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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
       V bakalářské práci je zpracován přehled v oblasti rozvíjení a zvyšování kvalifikace 

stávajících zaměstnanců a získávání nových odborně vzdělaných zaměstnanců. V první 

části je charakterizován lidský kapitál jako souhrn vrozených a získaných schopností, 

vědomostí, dovedností, zkušeností a návyků. V další části je zpracována realizace 

vzdělávání, která je rozdělena na několik fází: program, motivace, styly a metody, 

účastníci a lektoři. V další části je vytýčení cílů vzdělávání a kontrola jejich plnění 

v jednotlivých podnicích. V závěrečné části je představen Junior program, který je zaměřen 

na vyhledávání absolventů středních a vysokých škol. 

 

Klíčová slova: lidský kapitál, styly učení, metody učení, účastníci vzdělávání, Junior 

program. 

 

 

ANNOTATION OF BACCALAUREATE ESSAY 

 
       The bachelor thesis elaborates a summary of the area of development and 

qualification improvement of existing employees, and the recruitment of new 

professionals. The first part characterises human capital as a complex of inborn and 

required abilities, knowledge, skills, experience and customs. Next part deals with 

implementation of education, and it is divided into several phases: program, motivation, 

styles and methods, participants and tutors. Following part focuses on educational goals 

and verification of their performace in particular plants. The final part introduces the Junior 

Program focused on recruitment of secondary school leavers and university graduates. 

 

Key words: human capital, learning styles, participants of education, Junior program. 
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1 Úvod 

       Téma bakalářské práce je zvoleno s ohledem na aktuálnost personální politiky, a to v 

oblasti rozvíjení a zvyšování kvalifikace stávajících zaměstnanců a získávání nových 

odborně vzdělaných zaměstnanců. Tato problematika se v současnosti jeví jako klíčová jak 

v komerční sféře, tak i v oblasti veřejné správy.  

 Cílem bakalářské práce je analýza systému vzdělávání, která se snaží ukázat 

zaměstnavatelům jak zkvalitnit procesy vzdělávání, zlepšení kultury, zvládnutí důležitých 

změn, které přispívají ke zvýšení výkonnosti podniku. Ukázat, jak je důležitá investice do 

zvyšování hodnoty lidského kapitálu. Dalším cílem je ukázat styly a metody učení, které se 

dají charakterizovat jako získávání nových vědomostí a postupů, které by měly odrážet 

individuální potřeby a požadavky podniku, definovat jednotlivé typy účastníků vzdělávání 

a  styly, které v procesu vzdělávání uplatňují lektoři. 

       Snahou zaměstnavatelů je docílení rovnováhy a pokrytí všech úrovní personální 

struktury společnosti od top managementu až po pracovníky v provozu. Právě pozice 

kvalifikovaných odborníků pro zabezpečení vlastní provozní nebo výrobní fáze podniku 

jsou v posledních letech nejčastěji předmětem poptávky firem po pracovní síle.  

       Firmy mohou zajistit pokrytí svých personálních požadavků v zásadě dvěma 

způsoby. Jednou z možností je rozvíjení kvalifikace a odborné způsobilosti stávajících 

zaměstnanců formou školení nebo průběžného vzdělávání, příp. současně  s podporou 

mimopracovních podmínek zaměstnanců, jako jsou např. různé preventivní zdravotní 

programy, nabídky kulturního a sportovního vyžití a další formy různých benefitů. Druhou 

možností je náborová činnost personálních úseků firem, zaměřená na učně nebo studenty 

středních či vysokých škol, zaměřených na vzdělávání v oboru, v němž firma působí. 

Oslovování studentů a prezentace firem na školách je jednou z velmi důležitých forem 

personálního marketingu a může být velice účinným nástrojem v současné době, kdy je 

obecně známým faktem, že zájem o technické obory klesá. 

       Uvedená problematika obou přístupů personální politiky je v bakalářské práci 

uvedena teoretickými poznatky získanými z odborné literatury a dále pak je prezentována 

na konkrétním příkladě specifické formy personálního marketingu, který využívá v praxi 

firma UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. 
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2 Vzdělávání – rozšiřování kvalifikace 

2.1 Lidský kapitál 

       Lidský kapitál můžeme charakterizovat jako souhrn vrozených a získaných 

schopností, vědomostí, dovedností, zkušeností, návyků , motivace a energie, jimiž lidé 

disponují a které v  průběhu určitého období mohou být využívány. Do popředí vystupují 

vlastnosti jako spolehlivost, ochota pouštět se do nového, spojovat se k větším úkolům s 

jinými, pracovat ve skupině nebo týmu atp. To jsou vlastnosti osobnosti a v jejich duchu se 

začala prosazovat linie „podniků osobností“. Osobnost se poprvé přijímá jako produktivní 

síla. 

       Lidé představují nejcennější zdroj každého podniku. Požadavky na znalosti a 

dovednosti člověka se v moderní společnosti neustále mění a člověk, aby mohl fungovat 

jako pracovní síla, musí své znalosti a dovednosti neustále prohlubovat a rozšiřovat.  

       Formování pracovních schopností v moderních systémech personální práce 

překračuje hranice pouhé kvalifikace a stále více zahrnuje i formování sociálních 

vlastností, formování osobnosti pracovníka, tedy vlastnosti, které hrají významnou roli 

v mezilidských vztazích, ovlivňují chování a vědomí, a tedy motivace pracovníka, a 

odrážejí se i ve vztazích na pracovišti, výrazně ovlivňují procesy formování týmů a 

samozřejmě i individuální a kolektivní pracovní výkon. 

       Všeobecná forma lidského kapitálu se vztahuje k vytváření schopností, které jsou 

použitelné ve všech firmách a odvětvích, zvyšuje tedy produktivitu pracovních sil pro 

všechny firmy - lidé jsou aktiva, jejichž hodnotu lze zvýšit v procesu investování. Cílem je 

podobně jako u investic do jiných aktiv maximalizace čisté výhody v procesu 

podstupování rizika při oběti nákladů a dosahování výnosů.  

       Specifická forma se vztahuje k vytváření schopností, které mohou být použity pouze 

v určité firmě a produktivita pracovníka se zvyšuje pouze pro ni - přístupy z hlediska 

lidského kapitálu v rámci firmy musí být podřízeny základnímu cíli organizace, tj. jejímu 

poslání, koncepci budoucího rozvoje, dílčím cílům a strategickým plánům.  

       V souvislosti s formováním pracovních schopností je třeba rozlišovat: 

 formování pracovních schopností člověka, 
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 formování pracovních schopností pracovníka. 

       V prvním případě jde o formování člověka v obecním slova smyslu, tedy v průběhu 

celého jeho života, bez ohledu na to kdy, kde a z čí iniciativy se uskutečňuje. Ve druhém 

případě jde o formování pracovníka v konkrétním podniku či organizaci. Jde o aktivitu, 

která souvisí s prací, kterou pracovník vykonává. Formování pracovních schopností 

pracovníka je tedy součástí formování pracovních schopností člověka, a to tou částí, v níž 

se angažuje zaměstnavatel. 

       Lidský kapitál je zdrojem příjmu, a představuje tak zásobu bohatství ekonomiky. 

2.2 Investice do lidského kapitálu 

       Investice je nákladem souvisejícím s rozšiřováním rozsahu a zvýšením efektivity. 

Mohou být jednorázové, ale mohou být i realizovány jako dlouhotrvající aktivity. Investice 

do lidského kapitálu se od sebe liší ve třech základních aspektech: 

 formami, které představují školní vzdělávání, výcvik na pracovišti, zdravotní péče, 

 účinky na výši příjmů a spotřebu, 

 výší investovaných částek, mírou výnosů, a především intenzitou vnímání vazby 

mezi investicemi a výnosy. 

       Investicemi do lidského potenciálu si jednotlivci zdokonalují svoje dovednosti a 

vědomosti, zkvalitňují své lidské zdroje a zvyšují si své psychické a peněžní příjmy. Stav a 

tvorbu lidského kapitálu významně ovlivňují dědičné dispozice jednotlivce a rovněž 

rodinné prostředí, rodinné zvyky, tradice, sociální zázemí a prostředí, v němž jednotlivec 

žije a rozvíjí se. 

       Při investicích do lidského kapitálu mají svůj význam i schopnosti jednotlivců. Lidé    

schopnější získávají v porovnání s méně schopnými obvykle více vzdělání a zaškolení.  

       Podnik může různými formami investovat do lidského kapitálu, a to: 

 zlepšení zdravotního stavu zaměstnanců, 

 zlepšování pracovních podmínek, 

 zkvalitňování a zvyšování pracovních schopností, dovedností a vědomostí. 
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2.2.1 Zlepšení zdravotního stavu zaměstnanců 

       Zdravotní stav zaměstnanců je výsledkem nezávislého působení vlivů pracovních a 

mimopracovních. Tato skutečnost vyžaduje multidisciplinární přístup a integrační 

hodnocení profesionální expozice i faktorů životního stylu a dalších vlivů. Současná 

zdravotní péče, vedoucí ke zhodnocování zdravotního stavu zaměstnanců, zejména u 

malých a středních podniků, ale i v nevýrobní sféře jako jsou služby, administrativa a 

podobně, se prosazuje poměrně pomalu. Klíčovou roli hraje úroveň znalostí problematiky 

v celé své šíři u jednotlivých partnerů pracovně právního vztahu, ale podobně také u 

poskytovatelů závodní preventivní péče. 

       Závodní preventivní péče poskytuje odbornou  poradenskou činnost 

zaměstnavatelům i pracovníkům v otázkách ochrany  a podpory zdraví a sociální pohody 

zaměstnanců, zjišťuje vlivy práce a pracovních podmínek  na člověka při práci, které mají 

nebo mohou mít vliv na jeho zdraví a pracovní pohodu.  

       V této oblasti se podniky snaží o širokou paletu bezplatných preventivních prohlídek, 

poskytování benefitů na zdravotní, sportovní, studijní, kulturní a dopravní účely, celková 

sociální politika společnosti zajišťující stabilní pracovní sílu. V oblasti podpory zdraví na 

pracovištích dochází k dalšímu rozšíření nabídek, pořádání speciálních školení pro vybrané 

profese, např. výcviky zvládání stresu a vhodná komunikace.  

2.2.2 Zlepšování pracovních podmínek  

       Hlavním cílem zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je předcházet nebo 

omezovat rizika ohrožující životy a zdraví zaměstnanců, která souvisí s výkonem práce. 

Podniky zajišťují stále modernější a účinné ochranné pracovní pomůcky, čímž předcházejí 

vzniku pracovních úrazů a poškození zdraví svých zaměstnanců. 

       Zavedení efektivního systému řízení BOZP bude ale vždy záviset na schopnostech 

managementu organizace získat ke spolupráci na plnění bezpečnostní politiky a 

stanovených cílů všechny zaměstnance a zapojit je do aktivit, vedoucích ke zvyšování 

úrovně BOZP (v souvislosti s tím zajistit plnění požadavků předpisů a zásad bezpečné 

práce v každodenní praxi). 
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2.2.3 Zkvalitňování a zvyšování pracovních schopností, dovedností a vědomostí 

       Tato oblast je realizována prostřednictvím systému podnikového vzdělávání. 

Zvyšování hodnoty jak obecného, tak i specifického lidského kapitálu je možné dosahovat 

různými cestami, například vzdělávacími kurzy, sebevzděláním, dálkovou formou 

vzdělávání, otevřeným studiem apod..Všechny formy směřují k celkovému rozvoji 

osobnosti, tedy k získání nových vědomostí, dovedností, ke změně postojů a chování 

jednotlivců a ke zvyšování jejich kvalifikace. 

2.3 Formování pracovních schopností člověka 

       Formování pracovních schopností člověka můžeme rozdělit do tří oblastí: 

 oblast vzdělávání 

 oblast kvalifikace 

 oblast rozvoje 

2.3.1 Vzdělávání 

       V této oblasti se formují základní a všeobecné znalosti a dovednosti, které umožňují 

člověku žít ve společnosti a v návaznosti na ně získávat a rozvíjet specializované pracovní 

schopnosti i další sociální vlastnosti, je orientována na sociální rozvoj jedince a na jeho 

osobnost. Při vzdělávání se neuplatňuje aktivita podniků. 

2.3.2 Kvalifikace 

       Zde se uskutečňuje příprava na zaměstnání, formování specifických znalostí a 

dovedností i jejich aktualizace či přizpůsobování měnícím se požadavkům pracovního 

místa. V této oblasti se ve světě vžilo označení training. 

       Cílem je instruovat, rozvíjet, vzdělávat a procvičovat v oblasti konkrétních 

dovedností, povolání, zaměstnání, za účelem dosažení vyšší kvalifikace. Plánovitý proces 

vedoucí ke změně postoje, vědomostí nebo chování prostřednictvím učební zkušenosti za 

účelem dosažení efektivního výkonu (Palán, Z., 2002).  

       Tato oblast je orientována na zaměstnání a zahrnuje základní přípravu na povolání, 

doškolování (prohlubování kvalifikace), přeškolování (rekvalifikaci).  
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2.3.3 Rozvoj 

       Je zaměřen na získání širší palety znalostí a dovedností, než jaké jsou nezbytně nutné 

k vykonávání stávajícího zaměstnání.  Je zde kladen větší důraz na kariéru pracovníka než 

na jím momentálně vykonávanou práci. Formuje pracovní potenciál než kvalifikaci. 

Formuje osobnost jedince tak, aby lépe přispíval ke zlepšení mezilidských vztahů 

v podniku. 

2.4 Formování pracovních schopností pracovníka 

       Formování pracovních schopností pracovníka je proces, který v zásadě probíhá stejně 

u všech profesí a v jehož jednotlivých fázích je různým dílem zaangažován i 

zaměstnavatel. Profesní příprava pracovníka začíná základní přípravou na povolání, která 

mívá v našich podmínkách institucionální charakter. Následuje fáze tzv. orientace, která již 

probíhá přímo na konkrétním pracovišti a jejímž cílem je co nejvíce zkrátit a zefektivnit 

adaptaci nového pracovníka. Fáze doškolování (prohlubování kvalifikace) pak je zaměřena 

na pokračování odborné přípravy v oboru, ve kterém člověk pracuje na svém pracovním 

místě. V rámci profesní přípravy se také počítá s případnou rekvalifikací (přeškolováním) a 

profesní rehabilitací osob, jimž by zdravotní stav bránil vykonávat dosavadní zaměstnání.  

       Mnohdy však zaměstnavatelé podněcují pracovníky i ke vzdělávacím aktivitám, které  

vedou k získání širší palety znalostí a dovedností, než jaké jsou nezbytně nutné 

k vykonávání stávajícího zaměstnání. Cílem těchto zaměstnavatelů je vytvářet z jedinců 

adaptabilní pracovní zdroje a také přispívat ke zlepšování mezilidských vztahů na 

pracovištích. U dobře řízených organizací je neodmyslitelnou součástí procesu formování 

pracovních schopností pracovníků systematicky prováděné hodnocení (a sebehodnocení) 

jejich výkonu. Slouží k identifikaci vzdělávacích potřeb jednotlivých pracovníků i jako 

zdroj motivace pro jejich případné další vzdělávání (Koubek, J., 2001). 

       Do systému vzdělávání pracovníků organizace patří takové vzdělávací aktivity, jako 

jsou: orientace, doškolování, přeškolování a iniciovaný rozvoj organizací. V systému 

vzdělávání pracovníků organizace se angažuje nejen personální útvar, ale všichni vedoucí 

pracovníci a odbory, či jiná sdružení pracovníků. Ve vzdělávání pracovníků se vyskytuje 

častá spolupráce organizace s externími odborníky či specializovanými vzdělávacími 

institucemi.  
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       Intenzita a šíře záběru vzdělávání pracovníků závisí na personální politice a strategii 

organizace. Některé organizace přijímají již plně vyškolené pracovníky, jiné je školí jen 

v naléhavých případech, ale většina organizací ve vyspělých zemích věnuje vzdělávání 

svých pracovníků trvalou pozornost. Mají vlastní koncepci vzdělávání, vyčleněnou 

skupinu lidí, kteří se touto problematikou zabývají a často i své vzdělávací zařízení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Iveta Lukášová: Vzdělávání pracovníků 

2009                                                                                                                                      8 

3 Realizace vzdělávání 

       S realizací konkrétních vzdělávacích aktivit v souladu s plánem podnikového 

vzdělání je možné začít po ukončení plánovací fáze a všech přípravných akcí. Fáze se 

skládá z několika nezbytných prvků. Je to program, motivace, styly a metody, účastníci, 

lektoři. 

 

 

 
 

Obrázek č. 1: Schéma fáze vzdělávání 

 
      CÍLE 

 
   LEKTOŘI 

 
  MOTIVACE 

 
  PROGRAM 

 
ÚČASTNÍCI 
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3.1 Program vzdělávání 

   Efektivní vzdělávání musí vést k tomu, že se účastníci skutečně něco naučí. Učení je 

relativně trvalou změnou vědomostí, dovedností, názorů a postojů nebo pracovního 

chování (Vodák, J.,  Kucharčíková, A., 2007).  Uvedenému požadavku musí být 

přizpůsoben program konkrétní vzdělávací akce, který obsahuje časový harmonogram, 

obsah, použité metody a pomůcky. 

       Pro zajištění plynulého a bezproblémového naplnění programu je třeba zajistit, aby 

měli účastníci možnost vyjádřit se ke všem částem programu. Hned na počátku akce jsou 

tak odstraněny nejasnosti. Účastníci v úvodu mají možnost vyjádřit jednotlivě nebo ve 

skupinách, co od kurzu očekávají. Výhodou je možnost dodatečného doplnění programu o 

témata požadovaná účastníky, která jsou v souladu s cíli kurzu. Účastníci jsou tímto 

způsobem více motivováni a rychleji se ztotožní s cíli. Na počátku lekce má být uzavřen 

tzv. kontakt. Jde o potvrzení či úpravu programu tak, aby vyhovoval všem účastníkům 

včetně lektorů, a společný závazek o jeho dodržování.  Výhodou je odstranění problémů 

s narušováním jak časového harmonogramu, tak i obsahové stránky programu v průběhu 

vzdělávacích aktivit.  

       Lektoři by měli v rámci vzdělávací akce vytvořit dostatečnou časovou rezervu na 

realizaci závěrečných činností zaměřených na důkladné zopakování toho, co bylo 

v průběhu akce probíráno, srovnání očekávání účastníků na jejím počátku a konci a na 

závěrečné ujasnění případných nezodpovězených otázek a pochybností. Pro motivaci a 

spokojenost účastníků je důležité, aby odcházeli ze vzdělávací aktivity s pocitem, že 

nezůstaly žádné nezodpovězené otázky, neprobraná témata, že aktivita byla řádně 

zakončena a nově získané vědomosti a dovednosti jsou skutečně uplatnitelné v jejich 

pracovním prostředí, tedy že vzdělávání mělo smysl.  

3.2 Styly a metody učení 

3.2.1 Styly 

       Vyhovující styl učení je vhodné chápat nikoli jako pevný rys osobnosti, ale spíše jako 

typ adaptivní orientace, která je ovlivněna psychologickým základem, specializací, 

kariérou a charakterem problémů, které daná osoba převážně řeší. Když se podaří sladit 
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vzdělání se stylem učení, pak si jednotlivci za vzdělávací aktivity dokážou často odnést 

více, než sami předpokládali.  

       Nebo se dá také vyhovující styl učení charakterizovat jako získání nových vědomostí, 

dovedností a postupů, kde je možná volba mezi čtyřmi typy učení. Schopnost konkrétní 

zkušenosti – znamená, že posluchač dokáže do nové zkušenosti plně a bez předsudků 

zahrnout sám sebe. Schopnost abstraktní koncepce – znamená, že posluchač musí být 

schopen pozorovat a odrážet vlastní zkušenosti z různých úhlů a hledisek. Schopnost 

abstraktní koncepce – představuje schopnost zahrnout svá pozorování do platných teorií 

založených na racionalitě. Schopnost aktivního experimentu – znamená, že teorie, které 

posluchači objeví, jim musejí umožnit činit rozhodnutí a řešit problémy. Kombinace všech 

čtyř základních forem produkuje nejvyšší úroveň učení (Vodák, J.,  Kucharčíková, A., 

2007).  Z uvedených typů učení vyplývají styly učení. 

 

Jedinec zdůrazňuje schopnosti učení abstraktním pojmům a aktivnímu experimentu a 

prokazuje rovněž sílu v praktické aplikaci myšlenek a řešení problémů. 

Konvergentní styl 

 

Lidi tohoto stylu charakterizují konkrétní zkušenosti z reflexivního pozorování. Mají 

představivost a věci vidí z mnoha úhlů. 

Divergentní styl 

 

Jde o schopnost učit se abstraktnímu pojmu a reflexivnímu pozorování, které jsou 

dominantní. Induktivní úvaha a schopnost zahrnout nesourodá pozorování do souvislého 

rámce představují konkrétní charakteristiku lidí s tímto stylem učení. 

Přizpůsobivý styl 

 

Důraz je kladen na konkrétní zkušenost a aktivní schopnost experimentovat. Osoba s tímto 

stylem učení dostává věci hotové a je zapojována do nových zkušeností. Intuice a metoda 

pokusu a omylu je jí při řešení úkolů bližší než teorie. 

Vstřícný styl 

       Uvedené přístupy kladou důraz na učení, jehož základem je experiment a zkušenost. 

V rámci realizace vzdělávacích aktivit je třeba akceptovat skutečnost, že efektivita a 

ochota k učení je u dospělých lidí ovlivňována více faktory (tabulka č. 1). Jde o faktory 

fyzické, tj. zdravotní kondice, hlavně stav zrakového a sluchového smyslu, krevního 
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oběhu, vážná chronická nebo akutní choroba, stres, toto všechno může ovlivnit schopnost 

vnímání a učení. Emocionální faktor, tj. vnímání sama sebe, motivace a podpora v učení se 

strany vedení, kolegů nebo rodiny a v konečném důsledku stav a změny celé emocionální 

soustavy významně ovlivňují schopnost lidí učit se a měnit se. Intelektuální faktor, tj. 

množství a kvalita dosud nabytých vědomostí a dovedností mohou podpořit učení, je-li 

možné na získané vědomosti navázat a stavět na nich. Mohou však také být bariérou učení, 

pokud jsou dosavadní vědomosti k novým v protikladu.  

 

PREFERENCE 

      
fyzické emociální intelektuální 

prostředí (osvětlení, teplota, 
hluk) 

sociální potřeby (potřeba 
studovat ve skupině nebo sám) 

styly učení (vizuální, 
auditivní, kinestetický) 

část dne, týdne motivace    
           
            
Tabulka č. 1: Faktory ovlivňující vztah k učení 

3.2.2 Metody 

       Když jsou stanoveny cíle, jichž chce podnik prostřednictvím systému vzdělávání 

dosáhnout, je třeba k jejich naplnění zvolit vhodnou metodu. K výběru nejvhodnější a 

nejúčinnější metody neexistuje jednoznačný návod. Vhodná volba bude záviset na 

okolnostech vztahujících se k podniku, k jednotlivcům, k učebním cílům. Jedním 

z východisek je i zaběhnutý styl a kultura učení. Je vhodné měnit učební metody, může to 

být i součástí obecné kulturní změny, ale musí přitom být uvážen dopad učebních metod na 

obsah. Stejně tak je velmi důležité brát ohled na individuální učební styl účastníků. 

       Metody vzdělávání jsou důležitým nástrojem zajišťujícím vzdělávací proces. Výběr a 

vhodné použití metody by měly odrážet individuální potřeby a požadavky podniku, měli 

by také reagovat na současné celosvětové trendy technického a ekonomického vývoje.  

       Výběr vhodných metod je ovlivňován různými faktory. Jsou to například počet a věk 

účastníků, jejich současná a požadovaná úroveň vědomostí, dovedností, motivace k učení, 

zastávaná pozice. Významným faktorem jsou programové cíle, priority a druh podnikání, 

jímž se podnik zabývá. Důležitá je odborná úroveň a zkušenosti lektorů i prostorové 
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možnosti realizace vzdělávacích programů. Současné vzdělávací metody by měly 

podporovat rozvoj tvořivosti a flexibility, ochotu přijímat změny a reagovat na ně, měly by 

rovněž využívat moderní technické podpůrné prostředky. 

      Postupně se vytvořila široká škála metod vzdělávání, které lze zařadit do dvou 

velkých skupin (Vodák, J., Kucharčíková, A., 2007).  Z uvedených typů učení vyplývají 

styly učení: 

a. Metody používané ke vzdělávání na pracovišti při výkonu práce – tedy při 

vykonávání běžných pracovních úkolů. Jde vesměs o individuální metody 

vzdělávání vyžadující individuální přístup a partnerský vztah mezi vzdělávaným a 

vzdělavatelem. 

b. Metody používané ke vzdělávání mimo pracoviště – ať u ž v organizaci nebo 

mimo ni. Jsou často realizované v režimu podobném školnímu režimu. Jde o 

metody používané k hromadnému vzdělávání skupin účastníků. 

První metoda bývá považována za vhodnější pro vzdělávání dělníků, druhá skupina pro 

vzdělávání vedoucích pracovníků a specialistů. V praxi se používá obou skupin metod pro 

vzdělávání všech kategorií pracovníků, dochází však k určitým modifikacím s ohledem na 

náplň konkrétní práce. 

Mezi metody používané zpravidla ke vzdělávání na pracovišti patří: 

 Instruktáž:

 

 při výkonu práce nejčastější a používá se při zácviku nového 

pracovníka, nadřízený mu předvede pracovní postup, on ho pozoruje a napodobuje. 

Jde o jednorázové působení. 

Coaching

 

: představuje dlouhodobější instruování a vysvětlování. Jde o soustavné 

podněcování vzdělávaného k žádoucímu výkonu práce a vlastní iniciativě. 

Asistování

 

: je tradiční a často používaná metoda formování pracovních schopností 

pracovníka. Vzdělávaný pracovník je přidělen jako pomocník ke zkušenému 

pracovníkovi, pomáhá mu při plnění úkolů a učí se od něj pracovním postupům. 

Rotace práce: je metoda, při níž je vzdělávaný pracovník postupně vždy na určité 

období pověřován pracovními úkoly v různých částech organizace. Metoda se 

používá především při výchově řídících pracovníků. 
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Mezi metody používané mimo pracoviště patří: 

 Přednáška

 

: bývá zaměřená na zprostředkování faktických informací či teoretických 

znalostí. Nevýhodou je jednostranný tok informací. 

Seminář

 

: částečně překonává nevýhody přednášky. 

Demonstrování

 

 (praktické, názorné vyučování): zprostředkovává znalosti a 

dovednosti názorným způsobem. Používá k tomu počítače, trenažéry, výukové 

dílny atd. 

Případové studie

 

: jsou rozšířenou a velmi oblíbenou metodou vzdělávání. Většinou 

se používají pro vzdělávání manažerů a tvůrčích pracovníků. Jsou to skutečná nebo 

smyšlená vylíčení nějakého organizačního problému. Jednotliví účastníci nebo  

jejich  malé skupinky je studují, snaží se je diagnostikovat a navrhnout řešení. 

Variantou případových studií je workshop (řeší se v týmu) a brainstorming (každý 

jednotlivec dá návrh, pak se o nich diskutuje a hledá se optimální řešení). 

Hraní rolí

 

: je metoda zaměřená na rozvoj praktických schopností. Účastníci na sebe 

berou určitou roli. Metoda je zaměřená na osvojení si určité sociální role a 

žádoucích soc.vlastností.  

Assessment centre

 

 (diagnosticko-výcvikový program):  je moderní a vysoce 

hodnocená metoda nejen výběru, ale i vzdělávání manažerů. Účastník vzdělávání 

plní různé úkoly a řeší problémy tvořící každodenní náplň manažera. Úkoly a 

problémy jsou často náhodně generovány počítačem, lze měnit jejich frekvenci a 

vytvářet tak různou úroveň stresu. Počítačem bývají vyhodnocována i řešení 

problémů a učiněná rozhodnutí, popř. již existují optimální, předem vypracovaná 

řešení a rozhodnutí. Účastník si tak může snadno konfrontovat svá rozhodnutí 

s optimálními, čímž se učí.  

Vzdělávání pomocí počítačů: počítače umožňují simulovat pracovní situaci, 

usnadňují učení pomocí schémat, grafů a obrázků, nabízejí vzdělávaným osobám 

různé testy atd. Výhodou je, že tempo vzdělávání lze přizpůsobit individuálním 

potřebám a schopnostem, je to časově efektivní metoda, neboť ke vzdělávání 

mohou pracovníci využít období dne, kdy mají méně práce.  
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       Efektivnější uplatnění jakékoliv metody podporují audiovizuální pomůcky, například 

trhací tabule (flipchart), dataprojektor, zpětný projektor, bílá tabule, různé naučné, 

případně i zábavné filmy, modely nebo podpůrné materiály. Módním hitem je využití 

počítačů a prezentace vyučovaných témat v programu PowerPoint. Musí se dbát i na 

vhodné uspořádání místnosti, v níž jsou vzdělávací aktivity realizovány.  

       V současné době se dynamicky šíří e-learning (elektronické vzdělávání), který je 

rychlejší a levnější než ostatní klasické formy vzdělávání. Jeho použití je však omezeno 

tématem vzdělávání a technologickým vybavením podniků. Do budoucna bude důležitá 

tvorba účinnějších kombinací uvedených metod a schopnost navrhovat nové, inovativní 

vzdělávací metody. Největší inovace ve vzdělávání jsou v posledních letech spojeny 

s využitím informačně – komunikačních technologií. Programy vytvořené na tomto 

základě zajišťují široký rozsah příležitostí výuky k naplňování různorodých potřeb. 

       Mezi výhody využití moderních informačně – komunikačních technologií patří že:  

účastník může začít kdykoliv a postupuje svým vlastním tempem, pokrok může být často 

snadno monitorován, může jít o nákladové efektivní řešení, aktualizovaný materiál je 

rychle dostupný, studijní materiál je možné poskytnout velkému množství účastníků ve 

stejném čase, existuje možnost soukromé komunikace s lektorem, názory a myšlenky 

k probíranému tématu či podklady si účastníci mohou snadno vyměňovat. 

       Mezi nevýhody patří: počáteční náklady na zajištění potřebné techniky mohou být 

značné, při větším počtu účastníků narůstá administrativa, u některých lidí ještě přežívá 

averze k této formě vzdělávání, nedostatek vizuálního kontaktu ve skupině a s lektorem, 

neverbální reakce nemohou být dobře zachyceny a vyjádřeny, hůře se stanovují pravidla 

spolupráce, vysoké nároky na lektora při koordinaci a zapojování všech účastníků. 

3.3 Účastníci 

       Hlavním prvkem podnikového vzdělávání jsou sami účastníci. Motivační 

připravenost účastníků vzdělávání závisí kromě jiného také na rozpoložení, kulturním a 

vzdělanostním zázemí. Citový stav a dispozice účastníka mají vliv na to, jaký bude jeho 

přístup k učení.  
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       Každý člověk má vlastní styl učení. Někdo dává přednost praktickým cvičením a je 

připraven učit se ze svých chyb, zatímco jiní upřednostňují abstraktní diskusi a další dávají 

přednost získání informací a nových dovedností, které mohou přenést do svého prostředí. 

       Byli definovány čtyři základní styly učení, aktivista, reflektor, teoretik a pragmatik 

(Vodák, J., Kucharčíková, A., 2007). Profil a preference jednotlivých stylů je u jednotlivců 

možné stanovit pomocí dotazníků a pozorování účastníků při akci.  

3.3.1 Aktivisté 

       Aktivisté se cítí dobře tady a teď. Dominují u nich okamžité zkušenosti. Mají snahu 

projevit se v krátkodobých krizích. Rádi přijímají nové výzvy, ale dokážou být otrávení při 

realizaci dlouhodobých činností. Aktivisté se nejlépe učí za určitých podmínek : když 

existují nové zkušenosti, cvičení a problémy, na nichž se mají učit. Sami se mohou 

zúčastnit krátkých činností ihned na místě. Je přítomno vzrušení a drama, věci mají rychlý 

spád a různé zvraty s celou řadou aktivit, s nimiž je třeba se vypořádat. Účastníci jsou 

„hozeni do vody“, aby řešili komplikovaný úkol a jsou s ostatními lidmi zapojeni do řešení 

problémů, jsou součástí týmu a předávají mu množství nápadů. 

3.3.2 Reflektor 

       Reflektorem je osoba odrážející názory. Tato osoba ráda stojí v pozadí, uvažuje o 

skutečnostech a posuzuje je z různých úhlů pohledu. Účastníci tohoto typu jsou zvyklí 

shromažďovat údaje a analyzovat je dříve, než dojdou k závěrům. Rádi zvažují různé 

aspekty a důsledky předtím, než se pohnou kupředu, čímž projevují tendenci opatrnosti. 

Mají radost z pozorování ostatních lidí při jejich činnosti a na školeních si často sedají na 

zadní židle. Reflektorům při učení nejlépe vyhovují podmínky kdy mohou činnosti 

sledovat nebo o nich přemýšlet. Situace jim umožňuje být nad věcí, poslouchat nebo 

pozorovat skupinu při práci. Mohou o činnosti přemýšlet, mají odpovídající čas na 

přípravu. Mají příležitost překontrolovat, co se stalo nebo co se  mají učit. Mohou si 

vyměňovat myšlenky a nápady s ostatními v atmosféře bez rizika. 

3.3.3 Teoretici 

       Touží po základních předpokladech, principech, teoriích, modelech a systémech. 

Oceňují racionalitu a logiku. Mají snahu být objektivní a analytičtí, nebývají spokojeni se 
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subjektivními či dvojakými zkušenostmi. Rádi spojují neslučitelná fakta do koherentních 

teorií. Mají rádi věci upravené a takové, které se shodují s racionálními tématy. Teoretici 

se nejlépe učí za určitých okolností  a to, co je jim nabízeno, je součástí systému, modulu 

či teorie. Jsou zkoušeni a mají příležitost ptát a zkoušet si základní metodologii, 

předpoklady, logiku. Jsou ve strukturovaných situacích, které mají jasný účel. Jsou jim 

nabízeny zajímavé myšlenky a koncepty, i když nejsou důležité okamžitě. Vyžaduje se, 

aby pochopili komplikované situace a zúčastnili se jich. 

3.3.4 Pragmatici 

       Pragmatici jsou lidé často pátrající po nových myšlenkách, kteří se chopí první 

příležitosti, aby experimentovali s aplikacemi. Je to druh lidí, vracejících se 

z manažerských kurzů plni nových myšlenek, které chtějí vyzkoušet v praxi. Berou 

problémy a příležitosti obvykle jako výzvu (zatímco aktivisté je musejí rozpoznat jako 

problémy a příležitosti). Pragmatici se nejlépe učí když vidí jasné spojení mezi probíranou 

látkou a zaměstnáním. Jsou jim představovány myšlenky a postupy, které mají praktické 

výhody a jejichž řešení mají opodstatnění. Mají šanci zkoušet a procvičovat postupy za 

pomoci instruktora či za pomoci zpětné vazby od důvěryhodného odborníka. Mohou se 

soustředit na praktický problém, tedy navrhnout plány činností s jasným konečným 

produktem.  

3.4 Lektoři 

       Příprava, realizace a vyhodnocení vzdělávání představují často komplikovaný proces 

kladoucí na lektora v jednotlivých etapách různé nároky. Lektor realizující vzdělávání 

musí vykonávat různé činnosti, které nejsou vždy manažery a někdy ani samými lektory 

doceňovány. 

       Existuje celá škála specifických znalostí potřebných pro školení skupin, facilitaci či 

poradenství a přípravu potřebných materiálů. Dochází k tomu, že lektoři jsou k realizaci 

vzdělávacích aktivit v rámci podnikových vzdělávacích programů vybírání spíše na 

základě svých technologických znalostí a méně na základě osobnostních a pedagogických 

předpokladů. Jejich vědomosti a technické znalosti bývají často na dostatečné úrovni. Až 

pak se ke slovu dostává primární požadavek, aby věděli, jak přistupovat k výuce skupiny. 
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       Osobnostní předpoklady lektorů jsou významným předpokladem úspěšného 

vzdělávání. Dobrý lektor musí být zralou a vnitřně integrovanou osobností – jen tak si 

může zajistit respekt a důvěru klientů a zastávat všechny potřebné role. Díky lidské zralosti 

si dokáže zachovat odstup i ve vypjatých a konfliktních situacích a sloužit potřebám 

účastníků. Dalším významným předpokladem úspěšné práce lektora je vysoká míra 

sociální inteligence. Jde o schopnost dobře fungovat v mezilidských vztazích, což kromě 

komunikačních dovedností představuje i cit pro situaci, empatii, přiměřené zvládání emocí 

a v neposlední řadě i jisté osobní kouzlo. Úspěch vzdělávací akce závisí především na 

lektorově schopnosti umět pokud možno prostřednictvím prožitku a správným způsobem 

podat dané skupině posluchačů požadované téma.  

       Lektoři mohou v procesu vzdělávání uplatňovat různé vzdělávací styly.  

 

Vyznačuje se lektorovým návrhem a realizací systému kroků, které mají účastníky vést 

k žádanému cílovému chování. Vzdělávací proces je orientován na výsledek a veden 

zábavnou formou při uplatňování nových pomůcek. Uvedený styl je náročný na přípravu 

lektora, na druhé straně vytváří bezpečné a účastníky povzbuzující prostředí. 

Behaviorální styl 

 

Vychází ze zásady, že lidé se nejlépe učí tomu, co pokládají za praktické. Vzdělávání je 

orientováno na problém, respektive úkol, zvyšování výkonnosti a následné uznání. Lektoři, 

jimž je blízký tento vzdělávací styl, kladou před účastníky náročné cíle a zdůrazňují jejich 

účelnost, na druhou stranu však mohou někdy být netrpěliví až necitliví při reakcích těch 

účastníků, kteří se učí pomaleji. 

Funkcionalistický styl 

 

Je charakteristický plněním kritérií výuky a neustálým testováním efektivity učení. Proces 

učení je zde orientován více na lektora upřednostňujícího analýzu úloh, přesné plánování 

výuky, vhodný systém, strukturu a techniky. Nevýhodou je, že v důsledku přílišné 

orientace na prostředky výuky a její strukturu může lektor podcenit emocionální stav 

účastníků a nedokáže se flexibilně přizpůsobit jejich potřebám. 

 

Strukturalistický styl 
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Je blízký lidem upřednostňující sebeobjevování. Za cíl učení pokládají zlepšení 

charakterových vlastností účastníků. Učení by mělo vést k pochopení druhých. Vzdělávací 

proces je zaměřen na budování vztahu, typická je akceptace, empatie, spontánnost a 

otevřenost ve vztahu k účastníkům. Slabou stránkou tohoto stylu může být příliš osobně 

laděný vztah k účastníkům, někdy slabá kontrola skupiny a nejasné směřování výuky. 

       Ať je lektorovi blízký a pro něj charakteristický jakýkoliv vzdělávací styl, je důležité, 

aby nezapomínal na několik zásad, které je třeba při učení a vytváření vztahu s účastníky 

respektovat. Platí, že dobrý lektor hodně poslouchá, podporuje, povzbuzuje účastníky 

v aktivitách, poskytuje jim reálnou zpětnou vazbu, je trpělivý a nebagatelizuje snahu 

účastníků o učení, případně dovysvětlení nejasností. Poskytuje dostatek času na přemýšlení 

a ujasňování, nedává příliš snadné ani příliš těžké úkoly, snaží se podněcovat tvořivou a 

pozitivní atmosféru k učení a respektuje individualitu každého z účastníků. 

       U méně dobrých lektorů byly zjištěny takové charakteristiky jako aplikace 

direktivního stylu při vzdělávání účastníků, vytváření nerealistických předpokladů o úrovni 

vědomostí posluchačů, netrpělivost a nízká míra tolerance, když se posluchači pomalu učí, 

nedostatek vztahu k předmětu učení, nedostatek verbálních schopností, snaha naučit příliš 

mnoho příliš rychle, odmítání rad týkajících se učebních metod, nedostatek přátelského 

zájmu o posluchače, neupravený vzhled. 

       Ke kvalitám, které je třeba hledat u dobrých lektorů, patří vysoká úroveň 

interpersonálních dovedností, umění dobře poslouchat a vhodně klást otázky, mají 

nefalšovaný zájem o lidi, jsou flexibilní při užívání škodlivých strategií a taktik, jsou 

trpělivý, vnímaví, přátelští, otevření vůči narušování svého osobního života, od úlohy 

k úloze flexibilní, oceňují potřebu dobrého plánovaní a přípravy, dokáží demonstrovat 

svou technickou kvalifikaci, prokazují schopnost učit, akceptují podíl odpovědnosti za 

budoucí výkon posluchačů. 

Humanistický styl 

       Dobrý lektor by měl umět plánovat, organizovat a kontrolovat vývoj a průběh 

vzdělávání, pomáhat podniku dosáhnout změny a vyřešit změny a vyřešit problémy 

s výkonností, doporučit vhodné řešení vzdělávacích aktivit, navrhovat, aktualizovat a 

adaptovat školící programy, zajistit přípravu a kontrolu učebny, zařízení, techniky a 

pomůcek, předem seznámit účastníky se záměry a cíli kurzu a připravit se na případné 
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úpravy programu v závislosti na požadavcích účastníků, v průběhu kurzu být pozitivní a 

ochotný přijímat podněty od účastníků, vytvářet přirozené a bezpečné prostředí, usilovat o 

kvalitní realizaci vzdělávání, pomáhat posluchačům se učit, používat různé druhy metod  a 

jejich kombinace, nezapomínat přizpůsobovat tempo výuky účastníkům a neustále 

poskytovat přiměřenou zpětnou vazbu, starat se o zvyšování hodnoty vlastního lidského 

kapitálu, tedy dbát o svůj vlastní rozvoj.  

       Významnou úlohou lektora je přispět k pochopení vzdělávání jako velmi důležitého 

nástroje dosažení podnikových cílů. Pak je šance, že lektor dosáhne vyššího uspokojení ze 

své práce a podnik získá vyšší návratnost svých investic do vzdělávání personálu.  
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4 Vytýčení cílů a kontrola jejich plnění 

       Cíle vzdělávání určíme na základě stanovených potřeb vzdělávání. Cíle by měly mít i 

standardy výkonu, které budou přijatelné a dosažitelné a umožní dané osobě posuzovat své 

vlastní pokroky ve vzdělávání. Lidé by měli být vedeni k tomu, aby si své vlastní cíle 

stanovovali sami, a mělo by se jim přitom dostávat potřebné pomoci. Výsledky vzdělávání 

musejí být jasné. Pro jednoznačnost jejich významu je vhodné rozdělit cíle do dvou 

kategorií, na cíle programové a cíle jednotlivé vzdělávací akce (Armstrong, M., 2007). 

Programové cíle zahrnují cíle celého vzdělávacího programu jako výstupu procesu 

stanovení potřeb vzdělávání. Cíle jednotlivé vzdělávací akce neboli cíle kurzu obsahují cíle 

jednotlivých vzdělávacích aktivit a ty mohou obsahovat ještě dílčí cíle. 

       V praxi je třeba rozlišovat mezi cílem a záměrem. Záměr vyjádří, co chce lektor 

v průběhu lekce dělat, proč bude probíráno určité téma. Cíle říkají, co budou účastníci po 

jeho absolvování schopni dělat. Cíle by měly vyjadřovat požadované chování, 

konkretizovat podmínky výkonu požadovaného chování, případně definovat normy pro 

posouzení, zda bylo dosaženo požadované chování. Při stanovení cílů je třeba brát v úvahu 

jejich reálný počet. Přecenění schopností účastníků a jejich zatížení velkým počtem cílů a 

z toho vyplývajícím neúměrně velkým množstvím materiálů v krátkém časovém úseku 

může při učení způsobit více škody než užitku. Záměry se týkají lektorů a cíle účastníků 

(příloha č. 1). 

       Aby naplnění záměrů a cílů vzdělávacích aktivit přineslo požadovaný efekt 

zaměstnanci i podniku, je vhodné, aby účastníci měli možnost seznámit se se záměry a cíli 

kurzu předem. Aby záměry a cíle kurzu byly v souladu se strategií celého podniku a 

zapadly do celého systému rozvoje lidských zdrojů. Aby cíle měly základní atributy, tedy 

aby byly měřitelné, konkrétní, dosažitelné, relativní a časově vymezitelné tak, aby ve fázi 

hodnocení vzdělávání posloužily jako měřítko úspěšnosti. 

       Konkrétní cíle vzdělávání umožňují jeho výsledky jasně hodnotit, a zvyšují tak 

odpovědnosti i motivaci k jejich dosažení. Hlavním cílem školení či tréninků není přitom 

přenos poznatků, ale vytvoření nových schopností. Školení by se proto měla zaměřovat 

nejen na to, co by jeho absolventi měli vědět, ale především na to, co by měli být schopni 

samostatně vykonávat nebo co by ve své práci měli napříště dělat jinak.  
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       Provádějí-li analýzu rozvojových potřeb personalisté, musejí znát cíle své organizace 

a jejích úseků, jejich pracovní postupy a podmínky, hlavní zákazníky apod. Při jejich 

stanovení by se měli pro inspiraci navíc zaměřovat na osoby, které jsou schopné klást 

nové otázky a překonávat ustálené pohledy. O dodržování cílů i zásad rozvoje 

zaměstnanců by se přitom měli vždy přesvědčit nejen kontrolou plnění rozvojových plánů, 

ale i osobní účastí na školeních, rozhovory se zaměstnanci apod. 
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5 Junior program 

       Junior program zabezpečuje absolventům středních a vysokých škol v pracovním 

poměru přiměřenou odbornou praxi k získání praktických zkušeností a znalostí potřebných 

pro dobrý a spolehlivý výkon práce a pro další odborný růst. Absolventem se rozumí 

zaměstnanec vstupující do pracovního poměru na práci odpovídající  jeho kvalifikaci, 

jestliže celková  doba jeho odborné praxe nedosáhla po úspěšném  ukončení studia 

(přípravy) dvou let, přičemž  se do této doby nezapočítává  doba mateřské nebo rodičovské 

dovolené. Cílem je „omlazení“ společnosti kvalifikovanými zálohami, zajištění 

nepřerušitelnosti pracovního výkonu při personálních obměnách.  

5.1 Junior program ve firmě UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. 

       Záměry vyplývající ze současné situace v uvedené společnosti:  

 omlazení zaměstnanců (graf č. 1), tj. snížit průměrný věk zaměstnanců zejména u 

klíčových profesí - nábor na středních školách a z volného trhu práce, kvalifikační 

příprava zaměstnanců pro cílovou pracovní funkci, zpracování a realizace 

kariérových plánů pro vybrané zaměstnance a profese, 

 zvýšení kvalifikace zejména u klíčových profesí - postupná obměna zaměstnanců 

s nižší kvalifikací za zaměstnance s vyšší kvalifikací cílenou kvalifikační 

přípravou, podpora doplňování, rozšiřování a zvyšování kvalifikace stávajících 

zaměstnanců, 

  stabilizovat mladé kvalifikované zaměstnance - motivační systém pro stabilizaci   

mladých kvalifikovaných zaměstnanců, uzavírání dohod o zvýšení či rozšíření 

kvalifikace se závazkem stabilizace.  
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Graf č.1 Věková struktura zaměstnanců 

 

       Junior program ve firmě UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. se zaměřuje především na 

tyto profese: 

- strojvedoucí, traťový strojvedoucí, vozmistr 

důvodem pro vytváření nových míst na pozici absolvent - strojvedoucí je trvalé navyšování 

výkonů traťové dopravy a skutečnost stárnutí kmenových pracovníků a jejich následný 

odchod do starobních důchodů. Jedná se o  profese strojvedoucí (vykonávají pracovní 

činnost pouze na vlečkách) a strojvedoucí traťové služby (pracovní činnost vykonávaná na 

dráze celostátní nebo regionální), vozmistr,  

- posunovač, vedoucí posunu. 

5.2 Junior program – účastníci 

5.2.1 Příprava kvalifikovaných náhrad formou junior programu: 

 

Nábor na středních školách (poslední studijní ročník) v příslušném regionu – obory elektro, 

strojní, dopravní. Nabídka pracovního uplatnění po ukončení studia s poskytováním 

příspěvku na studium v posledním ročníku a zařazení do přípravného programu s odbornou 

přípravou pro výkon cílové profese. 

 

Studenti 4.ročníků středních škol 
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Nábor inzercí z volného trhu práce – obory elektro, strojní, dopravní. Nabídka pracovního 

poměru se zařazením do přípravného programu s odbornou přípravou pro výkon cílové 

profese.  

Absolventi středních škol do 2 let po ukončení studia bez odborné praxe 

 

Nábor inzercí z volného trhu práce – obory elektro, strojní, dopravní. Nabídka pracovního 

poměru se zařazením do přípravného programu s odbornou přípravou pro výkon cílové 

profese. 

Kvalifikovaní uchazeči o zaměstnání do 30 let bez požadovaných odborných a 

praktických znalostí 

 

Výběr na základě hodnocení zaměstnanců a zařazení do personálních náhrad s nabídkou 

profesního růstu, tj. kvalifikační příprava – změna druhu práce, kvalifikační příprava – 

souběžně s výkonem stávajícího druhu práce. 

Ostatní účastníci – perspektivní zaměstnanci do 30 let 

5.2.2 Vyhledávání absolventů – profese strojvedoucí 

       Pro realizaci junior programu na profese strojvedoucí je nutné vyhledávat mladé 

absolventy s ukončeným úplným středním odborným vzděláním s elektrotechnickým nebo 

strojním zaměřením. To znamená vyhledávat žáky středních průmyslových škol 

s uvedenými obory nebo se přímo zaměřit na speciální dopravní školy. Dále pak 

spolupracovat s vedením škol a umožnit vybraným žákům seznámení se společností a 

nabídnutí možnosti konání  praxe v s.r.o. UNIPETROL DOPRAVA. Vybrané studenty 

motivovat mimo jiné nabídkou zaměstnání.   

Jako nejvhodnější jsou vytipovány následující vzdělávací  instituce (Junior program, 2007-

2008):    

Střední průmyslová škola strojní a dopravní v Děčíně 

Studium je rozděleno do čtyř oborů:  

1. Provoz a ekonomika dopravy 

2. Elektrotechnika 

3. Strojírenství 

4. Technické lyceum 

Obory  připravují studenty pro činnost v oblasti veřejné i neveřejné železniční dopravy. 

Studium je zakončeno maturitní zkouškou. 
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Střední odborná škola Gustava Habrmana Česká Třebová 

Studium  je rozděleno do dvou oborů. Obor „Elektrotechnika“ je rozdělen do částí 

elektrická trakce v dopravě, telekomunikační technika a zabezpečovací a informační 

technika. Obor „Provoz a ekonomika dopravy“ je zaměřen na železniční dopravu a 

přepravu nebo na zasilatelství. Čtyřleté denní studium je zakončené maturitní zkouškou 

v posledním ročníku studia .  

       Uvedené střední školy poskytují absolventům úplné střední odborné vzdělání. Jsou 

určeny  pro přípravu kvalifikovaných odborníků v oblasti dopravy, kteří budou schopni 

uplatnit své znalosti v různých oblastech výrobní i nevýrobní sféry a  oborech nabízejících 

a využívajících služeb dopravy a přepravy. 

5.2.3 Vyhledávání absolventů – ostatní profese 

       Junior program – ostatní profese je zaměřen na juniory, kteří budou přijímáni do 

pracovního poměru  na základě požadavků odborných ředitelů nebo ředitelů závodů na 

cílené pracovní místo mimo zařazení „Strojvedoucí“. Cíleným pracovním místem se 

rozumí plánované pracovní místo na určitou pozici v s.r.o. 

Vyhledávání těchto absolventů může probíhat: 

 prostřednictvím úřadů práce, 

 inzercí. 

       Vyhledávání absolventů prostřednictvím úřadů práce probíhá formou podání žádosti 

o vyhledání absolventa s určitými parametry definovanými na cílené pracovní místo. Na 

tyto absolventy může úřad práce na základě dohody částečně nebo plně hradit náklady 

spojené s touto činností. Dohoda o úhradě je sepisována za současných platných předpisů 

v délce 6 měsíců a výše dotace činí max. 12.000,-Kč měsíčně. 

5.2.4 Podmínky vzdělání a odborné způsobilosti k výkonu zaměstnání 

       Podmínky vzdělání a odborné způsobilosti k řízení na dráze celostátní,  regionální a 

na vlečce (příloha č. 2):   

k řízení elektrického hnacího vozidla § 9 odst.1 

- úplné střední odborné vzdělání elektrotechnického zaměření, 

(Vyhláška č.101/1995 Sb.) 

- odborná způsobilost v elektrotechnice s kvalifikací „osoba znalá“, 
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- absolvování výuky odborných teoretických znalostí podle obsahového zaměření  

Vyhl. č.101/1995, 

- odborná praxe při opravách a údržbě elektrického hnacího vozidla v délce nejméně 

20 týdnů,  

- výcvik v opravně elektrických hnacích vozidel zaměřených na znalost  konstrukce 

a údržbu vozidla v délce nejméně 20 týdnů, 

- výcvik pro provádění  technické prohlídky tažených drážních vozidel v délce 

nejméně 2 týdny, 

- jízdní výcvik v řízení a obsluze elektrického hnacího vozidla v délce nejméně 24  

týdnů, 

- zkouška z odborných  teoretických znalostí před drážním správních správním 

úřadem, 

k řízení motorového hnacího vozidla § 9 odst.4  

- úplné střední odborné vzdělání strojního nebo elektrotechnického zaměření, 

(Vyhláška č.101/1995 Sb.) 

- odborná způsobilost v elektrotechnice s kvalifikací „osoba poučená“, 

- odborná praxe při opravách a údržbě motorových hnacích vozidel v délce nejméně 

20 týdnů, 

- absolvování výuky odborných  teoretických znalostí podle obsahového zaměření 

Vyhl. č.101/1995, 

- výcvik v opravně motorových  hnacích vozidel zaměřený na znalost konstrukce a 

údržbu vozidla v délce nejméně 20 týdnů, 

- výcvik pro provádění technické prohlídky  tažených drážních vozidel v délce 

nejméně 2 týdny, 

- jízdní výcvik v řízení  a obsluze motorového hnacího vozidla pod dozorem v délce 

nejméně 24 týdnů, 

- zkouška z odborných teoretických  a praktických znalostí  před drážním správním 

úřadem. 
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5.3 Junior program – principy 

5.3.1 Principy „Dohody o poskytování finančního příspěvku“ 

       Budoucí zaměstnavatel se zavazuje, že bude budoucímu zaměstnanci poskytovat 

finanční měsíční příspěvek na studium, budoucí zaměstnanec nastoupí po úspěšném 

ukončení studia do práce dle pracovní smlouvy s odloženým nástupem,  a že setrvá 

v pracovním poměru po dobu stanovenou v pracovní smlouvě. Příspěvek je nenávratný 

pokud budoucí zaměstnanec úspěšně ukončí studium, ve sjednaný den nastoupí do práce a 

splní podmínky stabilizace. Návratný je v celém rozsahu pokud budoucí zaměstnanec 

ukončí studium v jeho průběhu, neúspěšně ukončí studium nebo nenastoupí ve sjednaný 

den do práce. Nesplnění závazku návratu finančního příspěvku budoucím zaměstnavatelem 

je smluvně zajištěno garanty (rodiči). 

5.3.2 Principy „Pracovní smlouvy s odloženým nástupem do práce“ 

       Závazek zaměstnance setrvat v pracovním poměru po sjednanou dobu a uhradit 

v případě nedodržení závazku alikvotní část poskytnutého finančního příspěvku 

odpovídající délce nesplněného závazku.  

5.3.3 Zařazení absolventů do přípravného profesního programu  

       Zpracuje se přípravný profesní program na období 1-2 let se zaměřením na výkon 

cílové profese a osvojení žádoucích znalostí včetně požadovaných zkoušek. Výkon 

činností probíhá pod vedením zkušeného spolupracovníka (garanta programu) a  připravují 

se  pravidelná hodnocení průběhu přípravy. První hodnocení průběhu programu je po třech 

měsících, obsahuje návrh ukončení/přeřazení/pokračování. Je vypracováno průběžné 

pololetní vyhodnocení, které má návaznost na dílčí úpravu mzdy při úspěšném plnění 

povinností. Vyhodnocuje se připravenost k výkonu cílové profese,  zařazení do cílové 

profese s prodloužením programu.  Stanovuje se  motivační mzda pro výkon cílové profese 

a úprava mzdy po 1 roce úspěšné přípravy (Strategie nástupnictví, 2007). 
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5.4 Junior program – plán odborné praxe 

       Plán odborné praxe (příloha č. 3) je časový plán činností, které absolvent provádí 

v termínu od nástupu do pracovního poměru do termínu ukončení všech činností 

uvedených v tomto plánu.  

       Plán odborné praxe vytvoří nadřízený zaměstnanec ve spolupráci s personálním 

útvarem na všechny absolventy, v němž  budou uvedeny pracovní činnosti absolventa za 

období  absolventské praxe. Na konci tohoto období provede vedoucí zaměstnanec 

hodnocení celého plánu a celkové hodnocení schopností a dovedností absolventa a navrhne 

další postup v pracovním zařazení nového zaměstnance  (příloha č 4). 

 

 
       Společnost UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. si uvědomuje, že základem dalšího 

jejího úspěchu je rozvoj jejích zaměstnanců, a proto  Junior program podporuje. 

V minulosti  v důsledku recese železniční dopravy nejen v Česku, ale i v celé Evropě jsme 

byli svědky snižování počtu zaměstnanců v železničních podnicích a postupné stárnutí 

jejich zaměstnanců.  
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6 Závěr 

       Podnikové vzdělávání představuje jednu z možností zvýšení výkonnosti a 

konkurenční schopnosti podniků v globalizujícím se prostředí znalostní ekonomiky. 

Náklady na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců jsou v každé společnosti významnou 

položkou režijních nákladů. Výchozí myšlenkou je zvyšování hodnoty podniku rozvojem 

lidských zdrojů a trvalé dosahování stanovených podnikových cílů.  

 Tato práce ukazuje, jak pomoci manažerům a personálním útvarům zkvalitnit procesy 

vzdělávání tak, aby více a lépe přispívalo k rozvoji jednotlivců, týmu a celého podniku. Jde 

o zlepšení kultury, zvládnutí důležitých změn, zvýšení výkonnosti podniku. 

Práce dále může pomoci v rozhodování o investicích do zvyšování hodnoty lidského 

kapitálu a při návrzích zaměření rozvojových vzdělávacích projektů. Ukazuje, že lidský 

kapitál má velký význam v teorii lidských zdrojů, při zkoumání a analýze trhu práce a 

zároveň je jedním ze strategických činitelů ekonomického procesu. 

 V této práci je popsán vzdělávací program, který vytvořila skupina UNIPETROL 

resp. společnost UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. Tato společnost podniká v oblasti 

železničních služeb a specializuje se výhradně na poskytování služeb v oblasti nákladní 

železniční dopravy. Zaměření podnikatelské činnosti společnosti vyžaduje specializovanou 

a kvalifikovanou pracovní sílu, proto management klade na své zaměstnance velmi vysoké 

nároky a věnuje zaměstnanecké politice odpovídající pozornost. Pro vyhledání nových 

zaměstnanců s vhodným odborným zaměřením vytvořila firma Junior program, jehož 

prostřednictvím získává budoucí zaměstnance na středních a vysokých školách s 

elektrotechnickým nebo strojním zaměření. Právě tyto profesní skupiny jsou pro firmu 

klíčové a program se tak snaží zamezit ohrožení, které by mohl způsobit nedostatek 

kvalifikovaných pracovníků. Program je také zaměřen na vytipování vhodných kandidátů, 

u nichž existuje předpoklad rozvoje odborných znalostí a schopností,  a podporu jejich 

dalšího kariérního růstu.  

 Junior program firmy UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. je názorným příkladem 

úspěšné personální politiky, která dokáže zajistit firmě stabilní a kvalifikovanou základnu 

zaměstnanců. Pro to, aby podnik fungoval podle představ svého vedení, je vždy důležitá i 

soudržná a motivovaná pracovní síla. Ani v současné době finanční krize by proto firmy 

neměly upouštět od vzdělávání a rozvoje svých zaměstnanců. 
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Příloha č. 1 

 
Záměr a cíle vzdělávací akce 

 
Název vzdělávací akce: FACILITACE 

 

Záměr: 
Rozvinout facilitační schopnosti účastníků při práci v týmu. 

 

 

Cíle: 
1. Umět objasnit a použít základní model facilitace. 

 

2. Stanovit základní a rozvinuté schopnosti facilitátora. 

 

3. Umět využít získané vědomosti a dovednosti s participativními metodami práce v praxi. 

 

4. Poskytovat zpětnou vazbu v roli facilitátora. 

 

5. Lépe využívat dovednosti facilitátora ke zvýšení výkonnosti týmu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 2 

Podmínky vzdělání a odborné způsobilosti k řízení na dráze celostátní,  

regionální a na vlečce  
§ 9 – odstavec 
 

1 2 3 4 5 6 7 

 
vzdělání 

 
ÚSO 

e 

 
ÚSO e 

 
SO e 

 
ÚSO s,e 

 
ÚSO 
s,e 

 
SO s 

 

 
-------- 

Elektrotechnická kvalifikace          
osoba 

 
znalá 

 
znalá 

 
znalá 

 
poučená 

 
znalá 

poučená 

 
poučená 

 

 
-------- 

Výuka odborných 
teoretických znalostí podle 
přílohy č.4 vyhl.101/1995     
část 

 
 

A 

 
 

A 

 
 

A 

 
 

B 

 
 

B 

 
 

B 

 
 

C 

Odborná praxe při údržbě a 
opravách hnacích vozidel 
příslušné trakce    týdny 

 
 

20 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

20 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 
6 

Výcvik v opravně hnacích 
vozidel příslušné trakce     
týdny 

 
20 

 
10 

 
6 

 
20 

 
10 

 
6 

 
--- 

Výcvik pro provádění 
technické prohlídky 
tažených vozidel    týdny 

 
2 

 
--- 

 
--- 

 
2 

 
--- 
 

 
--- 
 

 
--- 

Jízdní výcvik v řízení a 
obsluze hnacího vozidla pod 
dozorem          týdny 

 
24 

 
12 

 
4 
 

 
24 

 
12 

 
4 

 
4 

Doklad o znalosti obsluhy 
lok.kotle praxe v obsluze 
lok.kotle        
                             týdny 

 
--- 
--- 

 
--- 
--- 

 
--- 
--- 

 
--- 
--- 

 
--- 
--- 

 
--- 
--- 

 
Ano 
--- 

Průkaz způsobilosti k řízení  
el.nebo mot.hnacího voz. 
vydaný Drážním úřadem 

 
 

--- 

 
 

ano 
M 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

ano 
E 

 
 

--- 

 
 

ano 
E/M 

Praxe v řízení hnacího 
vozidla E nebo M trakce na 
CRV                  roky 

 
--- 

 
--- 
 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
3 

Zkouška před Drážním 
úřadem 
 
Všechny délky výcviku 
stanovuje vyhláška jako 
minimální 
 

 
ano 

 
ano 

 
ano 

 
ano 

 
ano 

 
ano 

 
ano 

 
 



 

 

 
 
 
 
Legenda                                              Vysvětlivky 
 
1 Elektrická hnací vozidla na dráze CRV                                            ÚSO –úplné střední odborné vzdělání (s maturitou) 
2 Dtto – pro osobu již způsobilou k řízení mot.hnac.voz.                    SO – střední odborné vzdělání (bez maturity) 
3 - Elektrická hnací vozidla na vlečce                                                   e - vzdělání elektrotechnického zaměření 
4 -  Motorová hnací vozidla na dráze CRV                                           s - vzdělání strojního zaměření 
5 - Dtto – pro osobu již způsobilou k řízení elektr.hnac.voz.               CRV - na dráze celostátní, dráze regionální a na 
vlečce 
6 - motorová hnací vozidla na vlečce                       V - pouze na vlečce 
7 - Parní hnací vozidla na dráze CRV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 3 
 
 
PLÁN ODBORNÉ PRAXE 
 

na pozici absolvent - strojvedoucí 
 
Příjmení:                                                           Jméno:                               Středisko: 
 
Dosažené vzdělání:                                           
 
 
 

činnosti 
 

od do celkem týdnů splněno 
ano/ne 

podpis 
ved. zam. 

Seznámení s nástupní 
pracovní funkcí 

     

Pracovněprávní předpisy 
v rozsahu prac.řádu  

     

Elektrotechnická kvalifikace    
        

     

Výuka odborných 
teoretických znalostí podle 
přílohy č.4 Vyhl.101/1995  
část A,B 

     

Odborná praxe při údržbě a 
opravách hnacích vozidel 
příslušné trakce     

     

Výcvik v opravně hnacích 
vozidel příslušné trakce      
 

     

Výcvik pro provádění 
technické prohlídky tažených 
vozidel     

     

Jízdní výcvik v řízení a 
obsluze hnacího vozidla pod 
dozorem           

     

Zkouška před Drážním 
úřadem 
 
 

     

 
 
Vedoucí zaměstnanec 
odpovědný za plnění plánu OP           

příjmení jméno funkce středisko 

 
 
 

    

 

 



 

 

Příloha č. 4                                                                                   
              

 
 

Celkové hodnocení plánu odborné praxe:*) 

 
  vyhověl                                                nevyhověl 

 
 
 

    Absolvent splnil plán odborné praxe bez výhrad  a je možno ho zařadit do pracovní 
funkce 

 
    Absolvent splnil plán odborné praxe a je schopen zařazení do pracovní funkce 

s těmito      výhradami: 
 
 
 
 

    Absolvent nesplnil plán odporné praxe.  
         Navrhované opatření: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyjádření absolventa: Podpis 

Podpis vedoucího zaměstnance Datum 

 
 
 
*) hodící se zaškrtněte 
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