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1. Úvod 

V dnešní vysoce konkurenceschopné době již nikdo nepochybuje o tom, že základním 

stavebním prvkem firmy jsou lidské zdroje. Ty jsou nejcennějším zdrojem, jakým firma 

může disponovat. Čím lépe vedení organizace dokáže své zaměstnance motivovat  

a vytvářet pro ně ideální podmínky pro rozvoj jejich znalostí, dovedností a schopností, tím 

lépe potom může obstát v globální konkurenci.  

Globalizace sebou přináší rozvoj vědy, techniky, široké využívání telekomunikačních 

systémů a počítačových sítí, vznik nadnárodních ekonomických seskupení, potřebu trvale 

udržitelného rozvoje a další faktory, které vyžadují nové způsoby práce a tudíž potřebu 

neustále se učit novým znalostem a dovednostem, tedy zvyšovat hodnotu lidských zdrojů.  

Tyto lidské zdroje zahrnují především vědomosti, dovednosti a schopnosti zaměstnanců, 

ale také jejich názory, postoje a motivaci. Zaměstnanci, jenž se snaží pracovat co nejlépe  

a nejefektivněji, jsou motivováni a angažovaní pro práci ve firmě. Radují se  

z dosahovaných pozitivních výsledků a jsou prostředkem firmy k permanentnímu 

zlepšování všech procesů a aktivit firmy. Tam, kde manažeři považují lidské zdroje za 

jejich nejcennější aktiva, jsou talent a celoživotní vzdělávání považovány za výhodnou 

investici. 

Podnik by měl zajišťovat systematické, permanentní vzdělávání svých zaměstnanců, 

orientovaného na rozšiřování a prohlubování vědomostí, dovedností a schopností 

spojených s konkrétními potřebami podniku a s jeho perspektivní situací. Důležité je tedy 

sladění podnikové strategie se strategií řízení a rozvoje lidských zdrojů.  

Cílem této diplomové práce je analyzovat strategii rozvoje zaměstnanců se zaměřením 

na vzdělávání ve firmě. Pomocí dotazníkového šetření a swot analýzy zhodnotit systém 

podnikového vzdělávání. Na základě těchto metod popřípadě navrhnout řešení na zlepšení.  

Druhá kapitola této práce je zaměřena na teorii týkající se pojmu strategie, personální 

strategie, vysvětlení pojmu personálního rozvoje, strategie personálního rozvoje, 

vzdělávání – analýza vzdělávání, formy vzdělávání atd. 

Třetí kapitola je kapitolou analytickou. Je rozdělena na několik částí. V první části jsou 

popsány metody a postupy práce. Další část je věnována základnímu popisu podniku  

a analýze vzdělávání. Dále jsou zde zobrazeny výsledky dotazníkového šetření, které je 

zaměřeno na zjištění, zda jsou zaměstnanci spokojeni se systémem vzdělávání ve firmě, 
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jestli jejich kvalifikace odpovídá pracovní pozici atd. Poslední částí této kapitoly je swot 

analýza podnikového vzdělávání. Swot analýza vymezuje silné a slabé stránky podniku, 

příležitosti a ohrožení.   

Čtvrtá kapitola je věnována shrnutím všech zjištění, následně návrhům a doporučením.  
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2. Teoretická východiska 

2.1 Strategie 

Tradiční definice chápe strategii podniku jako dokument, ve kterém jsou určeny 

dlouhodobé cíle podniku, dán průběh jednotlivých operací a rozmístění zdrojů nutných pro 

splnění daných cílů.  

Moderní definice pojímá strategii jako připravenost podniku na budoucnost. [5] 

2.1.1 Formulování strategie  

Formulování strategie slouží třem potřebám.  

1. Jasně stanovuje budoucí směřování podniku. Toto směřování lze nazývat vizí, 

záměrem, cílem cesty nebo posláním – jasně vyslovuje názor na budoucnost 

podniku. Tento názor staví podnik do vztahu k jeho širšímu podnikatelskému 

prostředí zákazníků, pravidel, změn techniky a technologie a investorů. 

2. Formulování strategie rozděluje a přiděluje zdroje. Organizace mají zdroje, 

které lze přiřadit na různé účely. Protože jen málo organizací má dostačující zdroje 

na všechny věci pro všechny zainteresované strany, musí provádět rozdělování 

a přidělování zdrojů. Formulace strategie odráží často výsledky diskuzí o tom, 

jaké by měly být stanoveny priority a kam by měly být přiděleny zdroje.  

3. Vyslovuje sliby, které odrážejí závazek definovaný během debat o formulování 

strategie. Sliby mohou být adresovány více zainteresovaným stranám. Sliby 

pro zaměstnance se mohou týkat pracovních příležitostí, kroků manažerů 

nebo způsobu řízení podniku. Sliby pro zákazníky se mohou týkat produktů, 

obsluhovaných trhů nebo vytvořené hodnoty. Sliby pro investory se mohou týkat 

ziskovosti, výkonu nebo hodnoty pro akcionáře. [15] 

Správné vyjádření strategie by mělo tedy vymezit základní cíle, které vychází 

z dlouhodobého využívání a získávání trhů, vytváření a zajišťování likvidity. Strategie 

tedy zahrnuje:  

� strategické cíle – jsou cíle, kterých má být v průběhu nebo na konci období 

dosaženo. 

� strategické operace – představují ty činnosti, které zajišťují dosažení strategických 

cílů. 
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Každá strategie vychází z: 

� poslání, 

� vize. 

Poslání je soustředěné na současnost. Vymezuje prostor pro strategické úvahy  

a představy vedení podniku o tom, jaký je současný, ale i budoucí smysl jeho existence. 

Odpovídá na otázky typu: „Proč podnik existuje?, Kdo jsme?, Co děláme?,  

Kam směřujeme?“   

Představy o budoucím směru a postavení podniku by měla naplňovat vize.  

Ta zaznamenává jevy a trendy, které jsou v současnosti nejasné a nevýrazné. [7] 

2.1.2 Zpracování strategie  

Podnik zpracovává strategii vždy pro určité strategické období, které bývá určeno 

např. množstvím kapitálu, charakterem výrobků, kvalitou a druhem surovin, kvalifikací 

pracovníků. Délka strategického období se odvíjí od stability okolí podniku. [7] 

Pro zpracování strategie je důležité, aby se zapojilo vrcholové vedení podniku, popřípadě 

kvalifikované poradenské firmy.  

Při stanovení strategie musí strategické řízení v první řadě řešit následující otázky: 

1. Jakou podnikatelskou filosofii si podnik vytvoří, jaké chce mít poslání a jakou roli 

by chtěl sehrát na trhu? 

2. Jakým pozitivním a negativním vnějším faktorům musí čelit? 

3. Jaké jsou přednosti a nedostatky podniku? 

4. Jakých cílů chce podnik dosáhnout? 

5. Jak chce těchto cílů dosáhnout? [11] 

Při zpracování strategie se postupuje v následujících krocích: 

� vytvoření strategického týmu včetně zapojení vedení podniku,  

� zvládnutí principů strategického myšlení, 

� zpracování strategie,  

� zavedení systému strategického řízení, 

� realizace strategických operací, 
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� systematické upřesňování strategie.  

Závěrečná verze strategie bývá velmi stručná. Tvoří ji přibližně 12 – 15 stran a bývá 

doplněna tabulkovými přílohami. Tento strategický dokument musí být formulován jasně  

a srozumitelně, proto aby mohl poskytnout informace širokému okolí a hlavně 

zaměstnancům, kteří by měli také usilovat o rozvoj podniku. [7] 

2.1.3 Proces strategického řízení 

Jak píše Grublová (2002) proces strategického řízení se skládá z formulování vize, poslání 

a cílů podniku, analýzy externího a interního prostředí podniku, výběru vhodné strategie na 

podnikatelské a podnikové úrovni, návrhu organizačních změn, administrativních opatření 

a kontrolního systému na realizaci strategie. Přičemž analýza externího a interního 

prostředí a výběr vhodné strategie představuje formulování strategie a soubor opatření 

na zavedení a uskutečnění – implementaci strategie. 

Výchozí fází procesu, jak již bylo zmíněno dříve, je stanovení vize, poslání a cílů podniku. 

Určují hranice, ve kterých se utváří plánované strategie a kritéria, dle kterých se zkoumají  

a hodnotí první strategie. 

Externí analýza slouží k identifikaci strategických hrozeb a příležitostí, analýza interní 

vytyčuje silné a slabé stránky podniku, určuje kvalitu a kvantitu disponibilních zdrojů. 

Výběr strategie představuje vytváření strategických variant podle stanovených cílů 

podniku, dle silných a slabých stránek, hrozeb a příležitostí. Účelem je vybrat takovou 

strategii, která zajistí nejlepší soulad mezi interním a externím prostředím podniku. [7]  

2.1.4 Současná tvorba strategie 

Vlivem podnikatelského prostředí, jež je v poslední době velmi turbulentní, se strategie 

ubírá jiným směrem než dříve. V minulosti firmy nejdříve stanovily cíl na trhu  

a z něj dále směr, kterým se musely vydat. V dnešní době nelze dost dobře odhadnout 

budoucnost. Nevíme jistě, jak se bude vyvíjet trh, jak se budou měnit preference, jaký vliv 

budou mít informace apod. Proto proces tvorby strategie začíná identifikací potenciálu 

firmy, jejichž základem jsou znalosti zaměstnanců, dále potom schopnosti pružně reagovat  

a proaktivně eliminovat ztráty. [15] 
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2.2 Personální strategie 

2.2.1 Podniková personální strategie 

Jak popisuje Koubek (1998), podniková personální strategie se týká dlouhodobých, 

obecných a komplexně pojatých cílů v oblasti potřeby pracovních sil, náborů pracovníků, 

využívání pracovních sil a hospodaření s nimi. Zároveň podniková personální strategie 

obsahuje představy o cestách a metodách, jak těchto cílů dosáhnout. Pojem komplexní 

pojetí cílů, znamená to, že cíle v oblasti práce a lidského faktoru jsou nutně provázány 

s ostatními cíli podniku. Neměly by být v rozporu se zájmy společnosti a musí brát  

v úvahu vnější, mimopodnikové podmínky formování, reprodukce a fungování podnikové 

pracovní síly.  

Personální strategie je determinována celkovou strategií podniku, tedy dlouhodobými, 

obecnými a komplexně pojatými cíli podniku. Je třeba však říci, že tvoří jádro podnikové 

strategie, protože pracovní síla je rozhodujícím zdrojem, který má podnik k dispozici. [11]  

2.2.2 Strategické řízení lidských zdrojů  

Strategické řízení lidských zdrojů je orientováno na personální optimalizaci firmy 

vzhledem ke vzdálenějšímu časovému horizontu. Vychází z podnikové personální 

strategie. Je to konkrétní aktivita, konkrétní úsilí, směřující k dosažení cílů obsažených 

v personální strategii. Stejně jako v případě personální strategie i strategické řízení 

lidských zdrojů je provázáno se strategickým řízením podniku, pramení v něm, ale je 

zároveň jeho ústředním proudem. Nástrojem strategického řízení lidských zdrojů je pak 

strategické (dlouhodobé) personální plánování.  

Problémy strategického řízení lidských zdrojů je tedy nutné chápat v kontextu s problémy 

podnikové strategie a podnikového strategického řízení. Je zde určitá logická posloupnost, 

kterou nesmíme opomenout. K pochopení těchto souvislostí slouží již dříve zmiňované 

otázky (zpracování strategie a proces strategického řízení), které si při stanovení strategie 

vedení podniku musí položit. [11]  

Z těchto předchozích otázek logicky vyplývají další otázky pro podnikové strategické 

řízení lidských zdrojů, a to především: 

1. Jaké míry souladu mezi pracovními místy a pracovníky chce podnik v budoucnosti 

dosáhnout? 



  

- 13 - 

2. Jaká je současná míra souladu a z ní vyplývající úroveň produktivity práce  

a osobního uspokojení pracovníků? 

3. Jaké změny v politice i praktické činnosti na úseku lidských zdrojů jsou nezbytné, 

aby bylo dosaženo žádoucího souladu mezi pracovními místy a pracovníky? 

V průběhu strategických úvah se tyto otázky ještě poněkud konkretizují: 

1. Kolik a jaký druh pracovníků bude podnik potřebovat? 

2. Jaká nabídka pracovních sil se v podniku i mimo něj perspektivně předpokládá? 

3. Co je třeba udělat, aby byla pokryta žádoucí perspektivní potřeba pracovníků 

v podniku? [11] 

Pro to, aby byl podnik schopen na tyto otázky si spolehlivě odpovědět, musí se zabývat 

vnitřními a vnějšími podmínkami podniku vymezující mantinely, v nichž se mohou 

pohybovat strategické úvahy.  

Mezi vnější podmínky patří:  

1. Populační vývoj a jeho dopad na reprodukci pracovních zdrojů a pracovních sil. 

2. Vývoj trhu práce, především vývoj vztahu mezi nabídkou pracovních sil  

a poptávkou po nich.  

3. Změny techniky a technologie využívané nebo využitelné v podniku. 

4. Změny hodnotových orientací lidí. Především změny profesně kvalifikačních 

orientací, orientací týkajících se vzdělání, rodin, sociálních potřeb apod.  

5. Prostorová mobilita obyvatelstva, pracovních zdrojů a pracovních sil – včetně 

mezistátní mobility, překážky stojící v cestě volné mobilitě (administrativní, 

bytové,  

socio-psychologické aj.), migrační atraktivita jednotlivých sídel či regionů a její 

územní diferenciace, rezidenční orientace (preference) lidí (míra obliby bydlení 

v různých typech sídel, např. přitažlivost velkoměst či území vyznačujících se 

určitou kvalitou životního prostředí). 

6. Pracovní a sociální legislativa a politika zaměstnanosti (státní či lokální), míra 

jejich stability. 

7. Průběh tzv. průmyslového cyklu, tj. střídání období konjunktury a deprese. 
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8. Možné změny v poptávce po výrobcích či službách podniku, popřípadě možné 

změny konkurenčního prostředí na trhu výrobku a služeb, možné změny na trhu 

surovin a energií. 

9. Změny v míře otevřenosti národní ekonomiky, stabilitu politických poměrů  

a zákonů spoluvytvářejících další podmínky pro činnost podniku atd. [11] 

Vnitřní podmínky zahrnují: 

1. Organizaci (velikost podniku, organizační struktura, prostorová struktura, technika  

a technologie, produkce, personální politika, kultura aj.). 

2. Práci (charakter a obsah, podnětnost, rozmanitost, autonomie, obtížnost, rizikovost, 

úroveň  a formy organizace práce, individuální nebo týmový charakter aj.). 

3. Zaměstnance (počet, demografická, ekonomická, sociální i prostorová struktura, 

jejich znalosti a dovednosti, rozvojový potenciál, mobilita, osobnost, hodnotové 

orientace, očekávání, rodinné zázemí, bytové a jiné životní podmínky aj.). [11] 

Z předešlého textu vyplývá, že podnikové strategické řízení musí brát v úvahu mnoho 

faktorů ovlivňující fungování lidských zdrojů a tím i samotný podnik. Proto je nutné, 

aby k tomuto přistupoval podnik jako ke komplexnímu přístupu k formulování 

strategických personálních cílů a aby zvolil vhodné metody k dosažení těchto cílů. 

Důležitá je také nutnost širokého a odborného profilu personalisty. [11] 

2.3 Personální rozvoj 

2.3.1 Pochopení personálního rozvoje  

Podle Armstronga (2007, str. 441) „Rozvoj lidských zdrojů spočívá v poskytování 

příležitostí k učení, rozvoji a výcviku za účelem zlepšování výkonu jedince, týmu, 

organizace. Rozvoj lidských zdrojů je v podstatě na podnik a podnikání orientovaný 

přístup k rozvoji lidí odpovídající určité strategii“. 

Pojem personálního rozvoje je úzce spjat se strategicky orientovaným rozvojem podniku. 

Těsné propojení, popř. integrace personálního rozvoje a rozvoje podniku se strategickým 

zaměřením odpovídá aktuálnímu chápání. 

Toto chápání vychází především z významu strategického managementu kvalifikací. 

To zahrnuje strategické zapojení personálních otázek do rozvoje strategie jak v roli 

aktivního tvůrce podnikové strategie, tak k jejímu uplatnění prostřednictvím personálních 
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opatření a to: posílení samoorganizačního principu a vlastní zodpovědnosti skupin 

kmenových pracovníků a rozvoje kolektivního vědění prostřednictvím organizace. Dále na 

významu nabývají individualizované kariérní struktury, tím vlastní zodpovědnost za 

profesní pokrok a zajištění kvalifikace. [9] 

Důležité je také si uvědomit, že vzdělávání a rozvoj je především investicí  

a zaměstnaneckou výhodou, kterou zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům. [3] 

2.3.2 Strategický rozvoj lidských zdrojů 

Definice 

Strategický rozvoj lidských zdrojů je rozvoj, který vychází ze silné vize o schopnostech 

lidí a jejich potenciálů. Tento rozvoj působí v rámci celkového strategického rámce 

podnikání. [8] 

Strategický rozvoj můžeme chápat i jinak, např. podle autorů, které uvádí ve své knize 

Armstrong (2007, str. 443): 

Hall definoval strategický rozvoj: „Identifikace potřených dovedností a aktivní řízení  

a učení a vzdělávání pro dlouhodobé účely, vztahující se k explicitně formulované 

podnikové a podnikatelské strategii“. 

Novější definici nabídnul Walton: „Strategický rozvoj lidských zdrojů znamená takové 

zavádění, vyřazování, modifikování, řízení a usměrňování procesů, které všechny jedince  

i týmy vybavuje dovednostmi, znalostmi a schopnostmi, které potřebují, aby byli schopny 

plnit současné i budoucí úkoly požadované organizací.“ 

Faktory ovlivňující rozvoj lidských zdrojů 

Existují čtyři faktory, které výrazně určují to, do jaké míry se rozvoj lidských zdrojů může 

stát strategickou hodnotou pro organizaci. Jsou to: opatření výkonu, který převládá 

v podnikání, postoje a angažovanost vrcholového vedení, role a pozice profesionality HRD 

v organizace a jejich strategické, odborné znalosti a výřečnost. [8] 

Základ moderní strategie rozvoje lidských zdrojů 

Proto, aby byl podnik konkurenceschopný musí mít všichni zaměstnanci značnou 

rozhodovací nezávislost, dostatek informací a znalostí, potřebných k rozhodování. Je 

potřeba povzbuzovat je k podnikavosti, tvořivosti, invenci, iniciativě. Všichni se musí 

podílet na neustálém rozvoji základních kompetencí, na uspokojování zákazníka, 
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zdokonalování organizace prostřednictvím zaměstnanců, kteří musejí zdokonalovat sebe 

sami jak v oblasti způsobů jednání a vykonávání práce, tak v oblasti nabývání a rozvíjení 

znalostí. Učení se a práce se znalostmi jsou základem moderní strategie. [15] 

Cíle strategického rozvoje lidských zdrojů 

Předpokladem základního cíle zvyšující schopnosti lidských zdrojů, je to, že si podnik 

musí uvědomit, že lidský kapitál je nejpodstatnějším zdrojem konkurenční výhody. 

Proto musí organizace zajistit pro svou současnou a budoucí potřebu správnou kvalitu lidí, 

která se dosahuje tím, že má podnik promyšlený a komplexní rámec pro rozvíjení 

svých zaměstnanců.  

Konkrétními cíli rozvoje lidských zdrojů jsou rozvoj intelektuálního kapitálu  

a propagování a zlepšování individuálního, týmového i celoorganizačního vzdělávání  

a učení pomocí vytváření kultury vzdělávání. [1]  

Obr.  2.3.2.1   Složky rozvoje lidských zdrojů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Řízení lidských zdrojů 1 

 

 

                                      
1 ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů. Přel. J. Koubek. 1. vyd. Praha:  

Grada Publishing, 2007. 800 s. ISBN 978-80-247-1407-3. 
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2.3.3 Strategické priority rozvoje (vzdělávání) 

Armstrong uvádí strategické priority podle Harrisonové, těmi jsou: 

� zvýšit vědomí potřeby učení a vzdělávání, která vede k soustavnému zlepšování, 

� zformovat schopnosti manažerů tak, aby se stali lidmi aktivně zapojenými do učení  

a vzdělávání vedoucího k vytváření znalostí, 

� rozšířit v celé organizaci schopnosti učit se a vzdělávat,  

� zaměřit se na všechny vzdělané pracovníky v organizaci, nikoliv jen na klíčový 

personál. 

� zapojit e-learning do předávání a vytváření znalostí. 

2.3.4 Principy personálního rozvoje 

Mezi základní principy personálního rozvoje patří: 

� Lidé jsou zásadně schopni a ochotni se učit. 

� Existuje snaha o současné, dílčí dosažení cílů pracovníků a organizace a je 

odhadována jako realizovatelná. Zpravidla však nestojí v popředí cíle pracovníků, 

nýbrž cíle podnikové.  

� Osoby a jejich pracovní jednání nebo kvalifikace jsou principálně změnitelné. PR 

se nevztahuje jen na jednotlivé osoby a jejich kvalifikace, nýbrž na celý personál 

v organizaci. 

� Význam má nejen aktuální pracovní výkon, nýbrž také potenciální pracovní 

schopnost. 

� Změna se děje systematický, cíleně a záměrně. 

� Management, popř. personální oddělení koncipuje a provádí opatření. 

� Je třeba brát v úvahu seberozvoj pracovního potenciálu v organizační souvislosti. 

� PR je ekonomicky smysluplnou investicí organizace, neboť prostřednictví 

vzrůstajícího pracovního výkonu přispívá opět podniku. [9] 

2.3.5 Nositelé personálního rozvoje 

Dle rozdělení personálních úkolů v podnicích leží zodpovědnost, provádění personálního 

rozvoje a koncepce na různých nositelích personální práce, a to: 
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� vedení celého podniku, 

� vedení personálních specializovaných oddělení 

� úsekoví vedoucí,  

� podniková rada. [9]  

Největší vliv na rozvoj osobnosti pracovníka má nesporně jeho nadřízený. Ten formuje 

jeho vztah k vykonávané práci, profesi i k podniku jako celku. 

V souvislosti se vzděláváním pracovník v podniku obecně sleduje následující cíle: 

� Potřebuje se zařadit v hierarchické struktuře mezilidských vztahů podniku 

na výhodnou pozici. 

� Snaží se co možná nejlépe zvládnout pracovní nároky, aby tuto výhodnou pozici 

získal a udržel. 

� Potřebuje pokud možno trvalou perspektivu růstu své pracovní kariéry. [10] 

2.3.6 Plánování personálního rozvoje pracovníků 

Paralelně a ve velké provázanosti s plánováním potřeby pracovníků a s plánováním pokrytí 

této potřeby, probíhá plánování personálního rozvoje pracovníků. Tento okruh 

personálního plánování vlastně do značné míry slouží zájmům pokrytí potřeby pracovních 

sil pracovními zdroji prostřednictvím formování vazeb pracovníků na firmu a na 

vykonávanou práci a prostřednictvím zvyšování uspokojení z vykonávané práce.  

Plány personálního rozvoje, mezi něž patří především plány pracovní kariéry a plány 

nástupnictví v pracovní funkci projasňují pracovní perspektivu každého pracovníka 

podniku a do jisté míry ovlivňují pocit jeho sociální jistoty. [11] 

Plán profesního rozvoje má několik funkcí. Jsou to zejména funkce: 

� Informační (rozšiřuje pracovníkovi obzor potřebných informací a jejich množství  

a poskytuje zdůvodnění, proč jej má pracovník absolvovat). 

� Navození změn v chování (takových, které jsou pro firmu žádoucí z hlediska 

postojů, vytvoření profiremního vztahu, podpory invence pracovníka atd.). 

� Povzbuzení sebevědomí pracovníka (plán dává předpoklad, že se bude rozvíjet 

jeho osobnost pozitivním směrem a podněcuje jeho dravou aspiraci docílit 

kvalifikovanějších nebo vyšších pracovních pozic). 
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� Komunikační (umožnění výměny informací, poznatků a zkušeností, 

zprostředkování kontaktů s dalšími spolupracovníky i s ostatními účastníky 

přípravy a dalšího rozvoje). 

� Motivační (v neposlední řadě stimuluje k docilování takových výkonů, které jsou 

spolu s úspěšným absolvováním plánu profesního rozvoje předpokladem dalšího 

postupu či převzetí náročnějších pracovních pozic). [14] 

2.3.7 Okruhy personálního rozvoje 

Okruhy personálního rozvoje je možno rozdělit dle různých kritérií. Na aktivity pracovníka 

během celého období příslušnosti pracovní síly k podniku, tedy od jeho nástupu až po 

odchod z podniku. Mezi hlavní okruhy úkolů personálního rozvoje řadí: adaptaci 

pracovníka, podnikové doškolování, vytvoření kariérní dráhy a Outplacement, který 

představuje úkoly spojené s odchodem pracovníka. [9] 

a) Adaptace pracovníka 

Příchod nového pracovníka do firmy je spojen se dvěma požadavky na adaptaci 

pracovníka:  

� Odborná integrace: osoba, která nově nastoupila, se má na svém místě co 

nejrychleji obeznámit s úkoly, které má vyřizovat, a tak se stát plně použitelnou. 

� Sociální integrace: ta směřuje k začlenění do oddělení, popř. do pracovní skupiny  

a k co možná dobrým sociálním vztahům. [9] 

V praxi podnik předpokládá, že když je vybrána správná osoba na správné místo, dojde 

k adaptaci pracovníka velmi rychle a tak, že bude podávat vysoký výkon a bude k firmě 

loajální. Ve skutečnosti však tento proces je velice složitý a proto je zapotřebí, 

aby se adaptace každého nového pracovníka zdařila. [9] 

b) Podnikové doškolování 

Předmětem podnikového doškolování je individuální učení jednotlivých osob nebo skupin 

pracovníků. Profesní doškolování, popř. další zvyšování kvalifikace obsahuje všechny 

aktivity k zachování a prohlubování dovedností a znalostí po ukončení prvního 

vzdělávacího stupně. Podnikové doškolování zahrnuje onu část profesního doškolování, 

která je prováděna, nebo podněcována podnikem. [9] 
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c) Kariéra a její budování 

Plánování pracovní kariéry, představuje individualizovaný plán zpracovaný pro 

konkrétního pracovníka. Často se tento druh plánování používá v případě manažerů  

a vysoce kvalifikovaných specialistů.  

Zpracování plánů pracovní kariéry probíhá zhruba ve čtyřech krocích: 

� Pracovník sám hodnotí své individuální schopnosti, zájmy a stanovuje své pracovní 

cíle. 

� Organizace hodnotí individuální schopnosti a rozvojový potenciál každého 

pracovníka. 

� Pracovník neinformován o tom, jaké se mu nabízejí možnosti a jakou kariéru může 

v organizaci udělat.  

� Pracovník, jeho nadřízený a personalista se společně radí, jak realisticky stanovit 

cíle kariéry pracovníka a plány směřující k dosažení těchto cílů. [11] 

Mimořádný smysl má právě poslední krok, během něhož je pracovník naváděn na 

startovací dráhu své kariéry. Během tohoto kroku je velmi důležité vzájemné naslouchání 

aktérů, zvažování alternativ, společné stanovování realistických cílů a také se nesmí 

zapomenout na to, že se jedná o velmi osobní záležitosti, při nichž je třeba zacházet se 

všemi informacemi jako s důvěrnými. 

Výsledkem této procedury je plán kariéry (plán osobního rozvoje), představující sekvenci 

jednotlivých rozvojových aktivit, zahrnujících neformální i formální vzdělávání, 

osvojování si takových znalostí a zkušeností, které posléze umožní pracovníkovi získat 

náročnější, odpovědnější prestižnější lépe placenou práci. Součástí procesu je  

i průběžná a periodická kontrola a hodnocení pracovníka z hlediska plněn úkolů 

předpokládaným plánem. 

Plánování následnictví je samozřejmě úzce spojeno s plánováním kariéry, ale slouží ve 

větší míře i k plánování pokrytí potřeby zaměstnanců v určitých funkcích z vnitřních 

zdrojů. [11] 
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2.4 Identifikace potřeb vzdělávání  

Všechny vzdělávací činnosti musejí být založeny na znalosti toho, co je třeba vykonat  

a proč. Je třeba definovat účel těchto činností a to je možné pouze tehdy, pokud jsou 

identifikovány a analyzovány potřeby vzdělávání jednotlivců, skupin i organizace. [1] 

2.4.1 Východisko analýzy potřeb vzdělávání  

Vzdělávání by se mělo zabývat, rozpoznáváním a uspokojováním potřeb rozvoje.  

Do tohoto rozvoje patří příprava lidí na to, aby byli ochotni brát na sebe další povinnosti  

a odpovědnost, zvyšováním všestranných schopností, dále na to, aby byli připraveni na 

nové požadavky práce, víceoborovostí, či flexibilní kvalifikací a také na to, aby byli 

v budoucnu schopni přebírat vyšší úroveň odpovědnosti a pravomocí. [1] 

2.4.2 Oblasti analýzy potřeb vzdělávání 

Potřeby vzdělávání by měly být analyzovány u: 

1. organizace jako celku, 

2. útvarů, týmů, funkcí nebo zaměstnání v rámci podniku, 

3. jednotlivých pracovníků. 

Tyto tři oblasti jsou vzájemně provázány viz. obr. 2.4.2.1. Analýza podnikových potřeb 

povede k rozpoznání potřeb v různých útvarech nebo zaměstnáních, zatímco analýza 

skupinových potřeb zase odhalí potřebu vzdělávání u jednotlivých pracovníků. Tento 

proces probíhá i obráceně. Pokud se analyzují potřeby jednotlivých zaměstnanců zvlášť, 

vyplyne z nich obecná či společná potřeba, kterou lze řešit na skupinovém základu. Soubor 

skupinových a individuálních potřeb pomůže vymezit podnikové potřeby, i když mohou 

existovat určité nadřazené požadavky na vzdělávání, které se mohou týkat pouze 

organizace jako celku a které uspokojují potřeby jejího hospodářského rozvoje. [1] 
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Obr. 2.4.2.1 Analýza potřeb vzdělávání – oblasti a metody 

 

Zdroj: Řízení lidských zdrojů 2 

Analýza podnikových plánů a plánů lidských zdrojů 

Tyto plány by měli ukazovat typy dovedností a schopností, které budou v budoucnosti 

zapotřebí, a také potřebné počty lidí s těmito schopnostmi a dovednostmi. Tyto obecné 

ukazatele musejí být převedeny do konkrétnějších plánů, které se budou týkat  

např. výstupů z programů výstupů vzdělávání v podobě lidí s konkrétními dovednostmi 

nebo kombinacemi dovedností.  

Průzkum potřeby vzdělávání 

Bývají prováděny průzkumy, které analyzují informace z různých zdrojů např. ze 

zkoumání a posuzování pracovního výkonu, za účelem rozpoznání podnikových  

a skupinových potřeb vzdělávání a výcviku. Tyto informace mohou být užitečně doplněny 

rozhovory s lidmi, aby bylo možné zjistit jejich názory na to, co se potřebují naučit. 

Protože lidé považují za obtížné vyslovovat své požadavky na vzdělávání, je lépe s nimi 

vést rozhovor o práci, kterou dělají a identifikovat všechny oblasti, kde se domnívají, 

že by se jejich výkon a potenciál mohl zlepšit pomocí nějakého programu vzdělávání nebo 

výcviku. 

Měla by se také provést analýza všech oblastí v nichž se plánují nějaké budoucí změny 

v pracovních metodách, postupech nebo povinnostech a všech obvyklých mezer 

ve znalostech, dovednostech nebo slabin v pracovním výkonu, které znamenají potřebu 

vzdělávání. Další informace by měli být vyvozeny z vyhodnocování vzdělávání či výcviku. 

 

 

                                      
2 ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů. Přel. J. Koubek. 1. vyd. Praha:  

Grada Publishing, 2007. 800 s. ISBN 978-80-247-1407-3. 
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Zkoumání a posuzování výkonu a rozvoje 

Proces řízení pracovního výkonu by měl být nejdůležitějším zdrojem o potřebách 

vzdělávání a rozvoje jednotlivců. Přístup ke vzdělávání založený na řízení pracovního 

výkonu se soustřeďuje na přípravu programů zlepšování pracovního výkonu, plánů 

osobního rozvoje a na dohody či smlouvy o vzdělávání, které vyúsťují do společných 

plánů činností. Důraz se klade na identifikování potřeb vzdělávání pro potřeby trvalého, 

soustavného rozvoje nebo pro potřeby konkrétního zlepšení pracovního výkonu.  

Analýza role 

Je východiskem pro přípravu profilů rolí, které poskytují rámec pro analyzování  

a identifikování potřeb vzdělávání. Profily rolí stanovují hlavní oblastí výsledků role, 

také definují schopnosti potřebné pro vykonávání role. Správný proces řízení pracovního 

výkonu zajišťuje, aby byly profily rolí pravidelně aktualizovány a zkoumání a posuzování 

pracovního výkonu je založeno na analýze dosažených výsledků, porovnaných s hlavními 

oblastmi výsledků s porovnanými cíly. K posouzení úrovně schopností projevujících 

se při dosahování (nedosahování) se používá soustava schopností pro danou roli. Pak lze 

posoudit jakékoliv vzdělávání potřebné k rozvoji úrovně schopností. . [1] 

Specifikace vzdělávání (učení) 

Představuje již konkrétní představy toho, čemu musí držitel role rozumět a co musí být 

schopen dělat. Vymezuje, co by mělo být výsledkem vzdělávání (učení) a jakým způsobem 

toho dosáhne – metody vzdělávání (učení). 

2.4.3 Plánování a realizace programů osobního rozvoje 

Každý program vzdělávání a rozvoje je potřeba vytvářet individuálně a jeho podobu je 

třeba soustavně rozvíjet v případě, že se objeví nové potřeby vzdělávání, nebo když odezva 

na program signalizuje potřebu změn. Je potřeba zvážit cíle programu a vyjádřit je 

v podobě toho, jaké chování se následně od účastníků očekává na pracovišti. Při plánování 

vzdělávací akce by měl mít celý proces na paměti žádoucí cíle dané akce. . [1] 

Důležitý je význam učení se ze zkušeností a učení se od jiných lidí. Zejména potřebné jsou 

pak koncepce samostatného učení a plánování osobního rozvoje, proto je významné, 

aby podněcování těchto procesů bylo posilováno a podporováno nabídkou vedení a rad 

vzdělávajícím se osobám, zejména ze strany liniových manažerů, ale také ze strany 
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specialistů na vzdělávání a ze strany organizace, která musí zabezpečit existenci zařízení 

poskytujících učební materiály i existenci e-learningových programů. 

2.4.4 Formy vzdělávání  

Vzdělávání ve firmě může probíhat formou řízených nebo neřízených procesů, 

při kterých dochází k předávání a získávání nových informací a procvičování dovedností. 

Rozlišujeme šest základních forem vzdělávání: 

a) Řízené vzdělávání, při výkonu práce na pracovišti (tzv. neformální vzdělávání)  

Pod dohledem zpravidla interního školitele nebo zkušeného spolupracovníka 

se zaměstnanci učí zvládat nové poznatky a dovednosti při plnění běžných pracovních 

úkolů. 

      Zaměstnanci se mohou neformálně rozvíjet mnoha způsoby, mezi tyto způsoby se řadí: 

� Komunikace: změny znalostí mohou rozvinout lidi. Pravidelné věstníky, instruktáž 

týmu, schůze atd. pomohou rozvinout znalosti zaměstnanců. 

� Delegace: jde o činnost, která podporuje vývoj pracovníků, rozvíjí a prohlubuje 

jejich schopnosti. 

� Projektová práce nebo úkoly: předat někomu jasně definovaný projet, aby ho 

provedl, může být riskantní, ale při rozvoji se může vyplatit.  

� Modelování: pokud vedoucí pracovník ukáže pozitivní přístup k rozvoji své vlastní 

osoby a povzbudí rozvoj u klíčových zaměstnanců, bude tak podporovat některé 

pozitivní přístupy dalších zaměstnanců. . [12] 

b) Řízené vzdělávání mimo výkon práce na pracovišti (tzv. formální vzdělávání) 

Zaměstnanci se vzdělávají ve školících místnostech, výukových dílnách či v jiných 

prostorech firmy. Školitelé bývají jak interní, tak externí. 

c) Řízené vzdělávání mimo areál zaměstnavatele (tzv. institucionalizované 

vzdělávání)  

Zaměstnavatel zde vystupuje v roli spoluúčastníka na řízení vzdělávacího procesu, 

častěji však jen jako objednatel vzdělávacího programu. Jedná se o vzdělávání v rámci 

národního školského systému ( střední a vysoké školy), vzdělávání, které nejsou 

součástí národního školského systému ( oborové instituty, specializované  certifikační 

instituce, komerční vzdělávací instituce) a vzdělávání prostřednictvím stáží  

a  studijních cest. 
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d) Neřízené vzdělávání, při výkonu práce na pracovišti (tzv. informální vzdělávání) 

Člověk se učí permanentně během své práce. Vychází to z jeho pracovní způsobilosti  

a jednání přirozenou cestou, kdy se rozvíjí pouhým pozorováním práce jiných, 

vyhledáváním si informací potřebných pro plnění pracovních úkolů a vstupováním 

do pracovních vztahů.  

e) Neřízené vzdělávání, mimo výkon práce na pracovišti (tzv. interpersonální 

vzdělávání) 

Zaměstnanec přijímá informace i v rámci jiných procesů než při vzdělávacích 

aktivitách nebo při práci. Zařazujeme sem především aktivity patřící k neformální 

komunikaci, kdy člověka žene především zvídavost, přes organizační kulturu, která 

zprostředkovává a posiluje jednání, které je v souladu se sdílenými hodnotami 

organizace, až k formálnějším procesům, jakými jsou např. řízení pracovního výkonu, 

motivační programy nebo odměňování.  

f) Neřízené vzdělávání mimo areál zaměstnavatele (tzv. celoživotní sebevzdělávání) 

Vzdělávání je v dnešní době celoživotní výzvou a člověk, který se chce uplatnit na trhu 

práce, přebírá za svůj osobní rozvoj značný díl odpovědnosti. . [1] 

2.4.5  Metody vzdělávání 

Rozlišujeme metody vzdělávání na pracovišti, které kladou důraz na ovládnutí potřebných 

dovedností a osvojení si žádoucího pracovního jednání a bývají považovány za vhodnější 

pro vzdělávání méně kvalifikačně náročných profesí. Metody vzdělávání mimo pracoviště 

jsou tradičně zaměřeny na získání a používání odborných znalostí a jsou považovány 

za vhodnější pro vzdělávání vedoucích zaměstnanců na všech organizačních úrovních, 

specialistů a technických profesí.  

Při různých formách vzdělávání se uplatňují různé metody, jakými lze cílu vzdělávání 

dosáhnout. Níže jsou uvedeny metody řízeného vzdělávání. . [6] 

a) Metody vzdělávání na pracovišti 

Společným rysem těchto metod je možnost individuálního přístupu k zaměstnanci, 

respektující jeho osobnost a specifický přístup k osvojování si informací a dovedností. 

Důležitou roli zde hraje osobnost školitele, jeho ochota a schopnost učit, vysvětlovat, 

naslouchat a poskytovat zpětnou vazbu. Mezi tyto metody se zařazuje: 
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� Instruktáž při výkonu práce - školený se učí pozorováním a napodobováním 

zkušenějšího zaměstnance a postupně si osvojuje pracovní postupy při plnění svých 

vlastních pracovních úkolů. 

� Asistování – školený je přidělen ke zkušenému zaměstnanci, kterému pomáhá při 

plnění jeho pracovních úkolů  postupně se od něj učí pracovním postupům  

a pracovnímu jednání.  

� Rotace práce – střídání pracovních úkolů a to buď horizontální rotace, tj. střídání 

pracovních míst na stejné úrovni řízení, nebo vertikální rotaci práce, znamenající 

přemísťování zaměstnance na jiný stupeň řízení.  

� Couching, mentoring a counselling – metody, při kterých je zaměstnanec neustále 

pod dohledem školitele, dlouhodobě a soustavně si osvojuje schopnosti, znalosti  

a dovednosti. . [6] 

b) Metody vzdělávání mimo pracoviště 

Toto vzdělávání probíhá většinou ve větších skupinách. Průběh metod je podobný 

institucionálnímu vzdělávání a často se odehrává i v podobném prostředí (učebny, výukové 

dílny, školící areály apod.). Bývá zabezpečováno jak interními, tak externími školiteli. 

Patří zde tyto metody: 

� Přednáška – je zaměřena na zprostředkování faktických informací a teoretických 

znalostí. 

� Demonstrování – názorné, praktické vyučování, zprostředkovává znalosti  

a dovednosti ve výukových dílnách, na vývojových pracovištích nebo v jiných 

vhodných prostorech.  

� Workshop a případové studie – předkládají účastníkům vzdělávacího programu 

reálnou nebo smyšlenou problémovou situaci, která již proběhla nebo je aktuální  

a kterou musejí účastníci vyřešit ve stanoveném čase.  

� Simulace – vytváření modelové situace, která se blíží realitě, ale je zjednodušena 

na úroveň zvládnutelnou učícími se osobami.  

� Hraní rolí – metoda zaměřenýma procvičování praktických schopností člověka  

a emocionální prožívání nacvičovaných situací. 
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� Assessment centre – diagnosticko-výcvikový program. Účastník je konfrontován 

s reálnými simulacemi nebo případovými studiemi typických pracovních úkolů, 

které jsou mu náhodně předkládány v různých časových intervalech.  

� Outdoorr training – představuje vzdělávání pohybovými aktivitami. . [6] 

c) Metody vzdělávání na rozhraní mezi pracovištěm a mimo pracoviště 

� Pracovní porady – při této metodě dochází k výměně zkušeností, prezentaci 

různých názorů. Představuje rychlé zapojení nováčků do pracovního procesu. 

� Poradenství – metoda vhodná pro vedoucí zaměstnance, kteří jsou motivování 

k dalšímu vzdělávání a sebe rozvoji. 

� Action learning – učení se akcí, metoda vzdělávání a rozvoje zaměstnanců plně 

respektující filozofii učící se organizace. 

� Trainee programs, samostudium – programy odborné přípravy nadějných 

zaměstnanců. 

� Samostudium 

� E-learning – počítačové a on-line vzdělávání. Vzdělávací prostředí, tzv. virtuální 

školící místnosti, které je dostupné kdykoliv a odkudkoliv. [6] 
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3. Analytická část 

3.1 Metody a postupy práce 

Pro účely zpracování analytické části této diplomové práce bude využito několik metod 

a postupů. Výběr těchto metod je subjektivní s ohledem na stanovení základního cíle 

diplomové práce.  

Pro zjištění potřebných informací byl veden rozhovor se zaměstnanci firmy. Ti poskytli jak 

základní informace o firmě, tak informace potřebné k následné analýze současného stavu, 

zaměřené na vzdělávání ve firmě. Tyto informace se týkají nákladů na vzdělávání, cílů 

vzdělávání, okruhů vzdělávání atd.  

Dále byl k práci vytvořen dotazník pro zaměstnance firmy. Tento dotazník byl 

zformulován tak, aby podal informace o tom, jaká je úroveň vzdělání zaměstnanců 

vzhledem ke svému postavení, jak často se školí, v jakých oblastech, jak jsou spokojení se 

vzděláváním  

a co jsou ochotni pro zvýšení své kvalifikace udělat apod. Pro zpracování grafů a tabulek 

k dotazníku je použit program MS Excel. 

Dotazník by měl také poskytnout údaje k následné swot analýze a k závěrečným návrhům  

a doporučením.  

Dále bude pro analýzu výchozího stavu organizace využita již zmiňovaná swot analýza. 

SWOT je zkratka z anglického originálu: Strenghts - silné stránky, Weaknesses -slabé 

stránky, Opportunities příležitosti, Threats - hrozby.  

Při použití této metody se identifikují vnitřní silné a slabé stránky organizace (vnitřní 

faktory) a zjišťují příležitosti a ohrožení z vnějšího prostředí organizace (vnější faktory). 

Identifikované faktory jsou následně analyzovány a vyhodnoceny.  

Účelem swot analýzy je využití výsledků analýzy pro: identifikaci kritických oblastí, 

zformulování obecného (globálního) rozvojového cíle a specifických cílů, stanovení úkolů 

pro dosažení cílů. [20] 

Na základě těchto metod a postupů budou stanoveny návrhy a doporučení pro organizaci. 
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3.2 Charakteristika společnosti Siemens Elektromotory s. r. o. 

Siemens s. r. o. patří mezi přední světové dodavatele nízkonapěťových asynchronních 

elektromotorů. Hlavními zákazníky této společnosti jsou výrobci čerpadel, kompresorů  

a klimatizačních zařízení. 

V ČR působí Siemens Elektromotory s. r. o. od roku 1994. Má dva závody, které se 

nacházejí ve Frenštátě pod Radhoštěm a v Mohelnici. 

Jedna ze základních myšlenek vyjadřujících filozofii firmy Siemens zní: 

"Naše spolupráce se vyznačuje důvěrou, osobní integritou, vzájemným respektem  

a otevřenou vzájemnou komunikací." 

Historie společnosti SEM, s. r. o. 

Dne 8. 9. 1994 byla mezi Fondem národního majetku a Siemens AG podepsána smlouva  

o prodeji motorářských aktivit podniků MEZ. Závody v Drásově, Frenštátě p. R.  

a Mohelnici byly začleněny do společnosti Siemens Elektromotory s. r. o. Společnost 

Siemens Elektromotory, s. r. o. Příchod jedné z nejvýznamnějších světových firem 

znamenal významné finanční zajištění a především nové odbytové cesty, k jejichž otevření 

bylo však nutné výrazně zvýšit kvalitu výrobků a produktivitu. Prostředkem k tomu byla 

především důsledná orientace na rozhodující technologii a především výrobky.  

Společnost Siemens Elektromotory, s. r. o. vznikla 1. 10. 1994. Hlavním výrobním 

programem SEM s. r. o. jsou nízkonapěťové asynchronní elektromotory. Začleněním 

do divize A&D SD v Erlangenu se SEM s. r. o. stala jedním z článků největšího světového 

výrobce asynchronních elektromotorů. V souladu se strategií společnosti Siemens AG 

došlo od roku 1994 do současnosti ke změně v organizaci výroby v jednotlivých závodech, 

k prohloubení vzájemné spolupráce a provázanosti výroby. Současně s těmito kroky 

proběhla kompletní inovace motorů řady MEZ a vývoj společné řady motorů 1LA, 

přičemž je využíváno know-how a přednosti jednotlivých závodů. V souladu s těmito 

změnami se vyvíjely také požadavky na pracovníky, na jejich znalosti a dovednosti. 

Když hovoříme o firmě SEM s. r. o. je nutné zmínit tedy i historii původního podniku 

MEZ Frenštát p. R. Historickým mezníkem byl měsíc únor roku 1947, kdy byl vyroben 

ve frenštátském závodě národního podniku MEZ Olomouc první elektromotor typu  

E6b V2 – 088 s výrobním číslem: 5000 001. Závod MEZ vznikl z bývalého 

elektrooddělení n. p. Baťa, později závodu Zlín, začleněného do národního podniku 



  

- 30 - 

Moravských elektrotechnických závodů se sídlem v Olomouci. Ten byl zřízen vyhláškou 

ministerstva průmyslu dne 7. března 1946. Z původního jména podniku vznikla i zkratka 

MEZ. Vznik tohoto závodu je počátkem existence elektrotechnického průmyslu regionu  

a rozvoje Frenštátu p. R., který měl do této doby jen málo rozvinutý průmysl. Město 

se zajímalo o možnost získání strojírenské výroby a bylo připraveno poskytnout pro 

začátek výrobní prostory v původní tkalcovské firmě Petra Polacha a menší objekty 

Fissanu a část tkalcovny Kostelník, připravili byty pro zaměstnance a kanceláře 

v prostorách městské radnice. Nový závod nezačínal z ničeho. Byl vybaven zařízením  

a techniky ze Zlína. Nejcennějším kapitálem podniku byl kolektiv zkušených strojařů  

a elektromechaniků, kteří během několika let zapracovali stovky pracovníků z Frenštátu  

p. R. a jeho okolí. Podnik se tak stal základem vynikající tradice silnoproudé techniky  

a nové oblasti. 

Vraťme se ke vzniku nového závodu SEM s. r. o. Závod Frenštát p. R. prošel v prvních 

pěti letech od vzniku SEM s. r. o. rozsáhlými změnami. Firma provedla přesuny výroby 

mezi jednotlivými závody s cílem koncentrovat specifickou výrobu do daných stanovišť 

(Mohelnice, Drásov, Frenštát p. R.). Část elektronické výroby, a to elektronické 

komponenty pro Terex Tatru Škodu, se prodala místní firmě a část výroby, zejména 

personálu, přešla do nově vzniklého závodu Siemens VDO. Tento závod začal působit na 

plochách SEM s. r. o. s jeho podporou. Od počátku 90. let 20. století se firma významně 

podílí na transformaci české ekonomiky, zejména na modernizaci naší elektrotechniky  

a elektroniky. 

Základní údaje společnosti SEM, s. r. o. 

 Obchodní firma: Siemens Elektromotory s. r. o. 

 Sídlo společnosti:  

 Původním sídlem byla Praha, v roce 1995 přenesla společnost své sídlo do Mohelnice.  

 Následující adresa:  Siemens Elektromotory s. r. o. 

  Nádražní 25 

    Mohelnice 

 IČO: 60465123 

 Právní forma: Společnost s ručením omezeným 
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 Vlastník společnosti:  

V roce 2003 došlo ke změně vlastníka společnosti. Koncern Siemens AG, Berlín  

a Mnichov, SRN prodal svůj 100% podíl společnosti Siemens Beteiligungen Ausland 

GmbH, Mnichov, SRN. Siemens International Holding B.V, Haag, Nizozemské 

království 99,999975 % Siemens Beteiligungen Inland GmbH, Mnichov, Spolková 

republika. 

 Založení společnosti 

� Společnost SEM, s. r. o. byla založena sepsáním notářského zápisu ze dne  

12. 1. 1994. 

� Do obchodního rejstříku byla zapsána dne 9. 3. 1994 u obvodního soudu pro Prahu 

1., přičemž základní jmění činilo 100 tis. Kč. 

� Dne 1. 10. 1994 koupila tato společnost od Fondu národního majetku aktiva  

a závazky státních podniků MEZ Mohelnice, MEZ Frenštát, MEZ Drásov, 

související s výrobou elektrických strojů točivých. 

� V okamžiku koupě navýšila společnost jmění na 1 321 372 tis Kč. V průběhu roku 

1996 navýšila společnost jmění o dalších 448 450 tis. Kč. V obchodním rejstříku 

byla tato změna zapsána v roce 1997. 

� Z důvodu optimalizace poměru vlastních a cizích zdrojů došlo v roce 2003  

ke snížení základního kapitálu o 969 822 tis. Kč na hodnotu 800 000 tis. Kč. 

 Statutární orgán: 

� Jednatel: Ing. Jaromír Zapletal  

� Jednatel: Ing. Jiří Mohelník  

� Jednatel: Ing. Pavel Pěnička  

� Jednatel: Andreas Denninger, Německo 

 Předmět podnikání: 

� výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, 

� projektování elektrických zařízení, 

� slévání železných i neželezných obecných kovů, 

� výroba nástrojů, 

� zámečnictví, 

� zkoušení elektrických strojů, 
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� svářečské práce, 

� stavba strojů s mechanickým pohonem, 

� pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor s poskytováním jiných 

než základních služeb, 

� činnost organizačních a ekonomických poradců, 

� organizování kulturních a vzdělávacích akcí, 

� výroba a rozvod tepla, 

� rozvod elektřiny, 

� kovoobráběčctví, 

� montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení, 

� výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů, 

� leštění kovů s výjimkou broušení nožů, nůžek a jednoduchých nástrojů. 

 Organizační struktura SEM, s. r. o. 

� Společnost je rozdělena do výrobních závodů. Do 7.4.2001 to byly závody 

Mohelnice, Frenštát a Drásov. Od uvedeného data došlo k restrukturalizaci a nyní 

existují závody dva, Mohelnice a Frenštát. 

� Oba závody zabezpečují samostatně výrobní, obchodní i správní funkce. Výjimkou 

jsou definované společné činnosti: Řízení servisu motorů, Účetnictví a řízení rizik, 

Ochrana osobních údajů a správa dokumentace společnosti, Přímý prodej  

a marketing, Ceny a kalkulace, Kompetenční centrum SAP, Compliance, Nákup, 

Kontrola exportu a cla, Zpracování dodávek – odesílací logistika. Společnost je 

organizačně začleněna a řízena v rámci koncernu Siemens obchodní oblasti I DT 

LD (Industry, Drives Technologies, Long Drives). 

Organizační struktura Siemens Elektromotory s. r. o., příloha č. 1 

3.2.1 Současná situace v SEM, s. r. o., závod Frenštát p. R. 

Obchodní rok 2008/2009 byl již patnáctým rokem od založení společnosti v roce 1994. 

Na rozdíl od předchozích let, které byly charakterizovány růstem poptávky a s tím 

spojenými projekty ke zvýšení kapacit, se firma v uplynulém obchodním roce musela 

vyrovnat s výrazným poklesem poptávky, jejíž příčinou byla celosvětová hospodářská 

krize. 

Příjem nových zakázek klesl proti předchozímu roku o více než 50%. Příčinou uvedeného 

vývoje nebylo jen snížení poptávky na trhu vyplývající z hospodářské krize, ale i vysoké 
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stavy zásob u distributorů a vysoký stav zakázkové náplně na konci předchozího roku 

vyplývající z dlouhých dodacích lhůt. 

Pokles tržeb za výrobky a služby nebyl v důsledku vysokého stavu zakázek k 30. 9. 2008 

tak prudký jako příjem zakázek. Přesto měl výrazný dopad na snížení vytížení pracovišť, 

ale i do nutnosti redukovat počet zaměstnanců. Pozitivně se snížení kapacitního vytížení 

promítlo do zkrácení dodacích lhůt, které na konci obchodního roku byly plně v souladu 

s očekáváním trhu. 

K výraznému zlepšení došlo i v oblasti dodávkové schopnosti a věrnosti dodávek. Stejně 

jako v předchozích letech se společnost zaměřila na optimalizace vnitřních procesů s cílem 

zvýšení produktivity a zlepšování logistických výkonů. Program zaměřený na snižování 

nákladů byl stejně jako v minulosti významným faktorem ovlivňujícím pozitivně výsledek 

hospodaření společnosti. 

Nejvýznamnějšími projekty v obchodním roce 2008/2009 byl převod výroby motorů 

osových výšek 180 a 200 ze závodu Frenštát do závodu Mohelnice, realizace nové 

organizační struktury v závodě Mohelnice a dokončení přechodu na decentralizované 

zásobování teplem v závodě Mohelnice. Přesun výroby motorů mezi oběma závody byl 

spojen s vybudováním nových výrobních kapacit pro výrobu motorů středních osových 

výšek. Výše investic byla v návaznosti na hospodářskou krizi částečně redukována, 

přičemž byly zdroje směřovány prioritně do oblastí zajišťujících výrobní funkce závodů  

a do realizace již objednaných strojů a zařízení. 

Společnost má zaveden procesní systém managementu jakosti ISO 9001 a má certifikován 

systém environmentálního managementu dle mezinárodního standardu ISO 14001. Závod 

Frenštát získal v roce 2008 titul Bezpečný podnik, který je náročnější variantou ISO 

18 001. 

Tab. 3.2.1.1 Fyzický stav zaměstnanců v SEM, závod Frenštát p. R. od roku  

2007 - 2009 

Období Zaměstnanci Dělníci THP 

2007  1454  1206  248  

2008  1396  1132  264  

2009  1007  759  248  

Zdroj: Podklady SEM, závod Frenštát p. R., vlastní zpracování 
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Obr. 3.2.1.2 Vývoj zaměstnanců v SEM, závod Frenštát p. R. 

10
0713

96

14
54

0

500

1000

1500

2000

2007 2008 2009

Rok

P
oč

et
 

zaměstnanci

 

Zdroj: Podklady SEM, závod Frenštát p. R., vlastní zpracování 

Obr. 3.2.1.3 Vývoj dělníků a THP v SEM, závod Frenštát p. R. 
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Zdroj: Podklady SEM, závod Frenštát p. R., vlastní zpracování 

Tab. 3.2.1.4 Věková struktura zaměstnanců v SEM, závod Frenštát p. R. k 30.9.2009 

  THP Dělníci Celkem 

Věk počet % počet % počet % 

17 - 20 1 0,4 6 0,8 7 0,7 

21 - 25 12 4,8 77 9,9 89 8,7 

26 - 30 34 13,7 87 11,2 121 11,8 

31 - 35 41 16,5 128 16,5 169 16,5 

36 - 40 39 15,7 113 14,5 152 14,8 

41 - 45 29 11,7 102 13,1 131 12,8 

46 - 50 38 15,3 105 13,5 143 13,9 

51 - 55 31 12,5 88 11,3 119 11,6 

55 - 60 19 7,7 68 8,9 88 8,6 

61 - 65 4 1,6 3 0,4 7 0,7 

Celkem 248 100,0 778 100,0 1026 100,0 

Průměrný věk 41,41   42,1   40,73   

Zdroj: Podklady SEM, závod Frenštát p. R., vlastní zpracování 
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Obr. 3.2.1.5 Věková struktura THP a dělníků v SEM, závod Frenštát p. R. 

k 30.9.2009 
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Zdroj: Podklady SEM, závod Frenštát p. R., vlastní zpracování 

3.2.2 Personální útvar  

Od 1.5.2007 byl převeden personální útvar Siemens Elektromotory Frenštát pod Siemens 

s. r. o. Praha. Siemens Elektromotory s. r. o. Frenštát p. R. tedy nakupuje službu 

personálního útvaru tzv. tzv. HR Global Shared Services. Vedoucí tohoto útvaru řídí 

personalisty a vedoucí SSC HR (Shared services center HR), která vede mzdové účetní. 

Tyto mzdové účetní zajišťují činnosti nejen pro závod Frenštát, ale i pro ostatní závody 

Siemens (Divize A&D) např. Drásov, Mohelnice, Trutnov, Siemens s. r. o. Praha, které 

opět nakupují tuto činnost. 

Strategie personálního útvaru 

� Zabezpečit požadované pracovní síly na kvalifikace v oboru strojní a elektro 

se zaměřením v oblasti dělnických profesí, v oblasti THP (technických pracovníků) 

se zaměřením na požadované kvalifikace a projektový management. 

� V souvislosti se zabezpečením pracovních sil vycházet z reálné úrovně trhu práce  

v regionu Moravskoslezského kraje. 

� Účinně spolupracovat v oblasti zavádění měřitelných cílů pro jednotlivé útvary 

závodu – podpora týmové práce. 

� Zlepšování nabídky vzdělávacích aktivit s cílem zvyšování kvalifikace 

zaměstnanců pro naplnění strategie závodu. Zavedení nabídky zvyšování 

kvalifikace a plánování osobního rozvoje zaměstnanců prostřednictvím E-Portálu 

(1. fáze THP, 2. fáze dělníci). 
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� V oblasti benefitů zaměstnanců rozvíjet nabídku s cílem rozšíření možností pro 

zaměstnance z hlediska nabídky i bydliště. 

� Cílem útvaru je poskytování a zlepšování sdílených služeb v oblasti Personalistiky 

pro členy skupiny Siemens v regionu Moravskoslezského kraje. 

3.2.3 Personální rozvoj pracovníků 

Základní politika rozvoje zaměstnanců vyplývá ze společenské smlouvy.  

Ta zaměstnavatele zavazuje k těmto činnostem, spojených se vzděláváním: 

1. Zaměstnavatel zajišťuje pro své zaměstnance možnost odborného rozvoje, jestliže je 

to v souladu s jeho potřebami, a to následujícími opatřeními: 

a) zaškolením nebo zaučením, pokud vstupuje do zaměstnání nebo přechází na nové 

pracoviště bez požadované kvalifikace, 

b) školením nebo jinými formami vzdělávání v případě nutnosti prohloubení 

kvalifikace zaměstnance k výkonu sjednané práce, 

c) vytvořením podmínek (sjednaných v kvalifikační dohodě) pro další studium 

zaměstnance s cílem dosažení vyšší kvalifikace. 

2. Zaměstnavatel podporuje vyučení vybraných uchazečů z řad absolventů základních 

škol, formou smlouvy o půjčce pro získání kvalifikace v oborech souvisejících  

s činností zaměstnavatele, v rámci svých potřeb. 

3.2.4 Proces a formy vzdělávání ve firmě 

Proces vzdělávání 

První školení ve firmě probíhá hned při nástupu zaměstnance do práce. Ten musí projít 

nástupním školením v oblasti BOZP, (bezpečnost a ochrana zdraví při práci), Compliance  

(u koncernu Siemens znamená systém dodržování práva a zákonů a s tím spojených 

interních pravidel a směrnic jako základ obchodní činnosti), PO (požární ochrana), EMS 

(enviromentální management) a ŽP (životní prostředí). Tyto školení zajišťuje personální 

útvar. Dále tento útvar zajišťuje školení nebezpečných chemických látek a přípravků 

(NchlaP) vybraných zaměstnanců, školení o EMS a ŽP vybraných zaměstnanců a školení  

o jakosti dle ročního plánu a další školení dle zákonných předpisů a požadavků. 

Vedoucí jednotlivých útvarů organizují školení ostatních zaměstnanců pro oblast (NchlaP)  

a EMS, ŽP, dále zařizují seznámení s OŘA popisujících systém EMS a systém jakosti 
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v závodu. V případě nových zaměstnanců probíhá toto seznámení přímo na pracovišti 

do 3 pracovních dnů po nástupu na pracoviště.  

Za školení zaměstnanců o správné obsluze strojů a přístrojů zodpovídají přímí nadřízení 

těchto pracovníků. 

Odborná způsobilost k výkonu povolání probíhá na základě požadavků vedoucích 

jednotlivých útvarů. Ostatní odborné vzdělávání organizuje personální útvar s vedoucími 

jednotlivých útvarů, kteří vysílají průběžně své zaměstnance na školení ke zvýšení 

kvalifikace. 

Na jazykové kurzy se hlásí sami zaměstnanci. Za hlavní jazyk se považuje angličtina, jinak 

firma nabízí kurzy němčiny. Na tyto kurzy se hlásí ti, kteří jazyk potřebují ke svému 

pracovnímu výkonu. Mezi ně patří jak THP pracovníci, tak dělníci. Na tyto jazykové kurzy 

není povinná docházka.  

Formy vzdělávání 

Vzdělávání ve firmě můžeme rozdělit na vzdělávání povinné ze zákona, které školí 

většinou externí školitelé a dále vzdělávání, které si firma naplánuje sama, tyto jsou 

prováděny jak ze strany interních zaměstnanců tak externími agenturami.  

Podnik SEM sestavuje pro každý obchodní rok tzv. katalog vzdělávání. Tento katalog je 

k dispozici na firemním intranetu, kde si zaměstnanci podle svých potřeb vycházejících 

z jejich pracovního zařazení nebo po dohodě s nadřízeným, mají možnost navrhnout, 

kterého kurzu či školení se chtějí zúčastnit. Na základě požadavků jednotlivých 

zaměstnanců, nadřízených pracovníků a v rámci finančních možností, firma tyto kurzy 

zajistí. 

Tzv. E – portal (firemní intranet) mají k dispozici THP pracovníci. Ti zde mají v  nabídce: 

Řízení výkonu: 

� Popis pracovního místa 

� Pracovní cíle a bonusy 

� Hodnocení výkonu 

Vzdělávání a rozvoj 

� Přehled školení 

� Kontakt 
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Zástupci 

Dále v tomto E – portálu zaměstnanci THP mají možnost zaznamenat dovolenou, pracovní 

cesty, cestovní náklady, drobná vydání, atd. E – portál využívají vedoucí pracovníci, kteří 

zde mají přehled o svých podřízených zaměstnancích, např. v oblastí pracovních cest, 

plnění pracovních a bonusových cílů.  

Mimo jiné podnik jako řada jiných firem, využívá v oblasti vzdělávání podnik od dubna 

2009 projekt ,,Vzdělávejte se“. 

Některé formy vzdělávání, jak již bylo zmíněno, zajišťuje podnik nejen pomocí externích 

vzdělávacích agentur, kterých v současné době závod využívá 48, ale i pomocí svých 

interních školitelů z řad zaměstnanců. Výběr agentury probíhá na základě výběrového 

řízení. 

V katalogu vzdělávání jsou např. tyto oblasti:   

 Kurzy výpočetní technicky (základní) 

� Excel (pro začátečníky, mírně pokročilé, pokročilé) 

� Word (pro začátečníky, mírně pokročilé, pokročilé) 

� Outlook 

� PowerPoint 

 Školení k bezpečnosti práce 

� Řidiči referentských vozidel, multikár, PO (požární ochrana) 

� Tlakové lití 

� Tvářecí stroje 

� Nebezpečné chemické látky a přípravky  

� BOZP pro vedoucí zaměstnance 

� PO pro vedoucí zaměstnance 

 Jazykové kurzy 

� Němčina  

� Angličtina 
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 Systém řízení jakosti a EMS 

� Profesní školení dělníků ISO 9001 

� Auditor řízení jakosti 

� Auditor EMS 

� EMS – vybrané profese ISO 14001 

� Nebezpečné chemické látky a přípravky 

 Odborné semináře 

� Moderátoři KVP (vnitřní procesy firmy) 

� Prezentace 

� Finance pro nefinanční manažery I., II. 

� Projektové řízení 

� Řízení týmů 

� Konflikty a stres 

� Řízení času 

 Kurzy výpočetní techniky (speciální) 

� technické programy 

� ochrana dat 

� SAP (prostředí pro zpracování dat) 

� programování 

 Vyhrazená a nevyhrazená zařízení 

� řidiči motorových vozíků 

� řidiči motorových manipulačních vozíků atd. 

Projekt „Vzdělávejte se“ 

Princip a přínos projektu 

Tento projekt zaštiťuje MPSV v rámci programů Evropských sociálních fondů. Je určen 

zaměstnavatelům, kteří v rámci probíhající hospodářské krize nejsou přechodně schopni 

svým zaměstnancům přidělovat práci v plném rozsahu, a kteří zároveň mají zájem 
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těmto zaměstnancům v době jejich nucené nepřítomnosti na pracovišti prostřednictvím 

vzdělávacích aktivit rozšiřovat či prohlubovat kvalifikaci.  

V rámci tohoto projetu zaměstnavatelé získají finanční prostředky pro ty své zaměstnance, 

jimž byla zkrácená následkem zhoršení situace v podniku pracovní doba, a dále získají 

finanční prostředky na úplnou nebo částečnou úhradu mzdových nákladů nebo náhrad 

mezd těchto zaměstnanců po dobu jejich účasti na vzdělávání. 

Projekt „Vzdělávejte se“ v SEM, závod Frenštát p. R. 

Tento program probíhá v podniku od dubna 2009 a zúčastnilo se ho již necelých 

300 zaměstnanců v oblastech zaměřených na jazyky - konverzace v NJ a AJ, 

dále na počítačové programy MS Word a Excel a na procesy SPS (Siemens Production 

system). Dotace na tento program činili v loňském roce přibližně 700 000 Kč.  

Pro tento obchodní rok firma předpokládá vyšší míru zapojení zaměstnanců do tohoto 

projektu ať z důvodu nedostatku zakázkové náplně nebo rozvíjením dalších nových metod 

řízení podniku  - viz. SPS. Odhad čerpání dotací je 1 000 000 Kč.  

V rámci tohoto projektu se v SEM uskutečňují tyto programy: 

1. IT 

� MS Word 

� MS Excel 

� MS Outlook 

� MS PowerPoint 

� MS Access 

2. Měkké dovednosti 

� Komunikace 

� Konflikty a stres 

� Prezentační dovednosti 

� Efektivní mistr 

� Finance pro nefinanční managery 

� Asertivita 
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� Týmová práce 

� Telefonická komunikace 

� Řízení času  

� Techniky úspěšného vyjednávání 

3. Kvalita 

� 5S (část metody SPS) 

� ISO 

4. SPS: představuje ve firmě 4. etapový projekt, který má trvat do roku 2011. 

Zahrnuje zavádění různých metod do systému firmy např. Kanban, FMEA, 

Vizualizace, Poka Yoke atd.  

3.2.5 Statistiky vzdělávání SEM, závod Frenštát p. R.  

– Kvalifikační struktura zaměstnanců: představuje stupeň vzdělání zaměstnanců firmy 

viz. tab. 3.2.5.1. 

Tab. 3.2.5.1 Kvalifikační struktura zaměstnanců v SEM, závod Frenštát p. R. 

k 30.9.2009 

  THP Dělníci Zaměstnanci 

Stupeň   vzdělání počet % počet % počet % 

Základní vzdělání   0  0  121  10,3  121  8,5  

Vyučen                12  4,8  763  65,1  775  54,5  

Střední škola  bez maturity 2  0,8  43  3,7  45  3,2  

Střední škola  s maturitou 153  61,2  241  20,6  394  27,7  

Vysoká škola  83  33,2  4  0,3  87  6,1  

 Celkem 250  100  1172  100  1422  100  

Zdroj: Podklady SEM, závod Frenštát p. R., vlastní zpracování 
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Obr. 3.2.5.2  Kvalifikační struktura THP a dělníku v SEM, Frenštát p. R. k 30.9.2009 
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Zdroj: Podklady SEM, závod Frenštát p. R., vlastní zpracování 

– Srovnání cílů a plnění cílů procesu vzdělávání za období 2006 – 2009: tyto 

statistiky zahrnují cíle procesu vzdělávání, termínové plnění procesů vzdělávání  

a ukončení školení testem. Viz tabulky a obrázky níže.  

Tab. 3.2.5.3  Cíle procesu vzdělávání v SEM, závod Frenštát p. R. 

 Obchodní rok 06/07 07/08 08/09 

Plán akcí školení   539  621  412 

Plán účastníků školení 4383 5146 4085 

Skut. plnění do plán. termínu 4285 4991 3949 

Počet ukončení testem 3622 4414 3366 

Zdroj: Podklady SEM, závod Frenštát p. R., vlastní zpracování 

Průměrný plán akci školení za období 06 – 09 byl  524 školení, průměrný plán účastníků 

školení za toto období byl 4 538 zaměstnanců. Jeho skutečné plnění bylo 4 408, 

což představuje průměrné naplnění tohoto plánu na 97 %. Za období 06 -09 průměrně 

ukončilo školení testem 3 800 zaměstnanců. 

Obr. 3.2.5.4  Cíle procesů vzdělávání a jejich plnění 
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Zdroj: Podklady SEM, závod Frenštát p. R., vlastní zpracování 
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Tab. 3.2.5.5  Termínové plnění procesů školení  

Obchodní rok 06/07 07/08 08/09 

Cíl termínového plnění procesu školení v % 95 95 95 

% skut. plnění do plán. termínu 98 97 97 

Zdroj: Podklady SEM, závod Frenštát p. R., vlastní zpracování 

Firma má nastaven cíl termínového plnění procesu školení každý rok na 95%. Za období  

06 – 09 se jí dařilo plnit tento plán na 97 %, což je o 2 % více než nastavený cíl. 

Obr. 3.2.5.6  Termínové plnění procesů školení 
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Zdroj: Podklady SEM, závod Frenštát p. R., vlastní zpracování 

Tab. 3.2.5.7  % ukončení školení testem  

Obchodní rok 06/07 07/08 08/09 

Cíl ukončení školení testem v % 85 85 85 

% ukončeno testem - skut. 85 88 85 

Zdroj: Podklady SEM, závod Frenštát p. R., vlastní zpracování 

Cíl ukončení školení testem je pro každý obchodní rok 85 %. Opět tento cíl firma splnila, 

a to průměrně za poslední 3 obchodní období na 86 %, což je o 1 % více než byl plán. 
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Obr. 3.2.5.8  % ukončení školení testem 
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Zdroj: Podklady SEM, závod Frenštát p. R., vlastní zpracování 

– Náklady na vzdělávání 

Náklady na vzdělávání jsou tvořeny mzdami školících pracovníků, podklady ke 

školení, cestovné, náklady na stravování a ubytování účastníků školení, náklady na 

školící pomůcky, atd. Na financování nákladů na vzdělávání, jak již bylo zmíněno 

dříve, se podílí prostřednictvím programu „ Vzdělávejte se“ Evropský sociální fond. 

Tab. 3.2.5.9 Náklady na vzdělávání 

Obchodní 

rok 

Počet 

účastníků 

Náklady na 

vzdělávání v tis. Kč 

Průměrné 

náklady na 

osobu v Kč 

05/06 3 357 2 877 1167 

06/07 3 516 4 008   877 

07/08 4 576 3 929 1165 

08/09 2 898 4 054   715 

09/10 odhad 7 000       0 

Zdroj: Podklady SEM, závod Frenštát p. R., vlastní zpracování 
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Obr. 3.2.5.10  Vývoj nákladů v závislosti na počtu účastníků vzdělávání 
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Zdroj: Podklady SEM, závod Frenštát p. R., vlastní zpracování 

Obr. 3.2.5.11  Průměrné náklady na osobu 
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Zdroj: Podklady SEM, závod Frenštát p. R., vlastní zpracování 

3.3 Dotazník 

3.3.1 Úvod k dotazníku 

Dotazník byl aplikován ve firmě Siemens Elektromotory s. r. o., závod Frenštát p. R. Byl 

anonymní a obsahoval devatenáct otázek. Ve firmě bylo rozdáno 50 dotazníků a to tak, aby 

se mezi respondenty objevili muži i ženy, a aby se v jejich pracovním zařazení vyskytovali 

jak THP pracovníci tak dělníci. Respondenti měli na vyplnění dotazníků 1 pracovní týden. 

Návratnost dotazníků byla 94 % (47 z 50). 

Dotazník byl zaměřen na oblast vzdělávání ve firmě. Účelem bylo zjistit, zda jsou 

zaměstnanci spokojeni se školeními ve firmě, jak jej hodnotí. Dále, jestli jsou ochotní se 

nadále vzdělávat, a co jsou pro dosažení vyšší kvalifikace schopni podstoupit, obětovat,  

ať už se jedná o svůj volný čas nebo finanční prostředky. 

Vzor dotazníku příloha č. 2 
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3.3.2 Vyhodnocení dotazníků 

První čtyři otázky se vztahují na konkrétní údaje o respondentovi, pro zjištění pohlaví, 

věku, pracovní kategorie, která je v dotazníku rozdělena na THP a dělnickou, na nejvyšší 

dosažené vzdělání zaměstnanců a na počet odpracovaných let v podniku. 

Pohlaví: 

� Žena: 12 

� Muž: 35 

Obr. 3.3.2.1 Pohlaví v % 

25%

75% Žena

Muž
 

Zdroj: Dotazník, vlastní zpracování 

Věk: 

� 18 – 29:  10 

� 30 - 45:     22 

� 46 a více:  15 

Obr. 3.3.2.2 Věk v % 

21%

47%

32%

18 - 29

30 - 45

45 a více
 

Zdroj: Dotazník, vlastní zpracování 

Kategorie: 

� THP:  20 

� Dělnická:  27 
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Obr. 3.3.2.3 Kategorie v % 

43%

57% THP
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Zdroj: Dotazník, vlastní zpracování 

Nejvyšší dosažené vzdělání: 

� Základní:   0 

� Středoškolské: 19 

� Jsem vyučen: 24 

� VOŠ:     0 

� VŠ: 4 

Obr. 3.3.2.4 Nejvyšší dosažené vzdělání v % 
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Zdroj: Dotazník, vlastní zpracování 

V podniku pracujete: 

� 0 – 5 let:  9 

� 6 – 10 let: 11 

� 11 a více: 27 

Obr. 3.3.2.5 Počet odpracovaných let v % 

19%

58% 23%

0 - 5 let

6 - 10 let

11 a více
 

Zdroj: Dotazník, vlastní zpracování 
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Vyhodnocení otázky č. 1 

Vzhledem k tomu, že práce je zaměřena na rozvoj pracovníků, jejich vzdělávání, byla 

položena otázka, zda si zaměstnanci myslí, že jejich znalosti, schopnosti a dovednosti 

odpovídají jejich pracovní pozici. Otázka je vyhodnocena jak z pohledu celkového viz. 

obr. 3.3.2.6, tak zvlášť pro THP a dělníky (obr. 3.3.2.7). Dle výsledků lze hodnotit tyto 

odpovědi kladně, protože většina jak THP, tak dělníku se domnívá, že jejich schopnosti  

a dovednosti odpovídají jejich pracovní pozici. Což je velmi pozitivní pro firmu, protože 

má (pokud respondenti hodnotili zcela objektivně) správné lidi na správných místech. 

Obr. 3.3.2.6 Otázka č. 1, celkové zobrazení v % 
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Zdroj: Dotazník, vlastní zpracování 

Obr. 3.3.2.7 Otázka č. 1, zobrazení THP, dělníci 
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Zdroj: Dotazník, vlastní zpracování 

Vyhodnocení otázky č. 2 

Otázka č. 2 zjišťovala, zda se zaměstnanci v předešlém roce zúčastnili školení, kurzu  

či semináře. Kromě 1 dělníka jej absolvovali všichni zaměstnanci firmy, což je jak pro 

zaměstnance, tak pro firmu velmi dobře. Je zde patrné, že proces vzdělávání zaměstnanců 

není firmě lhostejný. 

Vyhodnocení otázky č. 3 

Tato otázka navazuje, jako další nadcházející, na otázku č. 2. Týká se zjištění, kolikrát 

se pracovníci zúčastnili školení, kurzu či semináře. Frekvence, délka školení je pro každou 
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pozici a kategorii individuální a jinak důležitá, proto je otázka opět vyhodnocena jak 

z pohledu celkového (obr. 3.3.2.8), tak i rozdělena na THP a dělníky (obr. 3.3.2.9). Jak tyto 

obr. ukazují, nejvíce zaměstnanci absolvovali školení 1-2x a to ve většině dělníci,  

3 – 4x  téměř rovnocenně obě pracovní kategorie, 5x a více THP. 

Obr. 3.3.2.8 Otázka č. 3, celkové zobrazení v % 
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Zdroj: Dotazník, vlastní zpracování 

Obr. 3.3.2.9 Otázka č. 3, zobrazení THP, dělníci 
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Zdroj: Dotazník, vlastní zpracování 

Vyhodnocení otázky č. 4 

Cílem této otázky bylo zjistit, v jakých oblastech se zaměstnanci ve firmě vzdělávají. Jak je 

vidět z obr. 3.3.2.10 nejvíce bylo navštěvováno školení BOZP, toto školení absolvovali 

více dělníci, než THP viz. obr. 3.3.2.11. Toto školení je pravidelné, proto se tedy výsledky 

daly očekávat. V podniku se také zavádí již zmiňovaný systém SPS, což se odráží na 

výsledcích dotazníkového šetření, které ukazuje, že dané školení je druhé 

nejnavštěvovanější a to jak THP, tak i dělníky. 
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Obr. 3.3.2.10 Otázka č. 4, celkové zobrazení 
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Zdroj: Dotazník, vlastní zpracování 

Obr. 3.3.2.11 Otázka č. 4, zobrazení THP, dělníci 
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Zdroj: Dotazník, vlastní zpracování 

Z otázky č.4 lze také vyhodnotit, kolika kurzů, školení se pracovníci v loňském roce 

účastnili průměrně. Viz tab. 3.3.2.12. 

Tab. 3.3.2.12 Průměrný počet navštívených kurzů na osobu 

Průměr absolvovaných školení 

Celkově  5 

THP  2 

Dělníci  2 

Zdroj: Dotazník, vlastní zpracování 

Vyhodnocení otázky č. 5 

Otázka č. 5 se zaměřuje na zjištění, jak byli zaměstnanci spokojeni s průběhem 

absolvovaných školení, kurzů či seminářů. Téměř 80 % zaměstnanců, jak je vidět  

z obr. 3.3.2.13, bylo spokojeno, zbytek částečně.  Toto zjištění svědčí o určité, dá se zde 

říci o vysoké úrovni absolvovaných akcí. 

 

1 Jazykový kurz 

2 BOZP 

3 Odborné semináře 

4 SPS 

5 Kurzy výpočetní techniky 

6 Systém řízení jakosti a EMS 

7 Vyhrazená a nevyhrazená zařízení 

8 Jiné 
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Obr. 3.3.2.13 Otázka č. 5, celkové zobrazení 
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Zdroj: Dotazník, vlastní zpracování 

Vyhodnocení otázky č. 6 

Mnoho školení absolvují zaměstnanci povinně, ať už je to dáno zákonnými předpisy 

nebo firemními procesy, požadavky. Proto zde byla na mysli otázka, zda bylo školení, jenž 

zaměstnanci firmy absolvovali, pro ně přínosem. Vzhledem k výsledkům, které se liší od 

THP a dělníků, je otázka opět vyhodnocena z pohledu celkového (obr. 3.3.2.14)  

a porovnání THP a dělníků (obr. 3.3.2.15). 

Obr. 3.3.2.14 Otázka č. 6, celkové zobrazení 
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Zdroj: Dotazník, vlastní zpracování 

Obr. 3.3.2.15  Otázka č. 6, zobrazení THP, dělníci 

0

5

10

15

20

Ano Ne Částečně

Odpověď

P
oč

et
 o

so
b

THP

Dělníci

 

Zdroj: Dotazník, vlastní zpracování 

Vyhodnocení otázky č. 7 

V otázce č.5 odpovídali zaměstnanci na celkovou spokojenost se školením. Otázka č.7 je 

zaměřena na konkrétnější zjištění, a to na ohodnocení zaměstnanci kvality využitelnosti 



  

- 52 - 

znalostí, obsahu semináře, organizace školení, podkladů k semináři a úroveň 

přednášejícího. Jak je vidět z obr. 3.3.2.16, zaměstnanci hodnotili tyto body průměrně.  

U podkladů k semináři se vyskytlo 6 nezodpovězených otázek u kategorie  dělníci. 

Z tohoto lze odvodit, že dělníci na toto neodpověděli z důvodu scházejících podkladů na 

školení. 

Obr. 3.3.2.16  Otázka č. 7, hodnocení školení 
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Zdroj: Dotazník, vlastní zpracování 

Vyhodnocení otázky č. 8 

Tato otázka, stejně jako následující, je směřována ke zjištění, co jsou zaměstnanci ochotni 

udělat pro svůj osobní rozvoj, který je důležitý jak pro ně samotné, tak i pro firmu, která 

tímto získává na cennějším pracovním kapitálu.  

Otázka č. 8 tedy zkoumá, zda jsou zaměstnanci ochotni se vzdělávat i mimo pracovní 

dobu. Opět se zde odpovědi liší v závislosti na tom, zda se jedná o THP nebo dělníky, 

proto zobrazení celkové obr. 3.3.2.17  a porovnání THP, dělník obr. 3.3.2.18. 

Obr. 3.3.2.17  Otázka č. 8, celkové zobrazení 
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Zdroj: Dotazník, vlastní zpracování 
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Obr. 3.3.2.18  Otázka č. 8, zobrazení THP, dělníci 
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Zdroj: Dotazník, vlastní zpracování 

Vyhodnocení otázky č. 9 

Otázka č. 9 se týká spoluúčasti zaměstnanců na úhradě nákladů spojených se školením, 

kurzy či seminářů, zda jsou ochotni se na nich zaměstnanci finančně podílet. Myslím si, že 

je to jedna z možností, jak ušetřit firmě v době světové hospodářské krize určité finanční 

prostředky a při tom dále pokračovat v procesu vzdělávání zaměstnanců tak, aby firma 

obstála v konkurenci ostatních firem. Pro zaměstnance by to mohlo znamenat vyšší 

motivaci ke splnění  účasti na kurzech či školení. Výsledky otázky viz. obr. 3.3.2.19. 

Obr. 3.3.2.19  Otázka č. 9, celkové zobrazení 
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Zdroj: Dotazník, vlastní zpracování 

Vyhodnocení otázky č. 10 

Zde byla položena otázka, jestli zaměstnanci sledují jaké kurzy, školení nebo semináře 

ve firmě probíhají. Větší polovina odpověděla, že ano, zbytek spíše dělníků - ne. 

Níže obr. 3.3.2.20. 
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Obr. 3.3.2.20  Otázka č. 10, celkové zobrazení 
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Zdroj: Dotazník, vlastní zpracování 

Vyhodnocení otázky č. 11 

Tato otázka je orientována na zjištění, zda se pracovníci firmy zajímají o to, jaké kurzy, 

školení či semináře připravuje podniku do budoucna. Zde skoro všichni THP odpověděli, 

že ano.  

Obr. 3.3.2.21  Otázka č. 11, celkové zobrazení 
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Zdroj: Dotazník, vlastní zpracování 

Obr. 3.3.2.22  Otázka č. 11, zobrazení THP, dělníci 
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Zdroj: Dotazník, vlastní zpracování 

Vyhodnocení otázky č. 12 

Ve firmě mají zaměstnanci možnost si v podnikovém informačním systému zadat jakého 

školení apod. by se chtěli zúčastnit, proto tato otázka byla zaměřena na to, zda tuto 

možnost zaměstnanci využívají. Z celkového počtu dotazovaných (obr.3.3.2.22) využívá 
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tuto možnost 20 lidí a to především THP. Je to dáno tím, že THP mají větší přístup 

k počítači a taky tím, že školení dělníků se řeší na základě diskuze s jeho nadřízeným.  

Obr. 3.3.2.23  Otázka č. 12, celkové zobrazení 
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Zdroj: Dotazník, vlastní zpracování 

Obr. 3.3.2.24  Otázka č. 12, zobrazení THP, dělníci 
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Zdroj: Dotazník, vlastní zpracování 

Vyhodnocení otázky č. 13 

Pro některé osoby a jejich rozvoj je důležité, jakou formou se vzdělávají a rozvíjí své 

schopnosti a dovednosti. Pro někoho je snadnější přijmout informace cestou přímého 

osobního kontaktu se školitelem, pro jiné je snadnější vstřebávat informace ve skupině. 

Proto byla tato otázka zaměřená na zjištění, jaký druh osobního rozvoje zaměstnanci 

preferují. Většina zaměstnanců firmy preferuje školení skupiny (obr.3.3.2.25). 

Obr. 3.3.2.25  Otázka č. 13, celkové zobrazení 

2%
73%

4%

21%

neformální školení jeden - na - jednoho

školení skupiny nezodpovězeno
 

Zdroj: Dotazník, vlastní zpracování 
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Vyhodnocení otázky č. 14 

Jak je pro někoho důležitá určitá forma vzdělávání, tak pro jiného je důležité prostředí, ve 

kterém se školí. Z tohoto důvodu je namístě otázka, zda je pro zaměstnance prostředí 

školení důležité. Jak je vidět z obr.3.3.2.26,  pro tři čtvrtiny z nich to důležité je.  

Obr. 3.3.2.26  Otázka č. 14, celkové zobrazení 
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Zdroj: Dotazník, vlastní zpracování 

Vyhodnocení otázky č. 15 

Tato otázka navazuje na předchozí a je zaměřena na zjištění, zda zaměstnanci 

upřednostňují vzdělávání se v prostředí ve firmě nebo mimo firmu. V těchto odpovědích je 

vidět různý pohled na věc u kategorií zaměstnanců. THP preferují prostředí mimo firmu 

a dělníci preferují raději ve firmě, prostředí mimo firmu nevyhledávají. Jednou z možností 

je zvyklost různých skupin. 

Obr. 3.3.2.27  Otázka č. 15, celkové zobrazení 
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Zdroj: Dotazník, vlastní zpracování 

Obr. 3.3.2.28  Otázka č. 15, zobrazení THP dělník 
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Zdroj: Dotazník, vlastní zpracování 
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Vyhodnocení otázky č. 16 

16. otázka se zajímá o to, zda by zaměstnanci přijali školení mimo firmu i více než na 

jeden den, při různých možnostech financování tohoto školení. Jak je vidět z obr.3.3.2.29,  

polovina je ochotna se účastnit, pokud by školení uhradil podnik, čtvrtina by se podílela 

finančně na ubytování a zbytek, který představují dělníci, nemá o školení mimo objekt 

zájem. 

Obr. 2.3.2.29  Otázka č. 16, celkové zobrazení 
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Zdroj: Dotazník, vlastní zpracování 

Vyhodnocení otázky č. 17 

Jedna ze dvou otevřených otázek, kde měli zaměstnanci možnost napsat, jaké oblasti 

vzdělávání jim ve firmě scházejí. Této možnosti vyjádřit se zaměstnanci téměř nevyužili  

a nebo se vyjádřili v otázce č. 19. 

Odpovědi zaměstnanců:  

� odborné, technické semináře, 

� asertivita, 

� jak využít své schopnosti na 100%, 

� firemní management, 

� psychika, zvládání stresu, zátěžových situací, sebeovládání. 

Vyhodnocení otázky č. 18 

18. otázka zjišťuje, zda by zaměstnanci chtěli ve firmě něco zlepšit. Výsledky  

viz. obr. 3.3.2.30. 
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Obr. 3.3.2.30  Otázka č. 18, celkové zobrazení 
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Zdroj: Dotazník, vlastní zpracování 

Vyhodnocení otázky č. 19 

Poslední otevřená otázka tohoto dotazníku navazuje na předchozí 18. Zjišťuje, co by 

zaměstnanci ve firmě chtěli zlepšit.  

Odpovědi zaměstnanců: 

� Umožnit zaučení i na jiných strojích, 

� umožnit výuku jazyků i pro dělníky, 

� zlepšit organizaci práce, spolupráci od shora dolů, 

� určit si priority ve vzdělávání, 

� mezilidské vztahy – vztah nadřízený x podřízený, 

� zohlednit potřeby vzdělávání jednotlivých odborných útvarů, např. jazykové kurzy 

se zaměřením na techniku, ekonomiku, logistiku apod., 

� zpětná vazba na školení, přenesení znalostí proškolené osoby na ostatní pracovníky. 

3.4 Swot analýza vzdělávání ve firmě 

Jak již bylo uvedeno v části metody a postupy práce, je swot analýza prostředkem pro 

analýzu situace firmy a využívá se za účelem zjištění silných a slabých stránek firmy a pro 

určení příležitostí a ohrožení.  

Na základě provedené analýzy a dotazníkového šetření jsou uvedeny tyto silné a slabé 

stránky vzdělávání: 

Silné stránky (S) 

S1 Kvalifikovaní zaměstnanci  
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S2 Plnění stanovených cílů v procesu vzdělávání - firmě se daří plnit stanovené cíle 

téměř na 100 %.  

S3 Dostatečné množství školení, kurzů – podnik se oblasti vzdělávání věnuje velmi. 

Nabízí svým zaměstnancům širokou paletu kurzů a školení.  

S4 Vysoká úroveň školení, kurzů  

Slabé stránky (W) 

W1 Nedostatek vlastních školících pracovníků při zavádění SPS – firma pro některé 

školení musí využívat externí pracovníky. Jedná se hlavně o jazykové kurzy  

a školení SPS.  

W2 Nedostatek kurzů zaměřených na zvládání stresových, zátěžových situací. 

V rámci dotazníkové šetření, zaměstnancům tyto kurzy scházejí. V dnešní době krize 

jsou tyto kurzy velmi důležité, neboť většina pracovníků je v neustálém stresu  

a pracovním napětí.  

W3 Nedostatečná zpětná vazba na školeních – z dotazníkového šetření vyplynulo, 

že zaměstnanci nejsou zcela spokojeni se zpětnou vazbou na školeních v podniku.  

W4 Vyšší náklady na externí školitele -  podnik zatím využívá velké množství 

externích školitelů, kteří znamenají vyšší náklady, než kdyby podnik měl školitele 

z vlastních řad.  

Dále z analýzy vyplývají příležitosti a ohrožení: 

Příležitosti (O) 

O1 Zvýšení kvalifikace zaměstnanců – tím, že bude pokračovat v neustálém 

vzdělávání zaměstnanců. 

O2 Zvýšení konkurenčních výhod – mezi něž patří kvalifikace, schopnosti  

a dovednosti zaměstnanců. 

O3 Zlepšování jakosti výrobků a služeb – s růstem zvyšování kvalifikace, znalostí 

a schopností roste i jakost výrobků a služeb. 

O4 Zvýšení počtu objednávek – tato příležitost vychází taktéž z předchozí.  

Se zvyšováním kvality výrobků a služeb, můžou firmě přijít i noví zákazníci. 
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Ohrožení (T) 

T1 Odchod kvalifikovaných zaměstnanců – znamená pro podnik vysokou ztrátu. 

Při odchodu zaměstnance odchází firmě již investované prostředky v podobě 

investice do jeho vzdělávání. Vyšší prostředky však potom firma musí vložit  

do nového zaměstnance a jeho vzdělávání. 

T2 Nedostatek finančních prostředků na vzdělávání – v důsledku ekonomické recese 

pořád hrozí, že na vzdělávání prostředky nebudou.  

T3 Neochota zaměstnanců přijmout změny ve firmě, vzdělávat se. Každá změna 

ve firmě může vyvolat různé reakce zaměstnanců, ty můžou být buď pozitivní, 

neutrální nebo negativní. Zaměstnavatel tedy musí dělat vše proto, aby změna byla 

přijata pozitivně.  

T4 Nutnost propouštění – opět v důsledku ekonomické recese. Firma nemusí přijmout 

dostatek objednávek, tudíž se může stát, že zaměstnanci nebudou mít co na práci.  

Tyto zjištěné údaje jsou dále zaznamenány do tabulky silných a slabých stránek firmy, 

příležitostí a ohrožení. Následně jsou jednotlivé body subjektivně ohodnoceny stupnicí  

1 - 5, kdy se 1 přikládá váha nejnižší, 5 je pro tyto účely váhou nejvyšší. Pro hodnocení 

silných a slabých stránek se používají kladné hodnoty ohodnocení, pro slabé stránky  

a ohrožení záporné hodnoty tohoto hodnocení. Tabulka swot analýzy viz. níže.  
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Obr. 2.4.1 Swot analýza 

      Zdroj: Vlastní zpracování    

Z výsledků analýzy lze konstatovat, že nejsilnější stránkou podniku je plnění stanovených 

cílů vzdělávání. Za nejslabší článek podniku můžeme považovat nedostatek kurzů na 

zvládání stresu a vyšší náklady na externí školitele. 

Největší příležitostí pro podnik je zvyšování kvalifikace zaměstnanců. Od této příležitosti 

se odvíjí i ty další. Naopak největším ohrožením pro podnik může být to, že ji zaměstnanci, 

do kterých firma investuje nemalé prostředky na jejich rozvoj, opustí.  

 

 

Faktor Silné stránky (S) Ohodnocení Faktor Slabé stránky (W) Ohodnocení 

S1 Kvalifikovaní zaměstnanci 4 W1 
Nedostatek vlastních 

školících pracovníků… 
- 3 

S2 
Plnění stanovených cílů 

v procesu vzdělávání 
5 W2 

Nedostatek kurzů na 

zvládání stresu… 
- 4  

S3 
Dostatečné množství školení, 

kurzů 
4 W3 

Nedostatečná zpětná 

vazba na školeních 
- 3 

S4 Vysoká úroveň školení kurzů  4 W4 
Vysoké náklady na 

externí školitele 
- 4 

Faktor Příležitosti (O) Ohodnocení Faktor Ohrožení (T) Ohodnocení 

O1 
Zvýšení kvalifikace 

zaměstnanců 
5 T1 

Odchod kvalifikovaných 

zaměstnanců  
- 4 

O2 
Zvýšení 

konkurenceschopnosti 
4 T2 

Nedostatek finančních 

prostředků na vzdělávání  
- 3  

O3 
Zlepšení jakosti výrobků a 

služeb 
4 T3 

Neochota zaměstnanců 

přijmout změny… 
- 2 

O4 Zvýšení počtu objednávek  4 T4 Nutnost propouštění - 3 
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4. Návrhy a doporučení 

Jak již bylo několikrát zmíněno, největším kapitálem firmy jsou její zaměstnanci. Ti 

představují hybnou sílu celého podniku a jeho konkurenceschopný potenciál. Na základě 

analýzy podniku, a dalších metod, mohu konstatovat, že firma Siemens s. r. o., závod  

Frenštát p. R. si toto plně uvědomuje.  

Firmě se daří naplňovat její zvolenou personální strategii. Své stanovené cíle v procesu 

vzdělávání plní na 100 %. Nabízí celou řadu kurzů a školení, s kterými jsou zaměstnanci 

spokojeni a jsou ochotni se vzdělávat a zvyšovat si tím svou kvalifikaci.  

Firma je také jedna z těch, která využívá tzv. E – portál. Tento E – portál je pro firmu 

jednou z možností rychlé elektronické komunikace mezi zaměstnanci a jejich nadřízenými, 

a také dává možnost urychlení personální práce každého vedoucího zaměstnance. Využívá 

se ale jen pro THP pracovníky. Proto se domnívám, že by firma mohla umožnit přístup 

k této aplikaci pro všechny své zaměstnance minimálně v takovém rozsahu, v jakém je 

nabízí THP pracovníkům. Dále bych doporučila, aby firma rozšířila přístupy i do oblasti 

Vzdělávání a rozvoj, kde zaměstnanci vidí, které školení a kurzy firma nabízí. 

Prostřednictvím tohoto portálu by jejich nadřízení prováděli hodnocení  zaměstnanců 

přímo v tomto programu a měli by přístup také k široké nabídce školení. Samozřejmostí  

E –portálu by byl také popis jejich pracovního místa, tzv. jobprofile. 

Další mé doporučení se týká oblasti jazykových kurzů. Firma tyto kurzy zaměstnancům 

plně hradí. Bohužel podnik od svých zaměstnanců již nepožaduje, aby tyto kurzy 

navštěvovaly alespoň v určité minimální docházce. Proto se stává, že jsou někteří 

zaměstnanci neustálými začátečníky. Pro zefektivnění jejich rozvoje bych doporučila, aby 

jejich docházka v kurzech byla evidována, nejlépe lektory těchto kurzů, něco jako třídní 

kniha. Pro zařazení do kurzu v příštím obchodním roce by docházka měla být více než  

50 %. Dalším východiskem pro zařazení na další kurz by mělo být hodnocení zaměstnance 

na základě splněných testů na konci školního roku. Pokud by zaměstnanec splnil testy na 

určitou zadanou úroveň, např. minimálně na 70 %, pokračoval by v kurzu i v dalším 

obchodním roce. Pro větší motivaci návštěvnosti těchto kurzů shledávám za vhodné , aby 

zaměstnancům hodiny strávené na kurzech byly započítávány do pracovní doby.  

Posledním návrhem na základě dotazníkového šetření je, aby firma rozšířila nabídku kurzů 

týkající se zvládání stresu, krizových situací apod.  



  

- 63 - 

5. Závěr 

V dnešní vysoce konkurenční době roste význam celoživotního vzdělávání. Podnikové 

vzdělávání je jeho součástí a mělo by být také další motivací pro zaměstnance. Ti by měli 

brát vzdělávání jako každodenní součást života a sami se snažit o to, aby se jejich 

kvalifikace neustále zvyšovala.  

Pro vyspělou firemní kulturu je základem věnování pozornosti svým personálním 

strategiím a rozvoji lidských zdrojů. Investice do lidských zdrojů a jejich vzdělávání vede  

ke zvyšování konkurenceschopnosti firem, která je v současnosti velmi vysoká.  

Cílem této diplomové práce byla analýza strategii rozvoje zaměstnanců se zaměřením 

na vzdělávání ve firmě. Pomocí dotazníkového šetření a swot analýzy zhodnotit systém 

podnikového vzdělávání a na základě těchto metod popřípadě navrhnout řešení na zlepšení.  

První kapitola této práce byla věnována teoretickým východiskům, základním pojmům 

týkajících se strategie, personální strategie, rozvoji lidských zdrojů, vzdělávání atd. 

Druhá kapitola obsahuje několik částí. Jedna z částí popisuje společnost, analýzu 

podnikového vzdělávání. Součástí této kapitoly bylo dotazníkové šetření zaměřené  

na zjištění, zda si zaměstnanci myslím, že mají dostatečnou kvalifikaci pro svoji pracovní 

pozici, jak často se školí, zda jsou spokojeni se školením, podnikovým vzděláváním a zda 

jsou ochotni vzdělávat se mimo pracovní dobu atd. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že 

firma má kvalifikované zaměstnance, kteří jsou dostatečně proškolování. Zaměstnanci jsou 

poměrně spokojeni se současným systémem vzdělávání a ochotni se dále vzdělávat. 

Další částí této kapitoly bylo provedení swot analýzy. Ta byla zaměřena na silné a slabé 

stránky podnikového vzdělávání, příležitosti a ohrožení. Z této analýzy vyplynulo, 

že nejsilnější stránkou podniku jsou kvalifikovaní zaměstnanci. Slabou stránkou podniku 

jsou vyšší náklady na externí školitele. Za příležitost pro podnik je považováno další  

a neustálé zvyšování kvalifikace zaměstnanců. V současné době ekonomické krize  

a omezování finančních zdrojů je potřeba neopomíjet investovat do zvyšování kvalifikace 

lidského potenciálu a tím i do lepší konkurenceschopnosti závodu. Ohrožením je případná 

ztráta kvalifikovaných zaměstnanců, neboť investice do nových zaměstnanců jsou vyšší 

než do zaměstnanců stávajících. 

Třetí kapitola zahrnuje návrhy a doporučení, které byly určeny na základě předchozí 

kapitoly. Těmito návrhy jsou rozšíření elektronické aplikace, tzv. E – portálu pro kategorii 
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zaměstnanců dělníci, minimální výše stanovení docházky do jazykových kurzů, ukončení 

jazykových kurzů testem na konci školního roku a započítání účasti na kurzu do pracovní 

doby. Dalším návrhem, který vzešel ze swot analýzy, je rozšířit nabídku o kurzy  

s tématikou zvládání stresu.  
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SEZNAM ZKRATEK 

aj. a jiné 

AJ anglický jazyk 

atd. a tak dále 

BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

č. číslo 

EMS  Enviromentální systém  

GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung (společnost s ručením omezeným) 

HR Human Resources (lidské zdroje) 

IT informační technologie 

Kč Koruna česká 

KS Kolektivní smlouva 

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MS Microsoft  

např. například 

NJ německý jazyk 

Obr. obrázek 

OŘA organizační řád 

plán plánovaného.  

p.R. pod Radhoštěm 

SAP prostředí pro zpracování dat 

SEM s. r. o. Siemens Elektromotory společnost s ručením omezeným 

Skut. skutečné 

Spol.  společnost 

SPS Siemens Production Systém 

Tab. tabulka 



  

 

THP Technicko-hospodářský pracovník 

Tis.  tisíc 

tj. to je 

tzv.  tak zvaně 

viz. videre licet 

VOŠ Vyšší odborná škola 

VŠ Vysoká škola 
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