolem naší obchodní politiky pro nastávající období je zastavení tohoto negativního 

trendu a přitom získávat naší kvalitní péčí nové klienty mimo systém veřejného zdravotního 

pojištění, a to jak z tuzemska, tak i ze zahraničí, především z arabských zemí a Ruské 

federace. Ke splnění tohoto úkolu se lázně mimo jiné také otevřely široké veřejnosti – bylo 

vybudováno nové Centrum regenerace. Toto nové špičkové zdravotní pracoviště slavnostně 

otevřel na konci března 2006 prezident České republiky, pan Václav Klaus. Nové centrum 

poskytuje celou paletu procedur, jednodenní i víkendové pobyty. Dnes, již po ročním 

provozu, můžeme konstatovat, že o služby Centra regenerace je z řad veřejnosti značný 

zájem.  

 

2.4   Budoucnost organizace 

 
Rok 2007, ve kterém Léčebna Darkov oslavila své jubileum – 140 let, byl rokem 

převratných investic. Začátkem roku byly zahájeny rozsáhlé práce na obnově lázeňských 

provozů. Předpokladem bylo, že celková částka, která bude vynaložena, přesáhne 90 mil. Kč. 

Opravy a modernizace se týkaly jak léčebných provozů (tj. celková oprava bazénové vany RS 

a vybudování světa vitality v RS a Centra regenerace v Léčebně Darkov), ubytovacích kapacit 

(celková oprava pokojů 6.n.p. objektu „A“ RS a rekonstrukce 10.-12. n.p. objektu „B“ RS a 

2.-3. n.p. objektu Sanatorium I. Léčebny Darkov, spojené s úpravou lůžkových kapacit), tak 

také technického zázemí (změna systému tepelného hospodářství v Léčebně Darkov). Tím 
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vedení Lázní Darkov, a.s. věřilo, že pobyt v omlazených lázních bude dobrou a zúročenou 

investicí klientů. Jejich spokojenost s nabízenými službami mělo na srdci vedení společnosti, 

jakož i každý zaměstnanec. 

 

2.5   Charakteristika zdravotnického zařízení 
2.5.1   Hlavní specifika léčeben  

 

Vznik lázní Darkov se datuje rokem 1867, kdy se začalo využívat přírodního léčivého 

zdroje - jodobromové solanky. Výzkumy prokázaly třetihorní původ mořské vody v hloubce 

600 - 1200 m, vyskytující se v severomoravské uhelné pánvi. Mimořádné léčebné účinky 

jodobromové vody v kombinaci s komplexní rehabilitací tvoří základ lázeňských služeb v 

obou léčebnách, kterými lázně Darkov disponují. přírodní léčivý zdroj přírodní silně 

mineralizovaná chloridosodná jodobromová minerální voda se zvýšeným obsahem léčebna 

Darkov. 

 

2.5.2 Hlavními předměty podnikání jsou obory:  

 

fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace, všeobecné lékařství – ordinace 

praktického lékaře pro dospělé; odborný dohled nad využíváním a ochranou přírodních 

léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod - balneotechnik. Dle rozhodnutí o změně 

registrace Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

č.j.: SZ/14310/04Hp je registrovaný druh a rozsah poskytované péče následující: Komplexní 

lázeňská péče ústavní, ambulantní zdravotní péče v oboru rehabilitační a fyzikální medicína, 

praktické lékařství pro dospělé. Uvedená formální změna nebyla doposud zapsána v 

obchodním rejstříku.  

 

2.5.3   Ostatní (doplňkové) činnosti:  

 

- ubytovací služby;  

- hostinská činnost;  

- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží uvedeného v  

přílohách 1- 3 zák. 455/1991 Sb.);  

- silniční motorová doprava osobní;  
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- směnárenská činnost;  

- provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování;  

- činnost účetních poradců, vedení účetnictví;  

- pekařství, cukrářství;  

- praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží;  

- poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví;  

- pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě;  

- zprostředkování služeb;  

- kopírovací práce;  

- pronájem a půjčování věcí movitých;  

- provozování cestovní agentury.  

 

2.5.4   V roce 2007 byly do obchodního rejstříku zapsány další podnikatelské činnosti: 

  

- provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a  

      rekondici (vznik živnostenského oprávnění 24. 7. 2006)  

- provozování solárií (vznik živnostenského oprávnění 29. 11. 2006)  

- sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče (oznámeno     

   KÚ MS kraje, platnost od 1. 2. 2007)  
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3.    ANALÝZA ROZVOJE LIDSKÉHO POTENCIÁLU  

       ORGANIZACE 
3.1   Popis organizační struktury podniku v roce 2006 

3.1.1   Organizační strukturu podniku tvořila hospodářská střediska, která  

            představovala:  

 

jednotlivé léčebny:  - léčebna Darkov  

                                             - léčebna Rehabilitační sanatorium  

                                             - ostatní hospodářská střediska:  

                                             - technické provozy  

                                             - ředitelství 

 

Graf č. 2 - Porovnávací graf počtu zaměstnanců v posledních letech  

                  (tabulka č. 1 v Příloze č. 2) 
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 Graf č. 2 vychází z prostudovaných dostupných dokumentů o počtu zaměstnanců 

v posledních letech a znázorňuje jejich porovnání. 

 

 V roce 2005 měla organizace celkem 553 zaměstnanců ve všech provozech 

zdravotnického zařízení, tedy zdravotnických pracovníků, ale rovněž všech ostatních 

zaměstnanců, kteří se na chodu celého lázeňského zařízení podílejí. V roce 2006, především 
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změna přístupu Ministerstva zdravotnictví ČR k lázeňské péči, způsobila značný pokles počtu 

klientů zdravotních pojišťoven, což přímo vyvolalo nutnost snížit i celkový počet 

zaměstnanců společnosti. Tento trend se v průběhu roku 2006 nepodařil zastavit a celkový 

počet zaměstnanců poklesl až na 519. Vlivem bohatých investic, které byly vloženy do 

rekonstrukce, modernizace a restrukturalizace poskytování lázeňských a rekondičních služeb, 

se nastartovala i ekonomika společnosti, která opět přispěla ke změně celkového počtu 

zaměstnanců pro rok 2007 na konečných 544. Díky širokému investičnímu projektu vznikla 

širší nabídka lázeňských a rekondičních služeb a zlepšující se ekonomika společnosti dala 

impuls i požadavkům na nové, kvalitní zaměstnance. Celkový počet zaměstnanců se tedy opět 

těší vzrůstající tendenci. 

  

Graf č. 3 - Rozdělení zaměstnanců podle profesního zařazení v roce 2005: 

                  (tabulka č. 1 v Příloze č. 2) 
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Graf č. 4 - Rozdělení zaměstnanců podle profesního zařazení v roce 2006:  

                  (tabulka č. 1 v Příloze č. 2) 
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Graf č. 5 - Rozdělení zaměstnanců podle profesního zařazení v roce 2007: 

                  (tabulka č. 1 v Příloze č. 2) 
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Graf č. 3, graf č. 4, graf č. 5 jsou grafy rozdělení zaměstnanců společnosti podle 

profesního zařazení do jednotlivých provozů v jednotlivých letech 2005, 2006, 2007 pro 

porovnání. 

 

Z jednotlivých grafů můžeme vyčíst, že na vedení společnosti se v posledních letech 

podílí 1% řídících pracovníků, managerů a to přesto, že od roku 2005 do roku 2007 došlo 

k několika změnám, v roce 2005 bylo ve vedení společnosti 5 řídících pracovníků, v roce 

2006 se manageři rozrostli na 6 a v roce 2007 měla společnost 7 řídících pracovníků. 

Jednotlivá hospodářská střediska se člení na hospodářská podstřediska. Pro efektivní řízení 

nákladů společnosti jsou jednotlivé lázeňské provozy rozděleny do kompetencí odborných 

ředitelů: do kompetence lékařského ředitele spadají zdravotní provozy; do kompetence 

ekonomického ředitele spadá správní režie a sklad MTZ; do kompetence provozně-

technického ředitele spadají stravovací a ubytovací provozy, správa a údržba budov a 

venkovních prostranství a vnitropodnikové služby (autodoprava, centrální údržba); do 

kompetence obchodního ředitele spadají přijímací a ubytovací služby, recepce, kulturní 

činnost a nákup a prodej; do kompetence vedoucího informačních technologií spadají 

informační technologie. kalciového, hořečnatého a barnatého iontu, studená, 

hypertonická. Od 1. února 2006 byl provozně-technický ředitel jmenován do nové funkce 

ředitele pro strategii a vnější vztahy. Tato nová funkce je přímo podřízena generálnímu 

řediteli. Kompetence a úseky řízení neobsazené funkce provozně-technického ředitele převzal 

správce léčeben. V listopadu 2006 došlo ke změně v osobě lékařského ředitele. V prosinci 

roku 2006 byla ustanovena nová řídící funkce – výkonný ředitel. Tato nová funkce je 
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rovněž přímo podřízena generálnímu řediteli. 1.1. 2008 se stal stávající generální ředitel 

předsedou představenstva Lázně Darkov, a.s.  

 

Dále nejvyšší zastoupení nad 50% všech zaměstnanců mají dělníci a provozní 

pracovníci, kteří se starají o přímý provoz zařízení, tedy od oddělení údržby, přes pokojské, 

uklízečky až po pracovníky provozoven, tedy kuchaře, číšníky a další. 

 

Okolo 35% zaměstnanců patří podíl zdravotnickému personálu, do tohoto podílu 

spadají lékaři, sestry starající se o pacienty v ubytovacích zařízeních, ale rovněž na všech 

provozech lázní, fyzioterapeuti, maséři a ostatní pomocný zdravotnický personál. 

 

Přibližně 10% patří zastoupení technicko – hospodářských pracovníků, mezi něž patří 

IT pracovníci, pracovníci finančního a personálního oddělení, atd. 

 

V porovnání mezi roky 2005, 2006 a 2007 neshlížíme žádné větší rozdíly, je tedy 

vidět, že struktura zaměstnanců doznala v organizaci již své podoby, což je velkou výhodou 

pro stabilitu a efektivitu podniku.    

 

Graf č. 6 – Rozdělení zaměstnanců podle vzdělání (tabulka č. 2 v Příloze č. 2) 
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 Graf č. 6 znázorňuje porovnání zaměstnanců podle dosaženého vzdělání, porovnání 

bylo možné dle dostupných dokumentů z uplynulých let 2004, 2005, 2006. 
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 Z porovnávacího grafu je patrno, že má vzrůstající tendenci vzdělanosti zaměstnanců, 

roste poměr vysokoškolského, vyššího odborného a středoškolského vzdělání zaměstnanců a 

snižuje se stav zaměstnanců se středním a základním vzděláním. Vedení společnosti se 

zaměřilo na výběr kvalitních pracovníků do všech týmů organizace, klade důraz na vzdělanost 

a vysokou profesní kvalifikaci.   

 

3.2   Cíle a strategie rozvoje Lázní Darkov 
3.2.1   Oblast léčebné péče, plány na rok 2007 

 

• Trvalá péče o vlastní přírodní léčivý zdroj, jodobromovou minerální vodu, 

zajištění jeho kvality a dostatečného množství pro léčebné využití.  

• Trvalý růst odborné úrovně poskytovaných léčebných služeb s posilováním 

podílu vysoce specializované rehabilitace v léčebnách podniku.  

• Zvyšování podílu náročných zahraničních klientů, předmětem jejichž zájmu jsou 

vysoce nadstandardní služby, zkvalitňování léčebné i ubytovací části se zaměřením 

na těžce mobilní klientelu.  

• Posilování permanentního zájmu klientů tuzemských zdravotních pojišťoven o 

komplexní i příspěvkové léčebné pobyty v léčebnách lázní Darkov. poskytované 

ve špičkové kvalitě. 

• Zvyšování kvalifikace zdravotnických pracovníků včetně prezentace 

dosažených výsledků léčebné činnosti na odborných akcích. Organizování 

odborných seminářů.  (graf  č. 7) 

• Aktivní účast na tvorbě nového indikačního seznamu. Otevření lázní široké 

veřejnosti (volný prodej procedur a programů). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 42



Graf č. 7 - Srovnávací graf investic do vzdělávání zaměstnanců v letech 2006 a 2007 

                  (tabulka č. 3 v Příloze č. 2) 
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 Graf č. 7 přibližuje stav investic, které společnost vložila do vzdělávání svých 

zaměstnanců v letech 2006 a 2007.    

 

 Vedení společnosti Lázně Darkov si dává každoročně vzdělávání svých zaměstnanců 

mezi své podstatné cíle. Společnost každoročně vynakládá značné finanční prostředky na 

vzdělávací programy, odborné kurzy a školící akce pro své zaměstnance. Nejpodstatnější část, 

okolo poloviny veškerých vynaložených investic, tvoří kurzy pro zdravotnické pracovníky, 

tam získává zdravotnický personál znalosti a dovednosti hlavně nových metod péče o zdraví 

pacientů a jazykové kurzy, tím je zajištěn trvalý růst odborné úrovně poskytovaných 

léčebných služeb s posilováním podílu vysoce specializované rehabilitace v léčebnách 

podniku pro širokou klientelu a to včetně mezinárodní. 

 

3.2.2   Oblast ostatních poskytovaných služeb  

 

o Průběžně usilovat o špičkovou kvalitu dalších poskytovaných služeb klientům lázní, tj. 

především ubytovacích a gastronomických, jejichž rozsah a kvalita může přímo 

ovlivnit nejen dosahované léčebné výsledky, ale především trvalý zájem klientů o 

opakované pobyty v našich léčebnách.  

o Průběžně zajišťovat komplexnost systému doplňkových služeb, a to především s 

ohledem na závažný charakter zdravotního postižení většiny klientů lázní.  
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3.2.3   Oblast investiční politiky  

 

Smyslem „investičního roku 2007“ (předpokládaný finanční objem přes 90 mil. Kč) je 

celková obnova lázeňských provozů jejíž cílem je spokojenost klientů vedoucí k posílení 

pozic lázní Darkov na trhu lázeňských služeb. Mezi plánované investice patří: Rekonstrukce 

saunacentra a vybudování kryokomory (Svět vitality) v objektu rehabilitačního bazénu v RS, 

které umožní rozšíření poskytovaných lázeňských a rehabilitačních procedur včetně wellness 

- relaxačních arekreačních služeb. Komplexní oprava bazénové haly a sociálního zařízení 

rehabilitačního bazénu. V oblasti energetického hospodářství je plánována realizace změny 

tepelného hospodářství v Léčebně Darkov, předpokládající přechod z nehospodárného 

parního systému na teplovodní. V ubytovacích kapacitách je uskutečňována celková oprava 

pokojů 6.n.p. objektu „A“ Rehabilitačního sanatoria a rekonstrukce 10.-12. n.p. objektu „B“ 

Rehabilitačního sanatoria a 2.-3. n.p. objektu Sanatorium I. Léčebny Darkov, spojené s 

úpravou lůžkových kapacit pro imobilní pacienty. Vybudování Centra regenerace v Léčebně 

Darkov.  

 

3.2.4   Oblast ekonomické a obchodní politiky  

 

o Důsledně dbát o využívání lůžkového fondu. Aktivní obchodní politikou pružně 

reagovat na požadavky jak tuzemského, tak zahraničního trhu. 

o Odhalovat a využívat rezervy v oblasti nákladů včetně zdokonalování dodavatelsko-

odběratelských vztahů.  

o Dbát o efektivní využívání lidských zdrojů, systémem odměňování usilovat o 

osobní zodpovědnost za vykonanou práci. Zajišťovat soustavné prohlubování 

kvalifikace zaměstnanců. Růst mezd zajistit růstem produktivity práce.  

o Pokračovat v systému penzijního připojištění, zajistit zdroje ke krytí poskytování 

tohoto příspěvku zaměstnancům v roce 2006 ve výši 2 % vyměřovacího základu.  

o Řádnou správou finančních toků udržet solventnost podniku.  

o Využívat controllingu jako nástroje řízení a koordinace plánování, provádět kontrolu 

informační datové základny.  

o V oblasti financí aktivně využívat bankovních produktů a efektivně řídit finanční toky.  

o Aktivní obchodní politikou, zejména vůči zahraniční klientele (především arabská a 

ruská klientela), zajistit trvalý růst výnosů.  

o Zajistit důslednou evidenci, kontrolu pohledávek a jejich vymáhání po lhůtě splatnosti. 

 44



3.3   Systém hodnocení a odměňování 

 
Jak je výše uvedeno, systém hodnocení může být pro všechny zainteresované strany 

stimulací k dalšímu rozvoji. Důležitou roli však hrají ti, kteří systém hodnocení vytváří, 

implementují do praxe a systematicky realizují. 

 

Konstruktivní hodnocení pomáhá zaměstnavateli zjišťovat, jak zaměstnanec plní své 

pracovní povinnosti, zda jeho schopnosti a dovednosti odpovídají nárokům kladeným na 

danou pozici, jeho chování v pracovním kolektivu i vůči klientům. Současně zaměstnavateli a 

zaměstnanci umožňuje diskutovat výsledky práce a společně hledat cesty k případnému 

zlepšení pracovního výkonu zaměstnance, k jeho účinnější motivaci, tak aby odváděl lepší 

pracovní výsledky. Na základě výsledků hodnocení lze stanovit důležitá personální opatření – 

plánování rozvoje zaměstnanců, sestavení kariérového plánu, výběr zaměstnanců apod.  

Efektivní systém hodnocení je jen takový, který zohledňuje konkrétní a specifické podmínky 

dané organizace. Pro praxi to znamená důležitý poznatek: existují obecná pravidla, zásady, 

doporučení i ověřené systémy. Tyto základní podmínky pro implementaci systému hodnocení 

je nezbytné doplnit o osobní vklad všech zúčastněných stran – tedy management, personální 

útvar, vedoucích pracovníků všech úrovní i zaměstnanců. Je potřeba definovat nejen společné 

cíle, ale zejména způsob jejich naplnění formou konkrétních pracovních úkolů v rámci 

organizace, úseků, jednotlivých profesí i jednotlivců. Na základě stanovení úkolů se definují 

nástroje měření i způsob vyhodnocení včetně časových period. 

 

Efektivní hodnocení umožňuje: 

- silný motivační nástroj 

- způsob spravedlivého odměňování 

- prohloubení vzájemné komunikace a minimalizace případných neshod (konfliktů) 

- zvýšení úrovně péče o zaměstnance na straně jedné a zkvalitnění služeb na straně 

druhé. 

 

Hodnocení můžeme zaměřit buď na výsledky práce, nebo na sociální a pracovní 

chování pracovníka. V případě zaměření na výsledky práce se hodnotí množství a kvalita 
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odvedené práce, v případě zaměření na chování se hodnotí charakteristiky typu iniciativa, 

odbornost, ochota, snaha o spolupráci, vstřícnost, schopnost jednat s lidmi… 

Jak je patrné, výsledky práce jsou většinou dobře zjistitelné a měřitelné. Měřitelnost 

charakteristik chování jedince je obtížnější, zejména v nárocích na objektivní měřitelnost. 

Zvyšuje se zde význam stanovení kritérií pro hodnocení a nároky na objektivitu hodnotitele. 

Existuje několik metod, kterými lze objektivizovat posuzování „měkkých“ dovedností 

zaměstnanců. Jejich aplikace je závislá na konkrétní situaci a pracovat s nimi je otázkou 

erudovaných hodnotitelů, kteří jsou v problematice hodnocení vzdělaní. 

Ve většině případů se doporučuje, aby hodnocení realizoval přímý nadřízený, který je 

v bezprostředním kontaktu s hodnoceným pracovníkem a obě strany jsou tak na celém 

procesu nejvíce zainteresovány. Hodnocení však může také realizovat externí hodnotitel, 

klient, podřízený nebo tým. Často diskutovanou otázkou zůstává, kdo, kdy a jakým způsobem 

bude zaznamenávat hodnocení v průběhu časového období stejně jako provede hodnotící 

pohovor. Tato pravidla by měla být nastavena na začátku. 

Samotné slovo hodnocení ve většině z nás nevyvolá pozitivní naladění. Většinou je 

spojeno se zkušenostmi našeho školského systému a možná vysvědčením... Obrana vůči 

hodnocení je často oboustranná. Zaměstnanci mají obavy o způsob, jakým jsou hodnoceni, 

jeho výsledky a „spravedlnost“ vůči nim. Hodnotitelé se obávají subjektivních soudů, reakcí 

druhé strany, pocitu, že budou vnímání jako nespravedliví nadřízení, kontroloři... Přirozené 

jsou i obavy o zachování či prohloubení dobrých vztahů v týmu. Tyto obavy vymizí za 

předpokladu, že hodnocení bude pojato jako konstruktivní zpětná vazba, možnost výměny 

vzájemných informací, výzva k dalšímu rozvoji. Hodnotící rozhovor umožňuje pochopit 

zaměstnanci jeho „silné“ stránky, ale také ty, které je potřeba zdokonalit. Rozhovor tyto 

oblasti nejenom rozkrývá, ale především přináší konkrétní opatření k jejich rozvoji. Obě 

strany tak mohou komunikovat otevřeně, věcně, bez vypjatých emocí.           

3.4   Finanční zabezpečení vzdělávacích aktivit 

Před zahájením vzdělávacích aktivit je třeba zajistit nutné finanční zdroje. Vzdělávání 

v tomto směru handicapují následující faktory: 

- nezřetelné výsledky 

- dlouhodobý efekt 
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- neschopnost argumentovat důležitost vzdělávání 

- vnitřní „nekonkurenceschopnost“ vzdělávání 

 

Právě pro výše uvedené důvody, je velmi těžké prosadit nárůst finanční investice, 

která je pro finanční oddělení méně významná než pro obchodní oddělení. O výši rozpočtu 

rozhodují přímo: TOP management a vedení finančních útvarů. Nepřímo pak koneční 

konzumenti, to jsou zaměstnanci (pro které znamená vzdělávání změnu) a manažeři (kteří 

potřebují pro svůj úspěch výsledky obchodníků). Důležitým úkolem pro prosazovatele 

investice do vzdělávání je správně komunikovat a marketovat směrem k finančnímu a TOP 

managementu. Je možné také argumentovat prioritami orientovanými na business a tlakem na 

kvalitu. Orientace na business znamená, že vzdělávání bude přímo zacílené na dovednosti 

přímo uplatnitelné při práci a propojení vzdělávání s obchodními výsledky. Tlak na kvalitu 

znamená, že se budeme snažit předložit změřené výsledky vzdělávacích akcí, budeme 

argumentovat konkurenceschopností a spokojeností zákazníků. Při neúspěchu a získání 

nižších finančních zdrojů je možné využít alternativní řešení vzdělávání. Můžeme tak využít 

metodu e-Learningu, více využít interní zdroje, zkrátka upravit tradiční formy vzdělávání.  

 

 
Graf č. 8 - Rozšiřování e – Learningu  (<http://www.omnitech.cz>, 2006) 
 

 

 

Graf č. 8 dokumentuje podíl jednotlivých druhů vzdělávání na vzdělávacím procesu v USA.
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Dnešní doba, charakteristická rychle se měnícím obchodním a technologickým 

prostředím, klade pochopitelně neustále nové a nové nároky na všechny pracovníky každé 

organizace a firmy. V konkurenci uspěje jen takový podnik, který kromě dalších 

konkurenčních výhod získává i výhodu vzdělaných a neustále se zdokonalujících pracovníků 

na všech stupních. Je ale samozřejmé, že čas a náklady vynaložené na vzdělávání se musejí 

odrazit odpovídajícím způsobem ve výsledcích.  

E-Learning je momentálně velmi diskutovaným a perspektivním způsobem 

vzdělávání. Výhody jsou pochopitelné – převažují finanční, jako je úspora za dopravu, 

ubytování a další cestovní výdaje, dále úspory za pronájem školících místností, za lektora, tisk 

materiálů, apod. 

 

Druhou oblastí výhod je časové zvýhodnění. Úspora času na dopravu a času na 

organizaci školení, možnost volby vhodného času pro vzdělávání a jistě si každý představí 

další, které vzdělávání po internetu přináší. 

 

V dnešní době je možné využít elektronické vzdělávání a odborný servis spojený 

s implementací e-Learningu do prostředí firmy, vývoj kurzů na míru, služby virtuální třídy 

apod.  

 

3.5  Použité metody analýzy 
 

K analýze a zjištění úrovně rozvoje lidského potenciálu ve společnosti Lázně Darkov, 

a.s., jsem využila následujících metod: 

 

1. Studium a práce s dostupnými podnikovými dokumenty 

Při přípravě práce mi byly personálním oddělením, finančním oddělením i 

managementem veškeré dostupné informace a dokumenty k prostudování, byla mi 

dána možnost nahlížet do firemních záznamů o školících kurzech, záznamů o 

absolvování školení a kurzů jednotlivých zaměstnanců a byla mi rovněž poskytnuta 

možnost prohlídky celé společnosti. 
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2. Rozhovory 

Rozhovory s vedoucí finančního oddělení, hlavně s paní Jiřinou Jochymkovou, a 

ostatními zaměstnanci finančního oddělení, také informace vedoucí personálního 

oddělení pro mne byly velmi užitečné v získání celkového pohledu na organizaci, 

nových poznatků, globálně o celém dění firmy i konkrétně o vzdělávání zaměstnanců. 

Na základě rozhovorů a poskytnutých informací jsem mohla analyzovat dění 

v organizaci a postupně vypracovat svou práci až do konečné podoby. (Příloha č. 3) 

 

3. 6  Shrnutí analytických poznatků 
 

 Z analýzy vyplývá, že organizace Lázně Darkov, a.s. velmi dbá a vydává značné 

prostředky do vzdělávacích kurzů svých zaměstnanců a vyvinutý systém vzdělávání je velmi 

efektivní. Na základě svých poznatků jsem dospěla k závěru, že společnost má propracovaný 

kvalitní systém vzdělávání zaměstnanců, který se ukázal jako efektivní a produktivní a rozvoj 

lidského potenciálu je zde na velmi dobré úrovni. 

 

 Z informací podaných zaměstnanci společnosti Lázně Darkov, a.s., a  z dostupných 

dokumentů jsem se dověděla, že vedení společnosti klade vysoký důraz na přijímání 

kvalitních zaměstnanců a dále pak vkládá do dalšího vzdělávání svých zaměstnanců nemalé 

finanční prostředky. Proto vkládá do vzdělávání nejen interní zdroje, ale hlavně externí 

zdroje, nejvíce formou využití programů vzdělávacích institucí, především na kurzy cizích 

jazyků a odborné kurzy pro zvyšování kvalifikace zdravotnických pracovníků, technických 

pracovníků, pracovníků personálního a finančního oddělení, školení řidičů, apod. Organizace 

a nadřízené osoby požadují výsledek práce od vzdělávacích institucí. Vzdělávání považuje za 

získanou výhodu zaměstnance, ale rovněž celé organizace, neboť vzdělávání přispívá ke 

zlepšení pracovních výkonů, rozšiřování pracovišť a pracovních okruhů a projeví se jako 

značná konkurenční výhoda a také zisk pro společnost, nejen náklad vložený do vzdělávání. 

Organizace požaduje aplikování a využití znalostí a dovedností získaných při vzdělávání, 

proto poskytuje zaměstnancům řadu příležitostí ve vzdělávacích programech.  

 

 Zaměstnanci vnímají možnosti dalšího vzdělávání velmi pozitivně, vnímají vzdělávání 

jako zvyšování své odborné kvalifikace, uplatňují nově získané informace, znalosti a 

dovednosti při výkonu své práce. I když další vzdělávání mnohdy nevede ke zvyšování 
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finančního ohodnocení, vnímají je zaměstnanci pozitivně, neboť je mohou často využít i 

v osobním životě, jako např. jazykové kurzy, nebo v dalším profesním životě, jako odborné 

kurzy. 

 

 Vedení společnosti si každý rok dává za cíl další vzdělávání zaměstnanců a to 

především proto, aby vytvořili kvalitní tým pracovníků a tím si společnost udržela co 

nejkvalitnější nabídku služeb na trhu lázeňství a zdravotnických a rekondičních služeb. 
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4.   NÁVRHY A DOPORUČENÍ PRO ORGANIZACI 
 

 Cílem mé bakalářské práce bylo analyzovat současný systém vzdělávání zaměstnanců 

ve společnosti Lázně Darkov, a.s., se sídlem v Karviné. Znalosti, jako hlavní nástroj rozvoje 

lidského potenciálu organizace, schopnosti a dovednosti, motivace a loajalita zaměstnanců 

dohromady vytváří lidský potenciál. Má – li být společnost konkurence schopná a úspěšná i 

v budoucnu, musí především zajistit další rozvoj tohoto lidského potenciálu.  

 

 Na základě provedené analýzy lze doporučit několik následujících návrhů pro praxi. 

Část těchto řešení se týká aktuálních problémů v oblasti řízení lidského potenciálu. Kvalita i 

počet vzdělávacích akcí soužících k rozvoji lidského potenciálu je ve společnosti Lázně 

Darkov, a.s., na vysoké úrovni, přesto navrhuji některá doporučení: 

 

o Doporučuji zvýšit informovanost zaměstnanců o jednotlivých vzdělávacích 

programech, popřípadě by bylo možné vytvořit dotazníkovou formu pro zaměstnance 

s využitím informací o tématech, způsobu a formě vzdělávání. V dotaznících mohou 

zaměstnanci projevit zájem o konkrétní kurzy či tématické okruhy školení a kurzů a 

tím podat návrhy a podněty k zamyšlení při tvorbě školícího programu společnosti. 

Velmi efektivní metodou se jeví právě ono zapojení zaměstnanců do tvorby 

vzdělávacích programů, neboť zaměstnanec podává návrhy kurzů, příp. školících akcí 

konkrétně s vědomím, že právě tento konkrétní kurz je pro něj užitečný, což se stává 

zároveň motivačním prvkem pro zaměstnance. 

 

o Navrhuji zvýšení počtu vzdělávacích akcí v cizím prostředí jiných států, kde by si 

zaměstnanci zdokonalili své jazykové znalosti a mohli by získat zkušenosti od 

zahraničních pracovníků. Vynaložené náklady se postupem času vrátí v motivovanosti 

a lepší efektivnosti práce zaměstnanců. Motivace zaměstnanců je o to vyšší, že 

jazykové znalosti může každý zaměstnanec využít rovněž pro soukromé účely a 

motivační je pro každého pracovníka je rovněž získání informací, znalostí a 

dovedností pobytem v prostředí obdobné firmy v zahraničí.  A konečně pobyt 

v zahraničí firmě je již samotnou vysokou motivací.  
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o Dále navrhuji motivaci zaměstnanců ke vzdělávání formou finančního ohodnocení, 

které by mohly vést ke zvyšování kvalifikace, ke zkvalitnění pracovních týmů celé 

společnosti. Finanční ohodnocení by zajistilo neustálou motivaci zaměstnanců pro 

jejich další vzdělávání, získávání nových znalostí a dovedností. Na různé typy 

vzdělávání je nutno vzdělávajícímu se ponechat různé časové období ke vstřebání 

nových informací a znalostí, také je nutné ponechat vzdělávajícímu se pracovníkovi 

nějakou dobu na implementaci získaných znalostí a dovedností do praxe a po tomto 

procesu by mělo následovat určité hodnocení efektivnosti. Po zvládnutí celého procesu 

a pokud hodnocením zjistíme efektivní přínos pro firmu, bylo by vhodné pracovníka 

odměnit za kvalitně zvládnutý úkol finančním ohodnocením. O to více a v kratším 

období se zaměstnanec o efektivitu získaných dovedností vynasnaží 

 

o V neposlední řadě doporučuji využití nových, efektivních metod vzdělávání, což je 

hlavně systém alternativního vzdělávání moderními vzdělávacími metodami, jako jsou 

např. kurzy na CD – ROM pro samostudium, vytvoření intranetového vzdělávacího 

programu, internetové vzdělávání, e - Learning. Díváme-li se na e-Learning jako na 

efektivní využívání informačních technologií ve vzdělávání, jedná se pak vlastně o 

nové možnosti, které můžeme ve vzdělávání využít. Klasické vzdělávání pod vedením 

lektorů existuje již do počátku historie a pro určité oblasti bude nazastupitelné patrně i 

v budoucnosti. Vzdělávání pouze pomocí lektorů má však i řadu nedostatků 

naznačených na předchozích stránkách. e-Learning se snaží eliminovat tyto nedostatky 

a je tak optimálním řešením pro komplexní vzdělávání. Jen vhodným sloučením 

klasických přístupů a e-Learning lze ze vzdělávání udělat poutavý, adresný, 

individuelní a interaktivní proces integrovaný do každodenního života. I pro oblasti, 

kde je osobní kontakt s lektorem považován za nezastupitelný, lze například 

„předškolit“ elektronicky studenty. Ti pak na školení s lektorem přicházejí již s řadou 

informací a dotazů, lektor se může věnovat pouze zajímavým či obtížným částem 

látky a lze tak významně zkrátit dobu školení. 
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Závěr 

 
 V bakalářské práci se zabývám rozvojem lidského potenciálu organizace ve 

společnosti Lázně Darkov, a.s., se sídlem v Karviné především pro oblast vzdělávání 

zaměstnanců. Cílem mé práce bylo na základě analyzovaných šetření systému vzdělávání a 

rozvoje zjistit úroveň a efektivitu vzdělávání a navrhnout způsoby dalších možných, 

efektivních vzdělávacích akcí. 

 

 Práci jsem rozdělila na několik částí, teoretickou, praktickou, shrnutí a doporučení. 

Teoretická část nabízí teoretické přístupy k učení se, vzdělávání a rozvoji lidského potenciálu. 

Možnosti, metody, teorie učení a vzdělávání, včetně motivace a motivačních prvků ke 

vzdělávání. Praktickou část jsem již více specifikovala na vzdělávání v organizacích, tyto 

znalosti jsem aplikovala i v analyzované společnosti Lázně Darkov, a.s., kterou jsem 

v praktické části podrobně charakterizovala a následně analyzovala systém, možnosti a 

požadavky dalšího vzdělávání zaměstnanců. Analýzu jsem prováděla především z dostupných 

dokumentů společnosti a z poskytnutých informací od zaměstnanců společnosti. Teoretické 

přístupy mi posloužily při analyzování v části praktické. Při spolupráci se zaměstnanci 

společnosti Lázně Darkov, a.s., a z jejich poskytnutých informací, rovněž z dostupných 

dokumentů lze usoudit, že společnost se stále rozvíjí, rozšiřuje, rekonstruuje, renovuje svá 

pracoviště, investuje do nových projektů a to včetně vzdělávání zaměstnanců, kteří musí být 

pro nová, hlavně lázeňsko – zdravotnická oddělení, rozšířená o nové typy lázeňských a 

rekondičních služeb, zaškolováni, účastní se nejen jazykových kurzů, pro co nejširší možnost 

poskytování lázeňských a rekondičních služeb zahraniční klientele ze Západní, ale i Východní 

Evropy, ale rovněž kurzů nových lázeňských a rekondičních technik, jako jsou např. různé 

techniky masáží (sportovní, reflexní, měkké techniky, aromatické, lávovými kameny, 

baňkování), cvičební techniky, cvičební techniky s nářadím či v bazéně (vodní aerobic), ale 

také obsluhování nových přístrojů využívaných pro elektroléčebné procedury, apod. 

Společnost Lázně Darkov má problematiku dalšího vzdělávání zaměstnanců zvládnutou na 

velmi dobré úrovni. 

 

 Na základě analýzy v praktické části své práce jsem v závěru vypracovala shrnutí a 

doporučení pro nějaké další možné metody vzdělávání, které by dále přispěly ke zefektivnění 

celého vzdělávacího systému organizace, mohly by přispět ke spokojenosti zaměstnanců a 
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v neposlední řadě by společnosti přinesl další stupeň kvality zaměstnanců. Nečekám, že tato 

práce přinese jejím čtenářům komplexní návod, jak využít formy či metody dalšího 

vzdělávání zaměstnanců, chtěla bych, aby tato práce přispěla k rozvoji vzdělávání 

v organizacích.  
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Seznam zkratek 
 
HRM -             Human Resouces Management 

 
a.s. -                akciová společnost 
 
RS -                 rehabilitační sanatorium 

 
apod. -            a podobně 
 
str. -                strana 
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