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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

 

V současném tržním prostředí platí,  že ekonomické výsledky firmy 

jsou dány výkonností l idí. Oba tyto faktory jsou na sobě velice úzce 

závislé a stěží si  lze představit výkonné procesy, které realizují  

nevýkonní l idé. Proto je za nejdů ležitě jší výrobní potenciál považován 

právě č lověk – č lověk ochotný a schopný uč i t  se. 

Diplomová práce je zaměřena na oblast personální práce, konkrétně  

na problematiku vzdě lávání zaměstnanců ve skupině UNIPETROL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNOTATION OF THESIS 

 

Current market environment confirms, that economic results of the 

company are determined by the efficiency of people. Both of these 

factors are very closely dependant on each other and it´s hard to imagine 

efficient processes realized by inefficient people. Therefore it is the 

employee, person capable and wil l ing to learn, who is considered to be 

the most important production potential.  

The diploma thesis is focused on the area of HR, in detail on the 

issue of employee education in group Unipetrol.
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Seznam použitých zkratek 
 
EMS - Systém environmentálního managementu 

HDPE - Vysokohustotní polyetylen 

HSMS - Systém managementu bezpečnosti (bezpečnost a ochrana zdraví při      
práci, prevence závažných havárií, požární ochrana) 

IMS - Integrovaný systém managementu 

ORC - Odbor realizační centrum 

PP - Polypropylen 

PZH - prevence závažných havárií 

QMS - Systém managementu jakosti 

Skupina - pro potřeby diplomové práce jsou zamýšleny společnosti UNIPETROL,    
a.s, UNIPETROL RPA, s.r.o., UNIPETROL SERVICES, s.r.o., 
PARAMO, a.s., UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o., BENZINA, s.r.o. 

ZP - Zákoník práce 

ŽP - Životní prostředí 
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1 Úvod 

Téma diplomové práce s názvem Vzdě lávání zaměstnanců jako 

nástroj motivace a stabil izace zaměstnanců ve vybrané společnosti,  je 

mi blízké, neboť j iž více než 20 let jsem zaměstnána jako personal ista – 

specialista a práce s l idmi tvoří většinu mé pracovní náplně . Pro 

zpracování diplomové práce jsem si vybrala skupinu UNIPETROL ve 

které pracuji. 

Cílem práce je navrhnout, na základě provedené analýzy, opatření 

k zefektivnění využití vzdě lávání za účelem stabil izace zaměstnanců ve 

skupině  UNIPETROL. 

UNIPETROL je součástí nadnárodní rafinérské skupiny PKN 

ORLEN S.A. V České republice, ale i ve Střední Evropě působí v oblasti  

petrochemie a v souvisejících oblastech a zaujímá tak dů leži tou pozici 

mezi představitel i daného průmyslového odvětví . Charakteristika fi rmy, 

která je uvedena ve druhé kapitole, je zaměřena na organizační 

uspořádání a jednotl ivé polit iky fi rmy. Nejvíce je zde rozpracována 

polit ika personální, neboť UNIPETROL je jednou z f irem, která 

personální práci věnuje velkou pozornost a personalisté se snaží udržet 

krok s nejnově jšími trendy v oblasti  personálního řízení. 

Třetí kapitola je věnována l idským zdrojům firmy, analýze procesu 

vzdě lávání, kterému předchází hodnocení zaměstnanců , jedna 

z nejdů ležitě jších součástí personálního řízení s dopadem právě do 

oblasti vzdě lávání zaměstnanců. 

Stěžejní část práce tvoří kapitola čtvrtá a popisuje návrh 

konkrétních motivačních programů pro urč i té skupiny zaměstnanců  

s cí lem stabil izovat tyto zaměstnance ve f irmě. 
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2 Charakteristika společnosti UNIPETROL, a.s. 

2.1 Představení společnosti 

Skupina  UNIPETROL se zabývá rafinérskou a petrochemickou 

výrobou a prodejem a distribucí pohonných hmot v rámci České 

republ iky i středoevropského regionu. Strategii f irmy v oblasti výroby 

tvoř í tř i  zásadní pilíře: zpracování ropy, petrochemická výroba a 

maloobchodní prodej pohonných hmot. Skupina provozuje rovněž vlastní 

dopravní služby a financuje vlastní výzkum a vývoj, což je považováno 

za dů ležitý faktor udržení dlouhodobé konkurenceschopnosti a vytváření 

pří ležitostí dalšího rozvoje výzkumu v oblast i zpracování ropy a 

petrochemické výroby. 

2.2 Historie Skupiny 

Založením akciové společnosti UNIPETROL v roce 1995 byl 

naplněn jeden z postupných koncepčních kroků privatizace českého 

petrochemického průmyslu. UNIPETROL mě l  spojit vybrané české 

petrochemické firmy do uskupení, které by bylo schopno konkurovat 

si lným nadnárodním koncernům. Majoritním akcionářem společnosti byla 

Česká republika se 63% akcií , reprezentovaná Fondem národního 

majetku. Hlavními č leny se staly společnosti CHEMOPETROL, a.s.,  

KAUČUK, a.s. ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. a BENZINA, a.s.. Na 

počátku r.  2000 byly zrealizovány další významné kroky. Do skupiny 

byly zač leněny společnosti PARAMO, a.s., SPOLANA, a.s.,  

UNIPETROL TRADE, a.s. a UNIPETROL RAFINÉRIE, a.s.  

Podle původní koncepce, která upravovala privatizaci podílu státu 

ve společnosti,  provedla vláda v roce 2004 výběr strategického partnera 

a nového majoritního vlastníka. Podpisem smlouvy mezi Fondem 

národního majetku a polskou petrochemicko-rafinérskou společností 
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PKN ORLEN byl v roce 2005 podíl českého státu, v rámci privatizace, 

prodán výše uvedené společnosti. Smlouva mezi Fondem národního 

majetku a PKN Orlen byla podepsána 4. června 2004. Zbylé akcie vlastní 

investiční fondy a drobní akcionář i .   

 

Vlastník Počet akcií  (ks) % vydaných akcií 

PKN ORLEN S.A. 114 226 499   62,99 % 

Ostatní  67 108 265   37,01 % 

Celkem 181 334 764 100,00 % 

 

Tabulka č .  1  – Akcionářská struktura k  31.12.2008 

37,01%

62,99%

 

Obrázek č .  1 – Graf ické znázornění akcionářské st ruktury
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2.3 Hlavní dceř iné společnosti 

Od roku 2004 prošla fi rma rozsáhlou restrukturalizací z níž 

nejvýznamně jší  se uskutečnila v lednu 2007, kdy došlo k fúzi sloučením 

do společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. (UNIPETROL – rafinérie, 

petrochemie, agrochemie) společností CHEMOPETROL a UNIPETROL 

RAFINÉRIE. Mezi hlavní výhody této fúze patří především zjednodušení 

toků meziproduktů v rámci jedné firmy a lepší využit í existujících 

synergií. Dalším pozit ivem je i zefektivnění interního nákupu a prodeje 

vlastních produktů  uvnitř Skupiny. V neposlední řadě tato změna 

umožňuje výrazně jší  kontrolu nad celým řetězcem výroby a obchodu, od 

nákupu ropy až po péč i  o zákazníka. Fúzí tak vznikl jeden kompaktní 

celek, ve kterém se zjednodušily organizační, personální, administrativní 

a logistické struktury aktivi t. 

Níže jsou uvedeny nejvýznamně jší z dceř iných společností skupiny 

UNIPETROL, pro které dceř iná společnost UNIPETROL SERVICES, 

s.r.o. zajišťuje služby v oblasti vzdě lávání, j imž se budou další kapitoly 

diplomové práce zabývat. 

2.3.1 UNIPETROL RPA, s.r.o. 

Společnost je rozdě lena na jednu výrobní  a tř i  nevýrobní 

obchodní  jednotky,  tzv. Business Units (BU I, BU II,  BU III), a to 

podle typů  produktů .  

Výrobní jednotku tvoří  tř i  závody – Závod chemických výrob, 

Závod Energetika, Závod Služby.  

Závod chemických výrob provozuje výrobní jednotky podle plánu  

a požadavků  BU II a BU III,  a to: 
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Etylénová jednotka (hlavní výrobky – etylen, propylen, benzen) 

• Polypropylen 

• Polyetylen 

• Výrobna OXO (2-Etylhexanol, n-butanol, i-butanol) 

• Výrobna vodíku 

• Výrobna amoniaku a močoviny 

• Výrobna sazí Chezacarb 

• Výroba a dodávky technických plynů  

Závod Energetika zásobuje celý areál společnosti energiemi 

(elektrická energie, pára) a též zajišťuje č ištění odpadních vod.  

Závod Služby spravuje celý areál, provozuje Hasičskou záchrannou 

službu pro areál a zajišťuje logistiku plastů, močoviny a Chezacarbu. 

BU I – UNIPETROL RAFINÉRIE  podniká v průmyslu zpracování 

ropy. V souladu s vlastnickými právy UNIPETROLU plánuje a řídí 

přepracování ropy v ČESKÉ RAFINÉRSKÉ, a.s. na výsledné produkty, a 

to zejména podle potřeb navazujících výrob ve skupině UNIPETROL. 

Společnost je nejvýznamně jším subjektem na českém trhu ve 

velkoobchodním prodeji ropných produktů.  Hlavním předmětem 

podnikání je: 

• Komplexní zajištění surovin pro petrochemické výroby  

• Velkoobchod s motorovými palivy a dalšími rafinérskými 

výrobky 

• Nákup ropy pro rafinérské výroby  
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• Optimalizace spojení rafinérských a petrochemických výrob 

s důrazem na maximální využití synergií technologických celků 

• Optimalizace rafinérských výrob  

BU II – MONOMERY A AGROPRODUKTY  podniká v oblasti  

petrochemických produktů, čpavku a močoviny. Plánuje a řídí výrobu 

navazující na zpracování ropy a dodává polotovary pro následný segment  

polyolefinům. BU II je klíčovým dodavatelem etylenu, propylenu, 

benzenu, čpavku a dalších chemických a petrochemických surovin pro 

ostatní chemické fi rmy v České republice a střední Evropě. 

Hlavní aktivity: 

• Zajištění surovin pro výrobu polyolefinů v UNIPETROLU 

• Prodej petrochemických produktů, čpavku a močoviny 

• Rozvoj a strategie petrochemických a chemických výrob 

BU III – POLYOLEFINY  operuje v segmentu plastických hmot – 

polyolefinů. Plánuje výrobu na výrobnách polypropylénu a 

vysokohustotního polyetylenu a zajišťuje prodej hotových produktů  PP a 

HDPE. Ve spolupráci s výzkumnou a vývojovou základnou v Polymer 

Insti tutu Brno pak BU III zajišťuje a podílí se i na modif ikaci stávajících 

a vývoji nových polyolefinických produktů. BU III je nejvýznamně jším 

dodavatelem polyolefinů  na trhu ČR a je významným subjektem zejména 

v oblasti střední Evropy. 

Hlavní aktivity 

• Zajištění prodeje produktů  PP a HDPE 

• Koordinace výzkumu a vývoje v oblasti polyolefinů, 

realizovaného v Polymer Institutu Brno 

•  poskytování technického servisu a konzultací zákazníkům
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2.3.2 BENZINA, s.r.o. 

BENZINA, s.r.o. s  319 veřejnými čerpacími stanicemi provozuje 

největší celostátní síť v České republice a nabízí motorová paliva a další 

zboží a služby široké skupině zákazníků. Obchodní značka Benzina 

působí na trhu j iž téměř  50 let. V každém roce se stále více příznivě  

vyvíjí  podíl čerpacích stanic Benziny na prodej i pohonných látek a roste 

tak její tržní podíl, a to i navzdory skutečnosti, že se počet čerpacích 

stanic na trhu stále zvyšuje a že roste podíl čerpacích stanic u 

hypermarketů . 

Nová obchodní strategie společnosti klade důraz na vysokou kvalitu 

nabídky produktů  a služeb v př í jemném prostředí postupně  

rekonstruovaných čerpacích stanic. Ve 2. pololetí 2006 byla veřejnosti  

představena nová prémiová značka čerpacích stanic BENZINA PLUS 

v novém moderním designu, se špičkovou kvalitou služeb a vylepšenou 

nabídkou občerstvení. Novinkou na těchto čerpacích stanicích je i 

zavedení špičkového vysokooktanového benzínu VERVA 100. Ostatní 

čerpací stanice BENZINA jsou postupně v různém rozsahu 

rekonstruovány.  

2.3.3 PARAMO, a.s. 

Akciová společnost PARAMO zpracovává ropu na rafinérské a 

asfaltářské výrobky a dále i na mazací a procesní oleje, včetně výrobků  

navazujících a pomocných. Rafinérie od roku 2003 nakupuje a 

zpracovává olejové hydrogenáty a hydrokrakáty. Získané meziprodukty 

využívá př i  výrobě  základových a mazacích olejů s velmi nízkým 

obsahem síry. Společnost své produkty umisťuje především na domácím 

trhu. 

Rozhodujícím obchodně-ekonomickým produktem rafinérie je a 

bude motorová nafta. S postupným snižováním výroby asfaltů v ČESKÉ 
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RAFINÉRSKÉ se PARAMO stane hlavním výrobcem asfaltů v České 

republ ice. Výhodou společnosti je široká škála výrobků a nejmoderně jší  

základní jednotka Biturox v oblasti asfaltů v regionu, která byla uvedena 

do provozu ve třetím čtvrt letí 2006. Výroba mazacích olejů  je založena 

na světově  unikátní technologii  vyvinuté odborníky v České republice. 

2.3.4 UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. 

Společnost UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. se zabývá dopravou a 

přepravou zejména chemických produktů po železnici, především pro 

č leny skupiny UNIPETROL. Železniční přepravu vozových zásilek 

zajišťuje prostřednictvím spedičních společností s veřejnými dopravci po 

sít i celostátních drah včetně vazby na j iné veřejné a soukromé dopravce 

v zahraničí. 

Součástí služeb je také krátkodobý a dlouhodobý pronájem nejen 

cisternových vozů, ale je též významným provozovatelem č ist ící stanice 

železničních a automobilových cisteren, si l a kontejnerů.  

2.3.5 UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 

Centrum sdílených služeb vzniklo 1.ledna 2007. Bylo vytvořeno 

převodem částí administrat ivních a podpůrných akt ivit ze společností 

UNIPETROL, CHEMOPETROL, UNIPETROL DOPRAVA a BENZINA. 

Posláním této společnosti je poskytovat ostatním společnostem 

služby v oblasti f inančnictví, účetnictví, personalistiky, informačních 

technologií, nákupu a ochrany ŽP za účelem zefekt ivnění jej ich práce. 
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2.4 Přehled ovládaných společností UNIPETROL, a.s. 

Níže uvedené schéma skupiny UNIPETROL  zjednodušeně  

představuje přehled ovládaných společností k 31.12.2008. 

 

Obrázek č .  2 – Přehled ovládaných spo lečností  UNIPETROL, a .s. 
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2.5 Politiky společnosti 

Ve svém oboru patř í skupina UNIPETROL  ke špičce a v oblasti  

podnikání se řídí zákony, nařízeními, interními předpisy a etickými 

hodnotami. Jako č len průmyslové skupiny ORLEN dodržuje principy 

Globální charty programu „Responsible Care“, trvale udržitelného 

rozvoje a sociální odpovědnosti . 

V rámci celé Skupiny se zavádí a udržuje integrovaný systém řízení, 

jehož součástí je systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví př i  práci, 

environmentální systém řízení a systém řízení kvality.  

V oblasti personální práce má podrobně zpracovanou Personální 

polit iku. 

 

2.5.1 Poli tika odpovědného podnikání v chemii a integrovaného 

systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví př i  práci, ochrany 

životního prostředí a jakosti 

Jedná se o směrný řídící dokument pro jednotl ivé společnosti  

v němž se skupina UNIPETROL zavázala dodržovat následujících 

závazky: 

• dohled a péče o produkty 

• soulad s právními a dalšími požadavky týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví př i  práci, kvality a ochrany ŽP 

• pravidelné přezkoumávání vhodnosti a př iměřenosti polit iky 

IMS 

• preventivní př ístup 

• otevřený přístup 
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• omezení rizik včetně  hodnocení dopadů na bezpečnost, zdraví 

a ŽP 

• náprava starých ekologických zátěží 

• zaměření na zákazníka 

• výcvik a vzdě lávání zaměstnanců 

 

2.5.2 Personální polit ika 

Personální polit ika společnosti  vychází z př i jaté „Koncepce rozvoje 

skupiny UNIPETROL“. Ve svém principu vytváří podmínky pro 

zvyšování výkonu a kvali ty zaměstnanců, vymezuje základní zásady a 

principy v oblasti řízení l idských zdrojů, určuje směry jej ich dalšího 

rozvoje. 

Je rozdě lena do šesti  následujících kapitol: 

1. Ř ízení kariéry – definuje kariéru jako sled pracovních pozic,  

ve kterých č lověk pracoval během svého života a upozorňuje 

zaměstnance na zodpovědnost v tomto procesu, ale také na 

potřebu zájmu společnosti, aby se kariéra zaměstnance 

rozvíjela v souladu s jejími potřebami. Stanovuje nástroje 

řízení kariéry (hodnotící a rozvojová schůzka, plánování 

personálních náhrad, rozvoj zaměstnanců, kariérový postup 

atd.).  Část kapitoly je věnována etice obsazování pracovních 

míst v rámci celé společnosti. 

2. Hodnocení zaměstnanců - určuje jako základní nástroj 

sloužící ke sladění požadavků kladených na výkon konkrétní 

č innosti podle aktuálního popisu pracovní č innosti a 

skutečných schopností, znalostí a zkušeností zaměstnanců .  

Stanovuje základní zásady hodnocení zaměstnanců a cíle 

hodnotícího pohovoru. Podstatná část této kapitoly je 

věnována hodnotící a rozvojové schůzce. 
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3. Rozvoj zaměstnanců   - vyzdvihuje význam kvali f ikovaných, 

kompetentních a motivovaných zaměstnanců , prostřednictvím 

kterých lze dosáhnout konkurenceschopnosti . Podtrhuje 

zodpovědnost manažera za rozvoj podřízených zaměstnanců a 

význam hodnotící a rozvojové schůzky, která jako výstup 

stanovuje potřeby vzdě lávání každého zaměstnance. Dále jsou 

zde formulovány zásady tvorby vzdě lávacích programů  

s cí lem efektivního vynakládání finančních prostředků  

určených na vzdě lávání (tvorba modulových programů ,  

využitelných v rámci celé Skupiny,  vytvoření skupiny 

interních lektorů a tím výrazného snížení počtu externích 

vzdě lávacích agentur), výběr vzdě lávací agentury formou 

prováděných výběrových řízení nebo na základě zkušeností  

s nimi získaných, zdůrazňuje správné vytipování interních 

lektorů, kteř í jsou schopni srozumitelně předávat své 

zkušenosti a jsou znalí problematiky Skupiny a v neposlední 

řadě  zdůrazňuje nutnost sestavení a schválení ročního plánu 

vzdě lávání každé společnosti Skupiny podle schématu: jaké 

školení má být zabezpečeno, komu, jakým způsobem, kým, 

kdy a kde. Příprava plánu vzdě lávání zahrnuje i přípravu 

rozpočtu na vzdě lávání. 

4. Systém personální náhrad – kapitola zpracovává zásady pro 

vytipování a př ípravu kandidátů př i  obsazování manažérských 

pozic ve Skupině s cílem dosáhnout obsazování 80% volných 

pozic interně a 20% pozic obsazovat z externích zdrojů , a to 

pouze v ojedině lých případech (není vhodný kandidát, zavádí 

se nová struktura společnosti, získání špičkového odborníka). 

Zdůrazňuje eliminaci rizika, která může nastat př i  náhlém 

odchodu nebo nemoci některého z manažerů , ale také na 

potřebu mobil i ty uvnitř Skupiny v rámci rotace manažera, 

zodpovědnost každého manažera za vyt ipování a přípravu své 

vlastní personální náhrady, které se provádí v souvislost i  
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s pravidelným ročním hodnocením zaměstnance. Řeší 

zodpovědnost Personálního úseku UNIPETROLu za 

koordinaci systému personálních náhrad, včetně plánování, 

rotace a vedení databáze těchto zaměstnanců,  projednávání a 

schvalování personálních náhrad na kl íčové pozice 

v Kariérovém výboru společnosti .  Smyslem systému 

personálních náhrad je vyšší motivace a stabil izace 

zaměstnanců, udržení firemní kultury a zachování know-how 

uvnitř Skupiny. 

5. Kariérový výbor – jedná se o schůzku vedení Skupiny, která 

se schází jednou ročně  s cílem posoudit a schválit jaké l idské 

zdroje má Skupina k dispozici , kariérové možnosti vybraných 

zaměstnanců,  příp. jej ich rotaci a mobil i tu. 

6. Rotace zaměstnanců  – kapitola řadí rotaci zaměstnanců mezi 

významné prvky personální polit iky, která umožňuje 

vybraným zaměstnancům získat zkušenosti na j iných 

pracovištích ve Skupině a takto získané zkušenosti použít 

k rozvoji  svých znalostí a schopností.V celé společnosti  tak 

lze optimálně využít l idské zdroje, které má k dispozici . 

Zároveň upozorňuje na to, že každý zaměstnanec, který 

plánuje svoj i kariéru s cílem dosáhnout manažérské pozice, 

musí počítat s tím, že od ně j  bude požadována urč i tá mobil i ta 

uvnitř Skupiny, ale zároveň též na to, že Skupina bude rotaci  

a mobil i tu podporovat, aby byly minimalizovány negativní 

dopady na zaměstnance a případně  i  na jeho rodinu. 

Skupina UNIPETROL se v České republice, kromě významného 

postavení v oblasti  výroby a obchodu, řadí též k významným 

zaměstnavatelům. Avšak změny, které ve společnosti probíhají,  kladou 

na všechny zaměstnance vysoké nároky. Vedení společnosti proto věnuje 

velkou pozornost zaměstnanecké polit ice, jako hlavnímu z nástrojů  

motivace svých zaměstnanců. 



Blanka Flídrová: Vzdělávání zaměstnanců jako nástroj motivace a stabilizace 
zaměstnanců ve vybrané společnosti 

 

2009 14 

 

3 Analýzy systému vzdělávání zaměstnanců ve 

skupině UNIPETROL 

3.1 Definice a filozofie vzdě lávání 

„Vzd ě lávání představuje systematické př izpůsobování a změnu 

chování tím, že se č lověk učí pomocí vzdě lávacích programů , 

instruktáží, rozvojových programů  a plánovaného získávání zkušeností. 

Filozofie vzdě lávání urč i té organizace vyjadřuje dů ležitost, jakou 

organizace vzdě lávání př ikládá. Některé firmy používají pasivní přístup 

a domnívají se, že pracovníci sami př i jdou na to, jak se s prací 

vypořádat, nebo že to odkoukají od spolupracovníků. Jestl iže takovéto 

firmy trpí nedostatkem kvalif ikovaných pracovníků , překonávají jej  tím, 

že se snaží získat pracovníky od fi rem, které investují do vzdě lávání. 

Jiné podniky se v dobách, kdy se j im dobře dař í, vrhají do vzdě lávání a 

bez rozmyslu na ně vynakládají peníze. Ale v horších časech první, co 

tyto fi rmy udě lají, je, že přestanou na vzdě lávání vynakládat jakékoliv 

prostředky. Organizace s pozit ivní fi lozofií vzdě lávání chápou to, že žijí  

ve světě, kde se dosahuje konkurenčních výhod pomocí vyšší kvality l idí 

zaměstnaných ve fi rmě a že tuto životně dů ležitou potřebu nelze 

uspokojit bez investic do rozvoje dovedností a schopností l idí. Uznávají  

rovněž to, že současné nebo potenciální nedostatky v kval if ikaci mohou 

ohrozit jej ich budoucí prosperitu a růst. V tvrdých obchodních 

podmínkách se tyto fi rmy přesvědčují  o tom, že vzdě lání je investice, 

která se vyplácí.“ [  1  ] 

 

 UNIPETROL považuji za jednu z fi rem, která významně  investuje 

do vzdě lávání svých zaměstnanců a plně si uvědomuje nutnost 

systematické práce v této oblasti. 
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3.1.1 Zaměstnanci skupiny UNIPETROL 

Každoročně dochází ve společnosti k poklesu počtu zaměstnanců ,  

který byl od počátku vzniku Skupiny ovlivněn především odč leňováním 

aktivit přímo nesouvisejících s  hlavním předmětem podnikání 

jednotl ivých dceř iných společností. Spolu se vznikem společnosti 

UNIPETROL SERVICES, s.r.o. došlo, mimo jiné, k významnému zásahu 

v oblasti personální práce. Veškeré aktivity, týkající se personalistiky,  

vzdě lávání a oblast i zpracování mezd byly centralizovány do Úseku 

personálního této servisní organizace. 

3.1.2 Vzdě lanostní struktura skupiny UNIPETROL 

Stav zaměstnanců k 31.12.2008 č ini l  3729 osob, průměrný věk 44 

let.  Níže uvedený graf znázorňuje podíl poč tu zaměstnanců jednotl ivých 

společností na celkovém počtu zaměstnanců  Skupiny. 
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Obrázek č .  3 – Poč ty zaměstnanců  v jednot l ivých společnostech 
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S postupným zaváděním nových technologií  výroby, pracovních 

postupů a IT systémů se mění i  vzdě lanostní struktura zaměstnanců  

jednotl ivých společností. Nejedná se však jen o důsledek toho, že jsou 

propuštěni zaměstnanci s nejnižší kvalif ikací, ale o skutečnost, že 

zaměstnavatel podporuje ty zaměstnance, kteří se rozhodli si  kvalif ikaci 

zvýšit formou studia př i  zaměstnání. 

Procentuální vyjádření vzdě lanostní struktury Skupiny k 31.12.2008 

dokládá obrázek č.  4 
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Obrázek č .  4 – Vzdě lanostn í st ruktura skupiny UNIPETROL k 31.12.2008. 
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3.1.3 UNIPETROL SERVICES – Odbor realizační centrum 

 

Jak j iž bylo uvedeno v předchozích kapitolách, zabezpečuje 

vzdě lávání a rozvoj zaměstnanců skupiny UNIPETROL, na základě 

pověření, Úsek personální společnosti UNIPETROL SERVICES, 

konkrétně Odbor realizační centrum (ORC). ORC má čtyř i  zaměstnance. 

V rámci své pravomoci ORC metodicky a koncepčně koordinuje systém 

vzdě lávání a také centrálně sestavuje plány vzdě lávání jednotl ivých 

společností, řídí a kontroluje jej ich čerpání. 

3.1.4 Směrnice 915 – Vzdě lávání zaměstnanců  

Tento interní předpis definuje formy péče a odborný rozvoj  

zaměstnanců. Za vzdě lávání zaměstnanců jsou považovány všechny 

č innosti vedoucí k získání, zvyšování, rozšíření, prohlubování, udržování 

a obnovování kval if ikace. 

Směrnice řeší Principy vzdě lávání, které se real izuje dle výše 

zmíněných plánů vzdě lávání. Finanční prostředky pro daný kalendářní 

rok jsou schvalovány v rámci projednávání podnikatelských plánů 

jednotl ivých společností v posledním čtvrt letí  roku předcházejícího. 

Významnou kapitolou směrnice jsou definované Oblasti vzdě lávání,  

a to: 

• Osobní způsobilosti  

• Profesní způsobilosti   

• Uživatelské znalosti IT 

• Zákonné způsobilost i – dle ZP a dalších obecně závazných 

předpisů a interních předpisů  

• Studium př i  zaměstnání 
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V systému vzdě lávání jsou uplatňovány následující způsoby 

realizace akcí: 

 

 Z hlediska Formy 

Lektorské zaj ištění Interní ,  externí 

Místa konání V síd le společnost i ,  výjezdní 

Účast i  Jednorázová,  pravidelná docházková  

Výuky Skupinová, ind ividuální,  samostudium 

Ověřování znalost í  Ústní zkouška, test  písemný nebo 

elektronický,  prakt ická zkouška 

 

Ve směrnici jsou též zapracována Pravidla realizace vzdě lávání.  

Hlavní důraz je zde kladen na rozdíl mezi prohlubováním a zvyšováním 

kvalif ikace. 

Uvádí se zde povinnost zaměstnance účastnit se vybraných kurzů ,  

seminářů a školení za účelem prohlubování kvali f ikace, odpovědnost 

vedoucích zaměstnanců  za zajištění účasti podřízených na všech typech 

vzdě lávacích akcí, postup př i  uplatňování požadavků  a zajištění 

vzdě lávací akce ze strany ORC. 

V oblasti zvyšování kvali f ikace, kterou umožňuje zaměstnavatel 

pokud je to v souladu s jeho potřebou, uvádí směrnice náležitost i  

uzavřené kvali f ikační dohody mezi zaměstnancem a společností a 

povinnost zaměstnance uhradit společnosti náklady př i  porušení 

ustanovení kvalif ikační dohody, t j . setrvat v pracovním poměru určenou 

dobu. 

Poslední část Směrnice 915 ukládá za povinnost ORC Vedení 

dokumentace o vzdě lávání za účelem přehledu účasti  jednotl ivých 

zaměstnanců na odborných akcích, ale i dalšího možného plánování  tak, 

aby byly dodrženy zákonné termíny. 
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3.1.5 Informa ční systémy společnosti 

 

V jednotl ivých společnostech Skupiny většinou existovala č i  

existuje celá řada informačních systémů, např . ekonomický informační 

systém SCALA, Personální informační systém – JEP � PEODESY � HR 

info, Geografický informační systém GIS, mzdový systém Idea, atd. 

Od r. 2004 byl do jednotl ivých společností postupně zaváděn a 

implementován SAP R/3, který představuje kompletní řešení pro všechna 

interní oddě lení firmy a je využíván i v oblasti personal istiky.  

V oblasti vzdě lávání je SAP ve Skupině využíván především 

k vedení evidence a plánování vzdě lávání a to především v souč innosti s 

jeho propojením s poštovním serverem Lotus Notes. K nezanedbatelným 

údajům patří i  vedení nákladů  na jednotl ivá střediska, popř.  na jednoho 

účastníka. Této možnosti bude však plně využíváno až od 1.1.2009 

z důvodu zavedení vyšší verze SAP HR. 

Velmi významnou částí tohoto systému v oblasti personalistiky je 

provázanost jednotl ivých profi lů pracovních funkcí - profesí, jež tvoří 

popis pracovního místa,  profesní a odborné způsobilosti na roční 

hodnocení zaměstnanců , jehož výstupem jsou požadavky na vzdě lávání, 

tvoř ící  podklady pro tvorbu plánů  vzdě lávání. 

 

3.1.6 Proces vzdě lávání 

 Jedná se o č innost i,  které v rámci tohoto procesu vedou k realizaci 

vzdě lávacích aktivit  zajišťovaných ORC, přes jednotl ivé vstupy do 

procesu (plán vzdě lávání, požadavky z hodnocení zaměstnanců atd.) ,  

jej ich zpracování (výběr dodavatelů , informace účastníkům, organizace 

akce) až po výstupy ( zprávy, přehledy, kontrola plnění plánu). 

 



Blanka Flídrová: Vzdělávání zaměstnanců jako nástroj motivace a stabilizace 
zaměstnanců ve vybrané společnosti 

 

2009 20 

 

 

3.2 Hodnocení zaměstnanců ve Skupině 

Jedním z nejdů ležitě jších, klíčových úkolů personální práce je 

hodnocení zaměstnanců , a to v oblasti  kvali ty pracovního výkonu a 

rozvoje osobnosti. 

 Hodnocení ve Skupině probíhá s roční periodou a má vazbu na 

popis pracovního místa (specifikace  potřeb a kvalif ikačních požadavků 

pracovního místa). Ke každému pracovnímu místu jsou definovány 

kvalif ikační požadavky (profesní, osobní, zdravotní způsobi lost, 

kompetence a další předpoklady pracovního výkonu). Hodnocení probíhá 

formou rozhovoru:  nadřízený – podřízený. 

Cíle hodnocení zaměstnanců jsou: 

• nastavit pravidelný dialog hodnotitele a hodnoceného zaměstnance 

• sjednotit  pohled na stávající pracovní výkon 

• získat informace o osobních předpokladech zaměstnanců 

• převést strategické záměry společnosti do pracovních cílů  

jednotl ivých zaměstnanců 

• získat vstupní informace pro profesní rozvoj a kariérový postup  

• navrhnout vzdě lávací potřeby. 

 

V diplomové práci jsem použila data z výstupů hodnocení roku 

2007, kdy ORC zaj išťoval kompletně vzdě lávací aktivi ty společností 

UNIPETROL, UNIPETROL RPA, UNIPETROL SERVICES, 

UNIPETROL DOPRAVA a BENZINA vyjma tedy společnosti PARAMO. 

Vzdě lávání této společnosti realizuje ORC od 1.1.2009. 
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3.2.1 Hodnocení zaměstnanců  za rok 2007 

Periodické hodnocení zaměstnanců za rok 2007 se v jednotl ivých 

společnostech Skupiny uskutečnilo v období únor – březen 2008. 

Plánováno k hodnocení bylo celkem 3 037 osob. Uzavřených hodnocení 

bylo 2 964, neuzavřených 73. Důvody neuzavřených hodnocení byly: 

dlouhodobá nepřítomnost, plánovaný odchod ze společnosti, příchod 

nového zaměstnance a j iný. 

  Záznam o hodnocení byl prováděn na formuláře „Hodnotící 

rozhovor za rok 2007“ zvlášť pro dě lnické profese a zvlášť  pro profese 

technické. Různé však byly způsoby zpracování dat o hodnocení 

(elektronická forma a propojení se SAP HR nebo záznamy v písemné 

podobě).  Hodnocení za rok 2008 j iž probíhalo ve všech společnostech 

v elektronické podobě v souč innosti s nastavením jednotného procesu a 

propojením se SAP HR.  

3.2.2 Požadavky na vzdě lávání a jejich sumarizace 

V rámci hodnotících rozhovorů byly definovány  vzdě lávací potřeby 

zaměstnanců.  V případě elektronického zpracování dat o hodnocení 

zaměstnanců byly tyto požadavky automaticky elektronickou formou 

přeneseny do příslušné části SAP HR jako tzv. předběžné zápisy na 

typové vzdě lávací akce. V případě  písemného zpracování dat o 

hodnocení byly  požadavky na vzdě lávání postupně  sumarizovány ručně .  

Základní oblasti   požadavků  na vzdě lávání uplatněné v rámci 

hodnocení zaměstnanců formou výběru z předem definovaného katalogu 

typových vzdě lávacích akcí konkret izuje Tabulka č.4  a  jsou následující: 

• Osobní způsobilosti – komunikace, asert ivita, týmová práce, 

vedení l idí,  procesní řízení, kouč ink, psychologie jednání, 

selfmanagement, prezentace, techniky tvoř ivého myšlení, 
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řešení problémů a konfl iktů,  efektivní rozhodování, t ime 

management a umění prezentace 

• Profesní znalosti  (PZ) – ekonomika a finance, právo, obchod, 

HSMS, EMS, QMS, personalistika, technika a technologie, 

uživatelské dovednosti IT – MS Office + profesionální 

dovednosti  (databáze SW, programování atd.) 

• Zvyšování kvali f ikace – studium př i  zaměstnání 
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UNIPETROL RPA - VÝROBA 9 20 36 29 176 21 32 3 259 8 4 0 448 1117 

UNIPETROL RPA BU I 3 9 7 9 0 0 0 0 0 2 0 70 100 

UNIPETROL RPA BU II 0 4 0 7 0 0 0 0 3 0 0 12 26 

UNIPETROL RPA BU III 1 12 0 12 0 0 1 0 1 4 0 37 68 

BENZINA 0 33 7 11 0 0 0 0 0 57 5 57 170 

UNIDO 0 6 2 6 0 1 0 0 3 69 0 16 103 

UNIPETROL 0 2 6 3 0 0 1 0 0 5 7 21 45 

UNISERVICES  0 66 40 24 0 8 3 17 3 50 9 123 343 

CELKEM 13 152 98 101 176 30 37 20 269 271 21 784 1972 

 
 
Tabulka č. 4 – Souhrn požadavků na vzdělávání dle jednotlivých oblastí 

 

3.3 Realizace vzdě lávacích akcí v r. 2008 – výstupy z 

hodnocení 

Skutečný počet požadavků,  které ORC v r. 2008 zabezpeč i l  (výstupy 

z hodnocení za r. 2007) je uveden v Tabulce č. 5. 
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Výjimkou je Zvyšování kvalif ikace,  kdy si zaměstnanec, který má 

zájem o studium střední nebo vysoké školy, vybere z nabídky studijních 

oborů sám a ORC mu pak poskytne metodickou a poradenskou č innost, 

včetně administrat ivního zpracování žádosti (v elektronické databázi  

Work Flow – studijní úlevy) o studi jní volno a uzavření kvali f ikační 

dohody. Studium v r.  2008 zaháji lo 23 zaměstnanců ( 10 - SŠ, 13 - VŠ) 
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UNIPETROL RPA - VÝROBA 15 19 33 25 168 17 26 0 242 79 4 428 1056 

UNIPETROL RPA BU I 2 8 8 12 0 0 0 0 1 2 0 62 95 

UNIPETROL RPA BU II 1 5 0 10 0 0 0 0 1 5 0 10 32 

UNIPETROL RPA BU III  10     0 12 0 0 1 0 2 4 0 39 68 

BENZINA  30 7 8 0 1 0 0 4 48 5 56 159 

UNIDO  5 2 6 0 1 0 0 3 62 0 10 89 

UNIPETROL  1 9 5 0 0 1 0 0 10 7 17 50 

UNISERVICES  5 67 37 20 0 10 7 23 1 45 11 113 339 

CELKEM 23 145 96 98 168 29 35 23 254 255 27 735 1888 

 

Tabulka č. 5 –  Realizace požadavků na vzdělávání dle jednotlivých oblastí - skutečnost 

 

 

Rozdíly v počtu plánovaných a skutečně zrealizovaných účastech 

(srovnání tabulky č . 4 a č . 5) byly zapříč iněny z důvodů: 

Odchod z firmy : 15% 

Pracovní zaneprázdnění: 69% 

Ostatní:  16% (nemoc, chybně  naplánovaná účast) 
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Podklady pro výše uvedené údaje jsou sumarizací z hodnotících 

dotazníků na vzdě lávací akce, které jsou všem zaměstnancům rozesílány 

ORC vždy po skončení akce. 

 

3.3.1 Profesní znalosti (PZ) 

Z výše uvedeného přehledu oblastí profesní přípravy je zřejmé, že 

se jedná o vysoce individuální požadavky dle konkrétní specializace 

zaměstnanců.  Požadavky byly naplňovány účastí zaměstnanců na 

veřejných seminářích na základě schválených požadavků v elektronické 

databázi Work Flow – vzdě lávací akce. Po provedení všech 

schvalovacích kroků  ORC vystavilo objednávku a zajišťovalo všechny 

další příslušné formality jako je: př ihlášení, platba, v případě požadavku 

též zaj ištění ubytování (u vícedenních akcí),  evidence a rozeslání 

hodnotícího dotazníku.  

 

3.3.2 Osobní způsobilosti   

S ohledem k vysokému počtu požadavků  na tyto oblasti  rozvoje 

osobnosti  organizoval ORC společné semináře pro zaměstnance všech 

spravovaných společností skupiny UNIPETROL. Výhodou těchto 1,5 

denních výjezdních seminářů je  uplatnění jednotné  metodiky v rámci 

Skupiny, mezifi remní komunikace zaměstnanců z různých společností 

Skupiny, množstevní sleva, atd.. 

Pro uvedený typ akcí bylo vyhlášeno ve spolupráci s Úsekem nákupu 

výběrové řízení na dodavatele kurzů. Vítězi výběrového řízení se staly 

společnosti NTI – consulting, s.r.o. a OTTIMA, a.s. Semináře byly 

organizovány jako výjezdní.  
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3.3.3 Kvalif ika ční programy pro profesní skupiny 

Kvalif ikační programy vznikají v souladu s cíleným vzdě lávání 

profesních skupin zaměstnanců, jehož hlavním cílem je vytvoř i t  systém 

zvyšování kvali f ikační př ipravenosti . Struktury programů  odpovídají  

profesním potřebám jednotl ivých skupin. Jedná se o modulové programy, 

většinou několikaměsíční. Jednotl ivé programy zabezpečovaly, na 

základě výběrových řízení, společnosti: EDUCHEM, a.s., Centrum 

andragogiky, s.r.o. a Gali leo Training, s.r.o. 

V roce 2008 byly realizovány následující kvalif ikační programy: 

 

Název programu Počet účastníků  

DISPEČER 33 

OPERÁTOR 76 

MISTR 119 

TECHIK - MECHANIK 30 

LABORANT 110 

 

3.3.4 Zákonné způsobilosti 

Zákonných školení se v r. 2008 zúčastnilo 2 689 osob. Tato školení 

nejsou součástí požadavků výstupů z hodnocení, ale plánují se dle 

skutečnosti a dle platné legislativy. Jedná se např íklad o: školení ř idi čů  

referentských vozidel, vozidel nad 3,5t, vysokozdvižných vozíků ,  

cisteren atd., různá školení hasičů (nástupní odborný výcvik, obsluha 

operačního střediska, strojní služba, takt ické řízení), školení jeřábníků,  

různé typy obsluh – hydraulické ruky, řetězové pily, rozbrušovací pily, 

radiostanice, stavebních strojů, svářeč i ,  práce ve výškách, PRP 3 – posun 

na dráze, vazač i ,  topič i ,  zkoušky na diagnostiku a defektoskopii atd. 
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Podklady pro účast zaměstnanců jsou zpracovávány v SAP HR, 

který umožňuje analyzovat data z různých oblastí a této funkce je proto 

plně využíváno právě v oblasti plánování zákonných školení. Pomocí 

přenosu dat do MS Office, konkrétně do Excelu, je tak velmi 

zjednodušena spolupráce s jednotl ivými úseky společnosti, které nejsou 

softwarově vybaveny možností pohledu na zpracovaná data a informaci o 

účasti zaměstnanců  na školení předávají jednotl ivým zaměstnancům 

právě ony. 

Tato školení jsou zabezpečována buď  proškolenými interními 

zaměstnanci nebo probíhají na specializovaných pracovištích mimo 

společnost. 

3.3.5 Jazykové vzdě lávání  

Výuka v jazykových kurzech probíhá v souladu s potřebami 

společnosti a to na základě porovnání kvalif ikačního požadavku na 

pracovním místě a skutečné znalosti jazyka. Kvalif ikační požadavek na 

pracovní místo stanovuje nadřízený zaměstnanec. Organizována je výuka 

anglického, německého, ruského, francouzského, polského a českého 

jazyka (pro zaměstnance s cizí státní příslušností). 

Druhy jazykových kurzů jsou: skupinové (rozvojové a konverzační), 

individuální (One to One, Two to One), intenzivní – zahraniční.  

Zaměstnanci jsou rozdě leni do skupin na úrovni: základy, mírně  

pokroč i l í ,  středně pokroč i l í  a pokroč i l í . 

V červnu 2007 se uskutečnil audit  jazykových znalostí za účelem 

zmapování znalostní úrovně jednotl ivých zaměstnanců. Celkem se auditu 

zúčastnilo 441 osob. Pro školní rok 2007/2008 byli zaměstnanci 

rozdě leni dle stupně znalosti do 46 skupinových kurzů,  33 kurzů Two to 

One a 61 zaměstnanců navštěvovalo kurzy One to One. Výuku zajišťují 

různé agentury na základě výběrového řízení. Vzhledem k rozsáhlému 

poč tu účastníků  a více lokalitám je těchto společností několik. 
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Organizace vzdě lávacích aktivit , které se ve Skupině realizují, je 

značně rozsáhlá a odvíjí se od momentálních potřeb společnosti, 

zákonných povinností, ekonomické situace a mnohdy i nabídky na trhu. 
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4 Vyhodnocení 

Pro vyhodnocení vl ivu vzdě lávání na motivaci a stabil izaci 

zaměstnanců jsem se zaměř i la opě t na výstupy z hodnocení zaměstnanců  

za rok 2007, na celkové srovnání fluktuace zaměstnanců ve Skupině za 

uplynulé dva roky a to v souvislosti  s možností udržení klíčových 

zaměstnanců a zaměstnanců  – absolventů  vysokých škol. 

 

4.1 Motivace a její proces 

 

Motiv je vlastně důvodem toho, že č lověk něco dě lá. Motivace je 

souhrnem faktorů, jež působí na l idi  tak, že se chovají urč i tým 

způsobem. Motivováním č lověka ho tedy  uvádíme do pohybu ve směru, 

kterým chceme ovlivnit dosažení ně jakého výsledku. Motivaci lze proto 

chápat jako cílově orientované chování. 

Firma jako celek může nabízet svým zaměstnancům prostředí, 

v němž lze dosáhnout vysoké míry motivace pomocí stimulů a odměn, 

uspokojující práce a pří ležitostí ke vzdě lávání a osobnímu rozvoji. 

4.1.1 Motiva ční nástroje z hodnocení 2007 - analýza 

 

Dle metodiky hodnocení za rok 2007 zaměstnanci voli l i  tzv. 

„motivátory“, t j . ukazatele, které jsou pro ně  vhodným stimulem a 

pokryjí  širokou škálu jej ich potřeb, ať j iž hmotných nebo nehmotných. 

Níže uvedený obrázek graficky znázorňuje 10 z možných 20 

motivátorů , které nejvíce vypovídají o tom, co vlastně zaměstnanci 

preferují . 
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Obrázek č .  5 – Přehled vybraných mot ivá torů  z hodnocení 2007 

 

Celkem významně  je zastoupen motivační nástroj „Rozvoj a 

vzdě lávání“ a „Zvyšování kvalif ikace“. 

Níže uvedený tabulkový přehled udává procentní počet zaměstnanců   

v jednotl ivých věkových a vzdě lanostních kategoriích v souvislosti  

s analýzou motivačního nástroje „Rozvoj a vzdě lávání“. 

 

Počet motivovaných zaměstnanců dle vzdělanostní a věkové struktury 
uvedený v % 

VŠ SŠ vyučen 19-35 let 36-50 let nad 50 let 
Motivační nástroj 
„Rozvoj a vzdělávání“ 

61 30 9 55 31 14 

 

Tabulka č .  6 – Procentuá lní přehled vzdě lanostn í a věkové struktury  

zaměstnanců  v souvis lost i  s vybraným motivačním nástro jem 
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4.2 Fluktuace v letech 2007 a 2008 

 

Přestože se skupina UNIPETROL řadí v České republice 

k významným zaměstnavatelům, potýká se s poměrně  vysokou fluktuací 

zaměstnanců.  Následující tabulka uvádí procento fluktuace v letech 2007 

– 2008, opět  dle vzdě lanostní a věkové struktury. 

 

Fluktuace dle vzděl.struktury(%) Fluktuace dle věkové struktury (%) 
Rok Fluktuace 

VŠ SŠ vyučen 19-35 let 36-50 let Nad 50 let 

2007 8,7 58 29 13 71 23 6 

2008 15,3 69 21 10 65 31 4 

 

Tabulka č .  7 – Fluktuace v letech 2007 – 2008 vyjádřená v procentech dle  

vzdě lanostn í a věkové st ruktury 

 

4.3 Navrhované programy stabilizace zaměstnanců 

 

Srovnáním Tabulek č. 6 a č. 7 jsem dospě la k závěru, že ačkoliv  

61% zaměstnanců – vysokoškoláků udává, že rozvoj a vzdě lávání je pro 

ně jedním z nejvyšších motivačních faktorů , procento fluktuace je právě  

u vysokoškoláků ve věkové struktuře 19 – 35 let značně vysoké. Pestrost 

a značný rozsah vzdě lávacích aktivit, které j im společnost poskytuje, se 

tak míjí úč inkem. 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti  se dále ve své diplomové 

práci zaměřím na návrh vytvoření udržovacího programu pro tzv. klíčové 

zaměstnance a pro zaměstnance mladé – absolventy vysokých škol. 
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4.4 Program stabilizace klíčových zaměstnanců – 

„RETENTION“ 

Skupina UNIPETROL si je vědoma nutnosti konkurenceschopnosti a 

zajištění trvalého rozvoje, a proto je potřeba stabi l izovat klíčové 

zaměstnance, kteří disponují specifickým nebo vysoce odborným know-

how. 

4.4.1 Charakteristika programu 

Cílem programu je vyhledat vhodné zaměstnance, rozpracovat 

systém řízení klíčových znalostí  a navrhnout soubor funkčních a 

adresných motivátorů  k udržení vytipovaných zaměstnanců  ve 

společnosti. Nedílnou součástí bude i individuální rozvojový program. 

4.4.2 Kritéria výb ěru klí čových zaměstnanců  

Vybraní zaměstnanci musí splňovat následující kritéria: 

Doporučené VŠ vzdě lání, prokazatelné specifické nebo vysoce 

odborné know – how v jedné, případně  v několika oblastech č inností,  

schopnost stabilně podávat kvalitní nebo výj imečný pracovní výkon, 

vysoká úroveň pracovní motivace, vysoká míra identif ikace s firmou, 

referenční (platová) hladina min. 16 

Požadované kompetence: teoret ické a praktické znalosti v oboru, 

efektivní ovlivňování inovačních procesů, projektová č innost, návrhy 

postupů a modelů  řešení, metodické a konzultační č innosti 

Požadované osobní způsobilosti: přesvědč ivost jednání, týmová práce, 

tvoř ivé myšlení, analýza a aplikace úsudku, řešení problémů , rozhodnost, 

adaptibil i ta a flexibi l i ta, aktivita, iniciativa. 
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4.4.3 Výb ěr zaměstnanců   

Zaměstnanci budou nominováni řediteli úseku nebo závodu na 

základě delšího sledování pracovní výkonnosti a výstupů z hodnocení se 

zaměřením na výsledky plnění pracovních cílů a osobních způsobi lostí  

zaměstnanců. 

4.4.4 Principy programu 

• Program je vyhlašován 1x v kalendářním roce 

• Zařazení zaměstnance do programu má neomezenou platnost 

• Individuální účast na stanovených rozvojových a vzdě lávacích 

aktivitách 

• Výběr ze speciální nabídky v cafeteria systému 

• Možnosti uplatnění: zapojování do vybraných projektů a 

inovačních procesů , spolupráce na tvorbě  koncepcí a strategií,  

možnost být interním lektorem, expertizní č innost 

 

V oblasti rozvojových a vzdě lávacích motivátorů navrhuji následující 

program v rámci uvedených pravidel. 

4.4.5 Program a organizace zahraničních jazykových kurzů  a dalších 

vzdě lávacích akcí 

• základní délka kurzu je  maximálně  14 dní = 10 pracovních 

dní, zbytek si účastníci mohou vzít  z dovolené 

• pokud cena přesáhne 50 t is. Kč, může si účastník rozdíl 

zaplatit sám nebo se domluvit s nadřízeným a HR o úhradě  

rozdílu z finančního plánu na vzdě lávání dané společnosti 

• cena ubytování a letenka je součástí stanovené částky 

• nadřízení schvalují  účast podřízeného zaměstnance na kurzu 
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• povolené jsou jazykové kurzy v Evropě a Americe; výběr 

kurzů  je možný z nabídek, které pro každého z účastníků 

programu př ipraví ORC na základě jej ich individuálních 

požadavků  ve spolupráci s vyt ipovaným dodavatelem  

 

4.5 Program stabilizace absolventů  – „JUNIOR“ 

V každé zdravě rozvíjející se společnosti jsou mladí l idé vítaným 

přínosem, a to nejen pro svou výkonnost, informovanost a tzv. tvárnost, 

ale i pro oživení a omlazení kolektivu. 

Zástupci personálního úseku se každoročně zúčastňují  veletrhu 

pracovních pří ležitostí na VŠCHT Praha nebo veletrhu CAREER DAYS 

za účelem náboru právě mladých l idí,  budoucích zaměstnanců  Skupiny. 

Pro cílovou skupinu cca 10ti absolventů VŠ navrhuj i modulový 

vzdě lávací program „JUNIOR“. 

4.5.1 Organizace a cíle programu 

Cílem vzdě lávání zmíněné skupiny absolventů  je získat, případně  

rozvinout, dovednosti  v oblast i manažerských znalostí (tzv. hard skil ls) 

a manažerských dovedností (tzv. soft skil ls) za účelem jejich rychlejší 

adaptace do prostředí a podmínek práce v jednotl ivých společnostech. 

 

Organizace programu: 

• deset dvoudenních seminářů , jeden den výuky zahrnuje 7 

vyučovacích hodin 

• celkový rozsah realizace školení předpokládá : 

 jeden modul identi fikace potenciálu a rozvojových potřeb          

( analýza úrovně a hloubky př ipravenosti účastníků  programu 

formou různorodých aktivit) +  sedm dvoudenních seminářů + 
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dva jednodenní moduly diagnostické (uprostřed a na konci 

programu)  

 

Dvoudenní semináře budou obsahově  zaměřeny : 

• Osobnost v interpersonálních vztazích 

• Efektivní komunikace 

• Asertivita v pracovních vztazích 

• Ř ízení konfl iktů 

• Prezentační dovednosti 

• Time management, Self management 

• Týmová spolupráce 

 

Metody tréninku :  

• hraní rolí 

• případové studie 

• cvičení a videotrénink 

 

Závěrečný den tréninku bude věnován prezentaci jednotl ivých 

účastníků kurzu na dané téma, které bude v předstihu specifikováno 

lektorem za účelem zpětné vazby a vyplnění dotazníků ( Pří loha č. 1 ), 

týkající se spokojenosti s celkovým přínosem pro zúčastněné. 
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Program bude zaj išťován společností vybranou na základě výběrového 

řízení s místem konání mimo společnost. 

4.6 Další možnosti motivace 

Jako další možnosti  motivace mladých zaměstnanců, a to nejen 

absolventů, bych zařadila např. poskytování studijních úlev př i  

zvyšování kvali f ikace nad rámec Zákoníku práce, možnost práce v týmu 

př i  zajišťování různých projektů, vedení menších kolektivů  např . též 

mladých zaměstnanců, jazykovou výuku ve specializovaných kurzech (po 

dosažení urč i tého požadovaného stupně  jazykové úrovně) tak, aby se 

mladý zaměstnanec i přes všechny své „nevýhody“ ( nezkušenost, 

nestálost, nadměrná sebedůvěra ), cít i l  jako potřebný č len kolektivu 

s postupně  vzrůstající loajálností vůč i  společnosti, ve které pracuje. 
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5 Závěr 

Cílem mé diplomové práce bylo popsat současnou situaci v oblasti 

vzdě lávání zaměstnanců skupiny UNIPETROL, s analýzou výstupů  

z hodnocení zaměstnanců . Protože sumarizace výstupů a podkladů  

z hodnocení za rok 2008 probíhá právě nyní (t j . březen 2009), musela 

jsem použít data z výstupu hodnocení za rok 2007, která byla realizována 

v loňském roce. 

Stěžejní myšlenka práce byla, zaměření se na problematiku 

motivace a stabil izace zaměstnanců  v souč innosti se vzdě láváním. 

Skupina UNIPETROL investuje nemalé finanční prostředky do 

personální polit iky z důvodu výše uvedeného, ať  už se jedná o 

každoroční mzdovou úpravu, zlepšování pracovních podmínek, nabídku 

systému vol itelných zaměstnaneckých výhod nebo vzdě lávacích aktivit ,  

kterých se zaměstnanci účastní. A právě  vzdě lávání se jeví jako jeden 

z nejpreferovaně jších motivačních nástrojů, který zaměstnanci 

upřednostňují . 

Na druhé straně je zároveň značně vysoká f luktuace zaměstnanců ve 

Skupině. Je alarmující, že firmu opouště j í  nejčastě j i  zaměstnanci mladí, 

vysokoškolsky vzdě laní. Po srovnání údajů o fluktuaci a věkové a 

vzdě lanostní struktuře jsem navrhla program udržení a stabil izace 

klí čových zaměstnanců f i rmy, tzv. „Retention program“ a zaměstnanců 

mladých – absolventů vysokých škol, tzv.  „Junior program“. Myslím si,  

že právě tyto dvě skupiny zaměstnanců jsou stěžejní pracovní si lou, 

která zabezpečuje, nejen ve skupině UNIPETROL, ale i  v ostatních 

firmách, konkurenceschopnost v současném turbulentním ekonomickém 

prostředí. 

Dle mého názoru jsou oba navrhované programy ve skupině  

UNIPETROL realizovatelné i přes postupné zavádění jednotných 
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procesů , se kterými se doposud Skupina potýká, a př ispě j í  ke zvýšení 

motivace a stabil izace jejich zaměstnanců . 

 Proto považuji cíl  diplomové práce za splněný. 
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Příloha č. 1 – Dotazník „JUNIOR program“ 

 

HODNOCENÍ VZD ĚLÁVACÍ AKCE 
 

 

Název akce : Junior program                                Datum konání :  

 

Pořádající organizace :                                          Jméno lektora :  

 

Jméno účastníka : ……………………………… Úsek : ……………………………………                            

 

 
Pro zodpovězení otázek v tomto dotazníku, používejte prosím níže uvedenou škálu. 
 

1 2 3 4 

 

          výborně 

 

velmi dobře 

 

uspokojivě 

 

       neuspokojivě 

 

1. Místo a organizace kurzu 
 
1.1 Jak jste byl/a spokojen/a s prostředím výuky?          
       

1.2  Jak hodnotíte organizační zajištění kurzu? 
 

1.3 Jak hodnotíte úroveň dalších služeb (stravování, ubytování) 
 

 

NÁMĚTY A PŘIPOMÍNKY………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

2. Didaktické pomůcky a technika 
 

2.1 Jak vhodně byla používána didaktická technika (zpětný projektor, video atd.)? 
 

2.2 Jak hodnotíte úroveň studijních materiálů (skripta, promítací folie, sylaby 
atd.)? 

 

2.3 Použité příklady a ukázky byly (zaškrtněte) 
 

• Realistické 
• Komplikované 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 



 

 

 

 

NÁMĚTY A PŘIPOMÍNKY ………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

3. Lektor 
 

3.1 Jaká podle Vás byla odborná úroveň lektora?      
  

3.2 Dařilo se mu/jí aktivizovat všechny účastníky? 
 

3.3 Jaké byly jeho/její prezentační dovednosti? 
 

3.4 Bylo dobře pokryto ohlášené téma? 
 

 

NÁMĚTY A PŘIPOMÍNKY …………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

4. Obsah 
 

4.1 Odpovídal kurz Vašim vzdělávacím potřebám? 
 

4.2 Jak hodnotíte praktický přínos kurzu? 
 

4.3 Jak využijete získané poznatky ve Vaší každodenní práci? 
 

NÁMĚTY A PŘIPOMÍNKY …………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

5.   Závěrečné otázky 
 
      5.1 Jak kurz uspokojil Vaše očekávání?       

 

      5.2 Byl kurz něčím ojedinělý?                                                             ANO       NE 

      (čím) ………………………………………………………………………………………... 

 

      5.3 Doporučil/a byste tento kurz svým kolegům?                                ANO      NE 

 
6. Jakékoli další náměty a připomínky : 
………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Děkujeme za Vaše hodnocení. 

Odbor realizační centrum  

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 


