
1 ÚVOD 

 

Vzdelávanie je kľúčovým faktorom k ţivotnému úspechu kaţdého z nás. Spoločnosti sú si 

vedomé, ţe ich úspech zase závisí na profesionálnom výkone kaţdého jednotlivca. Preto sa v 

dnešnom neustále sa meniacom konkurenčnom prostredí vie, ţe ľudský kapitál je naozaj 

dôleţitý pre akýkoľvek podnik, je ţiaduce investovať do získavania, výberu a školenia ľudí 

značné finančné prostriedky. Organizácia môţe byť totiţ iba tak efektívna, ako sú efektívni 

ľudia, ktorí v nej pracujú.  

 

Treba počítať s tým, ţe kvalita ľudského výkonu je premenná závislá na starostlivosti o jej 

rozvoj. Personálni riaditelia, HR manaţéri a špecialisti riešia otázku, ako objektívne hodnotiť 

efektivitu vzdelávania a rozvoja zamestnancov, a ktoré nástroje k tomu vyuţiť. Odporúča sa 

nezanedbávať analýzu vzdelávacích potrieb, motiváciu zamestnancov k vzdelávaniu 

a stanovovanie cieľov vzdelávania. Medzi poţiadavkami systému riadenia akosti na proces 

vzdelávania je hodnotenie jeho efektivity, a tak je aj pre audítorov zaujímavé, ako je táto 

oblasť prakticky zabezpečená.  

  

Potreba záujmu manaţmentu o prácu s ľudským potenciálom je evidentná. Špecifickosť 

ľudských zdrojov, ich vzdelávanie a rozvoj ma zaujali natoľko, ţe som si ako tému pre svoju 

bakalársku prácu vybrala práve túto oblasť. 

 

V prvej kapitole bakalárskej práce sa venujem vzdelávaniu a rozvoju zamestnancov 

z teoretického hľadiska, rozvádzam metódy vzdelávania modernej personalistiky. Druhá 

kapitola je zameraná na charakteristiku vybranej organizácie. Napokon sa zaoberám analýzou 

procesu vzdelávania a rozvoja ľudského potenciálu organizácie, čo je obsiahnuté v tretej 

kapitole. 

 

Cieľom mojej záverečnej práce je zanalyzovať súčasný systém, prístup k vzdelávaniu 

a rozvoji zamestnancov v GE MONEY, Centre zákazníckych sluţieb v Ostrave, kde pracujem 

od apríla 2007. V prípade zistených nedostatkov, sa pokúsiť podať návrhy riešení 

a odporúčaní k ich zlepšeniu. 
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2 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ VZDELÁVANIA A ROZVOJA     

ZAMESTNANCOV 

 

2.1 Pojem a význam ľudských zdrojov, ľudského kapitálu 

 

Zamestnanci, manaţéri, personál sú uţ pokladaní za viac ako len pracovnú silu, sú 

ţivotodarnou silou podnikov. So svojimi tvorivými a pracovnými schopnosťami naberajú na 

dôleţitosti, predstavujú jeden z rozhodujúcich potenciálov na získanie konkurenčnej výhody. 

Vzhľadom na to, zároveň znamenajú ten najcennejší i najdrahší zdroj. 

 

Pod výrazom ľudský zdroj sa chápe istá sila, moc, zdatnosť človeka uplatňujúca sa 

v nejakom procese. Tento zdroj – kapitál je potrebný a vyuţívaný viac-menej pri kaţdej 

činnosti. Navyše človek je nositeľom schopnosti mobilizovať ostatné zdroje a dynamizovať 

celkové organizačné dianie.  

 

Pracovníci – ĽZ - sú vďaka svojej spôsobilosti, svojráznosti a výnimočnosti v porovnaní 

s ostatnými zdrojmi podnikovej činnosti stále viac označovaní za aktívny, najflexibilnejší, 

najdynamickejší a najprispôsobivejší podnikový faktor. Na druhej strane špecifickosť 

ľudského faktoru môţe byť spájaná aj s poznaním toho, ţe ľudia disponujú mnoţstvom 

vlastností, rysov a charakteristík, prejavujú sa určitým správaním a jednaním, čo sa odrazí 

v spoľahlivosti, efektivite a kvalite konkrétnej pracovnej činnosti, rovnako aj vo výskyte 

nepravidelností, opomenutí a chýb. Kvalitu ľudského kapitálu posilňuje riadenie ľudských 

zdrojov na profesionálnej úrovni, pre personálny manaţment je preto dôleţité budovať 

pozitívny vzťah organizácie k zamestnancom. 

 

Pojem ľudský kapitál je popisovaný ako súhrn vrodených a nadobudnutých produktívnych 

schopností, vedomostí, zručností, vlastností, návykov, energie a motivácie jedinca, ktoré 

vnáša do procesu tvorby hodnôt. Tento pojem zastrešuje termín intelektuálny kapitál, ktorý 

je definovaný ako toky a zásoby vedomostí, ktoré sú spoločnosti k dispozícii. Tie sú 

povaţované za nehmotné zdroje súvisiace s ľuďmi a v spojitosti s hmotnými zdrojmi tvoria 

trhovú alebo celkovú hodnotu podniku. Vzájomným pôsobením a ovplyvňovaním si 

zamestnanci rozširujú a prehlbujú svoje vedomosti, tvoria tak spoločenský kapitál, ktorý 

vychádza zo siete vzťahov vo vnútri podniku i mimo neho, predstavuje ďalšiu zloţku 

intelektuálneho kapitálu. Organizačný (štrukturálny) kapitál pozostáva 
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z inštitucionalizovaných vedomostí, ktoré organizácia vlastní a uchováva vo svojich 

databázach a manuáloch.  

 

2.2 Vymedzenie a skladba ľudského potenciálu 

 

Popri výrazu ľudský, intelektuálny a sociálny kapitál sa pouţíva aj pojem sociálny či ľudský 

potenciál organizácie. To, čo je vo firme najhodnotnejšie, je ukryté v ľuďoch, v ich rozume, 

vedomostiach a schopnostiach, cite a vôli. Svoj potenciál - poznatky, schopnosti a skúsenosti, 

všeobecný rozhľad a morálku, rovnako osobné vlastnosti a postoje, môţu, no tieţ nemusia 

cibriť a vyuţívať v záujme podniku i vo svojom vlastnom.  

 

Pracovná spôsobilosť vyjadruje všetky stránky pripravenosti človeka primerane zvládať 

pracovné úlohy v rámci určitého pracovného zaradenia. Takto charakterizovaná spôsobilosť 

predstavuje teda určitý potenciál (súbor moţností) človeka. Sama o sebe však ešte nezaručuje 

výkonový štandard. Potenciál ľudí je dynamickou veličinou schopnou rozvoja (kultivácie),  aj 

degradácie. 

 

Ľudský potenciál ponímame ako sústavu dispozícií a sklonov človeka, jeho celkovú 

schopnosť, moţnosť, spôsobilosť konať, uplatňovať sa vo všetkých svojich primárnych 

sociálno-ekonomických funkciách. Keďţe sa jedná o dispozíciou, predpoklad konať, tak ak sa 

človek rozhodne určitú časť svojho ľudského potenciálu poskytnúť na tvorbu hodnôt pre iný 

subjekt, napríklad organizácii ako zamestnanec, predpoklad sa stáva reálnou skutočnosťou, 

disponuje ním ako vlastník svojho ľudského kapitálu. Z toho plynie, ţe ľudský kapitál je 

súčasťou ľudského potenciálu, jeho javovou podobou, viazanou na funkciu človeka. 

 

Základnými zložkami ľudského potenciálu sú potenciál zdravia, vedomostný a zručnostný 

potenciál, hodnotovo-orientačný potenciál, sociálno-participačný potenciál, individuálny 

integračno-regulačný potenciál, tvorivý potenciál, môţeme k nim pričleniť aj motivačný 

a informačný potenciál. Jednotlivé zloţky spolupôsobia pri kaţdej činnosti človeka. Tvoria 

otvorený systém, pretoţe reagujú na podnety z okolia a toto okolie ovplyvňujú. 
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2.3 Ľudské zdroje ako kritický faktor úspešnosti firiem 

 

Počiatkom osemdesiatych rokov bolo formulovaných sedem hlavných faktorov - „7 S“, 

ktorým sa pri riadení organizácie oplatí vynaloţiť prvoradú pozornosť. 

Kritické činitele úspešnosti firiem: 

 Strategy  (stratégia), Structure  (štruktúra organizácie), Systems (systémy, vrátane 

systémov riadenia) 

 Staff (personál), Skills (schopnosti a spôsobilosti), Shared values (zdieľané hodnoty), 

Style (štýl riadenia) 

Prvé tri S sú povaţované za „tvrdé faktory“, zvyšné štyri S za „mäkké faktory“ riadenia. Tieto 

posledné štyri „mäkké faktory“ sú spojené s ľudskými zdrojmi a ľudským potenciálom 

organizácie (Bláha, Mateiciuc, Kaňáková, 2005). 

 

Hall (1992) vypracoval istú štúdiu vo Veľkej Británii, kde predstavitelia vedúcich riadiacich 

pozícií kvalifikujú povesť podniku, povesť jeho produktov a poznatky jeho personálu ako 

najdôleţitejšie príspevky k úspešnosti organizácie. Institute of Personnel and Development 

(1993) uvádza, ţe prosperita spoločnosti záleţí od spôsobov riadenia ľudí, ktoré podnecujú 

a usmerňujú iniciatívu, kreativitu, zaujatie, rozvahu, dispozície, adaptabilitu, orientáciu na 

podnik, zodpovednosť a odhodlanosť spolupracovať. 

 

2.4 Riadenie ľudských zdrojov   

 

Podľa Bláhu, Mateiciuca, Kaňákovej (2005) sa pod riadením ľudských zdrojov rozumie 

strategicky zamerané a priebeţne koordinované firemné činnosti slúţiace získavaniu 

a udrţovaniu zamestnancov a vytvorenie podmienok pre to, aby podávali čo najvyšší výkon 

a prispievali k dosiahnutiu prevádzkových i rozvojových podnikových cieľov. Určité 

„mantinely“ pre firemnú činnosť, týkajúce sa zamestnancov, predstavujú platné zákony 

a právne predpisy. Ďalším významným druhom princípov, ktorými sa má riadiť jednanie 

zamestnávateľa voči zamestnancom firiem, sú všeobecné etické zásady a princípy 

podnikateľskej a manažérskej etiky.  

 

Riadenie ľudských zdrojov predstavuje najnovšiu koncepciu personálnej práce, ktorá sa vo 

vyspelom zahraničí začala formovať v priebehu 50. a 60. rokov. RĽZ sa stáva jadrom riadenia 
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organizácie, jeho najdôleţitejšou zloţkou a tieţ najdôleţitejšou úlohou manaţérov. Týmto 

novým postavením personálnej práce sa vyjadruje význam človeka, ľudskej pracovnej sily 

ako najdôleţitejšieho výrobného vstupu a motoru činnosti organizácie. Dovršuje sa vývoj 

personálnej práce od administratívnej činnosti k činnosti koncepčnej, skutočne riadiacej 

(Koubek, 2007). 

 

Riadenie ľudských zdrojov zahŕňa oblasti ako je organizácia, zabezpečenie ľudských zdrojov, 

rozvoj ľudských zdrojov, riadenie odmeňovania, zamestnanecké vzťahy, ktoré obsahujú 

mnoho ďalších aktivít a činností, ktoré sú zachytené v obrázku 2.1. 

 

Obr. 2.1 Aktivity riadenia ľudských zdrojov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ARMSTRONG, Řízení lidských zdrojů, 2007, s. 28 
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Systémy ľudských zdrojov 

 

Riadenie ľudských zdrojov - RĽZ funguje prostredníctvom systémov ĽZ, ktoré logickým 

a premysleným spôsobom prepájajú: 

 Filozofie ĽZ popisujúce kľúčové a zastrešujúce hodnoty a základné princípy 

uplatňované v riadení ľudí. 

 Stratégie ĽZ definujúce smer, ktorým chce RĽZ ísť. 

 Politiky ĽZ, čo sú zásady definujúce, ako by mali byť tieto hodnoty, princípy 

a stratégie uplatňované a realizované v jednotlivých oblastiach RĽZ. 

 Procesy v oblasti ĽZ obsahujúce formálne postupy a metódy pouţívané 

k uskutočňovaní strategických plánov a politík ĽZ.  

 Praxe v oblasti ĽZ zahrňujúce neformálne prístupy pouţívané pri riadení ľudí. 

 Programy v oblasti ĽZ umoţňujúce, aby sa stratégia, politika a prax v oblasti ĽZ 

realizovali podľa plánu (Armstrong, 2007). 

 

2.4.1 Úlohy, funkcie a charakteristiky riadenia ľudských zdrojov 

 

Stále viac sa však objavujú názory, ţe riadenie ľudských zdrojov by sa za súčasnej situácie 

malo zamerať na poněkud inak definované hlavné úlohy s inak stanovenými prioritami, neţ je 

tomu doposiaľ. Tento nový prístup prezentujú napr. práce vytvorené American Society for 

Training and Development, v ktorých sa objavuje nasledujúci výčet a poradie hlavných úloh 

RĽZ. 

 Zlepšenie kvality pracovného ţivota. 

 Zvýšenie produktivity. 

 Zvýšenie spokojnosti pracovníkov. 

 Zlepšenie rozvoja pracovníkov ako jedincov i kolektívov. 

 Zvýšenie pripravenosti na zmeny (Koubek, 2007). 

 

Stýblo, Urban, Vysokajová (2007)tvrdia, ţe k novým funkciám manaţmentu spojeným 

s riadením ľudí je treba priradiť predovšetkým štyri manaţérske úlohy. Patrí k nim úloha 

motivovať a inšpirovať zamestnancov (formulovať a komunikovať presvedčivú víziu 

a poslanie organizácie, stanoviť motivujúce ciele, definovať spoločné hodnoty apod.), 

delegovať im rastúce právomoci i náročnejšie úlohy (prideľovať im postupne zloţitejšie 
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úlohy vrátane zodpovedajúcich právomocí, ktoré s ich plnením prinášajú zamestnancovi aj 

určité uspokojenie, umoţňovať im vykonávať významnejšiu a dôleţitejšiu prácu), 

podporovať a povzbudzovať zamestnancov v plnení (vytvárať priaznivé pracovné 

prostredie umoţňujúce zamestnancom vydať zo seba to najlepšie, odstraňovať prekáţky, ktoré 

bránia vykonávať ich prácu, zaisťovať ţe sa im dostane zdrojov i tréningov, ktoré potrebujú 

k tomu, aby svoju prácu vykonávali efektívne, poskytovať im pomoc apod.) a trvale rozvíjať 

ich schopnosti. Tieto nové funkcie managementu spojené s riadením ľudí bývajú označované 

tieţ ako vedenie. 

 

Charakteristiky koncepcie riadenia ľudských zdrojov vyplývajúce z prací priekopníkov 

i neskorších autorov konštatujú, ţe RĽZ je: rozmanité; strategické s dorazom na integráciu; 

orientované na oddanosť a angaţovanosť; zaloţené na presvedčení, ţe s ľuďmi by malo byt 

zachádzané ako s bohatstvom, ako s aktívami (ľudský kapitál); vo svojom prístupe 

k zamestnaneckým vzťahom skôr unitaristické neţ pluralistické a skôr individualistické neţ 

kolektivistické; aktivita uskutočňovaná manaţérmi – praktické riadenie ĽZ je záleţitosťou 

líniových manaţérov; zamerané na podnikové hodnoty (Armstrong, 2007). 

 

2.4.2 Koncepcia riadenia ľudských zdrojov 

 

Koncepcia riadenia ľudských zdrojov znamená posuv smerom ku komplexnejšiemu chápaniu 

ľudských zdrojov a ľudského potenciálu organizácie v najširších systémových, strategických 

a sociokultúrnych súvislostiach. RĽZ znamená aktívny integrovaný systémový 

a strategický prístup manažmentu k personálnej optimalizácii organizácie.  

 

Typické znaky súčasnej koncepcie riadenia ľudských zdrojov: 

 uplatňovanie strategického, teda dlhodobo zameraného prístupu k ľudským zdrojom 

 aktívna účasť všetkých manaţérov na RĽZ 

 zladenie a integrácia politík a postupov v jednotlivých dielčich oblastiach RĽZ do 

jedného celku 

 uplatňovanie efektívnej vnútroorganizačnej komunikácie 

 úsilie zamerané na dosiahnutie konkurenčnej výhody prostredníctvom ľudského úsilia 

a aktivity 

 súčinnosť manaţérov a zamestnancov v záujme dosiahnutia synergického efektu  
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 opustenie manipulačných manaţérskych praktík a podporovanie zodpovednosti, 

participácie a tvorivých prístupov (Bláha, Mateiciuc, Kaňaková, 2005) 

 

Pre koncepciu riadenia ľudských zdrojov je charakteristická  dvojitá zodpovednosť na poli 

riadenia ĽZ, čiţe sa na aktivitách v tejto oblasti podieľajú ako personalisti, tak aj manaţéri.     

 

2.4.3 Stratégia a politika riadenia ľudských zdrojov 

 

Armstrong (2007) spomína, ţe strategické riadenie ľudských zdrojov moţno chápať ako 

všeobecný prístup opierajúci sa o filozofiu strategického RĽZ v súlade so zámermi 

organizácie, týkajúcimi sa budúcich smerov, ktorými sa organizácia chce uberať. Z tohto 

procesu vyviera behom času prúd rozhodnutí, ktoré formujú modely, vzorce prijaté 

a uplatňované organizáciou vo vzťahu k riadeniu ľudských zdrojov, a definujú oblasti, 

v ktorých je treba vytvoriť špecifické, konkrétne stratégie ľudských zdrojov. Stratégie 

ľudských zdrojov sa potom zameriavajú na zámery organizácie v tom, čo je treba urobiť a čo 

je treba zmeniť. 

  

Rozlišujeme dva základné typy stratégií ĽZ, a to: 1. všeobecné, rámcové stratégie a 2. 

špecifické, ktoré sa vzťahujú k rôznorodým stránkam riadenia ľudských zdrojov a určujú, čo 

sa v podniku zamýšľa učiniť v oblastiach, akými sú: riadenie talentov, riadenie poznatkov, 

vzdelávanie a rozvoj, odmeňovanie, zabezpečovanie ĽZ, pracovné vzťahy a trvalé 

zlepšovanie. 

 

Politiku ľudských zdrojov (personálnu politiku) predstavujú stabilné zásady prístupu 

k riadeniu ľudí, ktoré mieni organizácia uplatňovať, definuje jej filozofiu a hodnoty týkajúce 

sa povahy jednania s ľuďmi a z nich vyvodené princípy predpokladaného jednania manaţérov 

pri riešení personálnych otázok. 

 

2.5 Vzdelávanie zamestnancov 

 

„Konkurencieschopnosť národného hospodárstva v globálnej ekonomike, firmy v trhovej 

súťaţi i jednotlivca na trhu práce je uţ teraz priamo aj nepriamo závislá od kvality 

vzdelávania a aktivít v oblasti rozvoja ľudských zdrojov (Fašung, 2008, str.3).“ 
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Cieľom podnikateľského subjektu v politike a programoch vzdelávania je zaistiť splnenie 

jeho momentálnych i budúcich plánov za pomoci kvalifikovanej, schopnej a vzdelanej 

pracovnej sily. 

  

Armstrong (2007) uvádza, ţe existujú štyri typy vzdelávania: 

 inštrumentálne – vzdelávanie, ako lepšie vykonávať prácu potom, čo bolo dosiahnuté 

základnej úrovne výkonu. Uľahčuje ho vzdelávanie pri výkone práce. 

 poznávacie (kognitívne) vzdelávanie- výsledky sú zaloţené na zlepšení znalostí 

a pochopení vecí. 

 citové (emočné) vzdelávanie – výsledky sú zaloţené skôr na formovaní postojov 

alebo pocitov ako na formovaní znalostí. 

 seba reflektujúce vzdelávanie – formovanie nových vzorcov nazerania, myslenia 

a chovania, a v dôsledku toho vytváranie nových znalostí.  

 

2.5.1 Úspešnosť vzdelávacieho procesu 

 

Pre úspešnosť vzdelávacieho procesu je dôleţité  podporiť tieto atribúty stratégie 

vzdelávania: 

 participácia a kooperácia – pramení z empírií, poznatkov, schopností a zručností 

zúčastnených jedincov 

 flexibilita – ochota načúvať, otvorenosť k zmenám 

 aktivizácia – podnecovanie iniciatívy a potrieb účastníkov 

 zapojenie – začleniť priamych nadriadených vzdelávaných osôb  

 facilitace a spoluúčasť – povzbudzovanie zúčastnených, aby boli súci zhostiť sa 

úlohy a zvládnuť ju úmerne svojmu potenciálu 

 prepojenie teórie a praxe – účelne a prakticky aplikovať nadobudnuté poznatky, 

podporovať vzostup schopnosti i zvykov školených 

 individuálny prístup – myslieť globálne a rešpektovať podnikové plány a ciele, 

pritom jednať lokálne, teda individuálne s ohľadom na jedinečnosť vzdelávanej osoby 

a na jej prístup ku zdieľaniu zámerov podniku, nezabúdať ho motivovať 

a zainteresovať do jeho osobného rozvoja 

 teambuilding - za pomoci synergických efektov utvoriť podmienky pre vylepšenie 

tímovej súčinnosti 
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Filozofia vzdelávania vyjadruje, ţe rozvoj a vzdelávanie zamestnancov by mali byť 

integrálnou zloţkou chodu riadenia. 

 

2.5.2 Rozdiel medzi učením a vzdelávaním 

 

„Zatímco učení je spontánní, neorganizovaný proces, při kterém se lidé učí novým znalostem 

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

a jejich prací, a jde tedy ze strany organizace spíše o umoţňovaný nebo usnadňovaný proces, 

podnikové vzdělávání je organizovaná a zpravidla plánovaná personální činnost (Armstrong, 

2007, str. 447)“ 

 

Je dobré diferencovať jednotlivé pojmy. Také učenie sa chápe ako získavanie nových 

vedomostí, poznatkov, schopností, zručností a postojov, zatiaľ čo vzdelávanie / výcvik je 

jednou z ciest, ktorými podnik napomáha učeniu. Novoutvorené myšlienky, chápanie faktov, 

novovzniknuté uhly pohľadov a názorov reprezentujú výsledok procesu učenia, podobne je 

jeho efektom aj to,  keď realizujeme účinné kroky, aby sme odokryli a napravili nedostatky 

a chyby. Treba podotknúť, ţe rozvoj a učenie sa taktieţ líši. Učenie sa koncentruje na 

prírastok či vyšší level uţ existujúceho potenciálu ľudí, oproti tomu sa rozvoj sa sústreďuje 

na prechod na iný stav jestvovania alebo fungovania niekoho či niečoho. 

 

Kaţdá osoba má svoj vlastný štýl učenia, preferuje svoj obľúbený prístup k učeniu. Je 

rozumné pre osobu vyučujúceho to rešpektovať, reagovať na to formou prispôsobenia sa. 

  

Model Kolbovho cyklu učenia, viď Obr. 2.2, jednoducho vykresľuje, ako sa z empírie stane 

koncepcia, prístup či stanovisko, ktoré sa potom aplikuje ako návod či kľúč v nových 

podmienkach, za nových okolností. Kobl pritom definoval štýly učenia a k nim priradil i typy 

osôb, ktoré ich vyuţívajú. Takí kompromisníci sa učia cestou pokusov a omylov, pritom 

spájajú dve fáze cyklu, plánované či náhodné, konkrétne záţitky a skúsenosti s ich 

experimentovaním v nových situáciách. Celú situáciu z rôznych hľadísk vidia imaginárne 

typy s bohatou fantáziou, ktoré pri učení pokračujú od konkrétnych k abstraktným situáciám, 

posúvajú sa z role uvaţujúcich pozorovateľov do role aktívne zapojených účastníkov. 

Logické typy testujú či teória funguje v praxi, orientujú sa na sféru abstraktu a sféru 
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experimentu s nápadmi. Vytváranie vlastnej teórie preferujú asimilátori, radi transformujú 

nesúrodé pozorovania do všeobecných a ucelených vysvetlení, spájajú dimenziu reflexie 

a abstraktu. 

 

Obr. 2.2 Kolbov cyklus učenia 

 
 

Zdroj: ARMSTRONG, Řízení lidských zdrojů, 2007, s. 455 

  

 

 

2.6 Rozvoj zamestnancov 

 

„Žiadny človek neprichádza na svet hotový, 

v definitívne vykryštalizovanej podobe. 

Vo svojom živote – nech je akýkoľvek – sa potom neustále rozvíja, 

nepretržite dotvára vlastnú osobnosť.“ 

  V. G. Belinskij 

 

„Nedílnou součástí řízení lidských zdrojů je přihlíţení k odbornému růstu, odbornému rozvoji 

a prosperitě zaměstnanců. Rozvoj lidských zdrojú znamená zvyšování úrovně způsobilosti 

zaměstnanců k tomu, aby plnili budoucí pracovní úkoly, tedy především zvyšování jejich 

odborného potenciálu (Bláha, Mateiciuc, Kaňáková, 2005, str. 13).“ 

 

Ako napísal Armstrong (1999), termín rozvoj zamestnancov sa spája s poskytovaním 

príleţitostí k učeniu, rozvoju i odbornému výcviku, s uskutočňovaním vzdelávacích akcií, 

plánovaním, realizáciou a vyhodnocovaním vzdelávacích programov za účelom zlepšovania 

Konkrétna 

skúsenosť / 

záţitok 

Pozorovanie a 

reflexia 

Formovanie 

abstraktných 

pojmov a 

generalizácií 

Overovanie 

dôsledkov pojmov 

v nových situáciách  
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individuálneho, tímového aj podnikového výkonu. Jednotlivé zloţky rozvoja ľudských 

zdrojov moţno vidieť v Obr. 2.3. 

 

Formovaním pracovného potenciálu si spoločnosť vytvára z jedinca adaptabilný pracovný 

zdroj. V prípade, ţe tento rozvoj iniciuje aj realizuje organizácia, hovoríme o rozvoji 

pracovníkov. Tento pojem nehodno zamieňať s relatívne novým pojmom, a síce s rozvojom 

ľudských zdrojov. Rozvoj ľudských zdrojov je zacielený na rozvoj pracovnej schopnosti 

zdruţenia ako celku a na vzrast pracovnej schopnosti tímov, na vytváranie ţiadanej 

a dynamickej štruktúry vedomostí a schopností v organizácii tak, aby sa dosiahlo zvýšenie 

výkonnosti celej organizácie a efektívnosti jednotlivých tímov.  

 

Najnovšie metódy riadenia a súčasný charakter práce v organizáciách si pýta zmenu, uţ 

nepostačujú tradičné postupy, ako napríklad zácvik, doškolenie či preškolenie, hovorí sa 

o rozvojových aktivitách s ohľadom na formovanie širšieho zoznamu vedomostí i schopností 

oproti nárokom zodpovedajúcim momentálne zastávanej pracovnej pozície, na formovanie 

osobnosti jedinca a jeho hodnotového rebríčka, jeho kultúra sa prispôsobuje kultúre 

organizácie, formujú pracovníka k flexibilite a pripravenosti na zmeny. 

 

Obr. 2.3 Zložky rozvoja ľudských zdrojov 

 
Zdroj: ARMSTRONG, Řízení lidských zdrojů, 2007, s. 444 
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Politika rozvoja ĽZ je tesne prepojená s jednou zo stránok riadenia ľudských zdrojov, a to 

s rozvojom ľudského kapitálu podniku, a teda sa týka aj investovania do zamestnancov, na 

viac nesmie opomenúť aj také individuálne ašpirácie a poţiadavky. 

 

2.6.1 Účinok rozvoja 

 

„Rozvoj je komplexem aktivit zameřených na zvyšování osobního potenciálu jedince. Měl by 

představovat trvalý proces probíhající po celý aktivní ţivot člověka zahrnující průběţné 

vzdělávání, růst a změny (Barták, 2007, str. 11)“ 

 

Rozvoj je progresívny vývojový proces, počas ktorého sa momentálny stav schopností, 

poznatkov a zručností mení k vyššej úrovni. O účinkoch rozvoja pojednáva Obr. 2.3. 

 

Rozvoj vylepšuje ľudský potenciál, pripravuje jedincov i tímy na zodpovednejšie, náročnejšie 

a rozsiahlejšie pracovné úlohy očakávané v budúcnosti. Nezameriava sa na zlepšenie výkonu 

na súčasnom pracovnom poste. 

 

Obr. 2.3 Účinok rozvoja 

 

 
 

Zdroj: ARMSTRONG, Řízení lidských zdrojů, 2007, s. 474 
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2.6.2 Plán osobného rozvoja 

 

Jasný prehľad rozvojových aktivít je plánom osobného rozvoja zamestnanca, obsahuje 

formálne, distančné, samostatné vzdelávanie, účasť na projektoch, koučing, rotáciu 

a obohacovanie práce pomocou preberania nových zodpovedností, rozvojových kariérnych 

posunov, prevaţne v horizontálnej rovine, teda na takmer rovnakej hierarchickej hladine. 

Oblasti rozvoja sú spracované v Obr. 2.5. 

 

Zmyslom plánu osobného rozvoja je venovať sa rozvoju vedúcemu k vylepšeniu výkonu na 

momentálnej pracovnej pozícii, ak by sa jednalo o rozšírenie rozvoja v prospech budúcich 

kariérnych pohybov, je plán osobného rozvoja prvokom procesu rozvoja a plánovania 

kariéry. 

 

Príprava plánu osobného rozvoja spočíva v analýze potreby rozvoja za súčasných podmienok 

a stavu, v stanovení cieľov a príprave rozvrhu akčných krokov vrátane termínov, potom uţ 

nasleduje len realizácia. Toto učenie a vzdelávanie môţe prebiehať napríklad v podnikovej 

univerzite, inštitúcii vytvorenej, prevádzkovanej organizáciou za pomoci externých zdrojov. 

 

Obr. 2.5 Oblasti rozvoja 

 
 

Zdroj: BLÁHA; MATEICIUC; KAŇÁKOVÁ, Personalistika pro malá a střední firmy, 2005, s. 192, vlastné 

spracovanie 
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 Prelom roku je pre väčšinu organizácií fázou, kedy prebieha formálne hodnotenie pracovného 

výkonu zamestnancov za uplynulých 12 mesiacov, majú tak moţnosť sa stretnúť s pojmami 

ako executive management staffing - prehľad jeho silných, slabých stránok, dosiahnutých 

aktivít za uplynulý rok, oblasť potrebného rozvoja a potenciálnych kariérnych plánov, 

personal development plan – plán osobného rozvoja. Manaţér by mal poskytnúť svojim 

ľuďom objektívne hodnotenie z pohľadu nadriadeného. 

 

2.7 Strategické vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov 

 

„Tradiční vzdělávací a rozvojové aktivity označované jako vzdělávání a rozvoj pracovníků 

byly orientovány na jednotlivé pracovníky a formování jejich pracovních schopností a jejich 

osobnosti tak, aby byli v organizaci zaměstnatelní, vykonávali efektivně svou práci 

a přizpůsobovali sa novým pracovním úkolům. Byly tedy orientovány na osobní rozvoj. Péče 

o vzdělávání a rozvoj pracovníků spoluvytváří dobrou zaměstnavatelskou pověst organizace 

a usnadňuje získávání a stabilizaci pracovníků (Koubek, 2007, str.257).“ 

 

Podľa Harrisonovej (2002) strategické vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov vychádza 

z jasnej vízie o schopnostiach i potenciálu pracovníkov a drží sa celkového strategického 

okruhu daného podniku. 

 

Strategický rozvoj ľudských zdrojov je podnikovo a podnikateľsky upriamený a značí 

širokú a dlhotrvajúcu mienku o tom, ţe politika a prax rozvoja ĽZ môţe dopomôcť 

k naplneniu stratégií podniku (Armstrong, 2007).  

 

„Konkrétními cíli strategického rozvoje lidských zdrojů jsou rozvoj intelektuálního kapitálu 

a zlepšování a propagování individuálního, týmového i celoorganizačního učení a vzdělávání 

pomocí vytváření kultury vzdělávání – prostředí, v němţ jsou pracovníci podněcováni ke 

vzdělávání a rozvoji a v němţ znalosti jsou systematicky řízeny (Armstrong, 2007, str.443).“ 
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2.8 Cyklus vzdelávania  

 

Stratégie vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov vyúsťujú z podnikových stratégií, viď 

obr. 2.6 Cyklus vzdelávania v organizácii a pri plnení podnikových cieľov zohrávajú kladnú 

úlohu, zároveň sú súčasťou strategického rozvoja ĽZ. 

„Vzdělávání pracovníků, kteří prošli adaptačním procesem a nejsou na odchodu, je těsně 

spjato s hodnocením pracovníků, respektive výkonnosti. Na základě dohody o rozvoji a cílech 

rozvoje a pochopitelně v návaznosti na business strategii a ovšem také strategii vzdělávání, 

koncipujeme jednotlivé vzdělávací aktivity podle schématu, který nazýváme cyklus 

vzdělávání. Cyklus vzdělávání v organizaci má čtyři fáze: 

 Identifikace mezery, potřeb a moţností 

 Design vzdělávací aktivity 

 Realizace vzdělávací aktivity 

 Zpětná vazba (Hroník, 2007, str. 133)“ 

 

Obr. 2.6 Cyklus vzdelávania v organizácii 

 

Zdroj: HRONÍK, Rozvoj a vzdělávaní pracovníků, 2007, s. 134, vlastné spracovanie 
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2.8.1 Identifikácia potrieb vzdelávania 

 

Podľa Armstronga (2007) je potrebné definovať účel vzdelávacích aktivít a to je moţné len 

vtedy, keď sú identifikované a analyzované potreby vzdelávania organizácie, skupín 

a jednotlivcov viď Obr. 2.7 Analýza potrieb vzdelávania – oblasti a metódy. 

 

Vzdelávanie ľudských zdrojov sa v kaţdej firme odlišuje, ako uţ bolo naznačené, záleţí od 

jeho konkrétnych potrieb. 

 

Obr. 2.7 Analýza potrieb vzdelávania – oblasti a metódy 

 
 

Zdroj: ARMSTRONG, Řízení lidských zdrojů,  2007, s. 503 

 

 

Výstupom tejto fáze identifikácie a definovania potrieb vzdelávania je vypracovaný návrh 

vzdelávacieho programu, čo predstavuje proces prípravy učebných osnov, materiálov 

a ostatných zdrojov splňujúcich poţiadavky vzdelávania a rozvoja vo firme (Vodák, 

Kucharčíková, 2007). 

 

2.8.2 Plánovanie vzdelávania 

 

„Na základě identifikace mezery a potřeb jiţ víme, co bude předmětem rozvojové 

a vzdělávací aktivity a kdo budou aktivní příjemci. Dalším přirozeným krokem je sdruţit 

různé potřeby do jasně formulovaných rozvojových cílů. Pak si můţeme klást otázky, jak 

nejlépe naplánovat různé rozvojové aktivity,“ tvrdí Hroník (2007, str.143). 

 

Kaţdý dobrý plán vzdelávania by mal obsahovať: aké témy vzdelávania je treba zaistiť, aká 

bude cieľová skupina účastníkov, akými metódami a technikami sa majú vzdelávacie aktivity 
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uskutočniť, akú vzdelávaciu inštitúciu si zvolíme, kedy a v rámci ktorého časového obdobia 

sa vzdelávanie realizuje, kde prebehne, aké sú náklady na vzdelávanie a akým spôsobom 

a kedy sa bude realizovať priebeţné a záverečné hodnotenie vzdelávacieho procesu a celého 

vzdelávacieho plánu (Vodák, Kucharčíková, 2007). 

 

V prípade, ţe uţ máme definovaný cieľ vzdelávania, ktorému zodpovedá aj zameranie 

rozvojových a vzdelávacích aktivít, môţeme venovať pozornosť piatim elementom 

vzdelávania, ktorými sú: kontext (kultúra, hodnoty, stratégia spoločnosti), študenti (teória 

a štýly učenia), lektor a interakcia (stratégia a taktiky učenia, učebné zásady), prostredie 

vzdelávania (outdoorové, virtuálne atď.), téma, obsah a jeho štruktúra (Hroník, 2007). 

 

2.8.3 Realizácia vzdelávacieho procesu 

 

„Po ukončení plánovací fáze a všech přípravných prací je moţné začít s realizací konkrétních 

vzdělávacích aktivit v souladu s plánem podnikového vzdělávaní. Fáze realizace pozůstáva 

z několika nezbytných prvků. Jsou to cíle, program, motivace, metody, účastníci a lektoři,“ 

uvádza Vodák, Kucharčíková (2007, str. 83). 

 

Realizáciou vrcholí cyklus vzdelávania. O úspešnosti vzdelávacích aktivít sa rozhoduje uţ pri 

identifikácii, pri tomto kroku je však moţné zmárniť celé úsilie vynaloţené 

v predchádzajúcich fázach cyklu, rovnako je tu moţné všetko naplánované ešte vylepšiť. 

 

2.8.3.1 Metódy vzdelávania 

 

Rozsiahly počet spôsobov vzdelávania moţno zadeliť do dvoch skupín: 

1. metódy praktikované na pracovisku pri výkone beţnej pracovnej činnosti („on the job“): 

 

 Inštruktáž – najčastejší, najjednoduchší spôsob, zvyčajne vyuţívaný pri jednorazovom, 

rýchlom zácviku, kedy si vzdelávaný pozorovaním a napodobňovaním osvojí skôr 

jednoduchší či dielčí pracovný postup 

 Coaching – dlhodobejšie vysvetľovanie a predávanie pripomienok, periodická kontrola 

výkonu vzdelávaným alebo nadriadeným, jedinec je s ohľadom na jeho individualitu 

permanentne podnecovaný k ţiaducemu pracovnému výkonu a k vlastnej iniciatíve, pričom 
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sa stanovujú ciele jeho kariéry. Prebieha často pod tlakom pracovných úloh, ale plusom je 

zlepšená komunikácia, uţšia obojstranná spolupráca medzi pracovníkom a jeho 

bezprostredným nadriadeným. 

 Mentoring – prednosťou je iniciatíva, zodpovednosť a uvedomelá voľba mentora (radcu, 

ochrancu) pracovníkom a ich neformálny vzťah. Ak je zvolený ideál ochotný, tak svojmu 

zverencovi radí, pomáha mu, stimuluje ho, presadzuje ho a stáva sa jeho patrónom. 

 Counselling – najnovšie, časovo náročnejšie formovanie pracovných schopností, ktoré 

prekonáva jednosmernosť vzťahu, ide totiţ o vzájomné konzultovanie a ovplyvňovanie 

medzi vzdelávaným a vzdelávajúcim. Podriadený je aktívny, iniciatívny, vyjadruje sa 

a podáva návrhy riešení problémov svojej práce a vzdelávania. Prínosom je vznikajúca 

spätná väzba poskytujúca námety pre obohacovanie štýlov vedenia pracovnej sily. 

 Asistovanie – tradičné a často pouţívané najmä tam, kde si to vyţaduje dlhšiu dobu. 

Vzdelávaný sa priradí ku skúsenému pracovníkovi, pomáha mu, učí sa od neho do vtedy, 

kým je schopný robiť prácu sám. Metóda rešpektuje praktickú stránku vzdelávania, pritom 

sa pouţíva pri výchove na manuálne prace aj na riadiace funkcie. Slabosťou je, ţe sa 

informácie čerpajú z jedného zdroja, napodobňovanie môţe oslabiť vlastný činorodý prístup 

i talent vykonávať veci inak, čo môţe vyústiť do podhodnocovania alternatívnych 

pracovných postupov.  

 Poverenie úlohou – je rozvinutím predošlého postupu vzdelávania, vzdelávaný jedinec ma 

splniť istú úlohu, pričom je jeho práca sledovaná. Má priestor otestovať svoje schopnosti, 

motivuje ho to k rozvoju, rozširuje sa mu pole pôsobností, avšak sa môţe dopustiť chýb 

alebo aj nesplniť stanovenú úlohu. Pri formovaní dispozícií pre riadiacich a tvorivé 

pracovné miesta sa veľakrát vyuţíva táto metóda.  

 Rotácia práce / cross training – spočíva v tom, ţe sa vzdelávaný pracovník na určité 

obdobie ocitá v rôznych častiach organizácie, na rôznych pracovných miestach, úsekoch, 

kde je poverovaný úlohami, vďaka čomu komplexnejšie chápe pracovné postupy a úlohy 

organizácie. Takto sa prispieva k flexibilite personálu i k celkovej flexibilite podniku. Tento 

vzdelávací postup sa aplikuje pri vychovávaní riadiacich pracovníkoch, pri absolventoch 

škôl i pri radových zamestnancoch. Zaujímavé je, ţe rotácia prace sa uplatňuje i v prípadoch 

prekonávania jednosmerný zaťaţenia organizmu dlhodobejším plnením stereotypnej práce. 

Nedostatkom je prípadný neúspech zamestnanca, čo sa môţe odraziť na jeho sebavedomí 

i na hodnotení od nadriadeného. 

 Pracovné porady – povaţuje sa za vhodnú, neformálnu, no menej individuálnu metódu 

oproti ostatným. Účastníci porady sa oboznamujú s problémami a faktami svojho 
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pracoviska, organizácie alebo inej zóne záujmu. Nastáva výmena skúseností, prezentácia 

názorov a zaujatie stanovísk k pracovným záleţitostiam. Kladom je zvýšená informovanosť, 

pocit spolupatričnosti  v kolektíve, problém môţe vyvstať z časového hľadiska.  

 

2. metódy praktizované mimo pracoviska („off the job“), uţívané skôr k hromadnému 

vzdelávaniu skupín:  

 

 Prednáška – rýchle a nenáročné sprostredkovanie teórie či faktov, vytknúť moţno pasivitu 

účastníkov, ktorý zachytávajú jednosmerný tok informácií. 

 Seminár – znovu sa jedná o metódu sprostredkujúcu znalosti, vylepšenú však o skupinovú 

diskusiu, takţe účastníci či poslucháči prednášky sú nabádaný k aktivite vo forme hľadania 

návrhov a riešení problémov. Ţiada dôslednejšieho organizátora a adekvátneho moderátora. 

 Demonštrácia – na báze audiovizuálnej techniky, počítačov, trenaţérov, predvádzania 

pracovných postupov aj funkčných vlastností a obsluhy zariadení sa vzdelávaným prakticky 

a názorne predávajú príslušné znalosti a schopnosti. Háčik je v diferencii vzdelávacieho 

zariadenia a reálneho pracoviska, na druhej strane prináša moţnosť otestovať svoje 

schopnosti a zručnosti v bezpečí bez rizika závaţných škôd. 

 Prípadová štúdia – rozšírená a obľúbená forma vzdelávania manaţérov a kreatívnych 

pracovníkov, ktorí študujú, pokúšajú sa diagnostikovať situáciu a navrhnúť riešenia 

k vymyslenému/reálnemu problému alebo komplexu problémov určitej organizácie, riešenie 

prípadovej štúdie,  ktorá im je vykreslená. Ak je dobre spracovaná, pomáha rozvíjať 

analytické myslenie a nachádzanie riešení, je teda náročná na prípravu aj na vzdelávajúceho. 

 Workshop – group exercise - skupinové cvičenie, tím vzdelávaných rieši praktické 

problémy z celkového hľadiska, komplexné prípadové štúdie. Výhodou workshopu pre tím 

je v predávaní si podnetov na riešenie denných reálnych ťaţkostí a moţnosť ich prebrať 

z viacerých aspektov. Je výchovným nástrojom k spolupráci a interdisciplinárnemu 

prístupu. Jeho mínusom je predpoklad, ţe skupine riešiteľov budú chýbať potrebné znalosti 

či skúsenosti k rozlusknutiu daného problému.  

 Brainstorming – taktieţ variant prípadovej štúdie, účinne podporuje kreativitu, čo sa spája 

s novými nápadmi a alternatívnym sklon k riešeniu problémov. Princíp spočíva vo vyzvaní 

kaţdého zúčastneného, aby písomne či ústne podal návrh, ako vyriešiť daný problém, 

potom sa diskutuje a hľadá optimálny návrh alebo kombinácia optimálnych návrhov riešení. 

 Simulácia – prebieha nasledovne: vzdelávaná osoba najskôr dostane podrobný scenár, 

počas určitého časového intervalu má učiniť radu rozhodnutí, väčšinou sa jedná o riešenie 
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obvyklej ţivotnej situácie vyskytujúcej sa v práci manaţérov, prechádza sa od 

jednoduchého k zloţitému. Touto metódou sa formujú schopnosti vyjednávať a rozhodovať. 

 Hranie úloh – manažérske hry – ako naznačuje pomenovanie, metóda je určená 

predovšetkým pre rozvoj praktických schopností vedúcich pracovníkov, ktorý sa priúčajú 

určitým sociálnym rolám a ţiadaným sociálnym vlastnostiam, aby si osvojili potrebu 

samostatne myslieť, reagovať, ovládať emócie. Vzdelávajú sa na základe scenára, podľa 

ktorého preberú určitú rolu a v nej spoznávajú charakter medziľudských vzťahov, stretov 

a vyjednávaní. Metóda predpokladá dávku akčnosti, hravosti, zachovanie autenticity, 

a zároveň mimoriadne poţiadavky na organizáciu a vzdelávajúceho. 

 Assessment centre / development centre / diagnosticko-výcvikový program – novodobá, 

efektívna a vysoko cenená metóda, predstavuje akési vylepšenie prípadovej štúdie, 

simulácie i hrania rolí. Spočíva vo vzdelávaní manaţérov spôsobom, ţe účastník plní také 

úlohy a rieši také ťaţkosti, čo sú náplňou práce vedúcich pracovníkov, zvyčajne ich 

náhodne generuje počítač, čím sa dá ovplyvniť frekvencia zadávania, a tak nastaviť nápor 

stresu. Optimálne výsledky bývajú rýchlo dostupné, čiţe je moţnosť ich konfrontácie. 

Vzdelávanému jedincovi sa dostáva komplexnou cestou nielen poznatkov, ale 

i manaţérskych schopností, učí sa zvládaniu stresových situácii, hospodáreniu s časom, 

jednaniu s ľuďmi, riešiť ďalšie úlohy rôzneho charakteru. 

 Outdoor training/learning – adventure education- pouţíva sa k vzdelávaniu manaţérov 

formou hier alebo pohybových aktivít. Metóda je to efektívna, zato si vyţaduje 

komplikovaný prípravu a zdolanie prekáţok. Vo voľnej prírode, v telocvični či v upravenej 

učebni sa zábavnou formou, športovými aktivitami zdokonaľujú manaţérske schopnosti, 

ako je umenie koordinácie, komunikácie, spolupráce v tíme, učia sa delegovať úlohy, viesť 

kolegov, orientovať sa a hľadať najlepšie riešenia. Pre lepšiu predstavu: daná úloha má 

podobu hry, spravidla sa rieši kolektívne, vedením je splnomocnený jeden z účastníkov 

alebo sa ho ujme jednotlivec spontánne sám. Potom, ako sa úloha splní, sa začne rozoberať, 

aké schopnosti boli nutné k jej splneniu, ktoré sa pouţili a čo by sa  mohlo vylepšiť. 

 E-learning – jedná sa o modernú, atraktívnu, čoraz viac vyuţívanú, časovo efektívnu, no 

pomerne drahú vzdelávaciu metódu pomocou počítačov. Počítač poskytuje mnoho 

prostriedkov k učeniu, napríklad rôzne testy, cvičenia, schémy, grafy, obrázky, poskytuje 

moţnosť priebeţného hodnotenia procesu vzdelávania a kontakt medzi účastníkmi a 

inštruktorom. S ohľadom na kontakt poznáme separovaný (vzdelávaný nie je napojený na 

vzdelávajúceho), živý (učený a učiteľ sú na inom mieste, ale sú v kontakte) 

a kolaborativný e-learning (kolektívne vzdelávanie pomocou diskusných fór, spoločenstva 
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praktikov, počítačových bulletinov a besied - chat). Vyznačuje sa názornosťou, 

kolektívnym i individuálnym pouţitím, interaktivna metóda prinášajúca priamu spätnú 

väzbu, flexibilná potrebám vzdelávaných. Je moţné ju vyuţívať na pracovisku i mimo neho.   

 Samo štúdium – jedinec sa samostatne vzdeláva pomocou doporučenej literatúry 

zabezpečenej organizáciou. Táto metóda býva zväčša uţ obsiahnutá v rade predošlých 

postupoch školení. Organizácia šetrí pracovnú dobu, ale nemá právo ho vyţadovať od 

pracovníka v jeho voľnom čase. Pre druhú stranu to znamená vzdelávanie vlastným 

tempom, no aj ukrátený priestor pre relax 

 

2.8.3.2 Použiteľnosť a účinnosť metód vzdelávania 

 

Nasledovná schéma viď Obr. 2.8 charakterizuje realizovateľnosť a efektívnosť jednotlivých 

metód. 

 

Obr. 2.8 Koncepcie vzdelávania pracovníkov a ich charakteristiky 

 

KONCEPCIA VZDELÁVANIA 

Pomocou prednášok, diskusií, 

Vyučujúcich dielní, 

jednoduchších počítačových 

programov 

Predvádzaním pracovných 

skúseností, vzdelávaním na 

pracovisku, alebo na 

vyučujúcom pracovisku 

Pomocou prekladových štúdií, 

simulácii, hraním rolí, 

assessment centier, outdoor 

trainingu, pokročilých 

počítačových programov 

CHARAKTERISTIKY 

Sprostredkovanie znalostí Sprostredkovanie schopností Sprostredkovanie znalostí a 

schopností 

Teoretické vzdelávanie Praktické vzdelávanie Praktické i teoretické 

vzdelávanie 

Odtrhnuté od skutočnosti Skúsenosti z náhodne 

vzniknutých situácii 

Skutočné záţitky bez rizika 

Malá účinnosť Vyššia  , ale problematická 

účinnosť 

Optimálna účinnosť 

 

Zdroj: KOUBEK, Řízení lidských zdrojů, 2007, s. 274 

 

Naliehavosť ustavičného, priebeţného vzdelávania dospelých sa neustále zdôrazňuje, napriek 

tomu je ČR v porovnaní s krajinami EU na piatom mieste od konca benchmarku – 

porovnanie počtu tých, čo sú v procese ďalšieho celoţivotného učenia zaradení, to by mohlo 

byť výstraţný znamením.  
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2.8.4 Vyhodnocovanie vzdelávania 

 

Koubek (2001) tvrdí, ţe kvalifikácia a vzdelanie sú ako kvalitatívne charakteristiky 

s obťažnosťou kvantifikovateľné a ich úroveň alebo rozsah zmeny možno zistiť len 

nepriamo. 

 

Je prospešné hodnotiť efektivitu daného vzdelávacieho programu, či podnik utvoril 

podmienky umoţňujúce prenos poznatkov a schopností a či sa to poţadovane odrazí na 

správaní zamestnancov. Proces vyhodnocovania vzdelávania podporí vznik kvalifikovaných 

rozhodnutí a opatrení pre vzdelávanie a rozvoj týchto podnikových zdrojov.  

 

Pri modeloch vyhodnocovania vzdelávania sa zväčša uvádzajú štyri úrovne vyhodnocovania 

vzdelávania, v úrovni 1, zvanej reakcia, sa rozoberá, testuje, ako jednotliví vzdelávaní 

účastníci na dané vzdelávanie reagujú, napríklad ako pojali obsah, postup i organizáciu 

výučby. Pri úrovni 2, hodnotení poznatkov, sa jedná o spätnú väzbu, čo sa týka miery 

splnených vzdelávacích cieľov, napríklad koľko znalostí, aké schopnosti si zúčastnení 

osvojili. Ako sa zmenilo chovanie účastníkov po návrate na pracovisko prebieha v úrovni 3, 

patrične nazvanej ako hodnotenie správania. Poslednou je úroveň 4, pomenovaná ako 

hodnotenie výsledkov, ktorá poskytuje ťaţisko pre posúdenie prospešnosti vzdelávania 

z pohľadu ich nákladov.  

 

Správne zhodnotenie efektov vzdelávania v procese vyhodnocovania značne ovplyvňujú 

zvolené kritéria vyhodnocovania. Vo všeobecnosti ich môţeme rozdeliť do dvoch veľkých 

skupín: vnútorné kritéria súvisia s obsahom vzdelávacích akcií, vonkajšie kritéria sa 

vzťahujú ku konečnému cieľu vzdelávania. Prístupov k vyhodnocovaniu tejto problematiky 

môţe existovať viac, základom je pouţiť niekoľko uhlov pohľadov, pomocou ktorých je 

moţné sledovať výkonnosť, správanie, spokojnosť účastníkov, a to pred, v priebehu a aj po 

ukončení vzdelávacej aktivity.  (Vodák, Kucharčíková, 2007).  
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3 CHARAKTERISTIKA VYBRANEJ ORGANIZÁCIE 

 

3.1 Spoločnosť General Electric 

 

Spoločnosť General Electric (zkratka GE) má viac jak storočnú tradíciu. Bola zaloţená 

geniálnym vynálezcom Thomasom Alva Edisonom v roku 1892 a to spojením spoločností 

Edison General Electric Company (zaloţená v r. 1878) a Thomson-Houston Electric 

Company.  

 

Dnes môţeme tuto nadnárodní organizáciu nájsť vo viac ako sto zemí sveta, kde všade má 

svoje pobočky. Zamestnáva viac ako 315 000 pracovníkov po celom svete. Jej sídlo sa však 

nachádza v severoamerickom meste Fairfield v štáte Connecticut a od septembra 2001 stojí 

v jej vedení Jeffrey Immelt. 

 

V roku 2006 vykazovala GE trţby 163 mld. USD a čistý zisk činil 21 mld. USD. 47 % 

príjmov vytvárajú spoločnosti mimo území USA. Z hľadiska trţní kvality a zdraví patrí medzi 

tri najväčšie spoločnosti na sveta. 

 

Spoločnosť GE je dnes široko diverzifikovaným koncernom, ktorý sa zaoberá výrobou 

leteckých motorov, cez lekársku techniku, infraštrukturálne riešenia, prepravu, 

telekomunikáciu nebo stavebníctvo aţ po poskytovanie finančných sluţieb. Značka GE je 

povaţovaná za synonymum kvality a za záruku špičkových technológií. 

 

Dnes tvorí koncern šesť spoločností, ktoré sa radia ku špičkám vo svojich oboroch: 

 GE Commercial Finance, GE Healthcare, GE Industrial, GE Infrastructure,      

GE Money, NBC Universal 

 

Od roku 2005 je GE také celosvetovým partnerom olympijských hier. Trvale prispieva 

k rozvoji OH tieţ v oblastiach ako sú stavby športových areálov aţ po budovanie mestskej 

infraštruktúry.  

 

Spoločnosť GE je nositeľkou mnohých svetových ocenení ako: najrešpektovanejšia 

spoločnosť sveta v r. 2005, najobdivovanejšia spoločnosť sveta v rokoch 1999-2007 alebo 

najinovatívnejšia spoločnosť sveta v r. 2007. 
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Najväčšou obchodní jednotkou GE je práve GE Money. GE Money je jednou z dcérskych 

spoločností koncernu GE a na trhu sa stala jedným z predných poskytovateľov finančných 

sluţieb spotrebiteľom a maloobchodníkom celého sveta. Ponúka komplexný rozsah 

finančných produktov, ako napríklad nebankové kreditní karty, osobní pôţičky, bankové 

karty, leasing automobilov, hypotéky, podnikové cestovanie a nákupné karty, zlučovanie 

pohľadávok, predaj na splátky aj. 

 

Jej sídlo nájdeme vo Stamforde v USA a jej generálnym riaditeľom a prezidentom je William 

H. Cary. Zástupcov GE Money nájdeme tieţ v České republike, kde GE vystupuje 

prostredníctvom svojich troch divízií: GE Money Bank, GE Money Auto a GE Money 

Multiservis. 

 

GE Money Bank je modernou a univerzálnou bankou s rozsiahlou sieťou viac ako 210 

obchodných miest a viac ako 500 bankomatov po celej Českej republike, kde sa patrí medzi 

najväčšie peňaţné ústavy. Jej sluţby sú určené pre drobnú klientelu, ale tieţ pre malé a 

stredné firmy. Hlavný dôraz klade GE Money Bank na svoje bankové produkty a sluţby. 

 

V hlasovaní verejnosti získala GE Money Bank titul „Internetová banka roku 2005“ a 

obsadila také štvrté miesto v súťaţi „Najlepší zamestnávateľ roku 2005“. 

 

3.2 Nová stratégia spoločnosti 

Bezpochyby sa základným smerom pre organizáciu stala nová vízia a stratégia, ktorá bude pre 

najbliţšie roky hnacím motorom celej Ge Money v Českej republike, kde sa plánuje stať 

najlepšou spoločnosťou na trhu finančných sluţieb, najobdivovanejšou spoločnosťou 

poskytujúcou finančné sluţby v zemi, v očiach jej zákazníkov. Finančným cieľom je 

zdvojnásobiť hodnotu spoločnosti a strategickým cieľom je mať vedúce postavenie na trhu, čo 

sa týka určitej skupiny poskytovaných produktov. Organizačná štruktúra pre podporu novej 

stratégie je uvedená v prílohe č. 2. 

Jedná sa o skutočne ambiciózne a náročné ciele. Táto spoločnosť mala napríklad v minulosti 

výborné výsledky, čo ale fungovalo v minulosti, nemusí priniesť rovnako vynikajúce 

výsledky v budúcnosti. Musí sa zaistiť, aby spôsob, ktorým riadi výkon, napokon i 

ľudské zdroje, odpovedal stanovenej stratégii.  
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3.3 Centrum zákazníckych služieb GE MONEY v Ostrave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoločnosť neustále rastie a otvára nové centrá zákazníckych sluţieb. Jedno z nich otvorila 

tieţ v roku 2006 v Ostrave – Hrabovej. Toto centrum dnes zamestnáva viac ako 600 ľudí a aţ 

do dnes obsadzovalo nové pozície, uvidí sa, aký vplyv bude mať na tento rast celosvetová 

finančná kríza. Zamestnanci centra sú v rámci piatich oddelení rozdelení ešte do tímov 

obvykle po 10 aţ 15 členoch.  

 

Centrum sa skladá z nasledujúcich oddelení: 

 Collections – oddelenie správy pohľadávok, v ostravskom centre sú spravované 

krátkodobé, strednodobé i dlhodobé pohľadávky všetkých obchodných skupín Ge 

Money. Vymáhanie sa riadi tzv. stratégiami, pri ktorých sú klienti rozdeľovaní do 

segmentov, pri ktorých sú uplatňované rôzne vymáhacie postupy a rozdielne 

nástroje, 

 Telesales – oddelenie zamestnávajúce telefónnych bankárov aktívne ponúkajúcich 

produkty GE Money, 

 Tréning – oddelenie zaisťuje vzdelávacie a rozvojové procesy pre zamestnancov, 

 Ľudské zdroje – oddelenie sa zaoberá náborom zamestnancov, plánovaním miezd, 

hodnotením, rozvojom zamestnancov, zadávaním dát zamestnancov do systémov, 

tvorbou dokumentov vzťahujúcich sa k pracovnému pomeru, 

 Zákaznícky servis – oddelenie pozostáva z niekoľko samostatných tímov. Tím 

exekúcií rieši blokácie účtov klientov na základe exekučných príkazov, v spolupráci 

s právnym oddelením a security potom vykonáva blokácie a uvoľňovanie účtov na 

základe uznesení vydaných Políciou ČR, Štátnym zastupiteľstvom alebo súdom. 

Tím GEMA – poistenie zabezpečuje likvidáciu poistných udalostí u leasingu 

a autocreditu, ďalej poţiadavky zo systému zákazníckych sťaţností, devinkulácie, 
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párovanie a zaúčtovanie platieb, zasielanie dokladov cez archív a komunikáciu 

s poisťovňami. Tím payment settlement obstaráva hotovostné procesy a zahraničné 

platby, 

 Akvizície – oddelenie je vstupnou bránou kaţdého nového obchodu medzi Ge 

Money a klientom, ţivot kaţdej zmluvy tu nie len začína, ale aj končí, 

 IT Helpdesk – ostravské IT zabezpečuje poţiadavky uţívateľov v rámci Centra 

zákazníckych sluţieb, ktoré nevyţadujú zloţité riešenia alebo náročné servisné 

zásahy. Na dennej báze sú tak riešené, napríklad resety hesiel, inštalácie software, 

odstraňovanie chýb, konfigurácia hardware alebo servis terminálov Citrix, 

 Call centrum – oddelenie poskytuje informácie zákazníkom všetkých obchodných 

skupín Ge Money prostredníctvom telefónu, e-mailu a chatu, súčasťou servisného 

procesu je aj aktívny predaj ďalších produktov, retenčné aktivity u súčasných 

klientov, monitoring podozrivých transakcií, proces riešení sťaţností. 

 

V Ge Money CZ&SK riadenie ľudských zdrojov celkovo spadá pod pani Hegarty Niamh, čo 

sa týka Centra zákazníckych sluţieb Ge Money, a. s. v Ostrave je riadenie ľudských zdrojov 

vrátane vzdelávania a rozvoja zamestnancov v rukách manaţérky, pani Martiny Káňovej. 

V oblasti vzdelávania a rozvoja zamestnancov spolupracuje s pani Šárkou Gřundělovou, 

manaţérkou Training Operations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ostravskom Centre zákazníckych sluţieb Ge Money sa najviac uplatňuje líniovo štábna 

organizačná štruktúra, pre ktorú je charakteristické jasné vymedzenie kompetencií 

zamestnancov i vedúcich pracovníkov, kaţdý pracovník má svojho team leadra, ktorého 

nadriadeným je vedúci samotného oddelenia. Podniková hierarchia nie je fixná, záleţí len od 

jednotlivých oddelení, pre lepšiu predstavu uvediem príklad oddelenia Telesales, kde 
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rozlišujeme telefónneho bankára, senior telefónneho bankára, team leadra, junior manaţérov 

a senior operations manaţéra. 

 

3.3.1 Oddelenie ľudských zdrojov 

 

Medzi hlavné aktivity oddelenia ľudských zdrojov patrí nábor pre všetky pozície v rámci 

ostravského operations. Na dennom programe sú tak aktivity spojené s plánovaním miezd a 

bonusov, hodnotením a rozvojom zamestnancov. Neoddeliteľnou súčasťou práce oddelenia 

je správnosť zadania osobných dát zamestnancov do systémov a tvorba dokumentov 

spojených s pracovným pomerom. Oddelenie Human Resources má za úlohu starať sa o túto 

časť oddelenia operations, ktorá sa dnes môţe pochváliť úctyhodným počtom zamestnancov, 

a to pribliţne 650.  

 

Manaţérka tohto oddelenia dohliada na to, aby v Ostrave bez problémov prebiehali všetky 

pravidelné HR činnosti, ako hodnotenie zamestnancov, plánovanie miezd a bonusov, 

plánovanie školení a rozvojových nástrojov a v neposlednej rade administratíva s týmito 

činnosťami spojená. Na toto všetko pochopiteľne nie je sama, ale pomáha jej v tom tím dvoch 

HR asistentiek a kaţdodenná úzka spolupráca s praţskými kolegami z HR. 

 

3.3.2 Oddelenie Tréningu 

Tím trénerov zaisťuje vzdelávacie a rozvojové aktivity pre nových i súčasných 

zamestnancov. Pravidelne reviduje úroveň produktových i procesných znalostí, podieľa sa na 

zlepšovaní kvality hovorov naprieč všetkými oddeleniami, ktoré majú kontakt s klientmi. 

Oddelenie Tréningu (10 zamestnancov a manaţérka) je podporou vedúcim pracovníkom pri 

vedení a rozvoji tímov a okrem toho pripravuje a realizuje rozvojové aktivity, ktoré podporujú 

spokojnosť zákazníkov, zamestnancov i akcionárov.  

Skoro na kaţdom oddelení a v kaţdom biznise nejaký ten tréner je. Niektorí školitelia a 

tréneri prešli v rámci svojho kariérneho rastu tieţ niekoľkými tréningovými centrami, čo 

zaisťuje integritu a kontinuitu vzdelávania v GE. Aby sa zaistila štandardizovaná kvalita 

školení, prejde kaţdý tréner jednotným vzdelávaním v programe rozvoja interných trénerov, 

ktoré zastrešuje oddelenie ľudských zdrojov v spolupráci s externými dodávateľmi. 
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3.3.3 Oddelenie Telesales 

Pribliţne 150 zamestnancov pracuje na oddelení Telesales, ktoré je súčasťou Centra 

zákazníckych sluţieb Ge Money AXIS Ostrava. Medzi hlavné procesy telesales patria 

kampaňové linky s aktuálnou ponukou produktov, ktoré odbavujú odchádzajúce i 

prichádzajúce hovory predovšetkým nových klientov. Neoddeliteľnou súčasťou sú i tzv. 

reminder hovory, ktorých cieľom je predaj klientom nereagujúcim na direct-mailové ponuky. 

V pozadí neostáva ani telefónny predaj v oblastiach komerčného bankovníctva, hypoték či 

predaj kontaktom zadaným cez bankomaty či webové stránky.  
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4 ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU VZDELÁVANIA A ROZVOJA   

   ZAMESTNANCOV VO VYBRANEJ ORGANIZÁCII 

 

4.1 Predmet analýzy 

 

Predmetom mojej práce je analýza súčasného stavu vzdelávania a rozvoja zamestnancov 

v ostravskom Centre zákazníckych sluţieb Ge Money, a. s., najmä komparácia toho, čo táto 

nemalá medzinárodná spoločnosť vo všeobecnosti ponúka v tejto oblasti, keďţe sa prezentuje 

ako organizácia veľmi podporujúca a vytvárajúca prostredie i podmienky pre rozvoj 

a vzdelávanie svojich zamestnancov a toho, čo sa za posledné súčasné obdobie vyuţíva 

a realizuje v rámci jedného z jej oddelení vo vybranej organizácii. 

 

Moje analytické šetrenie problematiky vzdelávania a rozvoja zamestnancov sa týka 

predovšetkým  oddelenia Telesales. K tomuto účelu som pouţila dotazník, ktorý je uvedený 

v Prílohe č. 1. Oddelenie Telesales predstavujú v prevaţnej miere asistenti a telefónni bankári, 

náplňou ich práce je predovšetkým aktívna a samostatná komunikácia po telefóne so 

zákazníkmi Ge Money, spracovávanie údajov a informácií, ale i zhodnotenie správnosti 

údajov v zmluvách a riešenie štandardných i neštandardných situácií. Predpokladá sa 

schopnosť odolávať moţných nepríjemným situáciám. 

 

Na základe zistených informácií vyplývajúcich z dotazníku, ktorý vypĺňali zamestnanci, 

opíšem prednosti, nedostatky, vyuţívané prístupy, preskúmam, či sú spokojní so súčasným 

vzdelávaním a rozvojom v organizácii, prípadne čo by zmenili a na základe zistení sa 

pokúsim navrhnúť kroky, nástroje či zmeny, ktoré by mohli predstavovať efektívny prínos 

v danej oblasti. 

 

4.2 Použitá metóda 

 

Jednou z najčastejšie vyuţívaných metód zberu informácií je práve dotazníková metóda, 

rozhodla som sa ju rovnako preferovať a aplikovať i ja pre jej jednoduchosť, jasne zvolené 

otázky s moţnosťou výberu odpovedí, časovú nenáročnosť, veď napokon aj vďaka jej 

anonymite sa mi podarilo zmapovať aktuálnu situáciu v oblasti vzdelávania a rozvoja 

zamestnancov. Ďalším pre mňa dôleţitým zdrojom boli vlastné dvojročné pracovné 
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skúsenosti v danej organizácii, neformálne rozhovory s kolegami z nášho i ostatných tímov 

oddelenia, senior telefónnymi bankármi a vedúcimi tímov. 

 

Pouţitý dotazník (viď Príloha 1) sa skladá z dvoch častí, a to kvantitatívnej, ktorú 

predstavujú štyri všeobecné otázky a z kvalitatívnej časti pozostávajúcej z 25 otázok, 

zameraných na vzdelávacie a rozvojové aktivity v organizácii, postoj a spokojnosť či 

nespokojnosť zamestnancov s nimi, dostupnosť informácií, overovanie získaných poznatkov, 

pouţívané vzdelávacie metódy, ponúkané oblastí pre ďalší rozvoj schopností, angaţovanosť 

nadriadených v danej oblasti, efektívnosť školení a celkového systému vzdelávania. Pre 

získanie konkrétnejších a presnejších informácií dotazník obsahuje otvorené aj uzatvorené 

otázky.  

 

Dotazníkové šetrenie som realizovala v marci 2009, po súhlase nadriadených bol 100 

dotazníkov odoslaných zamestnancom oddelenia Telesales, hoci niektorí nechceli na niektoré 

otázky odpovedať a niektorí naň zabudli, jeho vypovedajúcu schopnosť moţno však pokladať 

za celkom reprezentatívnu, keďţe sa vrátilo plnohodnotne vyplnených 74 z nich, v prevaţnej 

miere od telefónnych bankárov, ktorí predstavujú prevaţnú časť oddelenia. Výsledky sa síce 

vzťahujú iba na dané oddelenie, ale keďţe sa princípy a stratégia uplatňujú v rámci 

organizácie všade rovnako, pomohli mi nadobudnuté poznatky si vytvoriť obraz o fungovaní, 

úrovni, súčasnom stave vzdelávania a rozvoja zamestnancov spoločnosti. 

 

4.3 Analýza súčasného vzdelávanie a rozvoja zamestnancov Ge Money 

Snahou spoločnosti je podporovať zamestnancov v oblasti rozvoja ich odborného i 

osobnostného potenciálu, pričom moţnosti ich vzdelávania nadväzuje na potreby spoločnosti i 

plán rozvoja kaţdého zamestnanca.  

 

4.3.1 Typy a formy školení 

Compliance školenia. Ich obsahom sú základné pravidlá integrity platné v GE, najmä 

ochrana osobných údajov, prianie špinavých peňazí, bezpečnosť a ochrana informácií. 

Školenia sú organizované oddelením Compliance. 
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Odborné školenia. Plánované sú v rámci jednotlivých oddelení a ich obsahom sú odborné 

poznatky, ktoré sú špecifické pre určitú funkciu, napríklad z oblasti marketingu, financií, 

informačných technológií.  

Produktové školenia. Vzdelávacie kurzy s výukou produktov spadajúce pod jednotlivé 

divízie Ge Money Bank, Ge Money Multiservis a Ge Money Auto.  

Soft skills tréningy. Tieto aktivity sú v rukách oddelenia Ľudských zdrojov a jedná sa o 

rozvoj osobnostných predpokladov zamestnancov, konkrétne o ich prezentačné, 

komunikačné, manaţérske schopnosti atď.  

Business skills školenia. Tento typ rozvoja opäť organizuje oddelenie Human Resources a 

ako uţ vychádza z názvu, ich cieľom je zvýšenie všeobecne-odborných vedomostí 

zamestnancov GE.  

Projektové školenia. Sú realizované oddelením IT pre zamestnancov podieľajúcich sa na 

projektoch s príznačným zameraním. 

Formy školení 

Školenia sú uskutočňované formou prezenčnou, ktorá je organizovaná buď interne alebo s 

pomocou externých dodávateľov. Druhá vyuţívaná forma školenia zamestnancov je e-

learning, pri ktorej prebieha samo štúdium prostredníctvom on-line kurzov. Nakoniec sa v Ge 

Money praktikuje kombinovaná výuka, ktorá spočíva v spojení dvoch vyššie spomenutých 

foriem školení. 

 

4.3.2 Rozvojové nástroje organizácie 

Ge Money Univerzita (GEMU) 

Špeciálnu pozornosť a starostlivosť venuje spoločnosť svojim talentom, ponúka im ucelené 

vzdelávacie programy v rámci tejto Ge Money Univerzity, kde sa systematicky pripravujú na 

vyššie pozície, rozvíjajú sa v oblasti mäkkých schopností a GE si tak vychováva nástupcov na 

kľúčové pozície vo vlastných radách. 
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Ge Money Univerzita je v organizácii vnímaná ako prestíţny vzdelávací program, ktorý má 

širokú podporu manaţérov GE. Kaţdý úspešný absolvent získava moţnosť posunúť sa v 

spoločnosti vyššie, a zároveň má aj konkurenčnú výhodu pri budovaní svojej kariéry.  

GEMU obsahuje základnú sadu školení soft skills, ktoré pripravujú absolventa na prevzatie 

vedúcej pozície. Na školenie naväzuje samostatná úloha, vďaka ktorej môţe študent previesť 

získané poznatky a schopnosti do praxe na svojom oddelení. Premyslený program štúdia 

doplňujú doporučené aktivity – mentoring, elektronické počítačové kurzy, rotácie a na 

niektorých fakultách práce na projektoch. Školenia sú zaistené internými trénermi a externými 

agentúrami.  

Programy pre absolventov vysokých škol  

Absolventom vysokých škol s relevantnými pracovnými skúsenosťami Ge Money ponúka 

zaujímavú príleţitosť profesného rastu formou dvojročných manaţérskych programov. Tieto 

programy predstavujú efektívny nástroj, umoţňujúci systematický kariérny rozvoj mladých 

talentov. Sú odrazovým mostíkom pre úspešný a rýchly rast v spoločnostiach Ge Money.  

V Českej republike je moţné nastúpiť do nasledujúcich dvojročných programov: 1. Financial 

Management Program, kde sa jedná o intenzívnu prípravu na kariéru v oblastí financií, 2. 

Information Management Leadership Program, ktorý ponúka príleţitosť výrazne prehĺbiť 

znalosti a schopnosti z oblastí IT, riadenia projektov a vedenia ľudí, 3. Commercial 

Leadership Program, predstavujúci všeobecný program, ktorého cieľom je vychovať budúcich 

manaţérov v oblastiach ako je napríklad zákaznícky servis, marketing, predaj či risk 

management. 

Medzi očakávané poţiadavky patrí: ukončené vysokoškolské vzdelanie, vynikajúce študijné 

výsledky, plynulá angličtina, relevantné pracovné skúsenosti (12 – 24 mesiacov), vedúce 

schopnosti a potenciál, sebavedomie, energiu a schopnosť motivovať druhých, snaha 

intenzívne pracovať na svojom profesnom raste a ochota cestovať. 

Interná rotácia 

Týmto jednoduchým, zato účinným nástrojom pre osobný rozvoj rozumieme krátkodobé 

preradenie zamestnanca na inú pozíciu v rámci rôznych oddelení na dobu jedného aţ 

dvanástich mesiacov. Zamestnanec ide na túto pozíciu s konkrétnymi cieľmi, ktorých 
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naplnenie potom znamená prínos, a to ako pre vysielajúce oddelenie, tak aj pre oddelenie 

prijímajúce.  

Cieľom interných rotácií je poskytnúť záujemcom profesný a odborný rast v súlade s ich 

kariérnym plánom v EMS (Executive Management Staffing – zhrnutie aktivít dosiahnutých 

zamestnancom za uplynulý rok, jeho silných stránok, potrieb rozvoja a potenciálnych 

kariérnych plánov). Zamestnanec má moţnosť svoj záujem o rotáciu prejednať so svojim 

líniovým manaţérom pri EMS a pri príprave svojho plánu osobného rozvoja pri nastavení 

osobných cieľov. Následne je na nadriadenom, či zamestnanca nominuje prostredníctvom 

príslušnej aplikácie, kde sú uvedené všetky aktuálne dostupné pozície. Interné rotácie sú 

upravuje predpis Podmienky a pravidlá rotácie zamestnancov.  

Rozvojové centrá  

Tento program je určený pre manaţérov, ktorá uţ v organizácii prešli štandardným 

programom manaţérskeho rozvoja a potrebujú ďalej identifikovať svoje osobné predpoklady 

a rezervy pre rozvoj svojho manaţérskeho potenciálu. Na základe on-line testovania, 

prezenčných aktivít a individuálnej spätnej väzby dostávajú manaţéri komplexný obraz svojej 

osobnosti a odporúčania pre ďalší rozvoj.  

Individuálny koučing  

Zamestnanci zaradení do tohto rozvojového programu získavajú moţnosť pod vedením 

externého alebo interného kouča vytvoriť optimálne podmienky pre uplatnenie ich odborného 

a osobnostného potenciálu. Individuálny koučing pracuje s faktormi, ktoré kladne či záporne 

ovplyvňujú pracovný výkon a spokojnosť zamestnancov.  

Anglický jazyk  

Snahou je zaistiť kvalitnú výuku angličtiny pre kľúčových zamestnancov, zameraním sú 

komunikačné a písomné schopnosti, vyuţívajú sa intenzívne kurzy so špecifikáciou na 

obchodnú oblasť.  

360º Spätná väzba  

Predstavuje kompletnú spätnú väzbu, pri ktorej sa posudzujú kompetencie hodnoteného nie 

len jeho manaţérom, ale i jeho kolegami, podriadenými a internými či externými zákazníkmi 
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alebo aj dodávateľmi. Neoddeliteľnou súčasťou je aj sebahodnotenie účastníka. Hodnotený 

tak získava cenné informácie, ktoré mu pomáhajú pochopiť, v čom sú jeho silné stránky a na 

ktoré oblasti sa má zamerať z hľadiska osobného rozvoja.  

Potrebu 360 by mal zamestnanec diskutovať so svojim priamym nadriadeným behom EMS s 

následným zaznamenaním do plánu osobného rozvoja. Dotyčný by mal patriť do bandu 2 a 

vyššie (zamestnanci bandu 1 – telefónni bankári, asistenti správy pohľadávok atď.) môţu byť 

zaradení do 360 len výnimočne. Nomináciu i načasovanie 360 musí schváliť priamy 

nadriadený a HR manaţér. 

Mentoring  

Hovoríme o procese, v ktorom skúsený mentor, manaţér vedie menej skúseného zamestnanca 

s cieľom rozvinúť jeho osobnostné i profesné kvality a to v súlade s dlhodobou stratégiou 

spoločnosti. Mentoring je zacielený na rozvoj zamestnancov prostredníctvom systematického 

vedenia, osobného príkladu a dlhodobej spätnej väzby. Mentori sú v GE veľmi váţenými 

osobnosťami.  

 

4.3.3 Hodnotenie zamestnancov  

 

Aby organizácia rozvojovými nástrojmi a programami pomáhala svojim zamestnancom k 

lepším výkonom, ktoré sa prejavia na výsledkoch ich práce, plánuje vzdelávanie a rozvoj v 

rámci procesu hodnotenia zamestnancov. 

V rámci pravidelného hodnotenia na prelome roku, hodnotia zamestnanci svoje dosiahnuté 

výsledky, silné stránky, potreby rozvoja a kariérne plány a napokon si stanovia plán osobného 

rozvoja, ktorý by im mal pomôcť stanovené ciele dosiahnuť. 

Hlavná zodpovednosť za osobný rozvoj je v spoločnosti na strane zamestnanca, ktorý dostáva 

podporu a odporúčania od svojho manaţéra a ponuku vzdelávacích aktivít a rozvojových 

nástrojov. 
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4.4 Metódy a nástroje vzdelávania a rozvoja zamestnancov oddelenia Telesales 

 

 

Pracovné porady v podobe desaťminútových tímových pracovných schôdzok konané 

prevaţne denne a tesne pred začatím pracovnej doby sú najčastejšie videnou a poţívanou 

formou informovania, vzdelávania, bezprostrednej komunikácie medzi nadriadeným, teda tím 

lídrom a jeho podriadenými zamestnancami na danom pracovisku.  

Jedná sa prevaţne o kombináciu formálneho a informačného typu porád, realizovaných 

prevaţne pravidelne, obvykle s rovnakým scenárom za účasti všetkých členov tímu, ktorých 

cieľom je informovať podriadených o náplni a rozdelení úloh, poprípade prezentovanie 

rozhodnutí vedenia. Nedostatkom je minimálne poskytovaný priestor a čas na spätnú väzbu 

od zamestnancov a na riešenie často podstatných otázok, prekáţok a problémov. 

 

Zväčša pri príleţitosti zavádzania nových kampaní a teda aj nových produktoch ponúkaných 

spoločnosťou na trhu či pri zásadných zmenách v parametroch alebo pripravovaných 

procesných zmenách sa organizujú a následne realizujú workshopy na pracovisku, a keďţe 

má toto Centrum zákazníckych sluţieb zriadené aj vlastné oddelenie na to určené, tieto 

vzdelávacie aktivity vedú šikovní a skúsení, komunikatívne zruční tréneri, často výborne 

ovládajúci danú látku, predmet daného workshopu. 

 

Pracovný e-mail je na pracovisku veľmi praktizovaným, jasným a jednoduchým spôsobom 

vzdelávania a doinformovania zamestnancov, predovšetkým čo sa týka noviniek, menších 

zmien v parametroch produktov či komunikácii smerom ku klientom. Rovnako si zamestnanci 

môţu nájsť ďalšie potrebné informácie na intranete GE, mnohé otázky a odpovede, postupy 

a pokyny nie len o produktoch a sluţbách spoločnosti. 

 

Na pracovisku ja taktieţ vyuţívaný koučing ako jedna z metód vzdelávania a rozvoja 

telefónnych bankárov, pričom je v tejto organizácii koučom kaţdý vedúci tímu. Koučingy 

pomáhajú zamestnancom sa zaučiť, pochopiť ciele, kultúru, hodnoty spoločnosti a formou 

efektívnej komunikácie nájsť taký spôsob rozvoja, ktorý bude vhodný pre rozvoj ich 

potenciálu, pomáha zvýšiť úroveň vedomia a zodpovednosti zamestnanca za výkon. 

 

Vzdelávanie môţe byť aj zábavné, napríklad ak sa zvolí pútavá téma a výuku prevezmú do 

rúk manaţéri a tréneri spoločnosti. V organizácii prebehol určitý prieskum medzi 
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zamestnancami, ktorý ukázal, ţe väčšina z nich by malo záujem venovať sa vlastnému 

rozvoju i vo svojom voľnom čase. Toto bol signál pre manaţérsky tím, ktorý s trénerskou 

podporou pripravil sériu rozvojových workshopov pod názvom Learn-in. Zamestnanci mali 

moţnosť si zvoliť témy, ktoré ich najviac zaujímali. Najčastejšie diskutovanými sa stali 

napríklad medziľudská komunikácia, ako uspieť u výberového konania, riešenie konfliktov 

alebo globálny svet GE. Manaţéri a tréneri spoločne zrealizovali celkom 11 workshopov pre 

určitú kapacitu vybraných účastníkov. Pre realizátorov bola táto akcia skúškou ich vzájomnej 

spolupráce, kreativity i organizácie. Vzhľadom k veľkému záujmu a nadšeniu zamestnancov 

je pravdepodobné, ţe Learn-in bude mať pokračovanie. 

 

4.5 Analýza dotazníkového šetrenia a interpretácia výsledkov 

 

 

Dotazníkové šetrenie bolo uskutočnené v marci 2009. Plnohodnotne vyplnených dotazníkov 

som evidovala 74 zo 100, čo je moţné povaţovať za reprezentatívnu vzorku. Vyhodnotenia 

jednotlivých odpovedí z hľadiska počtu výskytu sú pre jasnosť a jednoduchosť uvádzané 

v percentuálnom vyjadrení. 

 

4.5.1 Kvantitatívne šetrenie zamestnancov v Centre zákazníckych služieb 

spoločnosti         GE Money, a. s. v Ostrave  

 

Štruktúra respondentov podľa pohlavia 

Niţšie zobrazený graf 4.1 napovedá, ţe môjho dotazníkového šetrenia sa zúčastnilo 78 % 

respondentiek a 22 % respondentov muţského pohlavia. Tento pomer sa výrazne pribliţuje 

skutočnému stavu, respektíve pomeru zamestnaných muţov a ţien v analyzovanej 

organizácii. 

Graf 4.1 - Pohlavie respondentov (v %) 
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78%
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Štruktúra respondentov podľa veku 

Podľa výsledkov dotazníkového šetrenia názorne zobrazených v grafe 4.2 je zrejmé, ţe 

vekový priemer zamestnaných je veľmi nízky. Aţ 92 % respondentov sa zaradilo do vekovej 

skupiny 18 – 25 rokov. Vekové rozpätie 26 – 35 zastupujú len štyri percentá oslovených, 

napokon rovnaké percentuálne vyjadrenie charakterizuje aj tretiu skupinu, 36 a viac rokov. 

Z vyjadreného vyplýva, ţe toto Centrum zákazníckych sluţieb zamestnáva veľký počet 

prevaţne mladých ľudí. 

Graf 4.2 - Vek respondentov (v %) 
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Štruktúra zamestnancov podľa dosiahnutého vzdelania 

Veková štruktúra zamestnancov sa svojim spôsobom odzrkadlila aj vo vzdelanostnej štruktúre 

respondentov. Aţ 68 % oslovených má najvyššie dosiahnuté stredoškolské vzdelanie, bola 

som informovaná, ţe prevaţná väčšina z nich práve študuje na niektorej z okolitých vysokých 

škôl. Ďalej nasleduje 32 % uţ vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov. Určite stojí za 

zmienku, ţe počet ľudí s učňovským či základným vzdelaním je nulový. Všetky tieto 

spomínané výsledné hodnoty sú zachytené v grafe 4.3.  

 

Jedným z hlavných dôvodov vysokého počtu stredoškolákov a vysokoškolákov je spolupráca 

GE s rôznymi typmi škôl v tomto regióne, pre organizáciu táto spolupráca predstavuje jeden 

zo základných kameňov budúceho prísunu nových zamestnancov. 
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Graf 4.3 - Najvyššie dosiahnuté vzdelanie respondentov (v %) 
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Štruktúra zamestnancov podľa počtu odpracovaných mesiacov 

Ţiada sa ozrejmiť, prečo som sa respondentov dotazovala na počet odpracovaných mesiacov 

a nie odpracovaných rokov. Centrum zákazníckych sluţieb GE Money, a. s. bolo zaloţené 

v apríly 2006, to vysvetľuje relatívne krátke pracovné pomery zamestnancov. Ďalším 

dôvodom je, ţe sa dotazník týka najmä operátorov jedného z oddelení GE, a práve o tejto 

pracovnej pozícii sa v organizácii verejne tvrdí, ţe „ţivotnosť“ telefónneho bankára/operátora 

je z viacerých príčin najviac dva roky. 

 

Z grafu 4.4 nám plynie, ţe najväčší počet respondentov (tj. 39 %) tu pracuje jeden rok a viac 

mesiacov, ďalšiu skupinu v poradí (tj. 26 %) tvoria ešte dlhodobejší, stabilnejší zamestnanci 

organizácie, ktorý tu pôsobia uţ dva roky a viac. Pribliţné percento (tj. 22 %) reprezentujú 

oslovení, ktorí v GE pracujúci kratšiu dobu, pol roka aţ takmer jeden rok, zvyšnú časť (tj. 13 

%) predstavujú zamestnanci v alebo tesne po skúšobnej dobe.  

 

Zistila som, ţe 65 % opýtaných je v organizácii zamestnaných uţ viac ako rok, z čoho 

predpokladám dobrú vypovedajúcu schopnosť dotazníka, čo sa týka spokojnosti i skúseností 

zamestnancov so vzdelávaním a rozvojom v GE. 
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Graf 4.4 - Počet odpracovaných mesiacov v organizácii (v %) 
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4.5.2 Kvalitatívne šetrenie zamestnancov v Centre zákazníckych služieb 

spoločnosti  

         GE Money, a. s. v Ostrave  

 

Znalosť zamestnancov o spôsobe fungovania vzdelávacieho systému v organizácii 

Otázka č. 1 - Poznáte, akým spôsobom funguje vzdelávací systém v GE? 

Graf 4.5 vyjadruje, ako zamestnanci poznajú, respektíve sú informovaní o tom, ako funguje 

vzdelávací systém v organizácii, kde pracujú. Značná časť, skoro polovica (48 %) si myslí, ţe 

skôr vie, ako vzdelávanie vo firme prebieha. Nasleduje viac ako štvrtina (26 %), ktorá skôr 

nevie ako vie. Takmer rovnako, skoro štvrtina (22 %) vie a pozná spôsoby fungovania 

vzdelávacieho systému v organizácii a naopak len 4 % zamestnancov nevie. To naznačuje, ţe 

by viacero zamestnancov potrebovalo bliţšie oboznámiť, ako presne funguje tunajší 

vzdelávací systém. 

Graf 4.5 - Úroveň informovanosti zamestnancov o vzdelávacom systéme v organizácii (v 

%) 
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Postoj zamestnancov k ponuke vzdelávacích programov a školení  

Otázka č. 2 - Ako hodnotíte ponuku vzdelávacích programov a školení v GE? 

Graf 4.6 vyjadruje, ako zamestnanci vnímajú ponuku vzdelávacích aktivít a školení 

v organizácii. Najviac respondentov (48 %) ju povaţuje za dostačujúcu, oproti tomu je len 13 

%  toho názoru, ţe ponuka absolútne zodpovedá potrebe vzdelávania. Nikto ju neoznačil ako 

nedostačujúcu, ale nie málo (39 %) zamestnancov sa stotoţnilo s tým, ţe by sa ponuka 

vzdelávania mohla vo firme vylepšiť. Zo zisteného vyplynulo, ţe s ponukou vzdelávacích 

programov organizácie sú zamestnanci v priemere spokojní, avšak nemálo z nich by ocenilo 

vylepšenie.  

Graf 4.6 - Názor zamestnancov k ponuke vzdelávania v organizácii (v %) 
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Úsudok zamestnancov k starostlivosti organizácie o adaptáciu a zaškolenie nováčikov 

Otázka č. 3 - Myslíte si, že sa novým zamestnancom venuje zvýšená pozornosť pri ich 

adaptácii a zaškoleniu? 

Graf 4.7 vystihuje, ako zamestnanci hodnotia prístup organizácie k novým zamestnancom, čo 

sa týka starostlivosti o ich zaškolenie a ich  adaptáciu v novom pracovnom prostredí. Je 

zrejmé, ţe sa Ge Money stará o svojich „nováčikov“, prevaţná väčšina respondentov (78 %)  

si myslí, ţe sa im venuje zvýšená pozornosť, zvyšných 22 % uvádza, ţe skôr áno, napokon 

k záporným odpovediam sa ani nik nepriklonil. Z daných výsledkov vyplýva, ţe o nových 

zamestnancov je v organizácii evidentne dobre postarané. 
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Graf 4.7 – Názor zamestnancov, či považujú za dostatočnú starostlivosť organizácie 

o adaptáciu a zaškolenie nových zamestnancov (v %) 
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Názor zamestnancov o presnosti a výstižnosti poskytovaných informácií a školení 

využiteľných pre ich prax 

Otázka č. 4 - Dostávate presne také informácie a vzdelávacie aktivity, ktoré potrebujete ku 

svojej práci? 

Z grafu č. 4.8 je moţné vyčítať charakter informácií zo školení a ostatných vzdelávacích 

aktivít, konkrétne ich uţitočnosť a aplikovateľnosť v praxi z pohľadu pracovníkov. 

Nadpolovičná väčšina (56 %) respondentov tieto informácie hodnotí ako vyuţiteľné k svojej 

práci, aţ 35 % zamestnancov ich povaţuje za úplne adekvátne práci a len 9 % si myslí, ţe ich 

takmer nevyuţíva, s rezolútnym „nie“ sa nenašiel ani jeden zamestnanec. Na základe takýchto 

odpovedí by sa mohli poskytované informácie povaţovať za vyuţiteľné pri práci, a teda za 

celkovo prínosné. 

Graf 4.8 - Úvaha zamestnancov o využiteľnosti poskytovaných informácií 

a realizovaných školení pre ich prax (v %)  
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Používanie osvojených znalostí zo vzdelávacích aktivít zamestnancami pri práci 

Otázka č. 5 - Využívate a aplikujete poznatky získané zo vzdelávacích aktivít vo svojej práci? 

Pri otázke č. 4 zamestnanci zhodnotili poskytované informácie za značne vyuţiteľné pre ich 

prácu, otázne je, či ich aj v skutočnosti naozaj pouţívajú, aplikujú v praxi. Odpovede na tento 

dotaz sú názorne premietnuté v grafe 4.9. Zamestnanci sa rozdelili na dve skupiny, a to: 

prvých 48 % nadobudnuté informácie vyuţíva pri svojej práci a zvyšných 52 % ich skôr 

vyuţíva ako nie. Opäť sa k negatívnym stanoviskám nepriklonil ani jeden respondent. Je 

pozitívnym zistením, ţe sa i na základe otázky č. 5 potvrdila takmer výborná kvalita 

poskytovaných informácií. 

Graf 4.9 - Koľko zamestnancov aplikuje a využíva  získané poznatky vo svojej práci     

(v %) 
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Frekvencia realizovaných vzdelávacích aktivít a školení v organizácii 

Otázka č. 6 - Usudzujete, že vzdelávacie akcie a školenia sú realizované dostatočne často? 

O dostatočnej frekvencii výskytu vzdelávacích akcií na oddelení, kde respondenti pracujú 

zase hovorí graf 4.10, podľa 48 % zamestnancov sú školenia realizované celkom často, avšak 

jednoznačné „áno“ vyslovilo len 13 %. Nezanedbateľných 35 % je presvedčených, ţe aktivity 

tohto rázu sa aţ tak často nekonajú, skôr nie. Zvyšné 4 % uviedli, ţe k školeniam 

a vzdelávaniu nedochádza dostatočne často. Celkovo sa zdá, ţe realizácia vzdelávacích 

a rozvojových aktivít je individuálnom záleţitosťou, ktorá sa odvíja od potrieb jednotlivých 

tímov. 

 

 

 

 



 44 

Graf 4.10 - Spokojnosť zamestnancov s počtom realizovaných vzdelávacích aktivít (v %) 
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Angažovanosť a záujem priamych nadriadených o potreby školenia a rozvoja svojich 

priamych podriadených 

Otázka č. 7 - Zaujíma sa a zisťuje Váš priamy nadriadený Vaše potreby školenia či rozvoja? 

Záujem team leadra o potrebný rozvoj či vzdelávanie svojich priamych podriadených, teda 

operátorov je evidentne opäť individuálnou záleţitosťou, čo usudzujem na základe zistených 

výsledkov z dotazníkového šetrenia, ktoré sú vyobrazené v grafe 4.11. Hoci najviac, a to 40 % 

respondentov pociťuje záujem svojho nadriadeného o ich ďalší rozvoj, hneď 30 %  

zamestnancov na to usúdilo, ţe sa im skôr nedostáva dostatočnej pozornosti. Nasleduje 

skupina 26 % odpovedajúcich, ktorí hodnotia postoj vedúceho tímu k nim pozitívnejšie, títo 

tvrdia, ţe o nich skôr prejavuje záujem. Napokon sú tu 4 %, ktorým sa ich nadriadený zjavne 

nevenuje. 

Graf 4.11 – Venujú priamy nadriadený pozornosť potrebám budúceho rozvoja 

a školenia svojich podriadených (v %) 
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 45 

Analyzovanie získaných informácií a poznatkov zo školení medzi spolupracovníkmi 

Otázka č. 8 - Preberáte so spolupracovníkmi vo Vašom tíme poznatky a informácie, ktoré ste 

nadobudli na školení? 

Niţšie zobrazený graf 4.12 transparentne značí, ţe iba menšina (9 %) po absolvovanom 

školení ďalej nerozoberá novo nadobudnuté poznatky, nedebatuje o nich medzi svojimi 

spolupracovníkmi, ale takmer absolútna väčšina zamestnancov (91 %)  činí opak a novo 

načerpané informácie a vedomosti znova preberá a konzultuje, či uţ so svojimi kolegami 

alebo team leadrami na pracovných poradách a tímových schôdzkach. To zaiste svedčí o ich 

záujme o odbornosť, poskytovanie relevantných informácií klientom i o profesionálne 

podávanom výkone. 

Graf 4.12 – Rozoberanie novo načerpaných znalostí zo školení v tímoch (v %) 
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Overovanie novo získaných poznatkov a informácií zo vzdelávacích aktivít 

Otázka č. 9 - Sú overované po absolvovanom školení Vaše novo získané vedomosti, testuje sa 

úroveň Vášho vzdelania? 

Skutočnosť, ţe si organizácia overuje, ako si poskytované informácie a poznatky zo školení 

zamestnanci osvojili a ţe sa meria úroveň ich vzdelania potvrdila väčšina dotazovaných, tj. 78 

% z nich. Ďalších 22 % podobnú skúsenosť nemá, čo dosvedčuje i znázornenie v grafe 4.13. 
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Graf 4.13 – Zistenie, či sa overuje úroveň osvojenia nových informácií a miera 

produktových znalostí (v %) 

Meranie úrovne vzdelania zamestnancov

78%

22%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

áno nie

 

 

Najčastejšie využívané metódy vzdelávania na pracovisku 

Otázka č. 10 - Akú metódu vzdelávania najviac využívate vo Vašom tíme? 

Zamestnanci organizácie sú v prevaţnej miere (45 %) vzdelávaní a školení formou 

workshopov, ďalej sa na pracovisku vyuţívajú pracovné porady, ktoré označilo za 

najpouţívanejšiu metódu vzdelávania 34 % operátorov, koučovaných je 21 % respondentov, 

no ţiaden z nich nemá skúsenosť s rotáciou. Tieto výsledky sú zaznamenané i v grafe 4.14. 

Graf 4.14 – Metódy vzdelávania používané v organizácii (v %) 
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Spokojnosť zamestnancov s absolvovanými školeniami 

Otázka č. 11 - Ste spokojný/á so školeniami a vzdelávacími aktivitami, ktorých sa 

zúčastňujete? 

Kladnou informáciou zaiste je, ţe ani jeden z dotazovaných zamestnancov nie je veľmi 

nespokojným s kvalitou vzdelávacích a rozvojových aktivít uskutočňovaných v Ge Money, 

hoci stále o moţných nedostatkoch svedčí tých 17 %, ktorí sú prevaţne nespokojnými. 
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Značná časť 39 % sa vyjadrila, ţe je veľmi spokojná a nakoniec obraz dotvára zvyšných 44 % 

opýtaných a tí sú s kvalitou absolvovaných školení celkom spokojní. Tieto výsledky je moţné 

zhliadnuť v grafe 4.15. 

Graf 4.15 – Spokojnosť zamestnancov s kvalitou školení a vzdelávacích aktivít (v %) 
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Možné nedostatky ovplyvňujúce kvalitu školení 

Otázka č. 12 - Postrehli ste nejaké nedostatky, ktoré majú vplyv na kvalitu vzdelávania a 

školenia? 

Ako som uţ zistila pri otázke č. 11, väčšina zamestnancov je s poskytovanými školeniami 

v Ge Money buď veľmi alebo celkom spokojná, čo sa odrazilo i pri otázke č. 12, a teda, ţe 

viac ako polovica respondentov (54 %) počas vzdelávacích, tréningových či rozvojových 

aktivitách ţiadne negatíva nepostrehla, čo vidíme i v grafe 4.16. Keďţe je trend neustále sa 

zlepšovať a napredovať, treba venovať pozornosť i tím, ktorí majú iné skúsenosti, napríklad 

21 % vadí málo príkladov z praxe, pretoţe sú v dennom kontakte s klientmi a ich situácie 

i poţiadavky sú naozaj rozmanité. Prívetivejší a ľudskejší prístup lektorov a trénerov by 

ocenilo 13 % opýtaných a 8 % z nich zase prekáţa monotónnosť a neprimeraná rýchlosť 

výkladu a tie ostávajúce 4 % by uvítali, ak by na niektoré školenia či workshopy bolo 

poskytnuté viac času. 
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Graf 4.16 – Faktory znižujúce spokojnosť, resp. kvalitu poskytovaných školení (v %) 
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Efektívne využitie času počas vzdelávacích aktivít 

Otázka č. 13 - Ste toho názoru, že čas strávený na vzdelávacích aktivitách je efektívne 

využívaný? 

Graf 4.17 poukazuje na to, či zamestnanci pokladajú čas strávený na školení za efektívne 

vyuţitý. Málo chýbalo, aby sa jednohlasne zhodli na tom, ţe vzdelávacie podujatia sú 

prínosom pre ich prax, tento pohľad zastáva 83 % respondentov, no ďalších 17 % opýtaných 

by radšej urobilo mnoho inej práce a venovalo sa iným aktivitám, treba však podotknúť, ţe 

ţiaden zo zamestnancov nepokladal tento čas za celkom nevyuţitý a stratený. 

Graf 4. 17 – Prístup zamestnancov k poskytovanému vzdelávaniu (v %) 
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Očakávaný prínos od získaného vzdelania 

Otázka č. 14 - Aký úžitok očakávate od získaného vzdelania? 

Lepší rozhľad a nové poznatky sú očakávaným prínosom z absolvovaných školení pre 28 % 

zamestnancov, následne 24 % z nich predpokladá lepšiu orientáciu vo svojej práci. 

Skvalitnenie poskytovaných sluţieb a s tým súvisiaci väčší prínos pre klientelu označilo 
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ďalších 24 % respondentov, 12 % očakáva úţitok v podobe kariérneho rastu a posledných 12 

% vo vzdelávaní zamestnancov vidí celkový prínos pre organizáciu. Tieto výsledky sú 

prehľadne zobrazené v grafe 4.18. 

Graf 4.18 – Konečný účastníkmi očakávaný prínos vzdelávania a školenia (v %) 
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Hodnotenie výhodnosti vzdelávacích a rozvojových aktivít pre organizáciu  

Otázka č. 15 - Považujete za výhodné pre organizáciu realizovanie vzdelávacích aktivít 

a ostatných školiacich programov z hľadiska nákladov a úžitkov, ktoré so sebou nesú? 

Prevaţná väčšina zamestnancov povaţuje realizovanie vzdelávacích a rozvojových aktivít pre 

zamestnancov za celkovo prínosné pre organizáciu, z toho 52 % sa priklonilo 

k jednoznačnému „áno“ a 35 % si myslí, ţe skôr áno ako nie. Podobného názoru nie je len 13 

%, ktorý si nemyslia, ţe je vzdelávanie v organizáciu pre ňu aţ tak výhodné, no jednoznačné 

„nie“ sa nikto neoznačil ako svoju odpoveď, čo sledujeme i v grafe 4.19. 

Graf 4.19 - Konečný prínos vzdelávania a školenia pre organizáciu (v %) 
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Podnety vedúce k osobnému rozvoju zamestnancov a k vyšším pracovným výkonom 

Otázka č. 16 - Čo Vás najviac podnecuje k osobnému rozvoju a vyššiemu pracovnému 

výkonu? 

Ako uţ i graf 4.20 naznačuje, zamestnancov Ge Money k vyšším pracovným výkonom 

prevaţne motivuje finančné ohodnotenie, tak sa napokon vyjadrilo 38 % z opýtaných. Jedná 

sa predovšetkým o mladých ambicióznych ľudí, ktorých k osobnému rozvoju vedie vidina 

lepšieho pracovného miesta, perspektíva povýšenia (27 %). Netreba podceňovať uznanie 

a pochvalu od nadriadeného, tá podnecuje 19 % operátorov, priateľské pracovné prostredie 

zasa podporuje 11 % z nich, na sľubnej perspektíve organizácie záleţí piatim percentám, čo 

ich posúva k vyššiemu pracovnému nasadeniu a snahe o seba rozvoj. 

Graf 4.20 – Faktory motivujúce zamestnancov k seba rozvíjaniu a vyššiemu 

pracovnému nasadeniu (v %) 
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Postoj zamestnancov k zrušeniu mimovolacích aktivít počas pracovnej doby 

Otázka č. 17 - Čo pre Vás znamená presun mimovolacích aktivít (vrátane vzdelávacích 

a rozvojových) na mimopracovnú dobu? Ako hodnotíte túto zmenu? 

Hlavným motivačným prvkom vyuţívaným v organizácii je výška prémií, zaiste je záleţitosť 

individuálna, čo kto viac preferuje, či kvantitu alebo kvalitu hovorov ako prvok, ktorý 

predovšetkým ovplyvní rozsah dosiahnutých incentív, aké výsledky vzišli z dotazníkového 

šetrenia znázorňuje graf 4.21. Presun všetkých vzdelávacích aktivít, workshopov 

a pracovných porád na voľný čas vníma pozitívne 33 % operátorov, pretoţe sa tým zvýši 

počet obvolaných kontaktov, z čoho vyvodzujú i vyšší zárobok. Avšak je zrejmé, ţe výška 

predaja je závislá od kvality produktu i od kvalít a schopností predávajúcich, z čoho plynie 

potreba rozvoja, vzdelávania a informovania zamestnancov. Pri značnej redukcii týchto 
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aktivít je moţné očakávať určitú nepriaznivú  zmenu v predaji a teda i v prémiách, podobného 

názoru je aţ 69 % opýtaných. Tých zostávajúcich 8 % s iným stanoviskom pádne podotklo 

vzhľadom na skutočnosť, ţe väčšina operátorov popri zamestnaní ešte stále študuje a z toho 

dôvodu nemá dostatok času na tieto aktivity nad rámec pracovnej doby, rovnako je preto pre 

nich často náročné sa prispôsobiť týmto zmenám a dostaviť sa na pracovisko v skoršiu 

hodinu, ako je dohodnuté v pracovnej zmluve, a tak väčšina iniciovaným školení na základe 

toho padá. 

Graf 4.21 – Zistenie, aké stanovisko prechovávajú zamestnanci voči zmene v načasovaní 

vzdelavacích akcií a školení (v %) 

Ako hodnotia zamestnanci zrušenie vzdelávacích aktivít počas 

pracovnej doby 

33%

59%

8%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

skôr kladne (so zvýšením počtu

kontaktov sa mi zvyšuje aj

možnosť väčšej finančnej

odmeny)

skôr negatívne (postrehol som

pokles počtu rozvojových

a vzdelávacích aktivít a myslím si,

že sa to odrazí na kvalite hovorov

a úspešnosti predaja)

iné stanovisko

 

 

Potreba koučingu 

Otázka č. 18 - Zaiste viete, že by sme sa mali v tomto období intenzívnejšie zamerať na 

plnenie plánu a teda na zvýšenie počtu predaných unitov, potrebovali by ste poradiť ako na 

to, respektíve koučing? 

Z nasledovného grafu 4.22 je evidentné, ţe aţ 70 % operátorov pociťujú potrebu koučingu, čo 

sa týka ich práce, respektíve hovorov s klientom, tak aby mohli splniť poţadovaný plán, 

a teda predať viac unitov. Samozrejme je to individuálne, nakoľko kto potrebuje poradiť ako 

vylepšiť napríklad svoje predajné a komunikatívne schopnosti, zaiste záleţí od skúseností, 

doby vykonávania danej práce i od ich osobného potenciálu. Ukázalo sa, ţe len 30 % 

respondentov nemá potrebu rozvoja touto formou i pri zvýšených nárokoch, a teda sa dá 

predpokladať, ţe svoju prácu bez problémov zvládajú a splnia stanovené ciele. 
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Graf 4.22 – Návrh zamestnancov na realizáciu koučingov (v %) 
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Frekvencia vzdelávania a rozvoja zamestnanca formou koučingu 

Otázka č. 19 - Ako často mávate koučing? 

Z mojich dvojročných skúseností, keďţe som rovnako operátorkou oddelenia Telesales 

v tomto Centre zákazníckych sluţieb Ge Money a predovšetkým na základe výsledkov 

z dotazníkového šetrenia i rozhovorov s kolegami z ostatných tímov vyplýva, ţe koučing 

zamestnancov nie je príliš obľúbenou a aplikovanou formou ich rozvoja zo strany team 

leadrov. Hoci by sa tak mohli odstrániť prekáţky, vyzdvihnúť kvality, a tak motivovať 

a posunúť výkony operátorov vpred. Moţnou príčinou je časovo náročnejšia príprava a fakt, 

ţe nie kaţdý vedúci tímu absolvoval potrebné školenie. V grafe 4.23 vidíme, ţe 40 % 

respondentov nie je koučovaných vôbec, ďalších 32 % opýtaných uviedlo, ţe v ich tíme 

mávajú koučing raz za mesiac, otázne je, či sa jedná o skutočne realizovaný a či len 

plánovaný, tak ako je to napríklad v našom tíme. Jednou z častých odpovedí bolo raz 

kvartálne, čo v percentuálnom vyjadrení činí 16 %, osem percent uvádza, ţe sú koučovaní 

v závislosti od potrieb, posledné 4 % sa stretávajú s touto rozvojou aktivitou jedenkrát ročne.  
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Graf 4.23 – Výskyt koučingu na pracovisku (v %) 
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Preferované typy školení z ponuky rozvojového programu GE na rok 2009  

Otázka č. 20 - Čo bolo pre Vás najatraktívnejšie z ponuky rozvojových školení? 

Operátori si smú vybrať jeden vzdelávací seminár za rok z ponúkaného rozvojového 

programu. Prehľadný obraz o oblastiach, v ktorých pociťujú zamestnanci potrebu zlepšenia 

alebo sa jednoducho o ňu zaujímajú ponúka graf 4.24. Najviac preferovaným kurzom sú 

prezentačné schopnosti, o ktoré prejavilo záujem 19 % pracovníkov. Riešenie konfliktov 

a stres manaţment zaujal 14 % respondentov, o zvyšovanie osobnej efektivity sa zaujíma 12 

%. Tieto tri oblasti sú najviac preferované. Po 10 %-ách získal seminár asertivita a seminár 

loţ, klam a ich rozpoznanie v komunikácii. Ďalšími v poradí s 8 %-ami sú kurzy: rozvoj 

kreativity pri riešení problémov a prijímanie spätnej väzby. Päť percent zamestnancov si 

vybralo školenie s názvom komunikácia medzi tímami a rovnako 5 % si zvolilo kurz asertívne 

seba presadzovanie. Kurzu úspešného vyjednávanie s tretími stranami sa chcú zúčastniť 3 %, 

rovnaké percentuálne vyjadrenie záujmu charakterizuje kurz modernej formy písanej 

komunikácie i kurz ovplyvňovania partnerov v komunikácii. Vzdelávacie semináre o mágii 

pracovného nasadenia a o písomných schopnosti sa stretli s nulovým záujmom spomedzi 

respondentov. 
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Graf 4.24 – Smery, v ktorých sa zamestnanci chcú zlepšovať a rozvíjať (v %) 
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Zistenie, ako zamestnanci využili možnosť seba rozvoja v anglickom jazyku 

Otázka č. 21 - Zapojili ste sa do kurzu Global English? 

Ako uţ pomenovanie spoločnosti naznačuje, jedná sa o medzinárodnú organizáciu, kde je 

znalosť cudzích jazykov vítaná, najmä anglického. Pred nedávnom mali všetci zamestnanci 

moţnosť zaregistrovať sa do e-learningového kurzu Global English, neboli kladené ţiadne 

špeciálne poţiadavky a ani odporúčanie nadriadeného, jediným obmedzením bolo kapacita. 

V grafe 4.25 sledujeme zapojenie respondentov do tejto aktivity, aţ 75 % táto ponuka 

neoslovila, dôvody, prečo sa neprihlásili sú zaiste rôzne, napokon účasť bola dobrovoľná. 

Spomedzi opýtaných sa rozhodlo vyuţiť túto príleţitosť 25 % z nich. 
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Graf 4.25 – Využili zamestnanci možnosť rozvoja v angličtine (v %) 
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Zapojenie zamestnancov do rozvojových workshopov Learn-in 

Otázka č. 22 - Ktorá z možností najviac charakterizuje Vaše zapojenie do rozvojových 

workshopov Learn-in? 

Graf 4.26 vykresľuje, ako sa zamestnanci zapájajú do rozvojových workshopov Learn-in. O 

túto rozvojovú aktivitu konanú spravidla vo voľnom čase zamestnancov doposiaľ prejavilo 

záujem 29 % respondentov, ktorí majú záujem zapájať sa i naďalej. Najväčšie zastúpenie 

predstavuje 41 % zamestnancov, ktorí sa v minulom roku buď nechceli zúčastniť či nesplnili 

kritéria pre výber účastníkov, ale do budúcna radi vyuţijú príleţitosť. Ďalších 13 % uţ 

predtým absolvovalo túto rozvojovú aktivitu, no z bliţšie nešpecifikovaných dôvodov sa uţ 

nehodlajú zúčastňovať. Napokon skupinu uzatvára 17 % odpovedajúcich neprejavujúcich 

ţiaden záujem, avšak treba dodať, ţe senior telefónni bankári a team leadri sa workshopov 

Learn-in zúčastňovať nemôţu z dôvodu zastávanej pozície, pretoţe tento rozvojový program 

je určený pre operátorov.  
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Graf 4.26 – Atraktivita rozvojových workshopov Learn-in pre zamestnancov (v %) 

Účasť respondentov na rozvojových workshopoch Learn-in
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Otvorený priestor pre zamestnancov, čo presne im na vzdelávacom systéme organizácie 

vyhovuje 

Otázka č. 23 - Čo konkrétne Vám na súčasnom systéme vzdelávania a rozvoja vyhovuje? 

Respondenti na organizácii oceňujú, ţe im vôbec ponúka tieto moţnosti a ţe tu vôbec existuje 

nejaká moţnosť vzdelávať a rozvíjať sa, predovšetkým pozitívne hodnotia, ţe tieto podujatia 

sú pre nich zdarma. Vyzdvihujú moţnosť voľby, kaţdý si smie sám vybrať školenie na mieru, 

zvoliť si o čo má záujem, v čom sa chce rozvíjať, pričom je na výber široká škála tém. Ţiada 

si upozorniť, ţe je reč výhradne o rozvojových aktivitách typu seminár prezentačných 

schopností, kurz asertivity apod. Pokiaľ sa budeme rozprávať o školeniach, workshopoch 

zameraných na produktové či výkonnostné znalosti, na tých je účasť povinná bez moţnosti 

bliţšieho výberu, čo je aj zakotvené v pravidlách oddelenia Telesales. 

 

Otvorený priestor pre zamestnancov, čo konkrétne im na systéme vzdelávania 

v organizácii nevyhovuje 

Otázka č. 24 - Čo konkrétne Vám na súčasnom systéme vzdelávania a rozvoja nevyhovuje? 

K čomu majú zamestnanci výhrady je limitovaný počet účastníkov na podobných aktivitách, 

respektíve nízka kapacita, pre lepšiu predstavu uvediem príklad: o niektoré workshopy Learn-

in je väčší záujem a prihlási sa viac ako osemdesiat adeptov, pričom je kapacita stanovená len 

na dvanástich, následne sa uţ daný workshop opätovne nekoná. Veľa opýtaných má pocit, ţe 

týchto moţností je málo, rozvojových aktivít by chceli viac, je obmedzený počet školení na 

rok a na niektorých je moţné zúčastniť sa len na odporučenie nadriadeného. Pripomienky sa 
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vzťahujú aj na načasovanie, lektorov, malú informovanosť o prebiehajúcich vzdelávacích 

aktivitách. Niektorí respondenti sú názoru, ţe mnoho zamestnancov ani nevie o moţnostiach, 

aké v spoločnosti má, iní zase občas nadobudnú pocit, ţe absolvované školenie bolo úplne 

zbytočné a nič im neprinieslo. 

 

4.6 Celkové zhrnutie získaných poznatkov 

  

V Centre zákazníckych sluţieb Ge Money, a. s. v Ostrave pracuje pribliţne 2/3 ţien a 1/3 

muţov, jedná sa o zamestnancov prevaţne mladšej vekovej kategórie, horná veková hranica 

je maximálne okolo štyridsať rokov. Vzdelanostná úroveň z hľadiska ukončeného vzdelania 

je najmä stredoškolská s maturitou, pričom nezanedbateľnú časť tvoria zamestnanci 

s vysokoškolským vzdelaním. Toto centrum bolo zaloţené len pred troma rokmi, z čoho 

plynie krátkodobosť trvania pracovných pomerov, najväčšia časť respondentov je tu 

zamestnaná viac ako jeden rok. 

 

Informovanosť zamestnancov o tom, ako v organizácii funguje vzdelávací systém je relatívna, 

pribliţne polovica z nich má určitú predstavu, no kaţdý druhý zamestnanec je na tom opačne 

a mnohí ani nevedia, aké moţností organizácia vo všeobecnosti ponúka. Postoj zamestnancov 

k vzdelávaniu v organizácii je zase relatívny, zhruba polovica je celkom spokojná a hodnotí 

ho ako dostačujúce, nájde sa aj mnoho tých, ktorí navrhujú a uvítali by jeho vylepšenie.  

 

Starostlivosť o adaptáciu a zaškolenie nových zamestnancov vyhodnotili opýtaní veľmi 

pozitívne, sú toho názoru, ţe novým členom organizácia venuje naozaj zvýšenú pozornosť. 

Pokiaľ ide o poskytovanie informácií potrebných k výkonu práce, respondenti sa takmer 

jednohlasne zhodli, ţe ich dostávajú a následne i aplikujú v praxi. 

 

Organizácia realizuje školenia a vzdelávacie aktivity pre potreby niektorých dostatočne často, 

ale takmer polovice sa zase vyjadrila, ţe frekvencia výskytu školení nie je častá a pociťujú 

nedostatky, medzery, a tak by naopak uvítali zvýšený záujem organizácie i priameho 

nadriadeného o túto problematiku s konečným efektom v podobe prísunu vzdelávacích 

a rozvojových aktivít. Vysvetľujúcou je zaiste skutočnosť rozdielnej špecializácie 

jednotlivých tímov na oddelení, a teda aj rozdielnej náročnosti pracovnej náplne, tým pádom 

i znalostí, schopností a vedomostí, predajných techník a pod. 
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Zamestnanci majú skutočný záujem o profesionálne  a odborne podávaný výkon, o kvalitnú 

komunikáciu s klientom, rovnako o úspešný predaj, o tom svedčí aj ich snaha a angaţovanosť, 

čo sa týka získaných informácií a znalostí plynúcich z absolvovaných školení, prejavujú 

záujem diskutovať, rozoberať takéto informácie medzi sebou a rovnako aj s vedúcim týmu, 

u ktorého si chcú často buď overiť správne pochopenie a interpretáciu podaných vedomostí 

napríklad z workshopov, informácií vyčítaných z procesných kníh, z internetových stránok 

spoločnosti či ako je aj najčastejšie sprostredkovaných emailom alebo prebrať postup či 

riešenie skutočne rozmanitých situácií a problémov v telefonických hovoroch s klientmi 

spoločnosti.  

 

Ako veľký nedostatok posudzujem poskytovanie dôleţitých a relevantných informácií 

o samotných produktoch, ich parametroch, poskytovaných sluţbách a procesných 

záleţitostiach takmer výhradne formou pracovného emailu, prípadne cestou samo štúdia, 

pričom dochádza takmer k neustálym zmenám v základných nastaveniach produktov, k 

nečakaných aktualizáciám sadzobníkov, k častému spresňovaniu komunikácie 

z marketingového i právneho hľadiska. Na margo spomenutého, managementom často 

preferovaného samo štúdia zamestnancov a rýchleho vyhľadania potrebnej informácie 

v priebehu pracovnej doby, či v danej situácii, ktorá si to vyţaduje, podotýkam, ţe operátor 

call centra je zamestnanec často „rušený“ pracovnými záleţitosťami, a tak necíti dostatočnú 

efektivitu štúdia, toto môţe byť príčinou nepripravenosti, ne suverenity telefónneho bankára, 

nespokojnosti klienta, a napokon zbytočných nákladov na predajný hovor. Takisto je slabým 

miestom nedostatok vyhradeného času na tímových schôdzkach pred začatím pracovnej 

zmeny na konzultáciu riešení problémových či kľúčových situácií v hovoroch s klientmi, 

pričom sa operátori často doţadujú rady od team leadra alebo senior telefónneho bankára ako 

postupovať či reagovať, no bezvýsledne z dôvodu údajnej časovej tiesne. 

 

Organizácia síce hodnotí úroveň vzdelania svojich zamestnancov, ako si osvojili poţadované 

produktové i procesné vedomosti, mesačne ich testuje a na základe dosiahnutých výsledkov sa 

im následne upravujú predajné výsledky v podobe finančného ohodnotenia, často však 

neţiaducim smerom pre zamestnanca, čo však hlavne svedčí o nedostatkoch vzdelávacieho 

procesu, najmä v prípade, keď celé hodnotenie vzdelávacie systému na oddelení týmto 

testovaním  akurát končí bez akýchkoľvek ďalších tendencií identifikovať medzery a potreby 

vzdelávania zamestnancov a vymedzenia akčných krokov k náprave do budúcna. 
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5 NÁVRHY A ODPORÚČANIA V OBLASTI VZDELÁVANIA 

A ROZVOJA   ZAMESTNANCOV 

 

Charakteristickou príčinou slabiny v značne preferovanom vyuţívaní pracovného e-mailu 

a intranetu GE ako nástroja na vzdelávanie, informovanie či doškoľovanie zamestnancov sú 

časté, opakované zmeny a nové informácie takmer na dennom poriadku a pri bohatej škále 

ponúkaných produktov spoločnosti aj ich mnoţstvo, operátor sa s nimi môţe oboznámiť buď 

pred alebo počas pracovnej doby, kedy pochopiteľne nemá dostatok času na preštudovanie, 

vstrebanie poznatkov ani na prípadné doplňujúce otázky, preto dochádza často k prehliadnutiu 

i zásadných a dôleţitých oznámení, výslednému chaosu, neadekvátnym reakciám a nie vţdy 

najaktuálnejším informáciám poskytnutých klientovi. Pre všetkých zamestnancov nie je 

dosiahnuteľné obsiahnuť kvalitne a dostatočne všetky často meniace sa informácie len samo 

štúdiom, bez dodatočného vysvetlenia nejasností, zodpovedania aspoň základných otázok 

a opakovania nadobudnutých vedomostí.  

K tomu pripájam, ţe nedostatkom pracovných porád, denných päť aţ desaťminútových 

tímových schôdzok je minimálne poskytovaný priestor na spätnú väzbu pre zamestnancov 

a minimálny čas na zodpovedanie často zásadných otázok, výmenu skúseností, riešenie 

prekáţok a pracovných problémov, ktoré trápia operátorov. Následne navrhujem, aby sa po 

vzájomnej dohode členov tímu a vedúceho tímu upravil, rozšíril podľa potrieb tímu časový 

rozvrh a program pracovných schôdzok, tým boli efektívnejšie a priniesli vyššiu spokojnosť 

účastníkov. Vedúci tímov by tak mohli bliţšie spoznať schopnosti svojich ľudí, motivovať 

ich, podporiť tímového ducha, pre oddelenie i organizáciu by to mohlo priniesť nové nápady, 

námety, identifikáciu problémov, priebeţné odstraňovanie prekáţok a lepšiu koordináciu. 

 

Napriek šikovným trénerom zamestnanci pociťujú nedostatočne vyţadovanú spätnú väzbu zo 

strany lektorov ohľadom spokojnosti účastníkov vzdelávacích aktivít, evidujú málo príkladov 

z praxe, uvítali by ich viac, pretoţe sú v dennom kontakte s klientmi, ktorých situácie 

a poţiadavky sú naozaj rozmanité. Ocenili by aj prívetivejší prístup a záujem trénerov, viac 

vyhradeného času na workshop, niektorým zase vadí monotónnosť či neprimeraná rýchlosť 

výkladu.  

Z prieskumu plynie, ţe sa v organizácii buď málo alebo vôbec nehodnotí kvalita workshopov, 

zdatnosť lektora, jeho prístup, zrozumiteľnosť, pouţitá technika, nástroje, materiál 

a pomôcky. Keďţe je trend neustále sa zlepšovať a napredovať, treba venovať pozornosť 

nedostatkom, predovšetkým realizovať hodnotenie vzdelávacích a rozvojových aktivít vrátane 
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trénerov, naplánovať i uskutočniť akčné kroky vedúce k odstráneniu príčin a ak je to moţné aj 

dôsledkov. Vyhodnocovanie a zefektívňovanie procesu vzdelávania, nezotrvávanie v domnení 

bezchybnosti a dokonalej prepracovanosti systému vzdelávania a rozvoja prameniaceho zo 

všeobecnej úspešnosti organizácie, analyzovať a aktualizovať potreby zamestnancov v tejto 

oblasti, to je mojím odporúčaním. 

 

V prípade koučingu sledujem nedostatok najmä v jeho veľmi striedmom pouţívaní na 

pracovisku, je to záleţitosť veľmi individuálna, záleţí totiţ výhradne od team leadra, či sa ho 

rozhodne vyuţívať ku konzultácii, inštruovaniu a rozvoju svojich zverených zamestnancov, 

za ktorých výsledky je taktieţ zodpovedný, a pravdepodobne i preto ho mnoho vedúcich 

v praxi vôbec alebo len málo aplikuje, čo je určite na škodu.  

Koučovanie je predsa výborným nástrojom napomáhajúcim zmene v podobe zlepšenia 

schopností zamestnanca, podporuje vzájomnú bezprostrednú komunikáciu vo forme face to 

face medzi team leadrom a operátorom, koučing rovnako podporuje pocit zamestnanca, ţe 

jeho vedúci tímu má o jeho pracovné výsledky, rozvoj, potreby záujem. 

Ako vyplynulo aj z dotazníkového šetrenia, značná časť opýtaných zamestnancov len 

o koučingu počulo od kolegov a nikdy sa s ním osobne nestretlo. Pri súčasných zvýšených 

nárokoch na predajné výsledky plynúcich z novej ambicióznej stratégie spoločnosti a čerstvo 

zavedených osobných predajných plánov by zamestnanci veľmi uvítali koučing, a ten je 

rovnako jedným z mojich prvoradých odporúčaní, ako docieliť vzájomnej spokojnosti 

a progresívnych predajných výsledkov. 

 

Pracovná rotácia je jednoduchým a účinný nástrojom rozvoja zamestnanca, kedy sa preradí na 

inú pozíciu v rámci rôznych oddelení spoločnosti. Ge Money tento rozvojový nástroj ponúka 

a podporuje, preto bolo pre mňa zaujímavým zistením, ţe ţiaden z respondentov, 

zamestnancov oddelenia Telesales rotáciu ešte neabsolvoval, poprípade mu nebolo doposiaľ 

navrhnutá. A keďţe verím, ţe je pracovná rotácia zaujímavým a efektívnym nástrojom pre 

rozvoj zamestnancov, obzvlášť keď je ponúkaná organizáciou nevidím dôvod, prečo ho hoci 

krátkodobo nevyuţiť aj pre zamestnancov tohto oddelenia, aby nazbierali viac skúseností 

a boli motivovanejšími, a preto navrhujem zmenu a to v tom, aby sa pracovná rotácia naozaj 

poskytovala a realizovala. 
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Myslím si, ţe keď firma investuje do svojich zamestnancov a tí vzdelanejší zamestnanci 

s vyšším potenciálom potom prinášajú firme lepšiu efektivitu, ţe to má svoj zmysel a význam, 

a tak by ich mala vzdelávať a rozvíjať ich schopnosti i naďalej. Samozrejme úsporné 

opatrenia nie sú zanedbateľnou skutočnosťou, no nemusí to byť forma vzdelávania, rozvoja, 

do ktorej sa musia investovať nemalé finančné prostriedky. Mohlo by to byť uţšou 

spoluprácou team leadra a senior telefónneho bankára s operátormi za pomoci oddelenia 

tréningu, ktorí sa môţu zamerať na ich individuálne potreby a problémy a častejšie o tom 

diskutovať a podieľať sa na ich postupnom odstránení, a tým zlepšovaní ich výkonov. 

Myslím, ţe by to mala byť jedna z ich hlavných náplní práce, keďţe ide hlavne o splnenie 

predajných plánov, na ktorých sa podieľajú samotní operátori.  
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6 ZÁVER 

 

Donedávna si väčšina spoločností na základe získaných skúseností a praxe stále viac 

uvedomovala význam ľudského činiteľa v organizácii, k čomu aj patrične prispôsobovala svoj 

prístup. Zdá sa, ţe problematika aktuálnej hospodárskej situácie v čase krízy a neistoty sa 

v niektorých prípadoch odráţa aj na odvahe manaţmentu uplatňovať skôr demotivačné 

a represívne prvky voči zamestnancom, namiesto budovania motivačných stratégií 

a investovania do nástrojov na zvyšovanie pracovného výkonu zameraných napríklad na 

rozvoj a vzdelávanie zamestnancov. 

 

V prípade, ţe má organizácia vytýčené náročné ambiciózne strategické vízie a plány nie je 

vhodné podceniť náleţitý prístup k ľudským zdrojom, vzhľadom k tomu, ţe sú ľudia jedným 

z kritických faktorov úspešnosti organizácie je racionálnejšie mobilizovať všetky svoje sily 

a svoje zdroje k dosiahnutiu náročných cieľov. 

 

Bakalárska práca sa skladá z teoretickej, analytickej a návrhovej časti, ktoré na seba 

nadväzujú. Na základe štúdia a čítania odbornej literatúry a iných podobných zdrojov je 

spracovaná teoretická časť. Dôleţitou súčasťou analytickej časti je dotazníkové šetrenie, 

ktorého zámerom bolo preskúmanie spokojnosti zamestnancov s poskytovaným vzdelávaním 

ako aj s moţnosťami ich osobného a kariérneho rozvoja v danej organizácii. Dotazník bol 

ťaţiskom pre vypracovanie analytickej časti, ale rovnako som sa oprela aj o svoje pracovného 

skúsenosti v spoločnosti, rozhovory s kolegami a konzultácie s vedúcimi pracovníkmi. 

Napokon v návrhovej časti bolo mojou snahou podať niekoľko odporúčaní, ktoré by mali byť 

pre organizáciu v konečnom dôsledku prínosné v oblasti vzdelávania a rozvoja zamestnancov. 

 

Cieľom mojej bakalárskej práce bolo zistiť, aký má mnou zvolená spoločnosť prístup ku 

vzdelávaniu a rozvoju svojich zamestnancov. Venovala som sa systému podnikového 

vzdelávania, zaoberala som sa tým, čo Ge Money v tejto oblasti vo všeobecnosti ponúka a čo 

v skutočnosti poskytuje a uplatňuje na jednom zo svojich oddelení.  Domnievam sa, ţe hlavný 

cieľ mojej záverečnej práce, ktorým bola analýza súčasného stavu vzdelávania a rozvoja 

zamestnancov vo vybranej organizácii a vypracovanie návrhov a odporúčaní k vylepšeniu 

zistených nedostatkov, bol splnený. 
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Verím, ţe by moje návrhy mohli pomôcť k  zvýšeniu spokojnosti zamestnancov nielen so 

vzdelávacím a rozvojovými aktivitami, ale aj spokojnosť s pracovnými miestom, vďaka čomu 

moţno predpokladať zníţenie relatívne vysokej mobility zamestnancov spojenej z ich 

odchodmi z organizácie, čo by zaiste predstavovalo zvýšenie efektivity v podobe ušetrených 

nákladov spojených z neustálym prepúšťaním pracovníkov a získavaním, prijímaním, 

zaškoľovaním, zapracovaním a adaptáciou nových zamestnancov. 
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