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1. Úvod 

Současný dynamický vývoj ve světě, zejména ve vyspělých zemích, je ovlivňován 

novými vědeckými objevy, nevídaným rozmachem techniky, zaváděním revolučních 

technologií, změnami v pracovních postupech, v organizaci řízení, rozvojem informačních 

technologií a dalšími činiteli. Zvládnout, využívat a dále rozvíjet veškerý pokrok mohou jen 

tvůrčí lidé, kteří mají odpovídající znalosti a vědomosti a v praxi uplatňují nabyté životní i 

pracovní zkušenosti ve prospěch společnosti, organizace i ve prospěch vlastní. 

Lidé jsou nejcennějším kapitálem organizací, a proto každá z nich musí věnovat 

lidským zdrojům, lidskému potenciálu odpovídající pozornost. Jak uvádí Jiří Bláha a kol. 1: 

„Lidským potenciálem se rozumí úhrnná způsobilost zaměstnanců organizace k naplňování 

jejího poslání – to znamená k dosahování provozních a produkčních cílů organizace a 

k rozvíjení způsobilosti a vytváření rezerv zaměstnanců pro zvládání ještě náročnějších 

budoucích úkolů a dosahování ambicióznějších cílů.“  

Člověk musí být připraven k samostatnosti, odpovědnosti, ke zvládání měnících se 

podmínek zaměstnanosti a novým požadavkům trhu práce. Je třeba, aby si osvojil morální a 

estetické hodnoty, sociální aspekty a získal žádoucí vztah k vlastní organizaci, ke 

spolupracovníkům, obecně ke spoluobčanům.  

Je v zájmu moderní společnosti, každé organizace i každého jednotlivce, aby se dospělí 

lidé, hlavně v produktivním věku, dále vzdělávali, obnovovali, doplňovali a rozšiřovali své 

vědomosti a znalosti, které získali ve školách různého typu a zaměření. Na programu lidstva 

je celoživotní vzdělávání. Učení je nově chápáno jako součást životního stylu. Vzdělávací 

aktivity jsou orientovány na vnitřní svět dospělého člověka, jeho duševní i tělesné zdraví i 

jeho volný čas. 

K celoživotnímu vzdělávání, i jeho součásti vzdělávání dospělých, je upřena pozornost 

některých vědních oborů i každodenní praxe. Otázkami vzdělávání a výchovy dospělých se 

zabývá poměrně mladý vědní obor andragogika, která od doby Alexandra Kappa, který v roce 

1833 poprvé použil tento pojem související se vzděláváním dospělých, zaznamenala rychlý 

vývoj až k dnešnímu jejímu chápání jako vědy, zabývající se teorií i praxí vzdělávání a 

výchovy dospělých. Umožňuje nejen zkoumání zákonitostí tohoto procesu, ale také získávání 

                                                           
1
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podnětů, ověřených postupů i zkušeností pro praktickou výchovně vzdělávací práci 

s dospělými. Umožňuje organizacím ověřovat metodiku výuky a posuzovat vhodnost a 

účinnost zvoleného systému. 

Významnou součástí vzdělávání dospělých je profesní vzdělávání a zejména další 

profesní vzdělávání v organizacích, zahrnující kvalifikační, rekvalifikační vzdělávání a také 

normativní školení. 

K těmto otázkám s aplikací na konkrétní organizaci „Úřad práce v Ostravě“ je 

orientována i tato bakalářská práce. 

Jejím cílem je, na základě zkoumání teoretických východisek, analyzovat systém 

vzdělávání pracovníků Úřadu práce v Ostravě z hlediska cílů, forem a metod a navrhnout 

možná opatření k dosažení vyšší efektivnosti v této oblasti. 
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2. Teoretická východiska vzdělávání a rozvoje zaměstnanců 

2.1 Rozvoj lidských zdrojů 

Každá organizace, má-li plnit své poslání a realizovat nejen krátkodobé úkoly, ale 

zejména strategické cíle, musí využívat především své lidské zdroje, zvyšovat jejich odborný 

potenciál, protože ty jsou tvořivým prvkem, který umožňuje shromažďovat, propojovat, 

aktivovat a využívat i ostatní nezbytné materiální, finanční, informační a přírodní zdroje. 

Výjimečnost lidských zdrojů spočívá zejména v tom, že pracovníci mohou vykonávat 

náročnou odbornou i tvůrčí práci, uvědomují si své poslání i jednání, mohou být iniciátory 

inovačních postupů, mohou ovlivňovat pracovní procesy, využívání ostatních zdrojů apod. Na 

způsobilosti, znalostech, dovednostech, ochotě a motivací lidí závisí výsledky činnosti 

organizace. Proto k nejdůležitějším úkolům managementu patří zajištění rozvoje lidského 

potenciálu, profesionální a rozvážný přístup k personálu. 

Řízení lidských zdrojů představuje nejnovější koncepci personální práce. Jde o 

vytváření podmínek a předpokladů pro růst produktivity práce a odpovídající efektivnosti. 

K hlavním úkolům patří, jak uvádí Josef Koubek2 : 

a) Vytváření dynamického souladu mezi počtem a strukturou pracovních míst a 

počtem a strukturou pracovníků v organizaci, aby tito odpovídali po všech stránkách 

požadavkům pracovních míst a byli připraveni přizpůsobovat se měnícím se 

náročnějším požadavkům. 

b) Optimální využívání pracovních sil v organizaci, zejména využívání fondu pracovní 

doby a kvalifikace pracovníků. 

c) Formování pracovních týmů, efektivního stylu vedení lidí a rozvíjení zdravých 

mezilidských vztahů. 

d) Zajišťování personálního a sociálního rozvoje pracovníků v organizaci, jejich 

pracovních schopností, sociálních vlastností, rozvoj osobností, pracovní kariéry 

směřující k vnitřnímu uspokojení z vykonávané práce, ke sbližování či ztotožnění 

individuálních zájmů a zájmů organizace i k uspokojování materiálních i 

nemateriálních potřeb pracovníků. 

                                                           
2
 / KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky. 4. Rozšířené a doplněné vydání. Praha: 

Management Press, 2008. ISBN 978-80-7261-168-3 
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e) Zajištění dodržování všech legislativních norem v oblasti práce, její bezpečnosti, 

zaměstnávání lidí, jejich odměňování, dodržování lidských práv a vytváření dobré 

zaměstnavatelské pověsti organizace. 

V souladu s těmito hlavními úkoly je nezbytné, aby se řízení lidských zdrojů 

orientovalo na řadu konkrétních činností, jako je například:  

• prognózování a plánování potřeby pracovních sil nezbytných pro zajištění cílů 

organizace, 

• průzkum vnitřních i vnějších zdrojů pracovních sil, trhu práce, 

• zajišťování pracovníků podle plánu organizace, 

• výběr pracovníků z uchazečů o práci, jejich přijetí a rozmístění, 

• vzdělávání pracovníků a jejich seznamování s novými informacemi s cílem je 

připravit na nové požadavky, příp. i na změny v pracovním zařazení, 

• pomáhat pracovníkům při zpracování i realizaci plánu jejich kariérního růstu, 

• vytváření vhodných systémů hodnocení pracovního výkonu a pracovního chování, 

• vytváření a realizace programu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

• vytváření a realizace systému sociální péče aj. 

Řízení lidských zdrojů v tržním systému musí akceptovat jak ekonomické, tak i 

sociální aspekty. Ekonomická hlediska souvisejí s využitím lidské práce, se zhodnocením 

lidského potenciálu ve vztahu k vloženým prostředkům na jeho zabezpečení a rozvoj. Jde o 

náklady práce. Sociální aspekty souvisejí s naplňováním osobních cílů pracovníků, jejich 

motivací k vlastnímu rozvoji, ke zvyšování kvalifikace, souvisejí s prohlubováním vztahů 

v organizaci apod. 

Řízení lidských zdrojů je ovlivňováno vnějšími i vnitřními vlivy. K vnějším vlivům 

např. patří demografické vlivy, změny na trhu práce, legislativní vlivy aj. K vnitřním vlivům 

lze zařadit organizační vlivy, jako je velikost organizace, její vnitřní struktura, dále charakter 

práce, soulad obsahového zaměření s potřebami personálního řízení aj. 
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2.2 Význam a charakteristika celoživotního vzdělávání, vzdělávání dospělých a 

profesního vzdělávání 

Lidé představují největší bohatství každé organizace i společnosti, protože aktivují 

ostatní zdroje a determinují jejich využívání. Jsou rozhodujícím činitelem v procesu výroby a 

lidského konání, proto musí být v zájmu organizace i společnosti zajišťovat rozvoj osobnosti 

člověka, její vzdělanost až do ukončení pracovních aktivit, následně i v seniorském věku, tedy 

po celý lidský život. 

Vzdělání je základním činitelem všestranného rozvoje osobnosti. Dává životu člověka 

zaměření a pomáhá mu pochopit jeho smysl. Umožňuje čerpat ze soustavy poznatků 

jednotlivých vědních disciplin, technických oborů, uměleckých činností i ze společenské 

praxe. Člověk si v tomto celoživotním procesu osvojuje znalosti, praktické dovednosti a 

návyky, které jsou s těmito poznatky spjaté. 

� Celoživotní vzdělávání 

První myšlenky o celoživotním vzdělávání se objevily v poslední třetině dvacátého 

století. V roce 1986 byl publikován materiál o koncepci celoživotního vzdělávání vytvořený 

institutem UNESCO v Hamburku. V tomto materiálu se zdůrazňuje, že celoživotní vzdělávání 

se týká všech životních etap člověka a je nezbytné je umožnit kdykoliv podle jeho potřeb. 

Zahrnuje formální i neformální typy a formy vzdělávání a musí být demokraticky umožněno 

všem podle jejich individuálních předpokladů a možností. 

Koncepce celoživotního vzdělávání se rozvíjejí a mění zejména od poloviny 

devadesátých let minulého století. V roce 1996, který byl vyhlášen Rokem celoživotního 

vzdělávání, byla přijata zpráva pro UNESCO pod názvem „ U čení – dosažitelný poklad “, 

v níž jsou rozebírány možnosti celoživotního vzdělávání (učení) pro všechny lidi jako aktivní 

účastníky vzdělávacího procesu. Je zdůrazněno financování vzdělávání z více zdrojů a jsou 

formulovány další zásady. 

Důležitým dokumentem je přijatý referát „Celoživotní učení pro všechny“ na schůzi 

výchovně vzdělávacího výboru ministrů a „Bílá kniha vzdělávání“, která je vodítkem pro 

práci v Evropském společenství. Významný dokument byl také přijat v roce 1997 na 

Hamburské konferenci UNESCO, který v deklaraci zdůrazňuje, že vzdělávání dospělých je 

klíčem k branám 21. století. 
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Dalším významným materiálem Evropské komise, který byl přijat v roce 2000, je 

„Memorandum o celoživotním učení“. Tento politický a ekonomický dokument zdůrazňuje, 

že všem lidem v Evropě je nutno dát možnost přizpůsobit se požadavkům sociálních a 

ekonomických změn celoživotním učením. Ke klíčovým myšlenkám Memoranda patří 

stanovisko, že získávání nových základních dovedností je třeba umožnit všem, že je nutno 

prosazovat více investic do lidských zdrojů, zavádět inovace ve vyučování a učení, oceňovat 

je, přiblížit učení domovu a přehodnotit poradenství v této oblasti. 

Tento koncept zahrnuje všechny aktivity a poznávání v průběhu celého života, ve všech 

prostředích, v průběhu práce včetně pracovních zkušeností. Zdůrazňuje individuální učení, 

význam motivace jedince, slučuje společenský a individuální zájem. Požaduje také různé 

způsoby podpory vzdělávání, ať již jde o podporu státu, podniků, či společenských 

organizací, případně podporu jinou.  

Celoživotní vzdělávání (učení) je v popředí zájmů zejména vyspělých zemí světa včetně 

zemí Evropské unie. Zvyšující se nároky na vzdělanost vedly mnohé mezinárodní organizace, 

například Organizaci Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO), Organizaci 

pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), či Radu Evropy k rozvíjení koncepcí 

celoživotního vzdělávání a důraz je jimi kladen zejména na vzdělávání dospělých. 

Svědčí o tom například přijatý dokument na Evropské radě v Lisabonu v roce 2000, 

který byl konkretizován o dva roky později na zasedání v Barceloně a byl nazván „Podrobný 

pracovní program následných kroků k dosažení budoucích cílů systému vzdělávání a odborné 

přípravy v Evropě“. Dokument plní úlohu strategické linie pro země Evropské unie. 

Celoživotnímu vzdělávání je věnována značná pozornost zejména ve Velké Británii, ve 

skandinávských státech, ale také ve Francii, Itálii, Rakousku, Německu, Slovinsku aj. 

V České republice se zabývá otázkami koncepce a metod vzdělávání dospělých Národní 

vzdělávací fond, který od roku 1994 spolupracuje s ústředními orgány státní správy, veřejné 

správy, s organizacemi soukromého i veřejného sektoru. Obecné cíle celoživotního 

vzdělávání jsou u nás formulovány ve školském zákoně
3, který zdůrazňuje zejména: 

• rozvoj osobnosti člověka, 

• získávání všeobecného a odborného vzdělávání, 

                                                           
3
 / Zákon č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon) 
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• pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů ve společnosti, 

• utváření vědomí národní a státní příslušnosti a respektu k etnické, národnostní, 

kulturní, jazykové identitě každého jednotlivce, 

• poznání světových a evropských kulturních hodnot a tradic, 

• získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně, 

• získání a uplatňování znalostí o bezpečnosti a ochraně zdraví. 

Strategie celoživotního vzdělávání (učení) vychází z předpokladů, že slouží k osobnímu 

rozvoji jedince, ke zkvalitnění života člověka, k využití jeho schopností, k rozvíjení 

dovedností, k sociální soudržnosti a k hospodářskému rozvoji společnosti. 

Rozvoj celoživotního vzdělávání má své problémy. Často se vyskytují překážky 

v podobě tradičních postojů mnohých lidí ke vzdělání, které spočívá někdy v pohodlnosti, 

jindy v nepochopení. Odlišný vztah ke vzdělávání lze spatřovat v různých společenských 

vrstvách. Lidé s nižším nebo základním vzděláním mají menší zájem o další vzdělávání. Jsou 

také rozdíly mezi postoji mužů a žen, mezi mladší a starší generací. Postoje jsou ovlivněny 

motivačním faktorem. Vztah k celoživotnímu vzdělávání je ovlivněn také ekonomickou 

úrovní jedinců, pracovním a rodinným zatížením, dostupnosti související s dojížděním apod. 

Důležité jsou také individuální dispozice k učení. Nelze podceňovat i nedostatky v systému, 

nepřipravenost institucí, nedostatečnou koordinovanost jednotlivých forem.  

� Významnou součástí celoživotního vzdělávání (učení) je kromě vzdělávání dětí 

a mládeže ve školském systému vzdělávání (učení) dospělých. 

Jde o komplexní systém zahrnující veškeré školní i mimoškolní vzdělávací aktivity, 

organizované institucionálně i individuálními formami. Jde například, jak uvádí Z. Palán4, o 

občanské vzdělávání k rodičovství, k evropanství, ke zdravému životnímu stylu, k demokracii 

apod. Zahrnuje také zájmové vzdělávání, vzdělávání seniorů, vzdělávání v zájmových 

sdruženích, odborné zájmové vzdělávání, vzdělávání v uměleckých disciplinách a další. 

Otázkami vzdělávání dospělých se zabývá nový vědní obor – andragogika, která se 

rozvinula v Českých zemích v devadesátých letech minulého století. Předmětem andragogiky 

je učící se dospělý člověk a sociální souvislosti tohoto učení (Beneš, 2001) nebo také, jak říká 

uvedený autor, učení se dospělého ve všech jeho souvislostech. 

                                                           
4
 PALÁN, Z. Základy andragogiky. Praha: Vysoká škola J. A. Komenského, 2003. ISBN 80-86723-03-8 
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Andragogika má význam teoretický, spočívající v tom, že zpřístupňuje zákonitosti 

procesu výchovy a vzdělávání dospělých a význam praktický, který dává podněty a nabízí 

ověřené postupy i zkušenosti pro realizaci výchovné a vzdělávací práce s dospělými a také 

pro sebevzdělávání dospělých. Ověřuje metodiku výuky, přiměřenost požadavků na učící se 

jedince ze strany lektorů (učitelů), délku studia a zobecňuje poznatky z praktických činností 

v této oblasti. 

Systém vzdělávání dospělých je chápán jako úzké propojení jednotlivých prvků - 

andragogických kategorií, jak uvádí J. Malach a B. Zapletal,5  jimiž jsou: 

• cíle, 

• dospělý účastník vzdělávacího procesu, 

• lektor (vyučující), 

• prostředky vzdělávání. 

 
a) Určující kategorií jsou cíle, vycházející z individuální i společenské potřeby. 

Vzdělávání dospělých je zaměřeno na jejich dosažení. 

K základním cílům lze řadit získávání komunikačních, sociálních, podnikatelských 

dovedností, manažerských schopností, získání počítačové gramotnosti aj. Obecné cíle musí 

být konkretizovány pro jednotlivé skupiny účastníků vzdělávacího procesu. 

Cíle a jim odpovídající prostředky vzdělávání musí brát v úvahu specifika dospělých 

v procesu učení, která, jak byla uvedena v manažerské literatuře (Bělohlávek a kol., 2001) 

spočívají zejména v tom, že: 

• dospělí mají množství různých povinností, mají méně času, jsou unavitelnější, 

• jejich myšlení je méně pružné, ale naopak mají hodně zkušeností, 

• abstraktní výuka je unavuje, a proto dávají přednost praktickým aplikacím a 

získané poznatky spojují se svými zkušenostmi. Dospělí účastníci vzdělávacího 

procesu předpokládají, že lektoři budou při výuce partnerští, přátelští, vstřícní a 

korektní, 

• jsou ovlivňováni určitým sociálním prostředím, 

• mají různé, často rozdílné styly učení, vyznávají určité modely vzdělávání. 

                                                           
5
 MALACH, J.; ZAPLETAL, B. Vybrané problémy andragogiky. Ostrava: Ostravská univerzita – Pedagogická 

fakulta, 2005. ISBN 80-7368-043-2. 
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Cíle jsou ovlivňovány také vnitřními podmínkami, které zahrnují účastníky i vyučující 

s jejich osobními vlastnostmi. Jsou-li například znalosti účastníků lepší, než se očekávalo, 

mohou být cíle náročnější, může být zvládnuto větší množství látky, respektive mohou být 

zvládnuty v kratším čase. Opačně, je-li zjištěna nižší vědomostní úroveň například vstupním 

pohovorem nebo didaktickým testem, je nezbytné původní cíle přehodnotit a přizpůsobit je 

možnostem účastníků. Uvedené skutečnosti a naznačena specifika ovlivňují výběr forem a 

metod ve vyučovacím procesu. 

Ve vzdělávání dospělých se doporučuje, jak uvádí J. Mužík6, dodržovat tyto 

androdidaktické zásady: 

• Vědeckost. Tato zásada spočívá v tom, že obsah vzdělávání odpovídá v maximální 

míře poznatkům současné vědy a že se učící jedinec učí myslet v pojmech 

konkrétní vědy. Tyto pojmy musí mu být objasněny. 

• Orientace na praxi. To předpokládá, že projekt výuky směřuje k aplikaci poznatků 

v praxi účastníků a že jsou užívány praktické příklady, jejichž řešení má motivační 

charakter. 

• Orientace na volný čas. Jde o vytváření prostoru pro samostatnou práci účastníků 

vzdělávacího procesu a o podporu a rozvíjení aktivit vedoucích k tvořivosti a vyšší 

komunikativnosti. 

• Aktuálnost. Musí být zabezpečena již při projektu vzdělávací aktivity ve vztahu na 

perspektivní požadavky výkonu budoucí činnosti školeného. Ve vzdělávacím 

procesu je nutno reagovat na nové problémy, sledovat vývoj v oboru. 

• Didaktická redukce. Ve vzdělávacím procesu je nutno klást důraz na podstatná 

témata a vybírat informace pro výuku vzhledem k cílové skupině účastníků podle 

dosažené vzdělanostní úrovně, délce praxe, věku, pracovní pozici apod. 

Nepřetěžovat účastníky podružnými, méně důležitými informacemi, přitom se 

však nedopouštět zjednodušování. 

• Motivace a participace. Je nezbytné vytvářet ve vzdělávacím procesu prostor pro 

participaci účastníků vhodnými metodami, formami i prostředky i vystupováním 

vyučujícího. Je nezbytné navozovat ve výuce pozitivní atmosféru. Zdůrazňovat 

                                                           
6
 MUŽÍK, J. Marketing ve vzdělávání dospělých. DAHA, 1998. ISBN 80-902232-2-2. 
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význam školení na výkon práce, její kvalitu, bezpečnost, efektivitu, případně i 

odměnu a kariérní růst. 

• Členění výukového procesu. Učební látku je nutno členit na dílčí kroky, dodržovat 

osnovu výukového času, zdůrazňovat podstatná a klíčová slova. Volit případně i 

změnu metod k udržení pozornosti. 

• Individuální přístup. Vycházet z individuálních rozdílů mezi účastníky vzdělávací 

aktivity v dosavadních znalostech, ve vzdělávacích potřebách, ve stylu učení, 

v temperamentu, v motivaci k účasti. 

• Zpětná vazba a transfer. Výuka vyžaduje nepřetržitou zpětnou vazbu, ať již 

vnější, při níž vyučující získává informace o práci účastníků, tak i vnitřní, kdy 

účastník získává informace o svém postupu v učení. Zajistit, aby poznatky 

usnadňovaly další učení a současně sloužily ke změně praxe. 

b) Další andragogikou kategorií je dospělý účastník vzdělávání. 

Důležitým činitelem ovlivňujícím dospělého člověka zúčastnit se vzdělávacího procesu 

jsou různé motivy, jako je například touha po dalším profesním postupu, nezbytnost udržet se 

ve stávajícím pracovním zařazení, touha po odborném zdokonalení nebo získání většího 

všeobecného přehledu, kulturní rozvoj, amatérský zájem o určitou činnost, například létání, 

příklad blízkých a známých, získání váženějšího rodinného postavení nebo postavení ve 

společnosti či zájmových organizacích, také direktivní přinucení a další. 

Motivem tedy může být individuální užitek, upevnění sociální jistoty, zvýšená 

výkonnost, získání odborných vědomostí, získání nových informací, dovedností i pracovních 

návyků. 

Různé cílové skupiny jsou různě motivovány. Například pracovníci měnící místo nebo 

pracovní zařazení často potřebují rekvalifikační vzdělávání, obdobně také dlouhodobě 

nezaměstnaní. Lidé, kteří mají nižší vzdělání, než je požadováno, jsou nuceni je doplnit. 

Vzdělaní lidé zase doplňují informace ve svém oboru. Starší lidé navštěvují vzdělávací 

aktivity proto, aby se seznámili s novými poznatky a navíc, udržují kontakt se svými 

vrstevníky. Imigranti potřebují se naučit alespoň základům jazyka země, ve které chtějí žít, 

seznámit se s kulturou a zvyklostmi nového prostředí atd. 
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Početnou skupinou jsou pracovníci organizací, kteří se účastní kvalifikačního a 

rekvalifikačního vzdělávání a také různých normativních školení. 

c) Významnou andragogikou kategorií ve vzdělávání dospělých je lektor (učitel)  

Na osobnost lektora (učitele) ve vzdělávání dospělých, jsou kladeny značné požadavky. 

Předpokladem jeho úspěšné činnosti je odborná kvalifikace, andragogická (dříve také 

pedagogická nebo didaktická) způsobilost, odpovídající morální kredit, zdravotní a osobní 

předpoklady, k nimž patří široký rozhled, spravedlnost, taktnost, flexibilita, tvořivost, 

komunikativnost, také smysl pro humor a jiné. 

Lektor (učitel) dospělých se zaměřuje na plnění více činností. Plní zejména tyto funkce: 

• Informativní, to znamená, že nejen přenáší informace na účastníky, ale také je třídí 

a uspořádává, vysvětluje, aktualizuje, doplňuje, 

• řídící spočívající v řízení výuky z hlediska způsobu, místa a času, 

• inspirativní, vede své posluchače k zájmu o předmět, k dalšímu seberozvoji a 

sebevzdělávání, 

• diagnostickou a to při posuzování úrovně posluchačů pro volbu výukových metod 

a dalších výukových postupů, při prověřování znalostí v průběhu vzdělávacího 

procesu i při závěrečném posuzování získaných vědomostí. 

Lektoři (učitelé) dospělých musí věnovat pozornost vlastní přípravě na výukový proces, 

doplňovat si své vzdělání v doplňujícím studiu na vysokých školách, odborných seminářích, 

ve vzdělávacích institucích, zejména také sebevzděláváním, sledováním aktuálních informací 

v oboru atp. 

d) Další kategorií systému jsou prostředky vzdělávání dospělých. 

K nim můžeme zařadit vše, co umožňuje dosažení plánovaných cílů vzdělávání. 

K formám, které zajišťují výchovu a vzdělávání dospělých patří výuka ve školách nebo 

vzdělávacích zařízeních, podnikové vzdělávací akce, které jsou zaměřeny zejména na 

zvyšování, prohlubování, rozšiřování a doplňování kvalifikace. K nim zahrnujeme nejen 

školení krátkodobá, dlouhodobá, periodická či jednorázová, ale také semináře, konference, 

sympozia, porady, stáže, exkurze, coaching, aj. 

Dalšími formami je sebevzdělávání včetně distančního studia, získávání informací ze 

sdělovacích prostředků, jako jsou televizní a rozhlasové vzdělávací lekce i jiné vzdělávací 
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pořady. Dospělé účastníky ovlivňuje sociální a kulturní prostředí, rodina, pracovní prostředí, 

umění, tvůrčí umělecké aktivity. Nelze podceňovat ani sport a tělesnou výchovu, cestování, 

návštěvy památkových objektů, hvězdáren, muzeí a mnohé další.  

K dosažení cílů výuky jsou nezbytné materiální didaktické prostředky ve vzdělávání 

dospělých. Účinně napomáhají k naplňování mnoha významných didaktických zásad. Jednou 

z nich je zásada názornosti. Je třeba si uvědomit, že člověk přijímá nejvíce informací zrakem 

a to přes 80 %, podstatně méně sluchem a to 11 %. Z hlediska trvalosti informací si nejvíce 

pamatuje z toho, co sám koná (90 %), následně o čem sám mluví (70 %) a jen z 50 % co vidí 

a slyší. Proto je nutno využívat všechny dostupné prostředky, kvalitní didaktickou techniku 

umožňující srozumitelnost, názornost ve výuce, jejímž důsledkem je vyšší efektivita práce 

vyučujících i účastníků. Nelze podceňovat přípravu učebních pomůcek. 

Je nezbytné věnovat pozornost vnějším podmínkám pro výuku. Připravit odpovídající 

učební prostory, vybavit je pro podmínky práce dospělých, vytvořit estetické prostředí.  

� Důležitou součástí vzdělávání dospělých je profesní vzdělávání. 

Zahrnuje odborné vzdělávání a odbornou přípravu, což je základem výkonu určité 

profese. Získává se na odborných učilištích, středních odborných školách, vyšších odborných 

školách a na školách vysokých, z malé části také ve vzdělávacích zařízeních pro dospělé. 

V organizacích je realizováno v rámci vzdělávacích systémů další profesní vzdělávání 

pracovníků. Stalo se součástí personálního řízení a personální strategie. Výrazně posouvá 

těžiště vzdělávání od všeobecného a zájmového ke vzdělávání zaměřenému na získávání 

profesních kvalifikací a kompetencí. 

2.3 Systém vzdělávání pracovníků v organizaci 

Systém vzdělávání pracovníků v organizaci zahrnuje: 

• kvalifikační vzdělávání, 

• rekvalifikační vzdělávání, 

• normativní školení… 
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a) Do kvalifika čního vzdělávání patří zaškolení, jehož posláním je připravit 

pracovníky k výkonu jednoduchého povolání. Je vyžadováno k získání znalostí 

pracovních postupů a dovedností v souladu s pracovními schopnostmi. 

 
Součástí je také zaučení, v němž se získávají vědomosti a dovednosti pro výkon 

určité činnosti.  

 
Systém dále zahrnuje prohlubování kvalifikace, které umožňuje lepší a kvalitnější 

výkon v dosud vykonávané práci, udržování a obnovování kvalifikace, což je 

prostředkem trvalého udržování souladu kvalifikačních požadavků s vykonávanou 

činností nebo zastávaným pracovním místem, a zvyšování kvalifikace, které 

zahrnuje zdokonalování, rozšiřování kvalifikace nad rozsah práce, kterou pracovník 

vykonává. 

 
b) Rekvalifikační vzdělávání lze charakterizovat jako osvojování si jiných profesních 

vědomostí, návyků a postojů. Jde zpravidla o změnu dosavadní kvalifikace. 

Důvodem k tomu mohou být společenské záměry související s měnícími se 

potřebami ekonomiky, dosahování dynamického souladu mezi nabídkou 

kvalifikovaných pracovních sil a jejich poptávkou, snižování nezaměstnanosti ve 

společnosti, reagování na změny na trhu práce a jiné skutečnosti. 

 
K důvodům rekvalifikace patří také osobní zájmy pracovníků související se 

získáváním výhodnějšího zaměstnání, lepšího uplatnění, které může být lépe 

finančně ohodnoceno apod. Při rekvalifikaci každého jedince je nezbytné přihlížet 

k jeho dosavadní kvalifikaci, k osobním předpokladům a zdravotní způsobilosti. 

 
Formy rekvalifikačního vzdělávání jsou různé. Například to je profesní 

rekvalifikace, jejímž cílem je získání nové profese, cílená rekvalifikace, při níž se 

pracovník připravuje na konkrétní pracovní zařazení, doplňková rekvalifikace, 

motivační kurz, rekvalifikační stáže a jiné. 

 
c) Normativní školení zahrnuje zpravidla kurzy, v nichž je získávána odborná 

způsobilost specializovaných pracovníků, například na úseku bezpečnosti práce. Jde 

o vzdělávání stanovené právními normami. 
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2.4.  Systematické vzdělávání pracovníků v organizaci 

Jak uvádí M. Armstrong7: „ Systematické vzdělávání je vzdělávání, které je vytvořeno 

specificky k uspokojování definovaných potřeb. Je plánované a zabezpečované lidmi, kteří 

vědí, jak vzdělávat, a dopad vzdělávání je pečlivě vyhodnocován.“ Autor charakterizuje, že 

systematické vzdělávání je založeno na definování potřeb vzdělávání, na rozhodnutí, jaký 

druh vzdělávání má být zvolen, na využití zkušených vzdělavatelů při jeho plánování a 

realizaci a na sledování a vyhodnocování vzdělávání, aby bylo možno posoudit jeho 

efektivnost.  

Systematické vzdělávání pracovníků v organizaci má celou řadu předností, jak je uvádí 

J. Koubek8.  

Z těchto předností lze například uvést, že: 

• připravuje odborně připravené pracovníky dle konkrétních potřeb organizace je 

předpokladem ke zlepšování pracovních výkonů, růstu produktivity práce, ke 

kvalitnějším výsledkům práce ve výrobním procesu i službách, 

• zkvalitňuje řízení i organizaci práce, 

• zlepšuje vztah pracovníků k organizaci a zvyšuje jejich motivaci a také jejich 

stabilizaci, 

• přispívá k urychlení personálního a sociálního rozvoje pracovníků, jejich 

kariérnímu růstu a mzdovému ohodnocení, 

• přispívá ke zlepšování pracovních i mezilidských vztahů apod. 

                                                           
7
 / AMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada Publishings, a.s., 2002. ISBN 80-247-0469-2. 

8
 / KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky. 4. Rozšířené a doplněné vydání. Praha: 

Management Press, 2008. ISBN 978-80-7261-168-3. 
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Systém vzdělávání lze chápat jako cyklus jednotlivých jeho fází, jak je uvádí J. Koubek 

ve výše zmíněné publikaci, na str. 260. 

 
Schéma č. 2.1: Systém vzdělávání dle J. Koubka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifikace potřeb vzdělávání pracovníků předpokládá znát profesně kvalifikační 

strukturu pracovních zdrojů a požadavky vedoucích i řadových pracovníků. Zdrojem jsou 

pravidelná hodnocení pracovníků. To umožňuje organizaci zpracovat plán vzdělávání. 

Plán vzdělávání zahrnuje jeho obsah, adresáta vzdělávání, formy vzdělávání a jeho 

lektorské, termínové a organizační zabezpečení. Významnou součástí plánu je rozpočtová 

stránka vzdělávání a vyhodnocení jeho účinnosti. 

Při vlastní realizaci plánu vzdělávání je důležité zvolit odpovídající metody vzdělávání 

dospělých. Jsou důležitou součástí prostředků vzdělávání a zpravidla jsou členěny na metody 

teoretické, teoreticko-praktické, které se používají zejména ve vzdělávání mimo vlastní 

pracoviště a metody praktické, které se používají zpravidla při výkonu práce na pracovišti. 
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K teoretickým metodám jsou v literatuře zahrnovány: 

• Klasické přednášky včetně přednášek čtených a přednášek s diskusí. V nich hrají 

dominantní úlohu lektoři (učitelé). Používají se zejména, když mají být sděleny 

ucelené informace a k motivaci k dalšímu učení. V nich by měly být využívány 

v dostatečné míře praktické příklady, uvedeny zajímavosti, které upoutávají 

pozornost. Důležitá je logická stavba přednášky a také shrnutí podstatného. Lektor 

se musí vyvarovat zbytečné přemíře informací, nesmí být v přednesu monotónní a 

jeho jazykový projev musí mít odpovídající úroveň. 

 
• Cvičení, které zpravidla slouží k opakování učiva, k řešení konkrétních případů 

nebo také ke kontrole znalostí. 

 
• Seminář je charakteristický tím, že účastníci prostudují zadanou i doplňující 

literaturu a připraví si písemné vystoupení před studijním kolektivem. Úkolem 

lektora je moderování této formy výuky. 

 
• Studium literatury, respektive studijních opor. 

 
• Učení se pomocí audio a video pořadů. 

K teoreticko-praktickým metodám se zahrnují: 

• Diskusní metody, ať již jde o řízenou diskusi, diskusi v plénu nebo panelovou 

diskusi. 

 
• Problémové metody, při nichž pod vedením lektora účastníci řeší problémy a 

navrhují rozhodnutí v simulovaných podmínkách. 

 
• Programovaná výuka, jejíž podstatou je vyučovací program, který řídí učební 

proces. Účastníci mohou pracovat individuálně i mimo vzdělávací prostory nebo 

pracovat ve skupině. Tato metoda vyžaduje technické zajištění (PC, internet). 

 
• E – learning. Jde o technologii výuky. Při individuální výuce jsou využívány 

autorské nebo komerční programy, o nichž je účastník lektorem informován. 
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• Diagnostické a klasifikační metody. Poskytují možnost zpětné vazby. Mohou být 

využívány písemné zkoušky, testy, ústní individuální pohovor, ústní zkouška, 

hodnocení výkonu účastníka jako je například řešení simulované situace apod. 

 
• Metoda her, při níž je využíváno osvojování učiva pomocí modelů skutečných 

jevů nebo situací. 

 
• Brainstorming, což je skupinová aktivita založená na neomezené diskusi 

vyúsťující ve větší množství různých možných řešení. 

Praktické metody zahrnují: 

• Instruktáž při výkonu práce, při níž je méně zkušený pracovník vedený 

instruktorem. Umožňuje rychlý zácvik a vytváří pozitivní vztah mezi pracovníky. 

Bývá používána krátkodobě, jednorázově. 

 
• Koučování (coaching). Jde o dlouhodobější vedení zkušeným pracovníkem. Tato 

metoda umožňuje úzkou oboustrannou spolupráci vzdělávaného se vzdělavatelem 

a vytváří prostor pro stanovením cílů pracovní kariéry pracovníka. 

 
• Mentorování (mentoring). Účastník této metody si sám vybírá rádce (mentora), 

zkušeného pracovníka, který mu radí, stimuluje jej a usměrňuje. 

 
• Counselling. Metoda je založena na vzájemném konzultování a vzájemném 

ovlivňování. Její výhoda spočívá v tom, že vzdělávaný pracovník je aktivní při 

řešení pracovních problémů. 

 
• Asistování. Vzdělávaný pracovník je přidělen jako asistent (pomocník) zkušenému 

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

do doby, kdy může samostatně vykonávat činnost, na kterou se připravoval. 

 
• Pověření úkolem. Vzdělávaný pracovník je pověřen vzdělavatelem plnit konkrétní 

úkol s tím, že má k tomu vytvořeny podmínky a jsou mu dány příslušné 

pravomoci. Vzdělavatelem je sledováno jeho plnění. 
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• Rotace práce (cross training). Školený pracovník je přidělován na určitou dobu do 

různých útvarů, na různá pracoviště, kde plní přidělené úkoly. Tato metoda se 

používá zejména u řídících pracovníků a při adaptaci absolventů škol. 

 
• Stáž. Jde o dlouhodobější studijní či pracovní pobyt na určitém pracovišti ve 

vlastní organizaci, jiné organizaci nebo i v zahraničí. 

 
• Exkurze se používá pro seznámení se s novou technikou, novými technologiemi, 

jiným systémem řízení v jiné organizaci. 

 
• Pracovní porady. Účastníci se seznamují s problémy vlastního pracoviště i celé 

organizace, vyměňují si zkušenosti a mohou být aktivní při řešení konkrétních 

problémů. 

 
Vyhodnocování výsledků vzdělávání a jeho účinnosti. 

Důležitým předpokladem pro vyhodnocování výsledků vzdělávání a účinnosti 

vzdělávacího programu je stanovení kriterií hodnocení. Vzhledem k obtížnosti stanovit 

objektivní kriteria tohoto hodnocení používá se nejčastěji metoda dílčích hodnocení, která 

jsou zaměřena podle J. Koubka9 na zkoumání: 

• zda při vzdělávání byly použity adekvátní nástroje, tedy metody vzdělávání, zda 

bylo zajištěno dostačující technické zajištění, zda byl odpovídající časový plán a 

zda obsah odpovídal požadavkům, 

• jaké jsou postoje, názory a odezvy u účastníků vzdělávacích aktivit, 

• míry osvojení znalostí či dovedností účastníků, zpravidla formou testů po ukončení 

vzdělávání, 

• jak absolventi jsou schopni uplatnit získané poznatky v praxi, zda se změnilo jejich 

pracovní chování nebo zda jsou alespoň předpoklady ke zkvalitnění jejich činnosti. 

Úspěšná realizace uvedených fází vzdělávacího cyklu je předpokladem pro efektivnější 

činnost organizace. 

                                                           
9
 / KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky. 4. Rozšířené a doplněné vydání. Praha: 

Management Press, 2008. ISBN 978-80-7261-168-3. 
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Shrnutí teoretických východisek vzdělávání a rozvoje zaměstnanců 

Úspěšná realizace cílů a úkolů každé organizace závisí především na kvalitě lidí a na 

schopnostech managementu je účelně a dobře využívat. 

Kvalitní lidské zdroje jsou tím nejcennějším také pro organizace služeb zaměstnanosti, 

k nimž patří i úřady práce, které svou činností významně ovlivňují ekonomiku země. Nároky 

na jejich zaměstnance se stupňují s náročnějšími požadavky doby. 

Má-li člověk najít uplatnění na trhu práce, musí se ztotožnit s realizací vlastní potřeby 

celoživotního vzdělávání a to i v dospělosti, zejména v období své aktivní činnosti, která 

předpokládá zvládat novou techniku, nové technologie, modernější organizaci a nové 

informace zejména z oblasti své profese. Proto se profesní vzdělávání stalo významnou 

součástí života zaměstnanců i každé organizace, která v řízení lidských zdrojů, tedy 

v personální činnosti, považuje vzdělávání za svůj přední úkol. 

Důležitou součástí vzdělávacího procesu je odpovídající výběr jeho forem a zejména 

metod, které musí zohlednit specifika vzdělávání dospělých. Mají-li být splněny cíle 

vzdělávacího programu organizace, je nezbytné zkvalitňovat nejen výběr účastníků 

jednotlivých forem, ale zejména lektorů (učitelů) a vytvářet nezbytné materiální předpoklady 

včetně vyhodnocování účinnosti vzdělávacího procesu.  
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3. Charakteristika vybrané organizace 

Vybranou organizací této bakalářské práce je „Ú řad práce Ostrava“. 

Úřady práce jsou správními úřady, které pod vedením Ministerstva práce a sociálních 

věcí vykonávají státní správu v oblasti státní politiky zaměstnanosti v České republice. 

3.1 Poslání a působnost úřadů práce 

Úřady práce se zabývají zejména10: 

• zpracováním koncepcí vývoje zaměstnanosti ve svém správním obvodu, sledují a 

vyhodnocují situaci na trhu práce a přijímají opatření na ovlivnění poptávky a 

nabídky práce, 

• spolupracují se správními úřady, územními samosprávnými celky, orgány 

sociálního zabezpečení, orgány pomoci v hmotné nouzi, orgány státní zdravotní 

správy, zaměstnavateli a dalšími subjekty při tvorbě a realizaci opatření 

souvisejících s rozvojem trhu práce, 

• přijímají opatření na podporu a dosažení rovného zacházení s muži a ženami, 

osobami bez ohledu na národnost, rasový či etnický původ, osobami se zdravotním 

postižením apod., 

• zabezpečují a podporují projekty a opatření související s rozvojem lidských zdrojů 

v oblasti trhu práce uskutečňované v jejich správním obvodu včetně účasti na 

mezinárodních programech a projektech, programech financovaných z Evropských 

strukturálních fondů, 

• provádějí zprostředkování zaměstnání uchazečům a zájemcům o zaměstnání, 

• poskytují fyzickým osobám a zaměstnavatelům poradenské, informační a jiné 

služby v oblasti zaměstnanosti, 

• zabezpečují uplatňování nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, 

• poskytují příspěvky a vyplácejí podporu v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci, 

• poskytují zaměstnavatelům zaměstnávající více než 50% zaměstnanců, kteří jsou 

osobami se zdravotním postižením, příspěvek, 

                                                           
10

 Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, §2 a §8 
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• vedou evidenci volných pracovních míst, evidenci zájemců o zaměstnání, evidenci 

uchazečů o zaměstnání, evidenci osob se zdravotním postižením, evidenci cizinců, 

evidenci povolení k výkonu umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti, 

• poskytují údaje orgánům pomoci v hmotné nouzi, 

• potvrzují občanům Evropské unie pro účely trvalého či přechodného pobytu dobu 

vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, 

• vykonávají kontrolní činnost a další povinnosti. 

3.2 Působnost Úřadu práce v Ostravě 

Úřad práce v Ostravě má čtyři pobočky, v nichž se evidují občané, kteří mají trvalé 

bydliště v příslušném obvodu. Jsou to: 

• pobočka Ostrava se sídlem v Moravské Ostravě, ulice 30. dubna č. 2. Tato 

pobočka zahrnuje správní obvod Moravská Ostrava a Přívoz, Radvanice a 

Bártovice, Michálkovice, Slezská Ostrava, Petřkovice, Hošťálkovice, Lhotka, 

Šenov, Václavovice, 

 
• pobočka Poruba se sídlem v Ostravě – Porubě, ulice Opavská č. 1118, zahrnuje 

správní obvod Poruba, Svinov, Pustkovec, Krásné Pole, Třebovice, Martinov, 

Plesná, Polanka nad Odrou, Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Velká Polom, 

Klimkovice, Olbramice, Vřesina, Zbyslavice, 

 
• pobočka Vítkovice se sídlem v Ostravě – Vítkovicích, ulice Mírová č. 32, 

zahrnuje správní obvod Vítkovice, Mariánské Hory a Hulváky, Nová Ves, 

Výškovice, lokalita Starý Zábřeh, lokalita Pískové Doly, 

 
• pobočka Zábřeh se sídlem v Ostravě – Vítkovicích, ulice Na obvodu č. 41, 

zahrnuje správní obvod Ostrava – jih (mimo Výškovice a lokality Starý Zábřeh, 

lokalita Pískové Doly), Hrabová, Stará Bělá, Nová Bělá, Proskovice, Stará Ves nad 

Ondřejnicí, Vratimov. 

 
 
 
 

(jednotlivé správní obvody města Ostravy znázorňuje mapka v příloze č. 1) 
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Všichni občané města, ze všech správních obvodů, kteří mají zdravotní postižení a také 

všichni mladiství uchazeči o zaměstnání se evidují pouze v pobočce Ostrava. 

Územní působnost kontaktních míst státní sociální podpory je určena trvalým pobytem 

oprávněné osoby. Ostrava má tři tato kontaktní místa a to: 

• Ostrava – centrum se sídlem v Moravské Ostravě, 

• Ostrava – Mariánské Hory se sídlem v Mariánských Horách je kontaktním 

místem pro západ města, 

• Ostrava – Vítkovice se sídlem v Ostravě - Vítkovicích je kontaktním místem pro 

jih města. 

3.3 Obecná organizace a struktura úřadů práce 

Každá organizace musí mít vlastní organizační řád a strukturu. Úřady práce se řídí 

obecně platnou typovou organizační strukturou, která zahrnuje: 

• Odbor, který je základním útvarem organizační struktury. Jeho posláním je 

dosáhnout jednotného a uceleného řízení a zabezpečení okruhu hlavních 

činností. Může se členit na nižší organizační útvary. Je veden vedoucím odboru. 

 
• Oddělení, jehož posláním je dosáhnout jednotného a uceleného řízení a 

zabezpečení jedné složité a rozsáhlé hlavní činnosti z působnosti daného 

odboru. Je řízeno vedoucím oddělení. 

 
• Referát zajišťuje vymezenou oblast dílčích činností. V čele referátu je referent, 

který organizuje, řídí a kontroluje práci minimálně dvou zaměstnanců. 

 
• Funkční místo zahrnuje soubor pracovních činností, které má v určité pracovní 

funkci vykonávat jeden zaměstnanec. 

 
• Týmová skupina je neformální skupina zaměstnanců, případně expertních 

osob, v čele s pověřenou osobou. Plní úkoly, při nichž je nutná úzká spolupráce 

různých profesí. Jde o přechodné homogenní i heterogenní útvary. 

 
• Vedoucí zaměstnanec je zaměstnanec, který řídí kterýkoliv útvar úřadu práce, 

kterékoliv úrovně a je do funkce jmenován. 
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• Zaměstnanec úřadu práce je zaměstnanec, který uzavřel s úřadem práce 

pracovní smlouvu bez ohledu na to, v jakém je funkčním zařazení. 

K nižším územním organizačním útvarům patří pobočky a detašovaná pracoviště. 

Pobočka se zřizuje s cílem přiblížit služby zaměstnanosti veřejnosti a zajišťuje vytypované 

činnosti pro vymezená území. Detašovaná pracoviště zajišťují dílčí činnost ve vymezené 

oblasti, např. poradenskou službu. 

Vzdělávací středisko zabezpečuje přípravu a realizaci vzdělávacích akcí v rámci 

profesní přípravy pracovníků úřadu práce. Vedoucí je podřízen řediteli úřadu práce a 

metodicky je řízen oddělením vzdělávání zaměstnanců Ministerstva práce a sociálních věcí. 
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4. Analýza současného stavu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců na ve 

vybrané organizaci 

4.1 Vzdělávání zaměstnanců na Úřadu práce v Ostravě 

Všichni zaměstnanci přijati do pracovního poměru procházejí adaptačním procesem,11 

jehož cílem je: 

• adaptace zaměstnanců v novém pracovním prostředí, 

• kvalitní a motivovaný výkon práce, 

• úspěšné zvládnutí kurzu „vstupní vzdělávání úvodní“, 

• vytvoření kladného vztahu zaměstnanců k úřadu práce. 

V rámci tohoto procesu dochází k seznámení zaměstnanců s organizací Správy služeb 

zaměstnanosti (SSZ) a Úřadu práce v Ostravě (ÚPO), s normami ÚPO, s Fondem kulturních a 

sociálních potřeb (FKSP), zásadami odměňování a sociálními možnostmi úřadu. 

Každý nový zaměstnanec je povinen absolvovat v nástupním dni jednodenní školení 

z oblasti: 

• bezpečnost a ochrana zdraví při práci, seznámit se s příslušnými paragrafy 

zákoníku práce, s metodickým pokynem o vyhledávání a vyhodnocování rizik na 

ÚPO, s problematikou pracovních úrazů, jejich evidencí a ohlašováním, 

s pohybem osob v prostorách úřadu zejména na chodbách a schodištích, 

s poskytováním a využíváním ochranných osobních pomůcek, o provozování 

technických zařízení, elektrických spotřebičů apod., 

 
• požární ochrany, seznámit se s organizací a zabezpečením požární ochrany na 

ÚPO, s požárním nebezpečím, s podmínkami provozu zařízení, spotřebičů a 

kancelářské techniky, s úkoly zaměstnanců při vzniku a zdolávání požáru a při 

krizových událostech, s umístěním požární techniky na pracovištích ÚPO, 

s praktickým použitím hasebních prostředků, se způsoby vyhlášení požárního 

poplachu a provedením evakuace apod. 

                                                           
11

  Směrnice č. 1/2008 ředitelky ÚPO ze dne 9. 6. 2008 „ Organizace adaptačního procesu“  
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Vědomosti z obou uvedených školení jsou ověřovány písemnými testy a zakládány 

v osobních spisech pracovníka. 

Součástí adaptačního procesu je seznámení nových zaměstnanců s provozem Úřadu 

práce v Ostravě. Zaměstnanec se seznamuje se všemi útvary, s činností odboru trhu práce, 

poradenství, informatiky, s činností kontrolního a právního odboru, odboru implementace 

evropských sociálních fondů (ESF), odboru státní sociální podpory (SSP) a odboru 

ekonomiky. 

Pracovník je zařazen na určené pracoviště, kde získává znalosti z plnění pracovních 

úkolů, seznamuje se s povinnostmi a pravomocemi. V prvních třech měsících také absolvuje 

vstupní úvodní vzdělávání. 

Adaptační proces je zaznamenáván na adaptačním listu a na návrh nadřízeného je 

vyhodnocen. Vyhodnocení schvaluje ředitelka ÚPO. 

4.2 Systém vzdělávání 

Současný systém vzdělávání zaměstnanců služeb zaměstnanosti, k nimž patří úřady 

práce, vychází z Usnesení vlády České republiky ze dne 30. listopadu 2005 č. 1542/2005 

Sb. „Pravidla vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech“. Toto usnesení obsahuje 

závazné principy vzdělávání, které je chápáno jako celoživotní proces vycházející 

z kvalifikačních požadavků a je prostředkem k získávání, zvyšování a obnovování odborné 

způsobilosti zaměstnance v průběhu jeho profesní kariéry. V usnesení je zdůrazněna 

variabilita obsahu a forem vzdělávání s cílem rozvíjet osobnostní a odbornou způsobilost 

pracovníka při výkonu jeho činnosti. Toto vládní usnesení předpokládá, že rezorty a 

organizace budou zajišťovat tří stupňový systém vzdělávání a to vstupní vzdělávání, následné 

vzdělávání a vzdělávání prohlubující, do něhož je zařazeno vzdělávání manažerské, jazykové 

apod. 
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Schéma č. 4.1: Systém vzdělávání12 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1 Vstupní vzdělávání 

Je zajišťováno Úřadem práce Ostrava ve spolupráci s určeným vzdělávacím střediskem 

Ministerstvem práce a sociálních věcí a to Úřadem práce  Olomouc. Vstupní vzdělávání se 

člení na vstupní vzdělávání úvodní a vstupní vzdělávání následné. 

a) Vstupní vzdělávání úvodní se zahajuje bezprostředně po vzniku zaměstnaneckého 

vztahu a musí být ukončeno do tří měsíců. Je organizováno pro nové zaměstnance a 

je pro ně povinné. Týká se to také zaměstnanců přijatých na částečné, respektive 

poloviční úvazky. 

 
Jeho cílem je zprostředkovat přijímanému zaměstnanci informace a znalosti 

směřující k osvojení základních dovedností pro způsobilost vykonávat činnosti ve 

státní správě, s právními normami a vnitřními předpisy úřadu práce, s etickým 

kodexem, s informačními technologiemi a se zdroji elektronických informací, 

s praxí úřadu v oblasti environmentální výchovy a osvěty apod. Rozsah tohoto 

úvodního vzdělávání je rozplánován na období jednoho měsíce formou 

interaktivního kurzu, který může být absolvován využitím samostudia za pomoci 

určeného tutora-konzultanta. 

 

                                                           
12

 / Interní materiály Úřadu práce Ostrava: Opora k vstupnímu vzdělávání na ÚPO 
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Kromě existující opory k vstupnímu vzdělávání na ÚPO byl nově vydán studijní 

materiál v knižní podobě. Materiál lze získat také na internetových stránkách 

vzdělávacího střediska Úřadu práce  Olomouc na adrese www.vsupo.cz. 

 
Obsahem tohoto materiálu13 jsou informace zpracované velmi přijatelnou, 

nekonvenční formou z těchto oblastí: 

• Organizace a funkce úřadu práce 

• Organizační struktura 

• Právní předpisy a vnitřní normy řízení 

• Terminologie 

• Služby úřadu práce 

• Etický kodex a komunikace 

• Školení pracovníků 

• Informace o úřadu práce 

• Environmentální výchova 

• Krizová řízení 

 
V každé části materiálu jsou základní informace k tematickému celku a jsou 

formulovány konkrétní úkoly i způsob, jak je splnit pod vedením přiděleného tutora-

konzultanta. Jeho posláním je vést školeného, radit mu a také hodnotit jeho práci. 

V závěru této studijní formy doporučí studujícího k závěrečné zkoušce, která se 

koná ve vzdělávacím středisku Úřadu práce Olomouc, které vydává osvědčení o 

úspěšném ukončení kurzu. 

 
b) Vstupní vzdělávání následné organizuje úřad práce ve spolupráci s příslušným 

vzdělávacím střediskem úřadů práce ČR a s Institutem státní správy. Zahajuje se po 

absolvování vstupního vzdělávání úvodního a ukončuje se nejpozději do 12 měsíců 

od vzniku zaměstnaneckého vztahu. Je povinné pro všechny zaměstnance 

s výjimkou zaměstnanců v dělnických profesích. 

 
Zprostředkovává zaměstnancům základní znalosti a vědomosti orientované na 

společné potřeby státní správy včetně základních dovedností pro způsobilost 

                                                           
13

 Studijní materiál interaktivního kurzu pro nové zaměstnance. Zpracoval pověřený kolektiv MPSV. 2008 
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vykonávat činnosti ve státní správě. Zprostředkovává seznámení s příslušnými 

právními předpisy. 

 
Vzdělávacím cílem je seznámit zaměstnance se základy právního systému České 

republiky, s fungováním systému veřejné správy, uvést zaměstnance do 

problematiky veřejných financí, poskytnout základní znalosti o Evropské unii a 

informovat je o technikách efektivní komunikace. Proškolení zaměstnanci získají po 

absolvování tohoto vzdělávání ucelené znalosti o fungování státní správy. 

 
Rozsah tohoto školení byl stanoven na 36 hodin distanční formou s tím, že základní 

metodou je samostudium, respektive v budoucnu se počítá s E-learningem. Kurz je 

ukončen závěrečným testem s tím, že úspěšný absolvent obdrží osvědčení z Institutu 

státní správy. 

 
V letech 2006 - 2008 se zúčastnilo na úřadu práce v Ostravě vstupního vzdělávání 

úvodního 52 nových pracovníků a vstupního vzdělávání následného 703 

zaměstnanců a to zejména k zákoníku práce, k správnímu právu, k problematice 

Evropské unie a etickému kodexu. 

4.2.2 Následné a prohlubující vzdělávání 

Následné a prohlubující vzdělávání se realizuje po úvodním vzdělávání po celou dobu 

trvání zaměstnaneckého vztahu. Jeho posláním je připravovat zaměstnance pro kvalitní výkon 

stávající funkce nebo jej připravit na předpokládanou funkci. Je zabezpečováno třemi 

vzdělávacími středisky určenými Ministerstvem práce a sociálních věcí a to u Úřadu práce 

v Pardubicích, Písku a Olomouci. 

Tato střediska pod metodickým vedením odboru vzdělávání MPSV nabízejí program 

vzdělávacích kurzů jednotlivým úřadům práce v ČR. Aktuální program je uveden v příloze č. 

2. Pro ilustraci je jeden z těchto programů, a to program kurzu ekonomického minima 

prezentován v příloze č. 3. 

Úřady práce vysílají podle svých potřeb zaměstnance na jednotlivé, zpravidla týdenní 

kurzy. Tyto potřeby jsou zjišťovány na základě ročních hodnocení pracovníků, jejichž závěry 

jsou obsaženy v hodnotitelských listech.  
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Program pro léta 2008-2009 je zaměřen na tyto tematické celky: 

• Ekonomické minimum 

• Jednání s klientem v problémových situacích 

• Komunikační dovednosti pro práci s klientem úřadu práce 

• Manažerské dovednosti – hodnocení a rozvoj zaměstnanců 

• Práce se skupinou 

• Právní minimum 

• Řízení rizik 

• Skupinové poradenství v klubech práce 

• Správní právo – správní řízení 

• Syndrom vyhoření – jednání v zátěžových situacích 

• Syndrom vyhoření – pro vedoucí zaměstnance 

• Správní řád 

• Školení poradců individuálních akčních plánů 

• Základní kurz trhu práce 

• Základní manažerské dovednosti 

• Základní sociálně-psychologický výcvik pro kontroly 

• Základní sociálně-psychologický výcvik pro poradce 

• Základní sociálně-psychologický výcvik pro zprostředkovatele 

• Zákoník práce 

Všechny uvedené kurzy jsou realizovány prezenční formou v rozsahu jednoho týdne, 

zajišťované interními a externími lektory vzdělávacích středisek. 

Kurzy, které aktuálně probíhají k datu 1. 2. 2009 navštěvuje 506 zaměstnanců úřadů 

práce ČR. 

Úřad práce v Ostravě využívá vzdělávací střediska v Pardubicích a Olomouci. 

Jednotlivé vzdělávací akce v těchto střediscích absolvovalo od roku 1993 do konce roku 2008 

celkem 1 653 zaměstnanců. Vyšší počty proškolených lze registrovat od roku 2001 do 

současnosti a to 1 269 zaměstnanců. Účast v tomto období je uvedena v následujícím grafu 

číslo 4.1. 



30 
 

Graf č. 4.1: Počty proškolených zaměstnanců v letech 2001-2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvýšený počet vzdělávaných v roce 2002 souvisel s proškolením zaměstnanců o 

problematice Evropské unie vzhledem k blížícímu se vstupu ČR do EU. Vyšší účast v kurzech 

od r. 2003 dosud souvisí se znalostí legislativních změn, s novými předpisy a postupy, které 

se vyžadují od úřadů práce. 

4.2.3 Vzdělávací projekt a plán vzdělávacích akcí ÚPO 

V roce 2008 se nepodařilo úřadu práce splnit plán vzdělávacích akcí. Z hodnocení 

vyplynul požadavek proškolit 539 zaměstnanců, skutečnost však byla jen 222 proškolených 

zaměstnanců, což je 41,2 %. Například v kurzu základního výcviku sociálně-psychologických 

dovedností pracovníků kontroly bylo proškoleno jen 11,1 %, v kurzu jednání s klientem 

v problémových situacích 11,4 %, v kurzu správní právo-správní řízení 29,8 %. Nízké 

procento bylo také v kurzech manažerské dovednosti-hodnocení a rozvoj zaměstnanců a to 

35,7 %, školení poradců individuálních akčních plánů také 35,7 %, v kurzu ekonomického 

minima 38,8 %, v kurzu základní výcvik psychologických dovedností pro zprostředkovatele 

42,8 %, k novému zákoníku práce 46,3 % atd. 

Tato skutečnost svědčí o nereálnosti plánu vzdělávání, respektive o nutnosti zpracování 

inovovaného vzdělávacího projektu úřadu práce. 
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Tento projekt by měl využít metodických pokynů uvedených ve veřejné zakázce 

Ministerstva práce a sociálních věcí – „Vzdělávání zaměstnanců služeb zaměstnanosti“, jak 

byly předloženy na webových stránkách MPSV14. 

Jeho reálnost lze dosáhnout, budou-li zpracovány a schváleny individuální vzdělávací 

plány, budou-li požadavky na vzdělání zaměstnanců v souladu s prioritami úřadu práce a 

budou-li zohledněny finanční a kapacitní zdroje ÚP. Podle zmíněného usnesení vlády ČR č. 

1542/2005 Sb., bylo doporučeno správním úřadům, aby minimální výše nákladů na 

vzdělávání činila 2,5 % z výdajů na platy zaměstnanců. 

Způsob zpracování vzdělávacího projektu by měl být součástí vnitřní směrnice o 

vzdělávání zaměstnanců, o organizaci vzdělávacích aktivit, jejich zajištění, dokumentaci, 

vyhodnocování apod., jejíž potřeba se stává naléhavou zejména v souvislosti se zpracováním 

a pilotním ověřováním nového projektu vzdělávání zaměstnanců úřadů práce v rezortu 

Ministerstva práce a sociálních věcí. Každoroční důsledné hodnocení vzdělávacího plánu 

vytváří předpoklady dalšího zkvalitnění vzdělávání na Úřadu práce v Ostravě. 

4.2.4 Studium cizích jazyků 

Na Úřadu práce v Ostravě lze zařadit pracovníka na vyjmenovanou funkci tehdy, má-li 

požadované jazykové znalosti, které prokázal například maturitní zkouškou na střední škole 

nebo zkouškou z jazyka na vysoké škole nebo jazykové škole. 

Zaměstnanci, kteří nemají stanovený jazykový kvalifikační předpoklad pro výkon dané 

funkce, pokud chtějí realizovat jazykové studium pro zvýšení své kvalifikace, činí tak 

individuálně na vlastní náklady. Pokud by úřad práce vyslal svého zaměstnance na studium 

anglického jazyka, které organizuje vzdělávací středisko ÚP Pardubice, pak by hradil náklady 

s tím spojené. 

Tyto kurzy pro začátečníky, pro mírně a středně pokročilé jsou organizovány v rozsahu 

160 vyučovacích hodin v osmi třídenních soustředěních. Ve školním roce 2008-2009 tyto 

kurzy navštěvuje 80 zaměstnanců ze všech úřadů práce ČR. Úřad práce v Ostravě nemá 

žádného účastníka v těchto kurzech. 

                                                           
14

  www.uprate.cz/info@uprate.cz. Trexima,s.r.o, CC Systems,a.s., CEPAC-Morava. 2008  
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4.2.5  Vyhodnocování vzdělávání  

K dalšímu zkvalitňování vzdělávání je nezbytné jeho vyhodnocování, zejména 

obsahové kvality, úrovně lektorského i organizačního zajištění. Vzdělávací akce vstupní, 

úvodní, organizované ÚP Ostrava se nevyhodnocují. O způsobu vyhodnocování vzdělávacích 

akcí následných a prohlubujících, to jsou jednotlivé týdenní kurzy ve vzdělávacích 

střediscích, nejsou podklady na ÚPO k dispozici. Jen u příležitosti průběžného hodnocení 

pilotního ověřování nového systému Ministerstvo práce a sociálních věcí zjišťovalo názor na 

kvalitu lektorského zajištění kurzů a úroveň programů vzdělávání. Podle vyjádření úřadů 

práce bylo zjištěno, že kladně je hodnocena u lektorů znalost problematiky úřadů práce, méně 

úspěšně byla hodnocena jejich odborná úroveň a pedagogický přístup, dodržování 

androdidaktických zásad i využívání konkrétních praktických příkladů. Vzdělávací střediska 

byla kritizována za to, že v programech vzdělávacích akcí chybí některá důležitá témata a 

pozdě je reagováno na aktuální potřeby úřadů práce. Nedostatek také spočívá v tom, že by 

mělo být k dispozici více studijních materiálů a studijních opor. Řešení těchto problémů je 

však mimo kompetenci Úřadu práce v Ostravě.  

4.3 Metody vzdělávání 

Jak uvádí autoři publikace J. Malach a B. Zapletal15 lze didaktickou metodu chápat jako 

postup naplňování vzdělávacích cílů pomoci optimálního zvládání obsahu vzdělávání, která se 

realizuje v rámci určité vzdělávací formy za určitých situací a podmínek. Volba vhodné 

metody závisí na mnoha faktorech, jako jsou učební cíle, obsah výuky, složení účastníků, 

didaktická forma, úroveň lektora, organizační podmínky aj. Metody nemohou být neměnné a 

výhodná je jejich kombinace. 

Vzdělávací akce organizované vzdělávacími středisky ÚP využívají zejména klasické 

přednášky, které jsou doplněny využitím audiovizuální techniky. O některých problémech 

byla již zmínka výše v  části „vyhodnocování vzdělávání“. V kurzech manažerské dovednosti-

vedení lidí, manažerské dovednosti – řešení konfliktů a manažerské dovednosti-hodnocení a 

rozvoj zaměstnanců je využívána metoda dialogu a řízené diskuse a výcvikových 

videonahrávek ústních jednání. Tradiční výukovou metodou je studium literatury a materiálů 

podle zadání lektorů. Ve větší míře by měla být využívána metoda her zejména v oblasti 

                                                           
15

 MALACH, J.; ZAPLETAL, B. Vybrané problémy andragogiky. Ostrava: Ostravská univerzita – Pedagogická 
fakulta, 2005. ISBN 80-7368-043-2. 



33 
 

rozhodovací a manažerské a metoda inscenační, která pomáhá vytvářet sociální dovednosti a 

nacvičuje rozhodování, obdobně i brainstorming, který při neomezované diskusi vyúsťuje 

v kreativní myšlení. 

Pozitivně lze hodnotit využívání formy programované výuky ve vstupním vzdělávání 

úvodním. Vzhledem k dobrému studijnímu materiálu je využívána forma samostudia za 

pomoci konzultanta. 

Z praktických metod je využíván counselling, jejíž výhodou je kromě vzájemného 

ovlivňování a konzultování, aktivita pracovníka a pracovní porady, kde se řeší problémy 

vlastního pracoviště i celé organizace. 

Na ÚPO nejsou využívány stáže a v malé míře je používána rotace práce, a to jen při 

adaptačním procesu a dále na odboru ekonomiky. 

4.4  Lidské zdroje Úřadu práce v Ostravě 

Úřad práce v Ostravě patří k významným institucím průmyslového města, které je 

kulturním, vysokoškolským, vědeckým, sportovním centrem Moravskoslezského kraje. 

Vzhledem k dřívější koncentraci zejména těžkého průmyslu a následným změnám jeho 

struktury, dosahuje město vysoký stav evidované nezaměstnanosti, která dlouhodobě 

převyšuje celorepublikový průměr. 

V závěru roku 2008 dosahovala míra nezaměstnanosti v městských obvodech okolo 

osmi procent. Mezi nejvíce ohrožené skupiny na ostravském trhu práce patří dlouhodobě 

osoby se zdravotním postižením, dále mladí lidé, kteří po ukončení vzdělávacího procesu 

nenacházejí uplatnění. Obdobné problémy mají fyzické osoby starší padesáti let a osoby 

pečující o malé děti nebo dlouhodobě zdravotně postižené členy rodiny. Problémy se 

zaměstnáním mají také osoby společensky méně přizpůsobivé, lidé se základním nebo 

neukončeným vzděláním. 

Má-li organizace plnit dobře své poslání, je důležitá odpovídající organizační a 

kvalifikační struktura a správný výběr přijímaných nových pracovníků. 



34 
 

4.4.1  Organizační struktura ÚPO 

K datu 31. ledna 2009 zajišťuje Úřad práce v Ostravě svou činnost 294 pracovníky. 

Jeho organizační struktura  vychází z typového schématu a má následující podobu a počty 

zaměstnanců - viz příloha č. 4, schéma č. 4.2. 

Uvedená organizační struktura, včetně stanoveného počtu zaměstnanců jednotlivých 

útvarů, umožňuje plnit úkoly plynoucí ze Zákona č. 435/04 Sb. o zaměstnanosti, v němž jsou 

definovány základní povinnosti a kompetence úřadů práce. 

Stávající členění zaměstnanců na Úřadu práce v Ostravě v jednotlivých odborech, 

odděleních, referátech, funkčních místech a čtyřech pobočkách, odpovídá podmínkám tohoto 

úřadu a je předpokladem úspěšného zvládnutí všech stanovených činností.  

4.4.2  Kvalifikační struktura ÚPO 

Výsledky činnosti organizace jsou závislé, jak je zdůvodněno v kap. 2.1 na způsobilosti, 

znalostech, dovednostech, ochotě a motivaci pracovníků, kteří musí být připraveni 

přizpůsobovat se měnícím se náročnějším požadavkům, čemuž musí odpovídat kvalifikační 

struktura organizace. Úřad práce v Ostravě má k 31. lednu 2009 následující kvalifikační 

strukturu zam ěstnanců16: 

Graf č. 4.2: Kvalifikační struktura zaměstnanců 

 

                                                           
16

 Podkladový materiál Úřadu práce v Ostravě 
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Podle vedení organizace tato kvalifikační struktura odpovídá charakteristice pracovních 

míst a nárokům na zaměstnance, které požaduje úřad. Proto případné další vzdělávání 

zaměstnanců na vyšších odborných a vysokých školách je jejich individuální záležitostí a 

organizace jim neposkytuje studijní úlevy. 

4.4.3  Fluktuace v organizaci, výběr a přijímání nových pracovníků 

Úřad práce v Ostravě věnuje odpovídající pozornost důležité součásti personální práce a 

to výběru a přijímání nových pracovníků v důsledku přirozené obměny a fluktuace 

zaměstnanců.  

V období let 2005 – 2008 byla fluktuace poměrně vysoká. Pracovní poměr byl ukončen 

v organizaci z různých důvodů tímto počtem zaměstnanců: 

Graf č. 3/2: Fluktuace v období let 2005 - 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzhledem ke zvyšujícímu se procentu fluktuace bylo nutno zkvalitnit výběr a přijímání 

nastupujících pracovníků. V organizaci byl přijat nový postup při přijímání zaměstnanců do 

pracovního poměru17 a to s účinnosti od 1. 7. 2008. Podle této směrnice lze očekávat hlubší 

posuzování předpokladů uchazečů o zaměstnání. Bude se vycházet nejen ze zjištění, zda 

odpovídá dosažené vzdělání požadavkům na pracovní zařazení, ale bude se brát v úvahu, 

kromě lékařského posudku, také stanovisko psychologa a to na základě psychologických testů 

                                                           
17

  Směrnice č. 2/2008 ředitelky ÚPO ze dne 9. 6. 2008 „Postup při přijímání zaměstnanců do pracovního 
poměru“ 
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a osobního jednání, při němž se bude zkoumat, zda je uchazeč schopen logického uvažování, 

zda má dobrý úsudek a předpoklady pro dobrou komunikaci i odpovídající vystupování. 

Důraz míní organizace klást na celkový vzhled uchazeče, kultivovanost v jednání i projevu. 

K dalšímu prohloubení výběrového řízení by přispělo posuzování motivačních aspektů 

uchazečů, jako je například důvod zájmu o zaměstnání na úřadu práce, očekávaný počáteční 

příjem, dlouhodobost perspektivy v organizaci, představy o charakteru práce, o pracovním 

kolektivu i prostředí. Pozornost lze věnovat také posuzování psychosociálních faktorů, jako je 

například zjišťování dosavadních profesionálních úspěchů i neúspěchů, vztahů s nadřízenými 

i spolupracovníky, spokojenost v předcházejících zařazeních, schopnost učit se novým věcem, 

zvládání výpočetní techniky, mimopracovní zájmy apod. 

Realizace tohoto pojetí výběru a přijímání pracovníků přispěje k zefektivnění a vyšší 

kvalitě činnosti organizace, což musí být náplní práce nejen personálního útvaru, ale všech 

vedoucích a řídících pracovníků. 

4.4.4 Hodnocení pracovníků ÚPO 

Předpokladem moderního řízení lidských zdrojů, jejich dalšího rozvoje a zejména 

vzdělávání, je hodnocení pracovníků, které je nezbytné pro zpracovávání individuálních 

vzdělávacích plánů. 

Hodnocení v organizaci se řídí Metodickým pokynem ředitelky č. 2/2003 ze dne 28. 3. 

2008, podle něhož se řádné hodnocení zaměstnanců provádí jedenkrát ročně. Mimořádné 

hodnocení se uskutečňuje, dojde-li u zaměstnance ke změnám ve vykonávané činnosti nebo 

na základě rozhodnutí ředitelky úřadu práce. 

Hodnocení, které je zaznamenáváno na hodnotitelském listu organizace se orientuje na 

tato kritéria: 

• hodnocení znalostí a dovedností potřebných k výkonu funkce, 

• na kvalitu práce, to znamená na přesnost a pečlivost, na výskyt chyb, 

• na pracovní výkon, to je zvládání množství práce a pracovního tempa, 

• iniciativu a aktivitu, zejména hledání nových postupů při řešení pracovních 

problémů, 

• samostatnost v práci, 
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• schopnost organizace práce, systematičnost a předem promyšlený postup, 

• schopnost spolupráce, ochota podílet se na řešení úkolů a problémů se 

spolupracovníky a dalšími zainteresovanými subjekty, 

• schopnost práce s informacemi, 

• schopnost jednat s lidmi, účelně a bezkonfliktně komunikovat a jednat s okolím. 

U vedoucích zaměstnanců je navíc hodnocena jejich schopnost organizovat práci 

podřízených a jejich schopnost operativně zajišťovat mimořádné úkoly. 

Bodový způsob hodnocení a návrh závěru hodnocení je popsán v hodnotitelském listu, 

který je uveden v příloze číslo 5. 
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5. Návrhy a doporučení v oblasti vzdělávání a rozvoje zaměstnanců 

5.1  V oblasti vzdělávání 

Z analýzy vzdělávání uvedené v předchozí kapitole vyplývá, že přes klady v této oblasti 

činnosti je nezbytné hledat možnosti dalšího zlepšení obsahu, forem, metod a předpokladů 

vzdělávání na Úřadu práce v Ostravě. K zajištění jeho vyšší efektivnosti by organizace mohla 

uvážit tyto náměty: 

a) Vydat vnitřní směrnici  o vzdělávání zaměstnanců. 

b) Zpracovat dlouhodobější koncepci vzdělávání a rozvoje zaměstnanců v návaznosti 

na vládní usnesení a pilotně ověřovaný vzdělávací systém Ministerstva práce a 

sociálních věcí. Zahrnout nové priority související s naším členstvím v Evropské 

unii a s globálními, zejména ekonomickými problémy, které dopadají do sociální 

oblasti země. Prohloubit psychologické aspekty vzdělávání a zvládání stresů a 

uvážit realizaci programu doporučovaného Institutem státní správy Ministerstva 

vnitra ČR a to „Asertivita, jako součást sociální kompetence státního zaměstnance“. 

c) Každoročně zpracovat realizační plán vzdělávání a důsledně vyhodnocovat jeho 

plnění. 

d) Uvážit možnost zpracovávání individuálních vzdělávacích plánů jako podkladu 

k plánu vzdělávání organizace. 

e) Uvážit doporučení Ministerstvu práce a sociálních věcí, aby také vstupní vzdělávání 

úvodní i následné bylo organizováno podle jednotného programu vydaného 

MPSV s tím, že ředitelům úřadů práce by byla ponechána možnost nad tento rámec, 

podle místních podmínek a potřeb, realizovat doplňující a aktualizační vzdělávání. 

f) Postupně vytvářet předpoklady pro využití dalších metod vzdělávání, zejména E-

learningu. 

g) Zavést získávání názorů a informací od účastníků vzdělávacích akcí o jejich 

kvalitě, připomínky k obsahu a organizaci a to nejen u kurzů organizovaných ÚPO, 

ale i o kurzech organizovaných vzdělávacími středisky. 

h) Důležitou součástí vzdělávací koncepce je orientace na vyšší hospodárnost 

vlastního výukového procesu. Proto by bylo pro organizaci prospěšné posuzovat, 

jaký přínos mají vložené prostředky do vzdělávání na kvalitu praktické činnosti 

zaměstnanců.  
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5.2  V oblasti hodnocení pracovníků 

a) Zkvalitnění hodnocení pracovníků je závislé na důkladné přípravě hodnotitelů, 

soustředění všech relevantních podkladů, argumentů pro případnou kritiku. Zrovna 

tak je nezbytné připravit konkrétně pozitivní stránky kompetencí hodnoceného, 

které se projevují na výkonu a které je vhodné vyzvednout. Významnou součástí je 

zhodnocení rozvoje kvalifikace pracovníka a příprava návrhu na individuální 

vzdělávací plán.  

b) Proto, aby se hodnotitelé vyvarovali chybných postupů, aby dodržovali psaná i 

nepsaná pravidla a psychologické zásady, měla by organizace, zejména před 

pravidelnými hodnoceními, zvolit odpovídající způsob jejich nezbytné přípravy. 

c) Ke zkvalitnění hodnocení by přispělo prohloubení formy sebehodnocení 

pracovníka. 

d) Hodnocení je východiskem nejen pro stanovení pracovních úkolů v nadcházejícím 

období a pro zpracování plánu profesního rozvoje a dalšího vzdělávání, ale také 

může být využito k případným změnám v pracovním a platovém zařazení. 

5.3  V oblasti přijímání nových pracovníků 

a) Jak bylo uvedeno v analýze, je nezbytné k dalšímu prohloubení výběrového řízení 

posuzovat u uchazečů také motivační aspekty, zejména zájem o zaměstnání, 

předpokládanou perspektivu v organizaci, vlastní představy o charakteru práce apod. 

a posuzovat psychosociální faktory, jako je například zjišťování dosavadních 

profesionálních úspěchů i neúspěchů, vztahy s nadřízenými i spolupracovníky, 

spokojenost v předcházejících zařazeních apod. 

b) Uvážit možnost prohloubení výběru na vyjmenované pracovní pozice formou 

povinných písemných testů. 

c) Prohloubit kontakty  zejména s vysokými školami a vyššími odbornými školami 

příslušného zaměření s cílem výběru a postupné přípravy zájemců o zaměstnání na 

úřadu práce. 

d) Uvážit možnost práce s asistenty prostřednictvím personálních agentur, kteří 

mohou získat za jeden rok činnosti na úřadu práce dobrý přehled a zařadit se tak do 

databáze zdrojů nových pracovníků. 
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6. Závěr 

Každá organizace, má-li být úspěšná při plnění svého poslání, musí věnovat prvořadou 

pozornost lidským zdrojům, jejich kvalitě, zvyšování jejich připravenosti zvládat náročnější 

úkoly. Vzdělaní, adaptabilní a tvůrčí pracovníci, jsou – li dobře a účelně využívání 

managementem organizace, jsou předpokladem a podmínkou úspěchu také v oblasti správních 

úřadů, tedy i úřadů práce. 

K nejdůležitějším úkolům v řízení lidských zdrojů patří rozvoj pracovníků, jejich 

vzdělávání. Řešení těchto otázek na Úřadu práce Ostrava je cílem a obsahem této bakalářské 

práce. 

Teoretickými východisky této praktické, konkrétní činnosti je obecná charakteristika 

rozvoje lidských zdrojů, jejich výjimečnosti a způsobu řízení a zejména charakteristika 

vzdělávacího procesu, což je obsahem druhé kapitoly této práce. Pozornost je věnována 

významu celoživotního vzdělávání, jeho strategii i problémům a zejména jeho významné 

součástí a to vzdělávání dospělých, kterým se zabývá nový vědní obor-andragogika. V práci 

jsou charakterizovány andragogické kategorie, zejména cíle, dále dospělý účastník 

vzdělávacího procesu, lektor a prostředky vzdělávání. Je zdůrazněn význam dodržování 

andragogických zásad práce s dospělými účastníky. Součástí vzdělávání dospělých je 

charakteristika profesního vzdělávání a popis vzdělávání pracovníků v organizaci a používané 

teoretické, teoreticko-praktické a praktické metody. 

Třetí kapitola je orientována na základní charakteristiku organizace Úřad práce Ostrava, 

jeho poslání a působnost a přibližuje obecnou organizační strukturu těchto správních úřadů. 

Uvedené teoretické předpoklady jsou východiskem pro posouzení činnosti organizace 

při zajišťování rozvoje lidských zdrojů a jejich vzdělávání. Proto je nezbytná analýza 

současného stavu systému vzdělávání, jeho forem a metod, čemuž je věnována čtvrtá kapitola. 

Charakterizuje adaptační proces, povinné proškolení zaměstnanců z otázek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci a požárních předpisech, vstupní vzdělávání úvodní i následné a další 

prohlubující formy vzdělávacího procesu, které jsou organizovány příslušnými vzdělávacími 

středisky úřadů práce. Pro úplnost analýzy je uvedena organizační a kvalifikační struktura, 

fluktuace a výběr nových pracovníků.  
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Z analýzy vyplývá, že vzdělávání probíhá v souladu s vnitřními normami a organizace 

mu věnuje odpovídající pozornost. Vzhledem k narůstajícím potřebám vzdělávání se jeví 

prospěšné inovovat koncepci vzdělávání a zejména zpracovávat roční realizační plán 

vzdělávání, který je třeba důsledně vyhodnocovat. 

Využití bakalářské práce by mohlo spočívat v tom, že teoretická část poskytuje možnost 

čerpání uvedených informací pro případné další analýzy v této oblasti na ÚPO, případně pro 

lektorskou činnost a aplikační část umožňuje zamýšlet se nad možnostmi konkrétního 

zkvalitnění práce organizace v oblasti rozvoje zaměstnanců a jejich vzdělávání. 

Cíl práce byl realizován předložením námětů k posouzení v páté kapitole, protože 

případné jejich praktické uplatnění by mohlo přispět ke zkvalitnění činnosti organizace. 
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