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1. ÚVOD 

Sou� asné 21. století p�ináší stále rychlejší rozvoj civilizace. S globalizací trhu se 

objevují � ast� jší zm� ny, které probíhají v celé ekonomice a p� sobí i v oblasti vzd� lávání 

a rozvoje zam� stnanc� . Stále � ast� ji se objevují nové poznatky a vyvíjejí se nové 

technologie, m� ní se podnikatelské prost�edí a organizace na to musí um� t rychle reagovat 

tak, aby získaly konkuren� ní výhodu. Prom�
 ují se také lidské pot�eby, a tím se m� ní i trh 

zbo�í a slu�eb. Zákazníci se více orientují na kvalitu výrobk�  a slu�eb. Toto všechno 

s sebou nese �adu po�adavk�  na znalosti a dovednosti zam� stnanc� , kte�í jsou hybnou silou 

organizací. Lidé v sob�  mají velký potenciál rozvoje, a proto o n�  organizace musí pe� ovat 

a starat se o jejich další vzd� lávání a rozvoj. Ovšem i sami pracovníci musí vyvíjet vlastní 

iniciativu v tomto sm� ru a musí své znalosti a dovednosti neustále prohlubovat 

a rozši�ovat. 

V posledních letech se klade d� raz na kvalitu poskytovaných slu�eb. Zákazníci 

mají � ím dál v� tší po�adavky, a proto je nutné investovat do vzd� lávání a rozvoje 

zam� stnanc� , aby kvalita t� chto slu�eb byla na nejvyšší úrovni a zákazníci byli spokojení. 

To platí i u poskytovaných slu�eb v oblasti zimních sport� , která je velmi náro� ná 

na udr�ení vysoké kvality a také vzd� lávání a rozvoje zam� stnanc�  ly�a �ských škol. 

Jeliko� u� n� kolik zimních sezón pracuji v tomto oboru a ly�ování je mn�  velmi blízké, 

zvolila jsem si téma své diplomové práce „Mo�nosti vzd� lávání a rozvoje zam� stnanc�  

ly�a �ské školy“. 

Cílem této práce bude analyzovat systém vzd� lávání a rozvoje zam� stnanc�  

v ly�a �ské škole Suvretta Snowsports School St. Moritz-Champfèr p� sobící v jednom 

z nejznám� jších ly�a�ských st�edisek ve Švýcarsku ve Svatém Mo�ici. A poté navrhnout 

další mo�nosti vzd� lávání a rozvoje zam� stnanc� . V první � ásti vymezím teoretická 

východiska, která jsou d� le�itá k pochopení problematiky a v další aplika� ní � ásti se 

soust�edím na hlavní podstatu této práce. V této � ásti se budu sna�it vyu�ít informace 

z p�edešlých kapitol, tak aby všechny poznatky p� isp� ly ke stanovenému cíli. 

Doufám, �e tato práce p�isp� je nejen k rozší�ení mých v� domostí v dané oblasti, 

ale napom� �e i ly�a �ské škole Suvretta Snowsports School St. Moritz-Champfèr k tomu, 

aby znalosti a dovednosti jejích zam� stnanc�  byly celistvé a na vysoké úrovni, tak aby 

ly�a �ská škola získala konkuren� ní výhodu a stala se opravdovým lídrem v celém regionu 

Oberengandin. 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA VZD � LÁVÁNÍ A ROZVOJE 

ZAM � STNANC�  

V následující kapitole bych cht� la vymezit n� kolik pojm� , které se objevují 

v oblasti vzd� lávání a rozvoje zam� stnanc� . Zmíním definice, které mi p�ipadají 

nejvýsti�n� jší, a které jsou zárove
  d� le�ité pro druhou � ást této práce. 

2.1. � ízení lidských zdroj�  

Na za� átek bych uvedla n� kolik pojm�  z teorie �ízení lidských zdroj� . Armstrong 

vymezuje �ízení lidských zdroj�  jako „strategický a logicky promyšlený p�ístup k �ízení 

toho nejcenn� jšího, co organizace mají – lidí, kte�í v organizaci pracují, a kte�í 

individuáln�  i kolektivn�  p�ispívají k dosa�ení cíl�  organizace“. [1, s. 27] 

Lidský potenciál je „zp� sobilost � lov� ka produkovat výrobky a slu�by a rovn� � 

p�etvá�et sebe sama“. [12, s. 21] Základnou lidského potenciálu je lidský kapitál. 

Lidský kapitál  je sou� ástí intelektuálního kapitálu. „Znamená zásobu vrozených 

a v pr� b� hu �ivota jedince získaných znalostí, schopností, dovedností, talentu a invence. 

Lidský kapitál je mo�né pova�ovat za vícemén�  dynamickou veli� inu.“ [12, s. 20] podle 

Armstronga lze lidský kapitál pova�ovat za „prvo�adé bohatství organizace a podniky, aby 

zajistili své p�e�ití a r� st, musejí do tohoto bohatství investovat“. [1, s. 27] 

Pokud organizace investují do lidského kapitálu p�ináší jim to interní a externí 

efekty. Interní efekty vznikají, kdy� uvedené investice p�ispívají ke zvyšování odborných 

a profesionálních schopností lidí, a zajiš� ují tak r� st produktivity zam� stnanc� . Kdy� se 

zvyšováním schopností, dovedností a v� domostí zvyšuje rovn� � produktivita jiných 

zam� stnanc�  a podnik�  a efektivita ekonomiky jako celku, dochází k externím efekt� m 

(pozitivní externalit� ). [12] 

Lidské zdroje jsou p�edstavovány lidmi v pracovním procesu. „Rozdíl mezi 

lidskými zdroji a lidským kapitálem je v tom, �e lidský kapitál vlastní i ti jedinci, kte�í 

nejsou za�azeni do pracovního procesu a nejsou v pracovn� právním vztahu se �ádnou 

organizací. Lidské zdroje p�edstavují lidé, schopní seberealizace v � innosti, kterou 

vykonávají na základ�  vlastního rozhodnutí. Je to zásoba lidského potenciálu 

ve spole� nosti, schopného vykonávat cílev� domou � innost vedoucí k produkci výstup� .“ 

[12, s. 20] 
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Lidské zdroje pat�í mezi nejvýznamn� jší zdroj zajiš� ující fungování organizace. 

K tomu, aby organizace mohla fungovat, musí získat a vyu�ívat krom�  lidských také 

materiální, finan� ní a informa� ní zdroje. Lidské zdroje jsou d� le�ité také proto, �e uvád� jí 

do pohybu ostatní zdroje a determinují jejich vyu�ívání. P�edstavují pro podnik nejcenn� jší 

a v rozvinutých ekonomikách zárove
  i nejdra�ší zdroj, který rozhoduje o prosperit�  

a konkurenceschopnosti podniku. 

„Rozvoj lidských zdroj�  spo� ívá v poskytování p�íle�itosti k u� ení, rozvoji 

a výcviku za ú� elem zlepšování výkonu jedince, týmu i organizace. Rozvoj lidských zdroj�  

je v podstat�  na podnik a podnikání orientovaný p�ístup k rozvoji lidí odpovídající ur� ité 

strategii.“ [1, s. 441] 

2.2. U� ení probíhající v organizaci a u� ící se organizace 

Další pojmy, které souvisí se vzd� láváním a rozvojem zam� stnanc�  je u� ení 

probíhající v organizaci a u� ící se organizace. Je nutné je odlišit od pojmu podnikové 

vzd� lávání, aby se vzájemn�  nezam�
 ovali. Jak uvádí Armstrong „u� ení je spontánní, 

neorganizovaný proces, p�i kterém se lidé u� í novým znalostem a dovednostem v kontextu 

organizace a v interakci se svou prací a jinými lidmi v organizaci a jejich prací“. Narozdíl 

od toho je podnikové vzd� lávání „organizovaná a zpravidla plánovaná personální � innost“. 

[1, s. 447] 

U� ení probíhající v organizaci se týká toho, jak se lidé u� í. Zp� sob, jak k u� ení 

dochází je ovliv
 ován nastavenými podmínkami a kulturou organizace. 

Koncepce u� ící se organizace p�edstavuje organizaci, která podporuje u� ení 

na všech úrovních. Strategie vzd� lávání a podniková strategie jsou t� sn�  propojeny. 

Zam� stnanci si dobrovoln�  rozši�ují a prohlubují své znalosti a dovednosti s cílem 

zdokonalit svou vlastní práci a zlepšovat výsledky organizace. Celá organizace se nejenom 

u� í, ale také se u� í, jak se u� it. P�edevším vytvá�í pro u� ení dostate� né p�íle�itosti a sna�í 

se inspirovat, motivovat a stimulovat k vytvá�ení znalostních p�íle�itostí. Vyty� uje vize 

postavené na znalostech a vytvá�í podmínky k jejich sdílení všemi pracovníky. U� ící se 

organizace stimuluje tv� r� í dynamiku a kreativní p�ístupy k �ešení pot�eb organizace 

a jejího okolí. Jedním z charakteristických prvk�  je také to, �e investuje do vzd� lávání 

pracovník�  a tým� . Rozvoj lidských zdroj�  cestou u� ení je navázán na ekonomickou 

budoucnost podniku. U� ící se organizace se sna�í vytvá�et most mezi teorií a praxí tím, �e 
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propojuje pracovní � innosti s u� ením. Celkov�  vytvá�í celek s vyvá�eností r� zných 

systém� . [1, 6] 

V souvislosti s u� ící se organizací bych ješt�  zmínila pojem management znalostí 

(angl. knowledge management). Tento management vyjad�uje zhodnocení lidského 

kapitálu organizace a jeho soustavné zdokonalování. Zd� raz
 uje nové synergie – úzkou 

sou� innost mezi �ízením lidských zdroj�  a informa� ními systémy. 

2.3. Pojetí a teorie u� ení 

U� ení bývá definováno r� zným zp� sobem a neexistuje pro n� j jednozna� ná 

definice. I p�esto bych ráda uvedla definici u� ení, které pat�í k základním lidským 

� innostem. Palán chápe u� ení jako „proces zám� rného navozování � inností nebo výsledek 

nabytých zkušeností, vedoucí k získávání a rozši�ování poznatk� , a tím k pom� rn�  

trvalému m� n� ní struktury vlastní osobnosti, jejího v� d� ní, chování, pro�ívání, jejích 

znalostí, dovedností, postoj� , hodnot a pracovního chování“. [17, s. 43] 

„U� ení je aktivní � innost �áka (ú� astníka) spo� ívající v kvantitativním 

a kvalitativním nár� stu osvojených poznatk� , ale také v p�enosu a p�ípadné zm� n�  hodnot, 

postoj� , zájm�  a dalších prvk�  sm�� ujících k dalšímu rozvoji � lov� ka.“ [14, s. 14] 

Pedagogická psychologie rozlišuje základní typy u� ení na senzomotorické 

(osvojování manuálních dovedností a návyk� ), pam� tní (vytvá�ení a logické strukturování 

pojm� ) a sociální (u� ení se v pr� b� hu socializa� ního procesu, který zahrnuje i sociální 

adaptaci a u� ení se rolím). Dále se m� �e u� ení rozlišovat na bezd�� né a zám� rné, nahodilé 

� i systematické, podv� domé � i s plnou ú� astí v� domí, individuální � i skupinové atp. 

V r� zných psychologických disciplinách byla vypracována �ada teorií u� ení, které 

popisují, jak se lidé u� í nap�. kognitivní teorie, teorie u� ení se ze zkušeností, sociální teorie 

u� ení, teorie psychologické a �ada dalších. 

2.3.1. Specifika vzd� lávání dosp� lých 

Schopnost u� it se v dosp� lém v� ku trvá a m� �e být efektivn�  vyu�ita. Proces u� ení 

dosp� lého � lov� ka vykazuje ur� ité rozdíly v porovnání s jedincem mladšího v� ku, a to 

rozdíly sociální, psychologické i biologické. Na dosp� lého � lov� ka je p�enášena 

odpov� dnost o vyu�ití svého potenciálu a nalezení svého místa ve spole� nosti. Dosp� lý 

� lov� k poci� uje rozdíl mezi tím, � ím si p�eje být a tím � ím v sou� asnosti je. S v� kem je 
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u� ení obtí�n� jší a klade i vyšší nároky na dobu pot�ebnou k osvojení poznatk� . Dosp� lý 

� lov� k je rovn� � v � tšinou veden výrazn� jší motivací k u� ení, která bývá podnícena 

orientací na vyšší �ivotní pot�eby, jeho sociální situací i t� sn� jším propojením cíl�  

eduka� ního procesu s jeho pracovním i soukromým �ivotem.  

Dosp� lí mají ur� itou p�edstavou, co by m� lo být cílem, obsahem a hlavn�  

výsledkem vzd� lávání. Tomu pod�izují výb� r vzd� lávacích aktivit, ale i vlastní studijní 

výkon. Dosp� lí se nau� í jenom tomu, � emu se cht� jí nau� it. Cht� jí se nau� it pouze tomu, 

co pot�ebují, a � emu se proto nau� it musí, aby dokázali ú� eln�  a efektivn�  p�izp� sobit své 

chování novým podmínkám okolí. Ú� astník vzd� lávací akce musí v�� it, �e zdokonalení 

znalostí a dovedností povede ke smysluplným výsledk� . Skute� n�  efektivní u� ení 

p�edpokládá spln� ní t�ech uvedených podmínek: jedinec musí mít mo�nost u� it se 

(sociální a fyzické aspekty �ivota jedince), jedinec musí chtít u� it se a v neposlední �ad�  je 

to také um� ní u� it se. 

Efektivita a ochota k u� ení je u dosp� lých lidí ovliv
 ována více faktory. Jde 

o faktory fyzické (zdravotní kondice, stav zrakového a sluchového smyslu, stres, schopnost 

vnímání a u� ení, prost�edí, � ást dne a týdne aj.), emocionální (vnímání sebe sama, 

motivace, podpora u� ení) a intelektuální (mno�ství a kvalita dosud nabytých v� domostí 

a dovedností, styly u� ení). 

2.3.2. Proces zapamatovaní a druhy pam� ti 

Podkladem na kterém u� ení probíhá je pam�� , co� je „soubor psychických proces� , 

umo�
 ující vštípení (zapamatování), uchování, vybavení vjem� , poznatk� , pohyb� , 

zkušeností“. [18, s.144] 

Druhy pam� ti  

Pam��  se rozd� luje na senzorickou, krátkodobou a dlouhodobou. Senzorická 

(ultrakrátká) pam��  uchovává informace, které jsou získávány pomocí našich smysl� . 

Záznamy v rámci této pam� ti p�etrvávají po dobu n� kolika milisekund, ne� se bu�  

rozpadnou nebo jsou p�esunuty do krátkodobé pam� ti. Krátkodobá pam��  je nazývána také 

pracovní pam� tí. Jde o pam�� , kdy se informace uchovávají jen ve velmi krátkém � asovém 

úseku a má také omezený rozsah. Pomocí ní �ešíme aktuální problémy. Dlouhodobá pam��  

uchovává d� le�ité informace získané b� hem �ivota. Podílí se na fungování podv� domí 

a samotné tvorb�  osobnosti. Má neomezený obsah a dobu uchování. [5, 9] 
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Podle jiných hledisek jsou rozlišovány i další druhy pam� ti. Podle charakteru 

psychické aktivity, která p�evládá v � innosti, m� �eme pam��  d� lit na pohybovou, která je 

základem manuálních dovedností a sportovních výkon� . Pokud se p�i zapamatování 

a vybavování výrazn�  uplat
 ují p�edstavy, jde o názornou pam�� . Slovn� -logická pam��  

umo�
 uje lepší zapamatování slov, pojm� , úsudk�  a jakékoliv myšlenky ulo�ené slovn� . 

Lidé s emocionálním typem si dob�e pamatují citov�  zabarvené zá�itky. 

Jednotlivé fáze pam� ti 

Všt� pování (zapamatování) je první fází proces�  pam� ti. Vytvá�í se pam�� ová 

stopa v mozkové k�� e p� sobením vnit�ních nebo vn� jších podn� t� . Všt� pování probíhá 

bezd�� n�  nebo zám� rn� . Výsledek proces�  spo� ívá na schopnostech, vlastnostech, 

motivaci a p�im�� ených podmínkách. Tyto podmínky mohou být vn� jší (� erstvý vzduch, 

klid, osv� tlení aj.), ale i vnit�ní (únava, bolest, slabé ambice, nízká sebed� v� ra aj.). 

D� le�itou roli hraje optimální pedagogický postup. [5] 

Uchování a zapomínání je slo�itý proces. Má výb� rový charakter. To, co je 

pro subjekt mimo�ádn�  významné, se uchovává déle. Protikladem je proces zapomínání, 

ke kterému dochází bu�  vyhasínáním neobnovovaných stop, � i p�ekrýváním starých 

zkušeností novými. [5, 9] 

Vybavování je procesem uvedení fixovaných obsah�  op� t do v� domí. Probíhá 

v toku v� domí neustále a to spontánn�  i úmysln� . Jedná se o t� i stupn�  vybavování: 

znovupoznání (podn� t p� sobí opakovan� ), vzpomínání (vybavování pomocí jiných 

zá�itk� ) a reprodukce (zapamatované se shoduje s vybaveným). [5] 

2.3.3. Styly u� ení 

Ka�dý z nás je jiný a ka�dému vyhovuje jiný styl u� ení. Styly u� ení se zabývají 

tím, jak se jedinci u� í a jejich p�ístup�  k u� ení. Americký psycholog David Kolb 

rozpracoval teorii zkušenostního u� ení. Vytvo�il model zobrazující zp� soby, jakými lidé 

p�ejímají a zpracovávají informace. Podle Kolba (1974) dojde k efektivnímu u� ení tehdy, 

jestli�e u� ební proces vyu�ije všechny � ty�i zp� soby u� ení viz. obr. 2.1. 
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Obrázek 2.1 Kolb� v cyklus u� ení 

Zdroj: [1], upraveno autorem 

·  Zá�itek konkrétní situace – to co � lov� k spontánn�  pro�ije. 

·  Zp� tné poznání, ohlédnutí – jedinec analyzuje to, co se vlastn�  d� lo. Aktivní 

p�emýšlení o zkušenosti a jejím významu. 

·  Zobecn� ní, pochopení souvislostí – logické p�emýšlení, hledání souvislostí mezi 

údaji, plánování a logické záv� ry. 

·  Aktivní zkouška poznaného – jak nejlépe vyu�ít a pou�ít poznané principy. N� které 

zdroje místo � tvrté fáze uvád� jí plánování, jak vyu�ít nové poznatky v praxi. 

2.3.4. K� ivka u� ení 

Ka�dý jedinec pot�ebuje rozdílnou dobu k nau� ení se n�� eho nového nebo dosa�ení 

ur� ité úrovn�  výkonu. Armstrong tuto úrove
  nazývá „norma zkušeného pracovníka 

(NZP)“. [1, s. 456] 

Pokud se zv� tšuje rozsah látky nebo úrove
  dovedností, roste i � as nutný k u� ení. 

Tempo a pr� b� h u� ení kolísají v závislosti na efektivnosti procesu u� ení, na zkušenostech 

a schopnostech i na zájmu u� ícího se u� it. � as a rychlost ovliv
 ují tvar standardní k�ivky. 

U� ení je � asto stup
 ovité s fázemi stagnace, kdy se pokrok v u� ení zastavuje viz. obr. 2.2. 

Zá�itek konkrétní  

situace 

Zp� tné poznání,  

ohlédnutí  

Zobecn � ní,pochopení 

souvislostí  

Aktivní zkouška  

poznaného  
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Zdroj: [1], upraveno autorem 

Lidé si p�i u� ení zapamatují jen ur� ité procento z celkového mno�ství. 

Na zapamatování se podílí zapojené smysly, tak jak je uvedeno na obr. 2.3. Z toho, co lidé 

� tou, si zapamatují 10 %. 20 % z toho, co slyší a 30 % z toho, co vidí. Pokud jsou zapojeny 

smysly sluch a zrak, zapamatují si 50 %. 70 % si zapamatují z toho, co slyší, vidí a �íkají. 

90 % navíc z toho, co �íkají a sami d� lají. 

Uchování v� d� ní v % 

 
10% 

 
20% 

 
30% 

 +  
50% 

 +  +  
70% 

 +  +  +  
90% 

Obrázek 2.3 Uchování v� d� ní 

Zdroj: [14], upraveno autorem 

2.3.5. Motivace 

Velmi významným prvkem vzd� lávacího procesu je motivace zam� stnanc�  k u� ení. 

I ti nejschopn� jší studenti se toho mnoho nenau� í, pokud nejsou motivováni. Motivací 

� as 

standardní k� ivka 

stup	 ovitá k� ivka 

Výkon 

 

NZP 

standardní k�ivka 

stup
 ovitá k�ivka 

Obrázek 2.2 K� ivky u� ení 
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rozumíme soubor � initel�  p�edstavujících vnit�ní hnací síly jeho � innosti usm� r
 ující jeho 

jednání a pro�ívání. Je nutné rozlišovat mezi motivací a motivy. Motivy jsou dispozice 

a motivace je proces realizovaný funk� ním vztahem dispozic a podn� tové situace. Motivy 

vzbuzují, udr�ují a sm�� ují aktivitu � lov� ka a zp� sobují, ve spolupráci s jinými � initeli, �e 

se chová ur� itým zp� sobem. Získání a udr�ení motivace je jeden z nejd� le�it � jších faktor�  

ovliv
 ující výsledek vzd� lávací aktivity. [3, 9] 

Mezi základní zdroje motivace pat�í pot�eby, návyky, zájmy, ideály a hodnoty. 

Pot�eba je pro�ívaný nebo poci� ovaný nedostatek n�� eho d� le�itého pro �ivot jedince. 

Maslowa pyramida pot�eb je jeden z nejpou�ívan� jších model�  lidské motivace. Podle 

tohoto modelu jsou pot�eby uspokojovány postupn� , podle svého postavení v hierarchii. 

Ni�ší pot�eby musí být uspokojeny, aby se mohly rozvíjet a upev
 ovat vyšší pot�eby. 

Pokud jsou ni�ší pot�eby dlouhodob�  neuspokojeny, ztrácejí vyšší pot�eby na aktuální 

d� le�itosti. Vyšší pot�eby jsou pro p�e�ití mén�  naléhavé, ale jejich uspokojení je 

subjektivn�  více �ádoucí a vede k hlubšímu pocitu uspokojení. [3] 

Jsou-li lidé motivováni k u� ení a pokud mají p�edpokládané schopnosti, je 

vzd� lávání prost�edkem ke zm� n�  chování. Zm� ny ve struktu�e znalostí a dovedností 

vedou ke zm� nám v pracovních návycích. Jednotlivci se � asto brání zm� nám, i kdy� 

zm� ny jsou sou� ástí našeho ka�dodenního �ivota. Jak vysv� tluje K. Lewin (1951) ve své 

teorii „silového pole“ je ka�dá zm� na provázena konflikty, které jsou vyvolány st�etem sil 

usilujících o zm� nu. Má-li ke zm� n�  skute� n�  dojít, je t�eba, aby se hybné síly „p�evá�ily“ 

a aby došlo ke zm� n�  chování celé firmy, tedy i t� ch jejích � len� , kte�í byli p� vodn�  v�� i 

zm� n�  rezistentní. Toho lze dosáhnout ve t�ech krocích: rozmrazením stávajícího chování, 

zm� nou chování a zamrazením nového chování. Prost�edkem k dobré adaptaci na neustálé 

zm� ny a m� nící se sv� t je práv�  celo�ivotní vzd� lávání a u� ení. [9] 

Proces u� ení je krom�  motivace ovliv
 ován postoji, které chápeme jako hodnotící 

vztah jednotlivce v�� i okolnímu sv� tu, jiným subjekt� m i sob�  samému. Postoje se 

získávají v pr� b� hu �ivota jednotlivce, p�edevším na základ�  vzd� lávání a také širšími 

sociálními vlivy. Postoje vytvá�ejí spokojenost a motivují nebo naopak vyvolávají 

negativní jevy. Základ postoj�  tvo�í hodnoty, co� jsou skute� nosti, zp� soby jednání, cílové 

stavy, je� lidé pova�ují za d� le�ité. V pr� b� hu �ivota jedince se m� ní hodnotový systém 

a hodnoty jsou ovlivn� ny vn� jším i vnit�ním prost�edím. [5, 9, 17] 
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2.3.6. Lektor – trenér 

Lektora m� �eme charakterizovat jako vzd� lavatele dosp� lých, který �ídí výukový 

proces v dalším vzd� lávání. Osobní p�edpoklady lektor�  p�edstavují významný faktor 

úsp� šného vzd� lávání. D� le�itá je odborná p�ipravenost a vybavenost teoretickými, ale 

také praktickými zkušenostmi. Lektor se podílí na p�íprav�  vzd� lávací akce. Stanovuje 

cíle, vybírá a pou�ívá vhodné formy a metody vzd� lávání, pom� cky a pou�ívá hodnotící 

nástroje. Jedna z � inností lektora je vypracování plánu vzd� lávací akce. Lektor sm�� uje 

k tomu, aby byly napln� ny u� ební cíle. Podobný význam jako lektor plní i trenér, který se 

zabývá specifickými metodami zam�� enými na praktické osvojování dovedností a� 

do úrovn�  �ádoucích návyk� , postoj� , norem chování a jednání. V podstat�  se tedy jedná 

o p�evád� ní v� domostí na úrove
  dovedností, o výcvik v profesním chování. [17] 

Lekto�i mohou v procesu vzd� lávání uplat
 ovat r� zné styly: 

·  Behaviorální styl – lektor se orientuje na výsledek. Sna�í se ho dosáhnout zábavnou 

formou a uplat
 uje p�i tom nové pom� cky. Pro ú� astníky je vytvo�eno zábavné 

prost�edí. Na druhé stran�  je tento styl náro� ný na p�ípravu lektora. 

·  Funkcionalistický styl – tento styl je zam�� ený na úkol, zvyšování výkonnosti 

a následné uznání. Lekto�i kladou p�ed ú� astníky náro� né cíle. Vychází z toho, �e 

nejlépe se lidé nau� í to, co pova�ují za praktické. 

·  Strukturalistický styl  – proces u� ení je zde orientován více na lektora a na jeho 

p�esné plánování a pln� ní kritérií výuky. � asto je podce
 ován emocionální stav 

ú� astník�  a jejich skute� né pot�eby. 

·  Humanistický styl – tento styl je blízký lidem. Za cíl se pokládá zlepšení 

charakterových vlastností jednotlivc� . Lektor se sna�í vybudovat dobré vztahy 

a otev�enost k ú� astník� m. N� kdy se m� �e stát, �e lektor ztrácí kontrolu 

nad skupinou. [12] 

Výuku lze charakterizovat jako „organizovanou, soustavnou, cílev� domou 

a plánovitou � innost vzd� lavatele (vyu� ujícího, u� itele, lektora), jeho jednotlivé aktivity 

a projevy chování, kterými navozuje, usm� r
 uje a realizuje poznávací proces a u� ební 

aktivitu studujícího.“ [17, s. 41–42]  

Kvalita výuky m� �e být ovlivn� na [13]: 
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·  získání pozornosti a zaujetí; 

·  seznámení s cíli; 

·  aktivizace v� domostí; 

·  prezentace obsahu výuky; 

·  aktivizace k výkonu; 

·  poskytnutí zp� tné vazby; 

·  hodnocení výkonu; 

·  zvýšení pravd� podobnosti stabilizace a aplikace získaných poznatk� . 

2.3.7. Schopnosti 

� lov� k je jedine� ná bytost a projevují se u n� ho jedine� né rozdíly dispozic 

ozna� ované jako schopnosti. Schopnosti se projevují nejen v rychlosti nabývání, ale také 

v uplat
 ování nabytých v� domostí a dovedností. Nejsou vrozené, ale vyvíjejí se na základ�  

vloh u� ením. Vlohy je ozna� ení pro anatomicko-fyziologické  zvláštnosti centrální 

nervové soustavy. Soubor vloh nazýváme nadáním. Zvlášt�  vhodná kombinace vloh,  která 

zaru� uje mimo�ádné výkony v ur� ité oblasti, se ozna� uje jako talent. Schopnosti se dají 

pouze cílev� dom�  rozvíjet.  

Bývají charakterizovány jako soubor p�edpoklad�  nutný k úsp� šnému vykonání 

ur� ité � innosti. Schopnosti tedy p�edstavují jedine� né a relativn�  stabilní dispozice 

k vykonávání ur� itých � inností. Schopnosti se d� lí na teoretické (znalosti) a praktické 

(dovednosti). Schopnosti ur� ují individuální potenciál � lov� ka pro provád� ní konkrétní 

� innosti v budoucnu.  

S pojmem schopnosti se pojí pojem kompetence, který bývá chápán n� kolika 

zp� soby. Jednak je kompetence (angl. competency) mo�né chápat jako schopnosti chovat 

se ur� itým zp� sobem. Pokud se jedná o kompetence ve vztahu k zam� stnanci, bereme 

kompetence jako soubor chování pracovníka vedoucí k o� ekávanému výsledku. 

Zam� stnanec by m� l mít p�edevším vlastnosti, schopnosti, v� domosti a dovednosti, které 

ho vedou k ur� itému chování. Dále by m� l být dostate� n�  motivován a m� l by mít mo�nost 

toto chování v organizaci pou�ít. Kompetence se d� lí podle r� zných p�ístup� . Jeden 

z p�ístup�  rozd� luje kompetence na kognitivní, motiva� ní, sm� rové a výkonnostní. Velmi 

u�ite� ným se jeví p�ístup ke vzd� lávání zalo�ený na kompetencích. Jeho základem je výb� r 



   

 - 14 - 

zam�� ení vzd� lávacích projekt� , tak aby se rozvíjely jednotlivé kompetence zam� stnanc�  

organizace. [1, 12, 24] 

2.3.8. Výsledky procesu u� ení 

Dovednosti jsou zp� sobilosti � lov� ka k provád� ní ur� ité � innosti optimálním 

zp� sobem. V organizacích jsou d� le�ité dovednosti jako naslouchání, vyjednávání, 

komunikace, delegování, �ízení � asu atd. 

Návyky „p�edstavují jen zautomatizované sledy úkon� , které se cvikem zrychlují 

a uvol
 ují od v� domého rozhodování  a p�emýšlení, tak�e uvol
 ují pozornost k širším 

koncep� ním otázkám jednání. Návyky tvo�í díl� í  prvky dovednosti“. [5] 

Zvyk  je ustálený sled úkon�  vázaný na ur� itý � as, prostor atp. N� které zvyky 

mohou být  u�ite� né, jiné škodlivé. � lov� k si je � asto neuv� domuje, co� je p�í� inou jejich 

obtí�ného odstra
 ování. 

V� domosti je mo�no definovat jako ur� itou soustavu p�edstav, pojm�  a pravidel, 

v� etn�  pochopení vztah�  mezi nimi. 

Znalosti jsou souborem v� domostí v ur� itém oboru p�evá�n�  osvojené u� ením. 

U� ením se tak optimáln�  vytvá�í nezbytné p�edpoklady  k �ešení operací a úkol� . Jsou 

rozeznávány všeobecné a specifické pracovní znalosti, které jsou d� le�ité pro pr� b� h 

práce. Základní rozd� lení znalostí je na explicitní, implicitní a neformulované (tacitní). 

Explicitní znalosti se dají snadn� ji formalizovat a dokumentovat. Implicitní jsou uchovány  

v lidských myslích, avšak v okam�iku pot�eby je mo�né je dokumentovat a p�evést 

do explicitní formy. 

Znalosti, schopnosti, dovednosti, u�ite� né návyky a loajalita zam� stnanc�  k firm�  

jsou jejím nejcenn� jším kapitálem. Znalosti a dovednosti m� �e jedinec získat a neustále 

rozvíjet, a to na základ�  vlastních zkušeností vesm� s celo�ivotním vzd� láváním. 

2.3.9. Slo�ky procesu u� ení 

 U� ení je „získávání zkušeností a utvá�ení jedince v pr� b� hu jeho �ivota. Nau� ené 

je opakem vrozeného“. [18, s. 241] 

Vzd� lávání lze charakterizovat jako „proces, v n� m� si prost�ednictvím vyu� ování 

jedinec osvojuje soustavu poznatk�  a � inností, kterou vnit�ním zpracováním – u� ením –

 p�etvá�í ve v� domosti, znalosti, dovednosti a návyky“. [24, s.7] Vzd� láváním se podrobn�  
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zabývám v kapitole 2.4. 

Pojem vzd� lávání je rozdílný od pojmu vzd� lání, kterým se ozna� uje stav nap�. 

úrove
  vzd� lání, kterou ú� astník dosáhne p�i vzd� lávání. Vzd� lání m� �eme � lenit podle 

stup
�  školské soustavy na základní, st�ední, vyšší a vysokoškolské. 

Rozvoj je charakterizovaný jako „r� st nebo realizace osobních schopností 

a potenciálu prost�ednictvím nabízejících se vzd� lávacích akcí a praxe“. [1, s. 445] 

V souvislosti s odborným vzd� láváním se objevují pojmy jako je vzd� lávací 

aktivita, kurz, trénink, školení, sebevzd� lávání. V následujícím textu se je pokusím 

vysv� tlit. 

·  Vzd� lávací aktivita – forma promyšleného, plánovitého a organizovaného 

vzd� lávacího p� sobení jednotlivc� , skupin nebo institucí, jeho� cílem je p�edávání 

eduka� ní informace (v� domostí, dovedností, názor�  a postoj� ). Tedy všechny 

organiza� ní formy vzd� lávání, v� etn�  samostudia. [16] 

·  Kurz (trénink nebo výcvik)  – „plánované a systematické formování chování 

pomocí p�íle�itostí k u� ení, vzd� lávacích akcí, program�  a instrukcí, které jedinc� m 

umo�
 ují dosáhnout takové úrovn�  znalostí, dovedností a schopností, aby mohli svou 

práci vykonávat efektivn� .“ [1, s. 445] 

·  Školení – se zam�� uje spíše na p�edávání teoretických znalostí, konkrétního �ešení 

nebo poskytnutí vzoru. Ú� astníci mají zpravidla za úkol sed� t a poslouchat. 

·  Sebevzd� lávání – v tomto vzd� lávání jde o to, �e jedinec si sám stanovuje cíle, 

vybírá u� ivo, volí metody, motivuje sám sebe, �ídí a kontroluje svoje u� ení, hodnotí 

kvalitu svého u� ení a p�ijímá další rozhodnutí. Má �adu podob od soukromé 

a individuální a� po distan� ní vzd� lávání. [18] 

2.4. Vzd� lávání a rozvoj zam� stnanc�  

Vzd� lávání je jedna ze slo�ek celo�ivotního u� ení, je� je sou� ástí zp� sobu �ivota 

a je pova�ováno za nep�etr�itý proces. V sou� asné dob�  se hovo�í o celo�ivotním 

vzd� lávání a rozvoji jedince. Celo�ivotní vzd� lávání je chápáno jako doprovodný jev 

celého �ivota a jako ú� inný nástroj v boji proti sociálnímu vylou� ení a nezam� stnanosti, 

proti ekonomickým a politickým problém� m.  
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2.4.1. Celo�ivotní vzd� lávání a u� ení 

Podpora a rozvoj celo�ivotního vzd� lávání se stal sou� ástí mnoha evropských 

dokument� .  D� le�itým se stal rok 1970 vyhlášený OSN jako rok výchovy a vzd� lávání. 

Evropská unie vyhlásila rok 1996 jako „Evropský rok celo�ivotního u� ení a aktivity“. 

Ve stejném roce vydalo OECD koncept celo�ivotního u� ení pod názvem „Celo�ivotní 

u� ení pro všechny (angl. Lifelong learning for all)“. Podle tohoto dokumentu je celo�ivotní 

u� ení charakterizováno jako „veškeré všeobecné vzd� lávání, odborné vzd� lávání 

a p�íprava, neformální vzd� lávání a informální u� ení v pr� b� hu �ivota, jejich� výsledkem 

je zdokonalení znalostí, dovedností a schopností v osobní, ob� anské, sociální nebo se 

zam� stnáním související perspektiv� “. [19] 

Mezi jeden z významných dokument�  Evropské komise pat�í „Memorandum 

o celo�ivotním u� ení“ z roku 2000, které ur� ilo 6 idejí, na jejich� základ�  by m� lo 

celo�ivotní u� ení probíhat [15]: 

·  nové základní dovednosti pro všechny; 

·  více investic do lidských zdroj� ; 

·  inovace ve vyu� ování a u� ení; 

·  oce
 ování u� ení; 

·  p�ehodnotit poradenství; 

·  p�iblí�it u � ení domovu. 

Celo�ivotní u� ení zahrnuje formální vzd� lávání, neformální vzd� lávání 

a informální u� ení. Všechny typy u� ení vytvá�í homogenní celek a vzájemn�  se prolínají. 

U� ení tak p�edstavuje celo�ivotní (angl. lifelong learning), ale také vše�ivotní (angl. 

lifewide learning) proces, který probíhá bez ohledu na místo, � as � i normu.  

Formální vzd� lávání „je realizováno ve vzd� lávacích institucích, zpravidla 

ve školách. Jeho funkce, cíle, obsahy, organiza� ní formy a zp� soby hodnocení jsou 

vymezeny právními p�edpisy. Zahrnuje získávání na sebe zpravidla navazujících stup
�  

vzd� lání (základního vzd� lání, st�edního vzd� lání, st�edního vzd� lání s výu� ním listem, 

st�edního vzd� lání s maturitní zkouškou, vyššího odborného vzd� lání v konzervato�i, 

vyššího odborného vzd� lání, vysokoškolského vzd� lání), jejich� absolvování je 

potvrzováno p�íslušným osv� d� ením (vysv� d� ením, diplomem apod.)“. [20] Ve firemní 

praxi je pom� rn�  ojedin� lé. 
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Neformální vzd� lávání „je zam�� eno na získání v� domostí, dovedností 

a kompetencí, které mohou jedinci zlepšit jeho spole� enské i pracovní uplatn� ní. 

Neformální vzd� lávání je poskytováno v za�ízeních zam� stnavatel� , soukromých 

vzd� lávacích institucích, nestátních neziskových organizacích, ve školských za�ízeních 

a dalších organizacích“.[20] Nutnou podmínkou pro realizaci tohoto druhu vzd� lávání je 

ú� ast odborného lektora, u� itele � i proškoleného vedoucího. Nevede k získání stupn�  

vzd� lání. Typickým p�íkladem neformálního vzd� lávání je podnikové vzd� lávání. 

Informální u � ení je jedním z nejstarších zp� sob�  získávání znalostí a dovedností. 

D�íve neexistovaly �ádné certifikáty, které sv� d� ily o nabytých schopnostech 

a v� domostech. V� domosti se p�edávaly z generace na generaci. Dnes je informální u� ení 

chápáno jako proces získávání v� domostí, osvojování si dovedností a kompetencí 

z ka�dodenních zkušeností a � inností v práci, v rodin�  a ve volném � ase. Na rozdíl 

od formálního a neformálního vzd� lávání je neorganizované, zpravidla nesystematické 

a institucionáln�  nekoordinované. Je to spontánn�  probíhající proces u� ení ve firm� . Práv�  

tento druh u� ení je základem u� ící se organizace. 

Celo�ivotní u� ení lze � lenit do dvou etap. První etapa je po� áte� ní vzd� lávání, na 

kterou navazuje etapa dalšího vzd� lávání. 

Po� áte� ní vzd� lávání zahrnuje formální vzd� lávání v rámci vzd� lávací soustavy 

(primární, sekundární, terciární). M� �e být ukon� eno kdykoli po spln� ní povinné školní 

docházky. Jednak vstupem na trh práce nebo p�echodem mezi ekonomicky neaktivní 

obyvatele. [24] 

·  základní vzd� lávání (primární a ni�ší sekundární stupe
 ) – zpravidla po dobu 

povinné školní docházky; 

·  st�ední vzd� lávání (vyšší sekundární stupe
 ) – všeobecný nebo odborný charakter, 

ukon� eno maturitní zkouškou, výu� ním listem nebo záv� re� nou zkouškou; 

·  terciární vzd� lávání – tvo�í široké spektrum vzd� lávací nabídky, zpravidla 

po vykonání maturitní zkoušky. 

Další vzd� lávání probíhá po dosa�ení ur� itého stupn�  vzd� lání. � lení se 

na profesní (kvalifika� ní, rekvalifika� ní a normativní), ob� anské a zájmové vzd� lávání. 

Schéma dalšího vzd� lávání je zobrazeno v p�íloze 1. 
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2.4.2. Podnikové vzd� lávání 

Na podnikové vzd� lávání lze nahlí�et v kontextu celo�ivotního vzd� lávání, kde se 

�adí k (dalšímu) profesnímu vzd� lávání dosp� lých. Vzd� lávání  by m� lo být propojeno 

s posláním, vizí a strategií organizace a m� lo by být zajiš� ováno profesionálním zp� sobem. 

Zájem a ú� ast na vzd� lávání ovliv
 ují dva hlavní faktory. Na jedné stran�  je to firma se 

svým systémem vzd� lávání a firemní kulturou, která p� sobí jako motiva� ní faktor. 

Na druhé stran�  je to sám zam� stnanec, jeho osobnostní charakteristiky a další okolnosti. 

Vzd� lávání pracovník�  je jednou z personální � inností v organizaci, která by m� la 

zahrnovat prohlubování a rozši�ování pracovních schopností, rekvalifika� ní procesy, 

p�izp� sobování nových pracovník�  a jejich doškolování, formování osobnosti a pracovních 

schopností pracovníka. Vzd� lávání je také prost�edek k dosa�ení vyššího stupn�  

uspokojení zam� stnanc�  p�i výkonu jejich � inností. Toto vnit�ní uspokojení závisí 

na individuálních vlastnostech jedince, charakteru a nárocích vykonávané práce 

a charakteru pracovního prost�edí viz. tabulka 2.1. 

Tabulka 2.1 Faktory spokojenosti s prací 

Spokojenost s vykonávanou prací – faktory 

Individuální danosti Nároky práce Charakter pracovního prost� edí 

·  úrove
  vzd� lání 

·  psycho-fyziologické 

danosti (postoje, morálka, 

v� k, pohlaví) 

·  úrove
  individuálních 

pot�eb (ekonomické, 

sociální apod.) 

·  spole� enský význam 

·  prom� nlivost pracovních 

úkol�  

·  podíl na pracovních 

výsledcích podniku 

·  samo pracovní prost�edí 

(mikroklima, hluk, 

osv� tlení...) 

·  sociáln� -psychologické 

prost�edí (stimulace, 

mezilidské vztahy, styl 

vedení lidí) 

Zdroj: [12, s. 61] 

Podniky se zam�� ují na oblast kvalifikace, která se dále � lení [24]: 

·  Kvalifika� ní – prohlubování, udr�ování a obnovování kvalifikace, zvyšování 

kvalifikace. 

·  Rekvalifika� ní – specifická rekvalifikace, nespecifická rekvalifikace, motiva� ní 

programy, poradenské programy. 

·  Normativní – zvláštní druh kvalifika� ního a rekvalifika� ního vzd� lávání 
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vy�adovaných normami. 

D� le�ité je, aby zam� stnanci v� d� li, jaký systém vzd� lávání ve firm�  existuje, co 

jim nabízí a z � eho si mohou vybírat. V� tšina vzd� lávacích koncepcí vychází z p�edstavy 

široce vzd� laného jedince jako autonomní a harmonicky konstituované osobnosti. K tomu, 

aby se sou� asný � lov� k mohl rozvíjet, musí být nastaveny ur� ité podmínky. Musí existovat 

podpora ze strany vládních orgán�  (legislativa, standardy kvality, financování, informa� ní 

databáze, p� sobení na širokou ve�ejnost), rozvoj odborných a v� deckých pracoviš�  

a profesionalizace celé oblasti s co nejširším zp�ístupn� ním. 

Formální i neformální vzd� lávání, realizované jakoukoliv metodou, vede 

k rozvíjení podnikové pracovní síly, tak aby bylo dosa�eno r� stu produktivity, míry 

inovací a konkurenceschopnosti. Investice do vzd� lávání a jejich návratnost lze porovnávat 

s návratností investic do hmotného kapitálu.  

Oblasti vzd� lávání v organizacích [10, 11, 25]: 

·  funk� ní (� asto certifikované); 

·  mana�erské vzd� lávání (programy MBA, rozvoj dalších mana�erských zp� sobilostí); 

·  jazykové vzd� lávání; 

·  IT školení; 

·  ú� elové vzd� lávání (nap�. stress management); 

·  školení ze zákona (podle p�edpis�  a jejich zm� n); 

·  vzd� lávání b� hem orientace a adaptace (nový zam� stnanec a jeho zaškolování); 

·  kariérový rozvoj; 

·  vzd� lávání b� hem outplacementu (má za cíl zvýšit šance odcházejících zam� stnanc�  

na trhu práce). 

2.4.3. Program vzd� lávání 

Nejefektivn� jším vzd� láváním pracovník�  v organizaci je dob�e organizované 

systematické vzd� lávání, co� je opakující se cyklus vycházející z  celopodnikové strategie. 

Podle Armstronga je „cílem politiky a program�  vzd� lávání v n� jaké organizaci je 

zabezpe� it kvalifikované, vzd� lané a schopné lidi pot�ebné k uspokojení sou� asných 
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i budoucích pot�eb organizace“. [1, s. 461] 

Program vzd� lávání je nep�etr�itý proces rozd� lený do � ty� fází. Tento proces je 

zobrazený na obr. 2.4. 

 

Obrázek 2.4 Cyklus systematického podnikového vzd� lávání zam� stnanc�  

Zdroj: [12] 

1. Identifikace a analýza pot� eb vzd� lávání 

Zásadním krokem v plánování program�  je ur� ení pot�eb. Analýza podnikových, 

týmových a individuálních pot�eb. Poznání pot�eby firemního vzd� lávání je výchozím 

bodem k formulování ur� itého programu. D� le�ité je provést vstupní diagnózu k ur� ení 

kvalifika� ních pot�eb a stupn�  rozvoje profesních znalostí a dovedností jednotlivých 

profesních skupin zam� stnanc� . � asto se stává, �e organizace neví, co by její zam� stnanci 

m� li um� t. 

Analyzují se údaje týkající se celého podniku (jeho struktury, výrobního programu 

� i trhu). Dále údaje týkající se jednotlivých pracovních míst, p�edevším popis pracovních 

míst a jejich specifikace. D� le�itá je analýza údaj�  o jednotlivých pracovnících. To jsou 

údaje o jejich hodnocení, záznamy vzd� lání, absolvování vzd� lávacích program�  a kurz� , 

záznamy rozhovoru s pracovníky. Na základ�  t� chto údaj�  se pak analyzuje pot�eba 

vzd� lávání pracovník� . 

Nej� ast� jšími metodami zjiš� ování jsou analýzy dokument� , dotazníková šet�ení, 

Realizace vzd� lávacího 
procesu 

Plánování vzd� lávání Vyhodnocování výsledk�  
vzd� lávání 

Identifikace pot�eb, definice 
cíl�  vzd� lávání 
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�ízené rozhovory, kreativní workshopy, pozorování a hodnocení výsledk� , SWOT analýza, 

výstupy z hodnocení adapta� ního procesu a pracovního výkonu apod. 

2. Plánování a p� íprava realizace 

V této fázi se ji� objevují návrhy plán�  a p�edb� �né plány, formulují se první úkoly 

a priority vzd� lávání a z nich vyplývající návrhy program�  a rozpo� t� . Všechno toto 

se projednává a� vznikne kone� ný návrh programu.  

Dob�e vypracovaný plán vzd� lávání zam� stnanc�  by m� l obsahovat [1, 10, 21]: 

·  stanovení cíl�  (definice toho, co musí ú� astník po absolvování programu um� t); 

·  ur� ení obsahu (odhad toho, co vše musí být provedeno v zájmu dosa�ení 

stanovených cíl�  programu); 

·  lokalizace (ur� ení místa, kde bude program provád� n – on the job, off the job, 

ve specializovaném výcvikovém centru); 

·  ur� ení ú� astník�  (jednotlivci, skupiny, zam� stnanci, povolání, kategorie, kritéria 

výb� ru ú� astník� ); 

·  ur� ení jakým zp� sobem (na pracovišti p�i výkonu práce, mimo pracovišt� , metody 

vzd� lávání, didaktické pom� cky, u� ební texty, re�im vzd� lávání); 

·  výb� r realizátor�  (interní � i externí vzd� lavatelé, organizace sama, vzd� lávací 

instituce, organiza� ní zabezpe� ení); 

·  � asový plán; 

·  rozpo� tová stránka plánu; 

·  jak se budou hodnotit výsledky vzd� lávání a ú� innost jednotlivých vzd� lávacích 

program�  (metody hodnocení, kdo bude hodnotit, kdy se bude hodnotit). 

3. Realizace 

P�edstavuje vlastní pr� b� h vzd� lávacího programu. 

4. Hodnocení ú� innosti a korekce 

D� le�ité je pr� b� �né hodnocení realizace programu provedení pot�ebné korektury 

a zm� ny. Pak také hodnocení s odstupem � asu a v úplném záv� ru. Hodnocení vzd� lávacího 
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procesu by m� lo dát odpov��  na otázku: Jak jsou spln� ny cíle vzd� lávání? Hodnocením se 

ov�� uje úrove
  dosa�ená individuálními a skupinovými cíly stanovenými ve strategii 

vzd� lávání. D� le�ité je vyhodnocování individuálních p�ínos�  vzd� lávání a rozvoje, 

projevujících se v rozvoji potenciálu a výkonu jednotlivce.  

Efektivní vzd� lávání musí vést k tomu, �e se ú� astnící opravdu n� co nau� í. U� ení je 

relativn�  trvalou zm� nou v� domostí, dovedností, názor�  a postoj�  nebo pracovního 

chování. Fáze vyhodnocení pot�ebuje nejprve op� tný sb� r informací a následné porovnání 

se stavem výchozím. 

P�i hodnocení vzd� lávání se � asto pou�ívá dotazník a rozhovor, který zjiš� uje 

reakce ú� astník� . Mezi metody, které zjiš� ují dosa�enou úrove
  v� domostí, dovedností 

a postoj� , m� �eme za�adit r� zné testy, dotazování, zadávání úkol� , pozorování, hodnocení 

výkonu, hodnocení zm� n postoj�  aj. Zjiš� uje se také ú� innost vzd� lávání pro podnik a jeho 

organiza� ní slo�ky, kdy tyto p�ínosy mohou být kvantifikovatelné nap�. zvýšení 

produktivity, sní�ení úrazovosti, zvýšení prodeje, sní�ení fluktuace nebo 

nekvantifikovatelné jako zlepšení komunikace, interpersonálních vztah�  atp. 

Konkrétn�  hodnotíme [12,13]: 

·  Úrove
  a význam vzd� lávací aktivity p�ímých ú� astník�  – reakce frekventant� , 

do jaké míry byly spln� ny cíle ú� astník� , vyu�ité mo�nosti a uspokojování 

vzd� lávacích pot�eb. 

·  Mno�ství získaných znalostí a dovedností – hodnocení poznatk� , to � emu se školené 

osoby nau� ily, do jaké míry byly spln� ny vzd� lávací cíle. 

·  Hodnocení chování – do jaké míry se po vzd� lávací aktivit�  zlepšil výkon 

na pracovišti, zda se nau� ená látka dá pou�ít na pracovišti 

·  Hodnocení skute� né efektivity (bývá nejobtí�n� jší) – porovnáváme ceny vzd� lávací 

akce a jejich u�itku, odchylky od vzd� lávacích aktivit (pozitivní i negativní), vztah 

mezi náklady a p�ínosem ze vzd� lávání a rozvoje zam� stnanc� , efektivnost 

a hospodárnost strategie hodnocení aj. 

2.4.4. Metody vzd� lávání 

Pou�ívají se r� zné metody vzd� lávání. K výb� ru metody neexistuje jednotný návod 

a volba závisí na nejr� zn� jších okolnostech. Rozd� lují se podle n� kolika kritérií. Podle 
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místa vzd� lávání je mo�né metody rozd� lit na metody pou�ívané ke vzd� lávání 

na pracovišti p�i výkonu práce (angl. on the job) a metody pou�ívané ke vzd� lávání mimo 

pracovišt�  (angl. off the job). Metody se neustále vyvíjejí a objevují se nové metody, které 

se stávají výrazným p�edm� tem inovací ve vzd� lávání. Metody u� ení a vzd� lávání by m� ly 

být rozmanité a m� ly by se obm�
 ovat. 

1. Metody pou�ívané ke vzd� lávání na pracovišti p�i výkonu práce [11] 

Instruktá� p � i výkonu práce 

Nejjednodušší zp� sob zácviku nového zam� stnance zam� stnancem zkušeným. 

Vyu�ívá se p�edevším u d� lnických profesí.  

Asistování 

Novému zam� stnanci je p�id� len ji� zkušený kolega, který mu pomáhá p�i pln� ní 

jeho pracovního úkolu, a tím se postupn�  u� í zvládat úkol sám. Cílem je to, �e 

zam� stnanec je schopen vykonávat práci zcela samostatn� . 

Pov�� ování úkolem 

U�ívá se jako záv� re� ná � ást asistování a pou�ívá se k prov�� ení získaných 

dovedností a schopností je samostatn�  uplatnit. 

Rotace práce 

Zam� stnanec se postupn�  seznamuje s r� znými pracovními místy vlastním 

do� asným výkonem práce. Je to ú� inná metoda, jak poznat celý chod organizace. Vyu�ívá 

se p�edevším u �ídících pracovník� . 

Coaching 

Soustavné sledování a podn� cování pracovníka k výkonu a vlastní aktivit� . Je to 

dlouhodob� jší instruování, vysv� tlování a sd� lování p�ipomínek i periodickou kontrolou 

výkonu pracovníka ze strany nad�ízeného � i vzd� lavatele. 

Mentoring 

Je obdobou coachingu. Zam� stnanec si v tomto p�ípad�  vybírá svého rádce 

(mentora). Ten mu radí, stimuluje jej a usm� r
 uje, pomáhá mu v jeho karié�e. 
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Counselling 

Ú� astník sám p�edkládá vlastní návrhy a �ešení. Podn� cuje se aktivita ú� astník� . 

Jde vlastn�  o vzájemné konzultování a vzájemné ovliv
 ování, které p�ekonává 

jednosm� rnost vztahu mezi vzd� lávaným a vzd� lavatelem, pod�ízeným a nad�ízeným. 

Pracovní porady 

Zam� stnanci se u� í vid� t problém z více stran. Ú� astníci se seznamují s problémy 

a fakty týkající se nejen vlastního pracovišt� , ale i celé organizace � i jiné oblasti zájmu. 

2. Metody pou�ívané ke vzd� lávání mimo pracovišt�  [11] 

P� ednáška 

Slou�í k rychlému p�enosu informací � i p�edání v� domostí. Je zam�� ena 

na zprost�edkování faktických informací � i teoretických znalostí. 

P� ednáška spojená s diskusí nebo seminá�  

Metoda zprost�edkovávající spíše znalosti. 

Demonstrování 

Je to praktické názorné vyu� ování u�ívané p�i zácviku k získání pot�ebných 

praktických dovedností. 

Workshop 

P�ípadové studie, které jsou �ešeny skupinov�  a z komplexn� jšího hlediska. 

P� ípadová studie 

Jsou rozší�enou a oblíbenou metodou vzd� lávání. V� tšinou se pou�ívají 

ke vzd� lávání mana�er� . Reálné nebo modelové situace, které jsou p�edkládány k �ešení. 

Simulace 

Je zam�� ena na praxi a aktivní ú� ast školených. Ú� astníci dostanou dosti podrobný 

scéná� a jsou po�ádáni, aby b� hem ur� ité doby u� inili �adu rozhodnutí 

Hraní rolí (mana�erské hry) 
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Je to praktický výcvik v jednání, vyjednávání, �ešení konfliktních situací apod. 

Vychází v� tšinou z voln� jších scéná�� , které ú� astníci rozehrávají. Vyu�ívá se vým� ny rolí 

ke zp� tné vazb� . Následná diskuse ú� astník�  s analýzou vedoucího výcviku slou�í 

ke stejnému ú� elu. Metoda je zam�� ena na osvojení si ur� ité sociální role a �ádoucích 

sociálních vlastností. 

Assessment centre (Development centre) 

Je to diagnosticko-výcvikový program, který slou�í k výb� ru zam� stnanc� , ale také 

je to jedna z forem výcviku. K �ešení jsou p�edkládány nejr� zn� jší problémy a úkoly, které 

tvo�í ka�dodenní nápl
  práce. V� tšinou je pou�íván pro výb� r mana�er� .  

Outdoor training 

Tento program má za cíl zlepšování �ídících a organiza� ních dovedností a p�ímé 

akci v týmu. Pou�ívají se hry spojené se sportovními výkony. 

Brainstorming 

Je to trénink kreativního myšlení, kde ú� astníci podávají návrhy �ešení problému. 

Zpravidla bývá zadaný ústn� , ale je mo�ná i písemná forma. Po p�edlo�ení návrh�  je 

uspo�ádána diskuse o navrhovaných �ešeních a hledá se optimální návrh � i optimální 

kombinace návrh� . 

Vzd� lávání pomocí po� íta��  a e-learning 

Pat�í mezi metody, jejich� pou�ívání soustavn�  vzr� stá. Po� íta� e umo�
 ují 

simulovat pracovní situaci, usnad
 ují u� ení pomocí schémat, graf�  a obrázk� , poskytují 

obrovské mno�ství informací. Nabízejí také r� zné testy k procvi� ování. 

Elektronické vzd� lávání je speciáln�  navr�ená aplikace, která si klade za cíl rychle 

p�edat konkrétní, prakticky pou�itelné know-how pomocí po� íta� ové, sí� ové a internetové 

technologie za ú� elem napomáhání pracovnímu výkonu a rozvoji jedinc� . E-learning 

dopl
 uje místo v klasickém vzd� lávání, ale není jeho náhradou. Pou�ívá se taky 

v kombinaci s jinými metodami (p�ednášky). 

2.4.5. Rozvoj 

K rozvoji dochází, kdy� jedinec získává širokou paletu znalostí a dovedností, jen� 

jsou nezbytn�  nutné k vykonávání sou� asného zam� stnání. Prost�ednictvím rozvoje se 
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rozši�uje mo�nost uplatn� ní pracovníka na vnit�ním i vn� jším trhu práce a stává se z n� ho 

adaptabilní pracovní zdroj. 

Podle zákona § 227 Zákoníku práce má zam� stnavatel ulo�eno pe� ovat o odborný 

rozvoj svých zam� stnanc� . Obsahuje zejména zaškolení a zau� ení, odbornou praxi 

absolvent�  škol, prohlubování kvalifikace a zvyšování kvalifikace. 

Rozvoj ka�dého jedince by m� l zahrnovat � ty� i oblasti, které jsou navzájem 

propojené: 

·  osobnosti; 

·  vlastní kariéry; 

·  u� ení se, jak se u� it a myslet; 

·  získávání pot�ebných poznatk� . [26] 

2.4.6. P� ínosy a rizika vzd� lávání a rozvoje zam� stnanc�  v organizaci 

Jak ji� bylo výše uvedeno, vzd� lávání a rozvoj zam� stnanc�  vede k vyšší 

výkonnosti, zvyšuje konkurenceschopnost a vytvá�í image organizace. Pomáhá vytvá�et 

kulturu v organizaci. Zlepšují se znalosti a dovednosti zam� stnanc�  na všech stupních 

�ízení, sni�uje se fluktuace. Rozvíjí smysl pro r� st prost�ednictvím vzd� lávání, které 

poskytuje šanci pro budoucí uplatn� ní. Zam� stnanci se lépe orientují p�i ur� ování jejich 

cíl�  a p�i �ešení úkol� , poskytuje informace o pracovní � innosti, o plánech a zám� rech 

podniku. Napomáhá v seberozvoji a podn� cuje sebed� v� ru, uspokojuje osobní pot�eby 

a ambice, zvyšuje míru uspokojení z práce a uznání. Zlepšuje vzájemné vztahy mezi 

vedoucími a vedenými, komunikaci mezi útvary i jednotlivci. Vytvá�í soudr�nost 

ve skupinách a podporuje týmovou práci. Dává lidem p�íle�itost k sebeuplatn� ní, 

odbornému rozvoji, k vyššímu ohodnocení. Usnad
 uje pochopení zm� ny. A také zvyšuje 

úrove
  poskytovaných slu�eb zákazník� m. [10, 11] 

Podnikové vzd� lávání a rozvoj s sebou nese i �adu rizik. N� kdy jsou prost�edky 

vynakládané na vzd� lávání a rozvoj nezúro� ené. Zam� stnanci je m� �ou zúro� it v jiném 

zam� stnaní. Specializované vzd� lávání m� �e zhoršit mobilitu pracovníka na pracovním 

trhu. Zam� stnanci m� �ou p�islíbit svou ú� ast ve vzd� lávání za jiným ú� elem ne� byl ten 

prvotní nebo za protislu�bu. M� �e docházet k manipulaci se zam� stnanci. M� �e se stát, �e 

špatn�  naplánovaný program není efektivní a nevede k návratnosti investic. [10, 11] 
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2.5. Vzd� lávání ly�a � ských instruktor �  

Stále více se zd� raz
 uje certifikované vzd� lávání. O to se sna�í i národní 

a mezinárodní asociace sdru�ující komer� ní ly�a�ské školy a instruktory. Uvádím zde 

vzd� lávací systém profesní sféry ly�ování v � eské republice a Švýcarsku. 

Kvalifikace, odborná zp� sobilost (angl. Competence) 

„Soustava schopností, v� domostí, dovedností, zkušeností a návyk�  pot�ebných 

k získání oficiáln�  potvrzené zp� sobilosti (v� tšinou uznávané státem) k výkonu ur� ité 

� innosti (povolání, funkce). Získává se p�ípravou na povolání nebo absolvováním školy 

a následnou praxí, event. i v pr� b� hu dalšího vzd� lávání.“ [17, s. 43] 

V n� kolika posledních letech vzniká systém Evropský rámec kvalifikací (EQF), 

v n� m� jsou popsány jednotlivé kvalifikace. Jádro tvo�í osm tzv. referen� ních úrovní, 

podle nich� je mo�né ur� it, nakolik je � lov� k v dané oblasti odborníkem. Tyto úrovn�  

popisují, co daná osoba ví, � emu rozumí a co je schopna d� lat. Tento systém umo�ní 

mnohem snazší srovnání národních kvalifikací. V sou� asné dob�  není ješt�  systém pln�  

zpracovaný a pro oblast sportu je zatím navr�ená jen mapa povolání. 

2.5.1. Kvalifikace v � R 

V � eské republice funguje asociace APUL (Asociace profesionálních u� itel�  

ly�ování) se zam�� ením na komer� ní výuku ly�ování. Tato asociace je sdru�ená 

v mezinárodním svazu ISIA (International Ski Instructors Association). Vzd� lání je 

rozd� leno do t�í stup
� , a to APUL C, APUL B a APUL A. Dr�itel licence APUL C, B , A 

je p�ipravován jako u� itel ly�ování z povolání pro provozovatele ly�a�ské školy. Nejvyšší 

kvalifikace „Instruktor APUL A“ spl
 uje podmínky standardu „Minimumstandard ISIA“,  

dr�itelé této licence obdr�í mezinárodní ISIA známku. Základem systému jsou licence 

APUL C v rozsahu 90 hodin, APUL B takté� 90 hodin a APUL A 140 hodin. Tyto 

základní kurzy jsou dopln� ny kurzy snowboardingu, b� �eckého ly�ování, lavinovým, 

slalomovým kurzem a dalšími. Úplné vzd� lání je v rozsahu 450 hod. [2] 

2.5.2. Ly�a � ské školy ve Švýcarsku 

Švýcarsko pat�í k zemím s intenzivním cestovním ruchem vzhledem ke svým 

p�írodním pom� r� m a historicko-kulturním souvislostem. Ve Švýcarsku se terciální sektor 

na tvorb�  národního d� chodu podílí 68,5 %, tj. plnými dv� ma t�etinami. Cestovní ruch 
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tvo�í 5,1 % HDP. Zimní sporty mají ve Švýcarsku velký význam, a to díky poloze této 

zem� , která je p�evá�n�  hornatá a vysoce polo�ená. Švýcarské hory nabízí spoustu 

p�íle�itostí jak pro sjezdové ly�a�e a snowboardisty, tak i pro b� �ka�e a turisty. [4] 

Pod švýcarskou asociací Swiss Snowsports Association je sdru�eno 185 ly�a�ských 

škol a více ne� 4000 instruktor�  ly�ování. Ly�a�ské školy ve Švýcarsku nabízí výuku 

ly�ování, snowbordingu, telemarkového1 a b� �eckého ly�ování pro d� ti i dosp� lé. Nabídka 

škol se r� zn�  liší, � asto je rozší�ená o sportovní aktivity jako je carving2, freeride3 nebo 

chození na sn� �nicích. Nejvíce je zájem o výuku ly�ování a snowboardingu. Trendy jako 

telemarkové a b� �ecké ly�ování nejsou ve Švýcarsku nijak výrazné. P�edpokládá se, �e by 

v budoucnosti mohly mít ješt�  skrytý potenciál. Výrazný podíl na prodeji tvo�í d� tské 

lekce. Procentuáln�  se více prodávají privátní oproti skupinovým lekcím. V posledních 

dvou letech se zvýšil po� et prodaných p� ldenních lekcí v celém Švýcarsku. Jedna z p�í� in, 

která to vysv� tluje, je otev�ení mezinárodních trh�  p�edevším do východní Evropy, Ruska, 

Indie a arabských stát� . 

Ly�a �ské školy se sna�í o vzd� lávání a rozvoj svých zam� stnanc� . Hlavním cílem 

je to, aby se sní�il po� et nehod, zákazníci získali v� tší po�itek ze zimních sport�  a ly�ování 

se stalo otev�eným sportem jak pro za� áte� níky, tak pro zkušené ly�a�e. 

2.5.3. Kvalifikace ve Švýcarsku 

Ve Švýcarsku existuje asociace Swiss Snowsports Association (SSSA), která je 

takté� sdru�ená pod mezinárodním svazem ISIA. Vzd� lávání je rozd� leno do � ty� stup
� : 

Kids instructor (d� tský instruktor), Stufe I, Stufe II a Stufe III. 

Celé vzd� lávání trvá minimáln�  dva roky. Po absolvování nejvyššího stupn�  mohou 

ú� astníci slo�it zkoušku a napsat práci v rozmezí 4–10 stran, poté získávají kvalifikaci 

„Schneesportlehrer/in mit eidgenössischem Fachausweis“.4 Ukon� ené vzd� lání (vyšší 

odborné vzd� lání) spadá do terciárního sektoru neuniverzitního vzd� lávání. Vzd� lávání se 

                                                 
1 Telemarkové ly�ování – vzniklo v Norsku, odkud se rozší� ilo do celého sv� ta. Je to styl jízdy na ly�ích 

charakteristický zejména volnou patou a technikou vyjí�d � ní oblouku v pokleku. 
2 Carving – charakteristická je pro n� j jízda na hranách. Oblouk je �ezaný s minimem smyku. 
3 Freeride neboli off piste skiing – znamená je�d� ní mimo vyzna� ené trat� , ve volném terénu. 
4 Všichni dr�itelé osv� d� ení „Schneesportlehrer/in mit eidgenössischem Fachausweis“ jsou registrováni 

v rejst� íku BBT – Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (Spolkový ú�ad pro odborné vzd� lávání 

a technologie). 
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zam�� uje na získání a rozvoj pohybových dovedností a také získání znalostí z oblasti 

didaktiky, metodiky, biomechaniky ly�ování, snowboardingu, telemarkového nebo 

b� �eckého ly�ování. Asociace dále nabízí speciální kurzy zam�� ené na výuku d� tí, 

freestylové a freeridové kurzy. Instrukto�i, kte�í se cht� jí stát lektory – trenéry v rámci 

ur� ité ly�a�ské školy, musí absolvovat 3 denní kurz (n� m. ausbildungsleiter). Trené�i se 

mohou zú� astnit 12 denního kurzu (n� m. experten). Po jeho absolvování mohou lektorovat 

na kurzech v rámci celého Švýcarska. [23] 

Švýcarská vláda nabízí financování celého vzd� lávání ve 20 kantonech zem� . 

Tabulka 2.2 Kvalifikace instruktor �  ly�ování, snowboardingu apod. ve Švýcarsku 

Kids instructor 
5 dní – pedagogika, metodika, technika výuky 
d� tí 

 

M1* – 7 dní: pedagogika, 
metodika 

40 dní praktik 

Stufe I 
M2 – 7 dní: technika 

cizí jazyk 

Stufe II M3 – 14 dní metodika + technika 
kurz první pomoci 

M4 – 4 dny: cestovní ruch, právo, organizace, 
marketing, komunikace aj. Stufe III 
M5 – 6 dní: lavinový kurz + variace 

40 dní praktik 

Schneesportlehrer/in 
mit eidgenössischem 
Fachausweis 

1 den – po�adavek je dosa�ení stupn�  Stufe III 
 

* Modul 1-5 
 

Zdroj: vlastní zpracování 
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3. CHARAKTERISTIKA VYBRANÉ LY�A � SKÉ ŠKOLY 

3.1. Základní údaje o spole� nosti 

Suvretta Snowsports School St. Moritz-Champfèr, dále jen SSSC, p� sobí v jednom 

z nejznám� jších ly�a�ských st�edisek ve Švýcarsku ve Svatém Mo�ici. P�íhodné klimatické 

pom� ry a siln�  esteticky p� sobící horské prost�edí zde vytvo�ilo podmínky pro vznik 

centra, které p�ináší mimo�ádný význam pro cestovní ruch, letní turistiku, zimní sporty 

a rekreaci v regionu Oberengandin. Zimní sezóna zde oby� ejn�  trvá od poloviny prosince 

do konce dubna.  

·  SSSC má formu obchodní spole� nosti „Verein“5, kterou vlastní 70 spole� ník� . 

·  Hosté si ro� n�  koupí 37000 p� ldenních lekcí.  

·  Ro� ní obrat spole� nosti � iní 4 500 000 CHF (78 628 500 CZK)6. 

Vize spole� nosti 

Stát se lídrem mezi ly�a�skými školami v regionu Oberengandin, a to 

prost�ednictvím kvality poskytovaných slu�eb a pomocí svých zam� stnanc� . 

Poslání ly�a� ské školy SSSC 

·  Sna�it se nadchnout klienty našimi kompetencemi a pohostinností, nabídnout jim 

nezapomenutelné  a nep�ekonatelné mno�ství sportovních zá�itk� . 

·  Sna�it se poskytnout malým i velkým zákazník� m kvalitní pé� i a slu�by, krom�  

pohotovosti také ukázkový osobní p�ístup. 

Profil spole� nosti 

Sna�íme se být vnímav� jší v�� i p�áním a pot�ebám našich zákazník� . Zdánliv�  

                                                 
5 Verein (sdru�ení, svaz) – k zalo�ení spole� nosti posta� í minimum. Nejmén�  dv�  osoby k vytvo�ení stanov 

a ustanovení orgán� . Obchodní spole� nost musí být zapsána do obchodního rejst� íku. Stanovy a seznam 

� len�  musí být oznámen p�i registraci. Verein je právnickou osobou. Stanovy musí poskytovat informace 

o ú� elu, o získávání prost�edk�  a organizaci. V p�edstavenstvu musí být nejmén�  jeden � len. Ve stanovách je 

stanoveno, jak � asto se schází valná hromada, obvykle je to jednou do roka. Forma Verein se � asto pou�ívá 

u neziskových organizací a sportovních klub� . 
6 M� na v závorce je p�epo� ítaná podle aktuálního kurzu � NB k datumu 12. 4. 2010. 
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nemo�né se pro nás stává výzvou. 

·  Zajiš� ujeme nezapomenutelnou ly�a�skou dovolenou. 

·  Jsme pohodoví a cool. 

·  Vypadáme a chováme se jako profesionálové. 

·  Jsme kreativní, výkonní a p�izp� sobiví. 

·  Jsme komunikativní a skute� n�  p�ipraveni vám pomoci. 

3.2. Historie spole� nosti 

Ly�a �ská škola Suvretta Snowsports School St. Moritz-Champfèr byla zalo�ena 

v roce 1925 jako jedna z prvních ly�a�ských škol ve Švýcarsku a její �editel byl Josef 

Dahinden. Ly�a�ská škola je sou� ástí p� tihv� zdi� kového hotelu Suvretta House, ale 

funguje jako samostatná organizace. Z pohledu hosta p� sobí jako sou� ást hotelu (nap�. 

platba za slu�by instruktor�  je zaznamenána na ú� et v hotelu). � editel hotelu Vic Jacob se 

domnívá, �e model propojení, který pou�ívá hotel Suvretta House, bude v budoucnu velmi 

perspektivní. P�edevším díky tomu, �e toto propojení poskytuje dosa�ení slu�eb z jednoho 

místa. Tato skute� nost pat�í mezi jeden z d� le�itých element�  strategie hotelu Suvretta 

House. Ly�a�ské škole SSSC se tak umo�
 uje intenzivn� jší kontakt s hosty a zvyšuje se 

tak kvalita poskytovaných slu�eb. Tento typ propojení p�evzal hotel Kempinski, ve kterém 

ly�a �ská škola SSSC také p� sobí. 

3.3. P� edm� t podnikání spole� nosti 

P�edm� tem podnikaní ly�a�ské školy SSSC je poskytování t� lovýchovných 

a sportovních slu�eb se zam�� ením na zimní sporty a rekreaci v horách. 

Mezi základní nabízené slu�by pat�í: 

·  výuka ly�ování (základní ly�ování, carving, freeride); 

·  výuka snowboardingu; 

·  výuka  telemarkového a b� �eckého ly�ování; 

·  freestyle academy. 

Mezi rozší�enou nabídku pat�í skialpinistické túry. Ly�a�ská škola je zapojena 



   

 - 32 - 

do programu „Chillout riding“7, jeho� cílem je to, aby klienti p�i výuce ly�ování 

relaxovali, vychutnávali si p�írodu a u�ili si legraci. 

Od roku 1929/30 je výuka organizována p�edevším privátn� . Skupinová výuka je 

nabízena pouze pro d� ti a nebo v týdenním kurzu snowboardingu. 

3.4. Lidské zdroje spole� nosti 

Ly�a �ská škola SSSC zam� stnává 220 zam� stnanc�  ve slo�ení 65 % mu�i a 35 % 

�eny. V hlavní sezón�  p�edevším v období Vánoc po� et zam� stnanc�  stoupá a� na 280. 

Zam� stnanci pracují na ní�e uvedených pozicích: 

·  �editel ly�a�ské školy; 

·  administrativní pracovníci; 

·  trenér ly�ování, snowboardingu, telemarkového a b� �eckého ly�ování; 

·  instruktor ly�ování, snowboardingu, telemarkového a b� �eckého ly�ování. 

Organizace nezam� stnává �ádného personalistu. Personálními zále�itostmi se 

zabývá �editel ly�a�ské školy a zástupce �editele. P�ibli�n �  80 instruktor�  pracuje pro hotel 

Suvretta House a 60 instruktor�  pro hotel Kempinski. Další � ást instruktor�  pracuje 

pro jiné hotely nebo pro privátní hosty. 

Na úsp� šnosti vzd� lávání v ly�a�ské škole SSSC se podílí: 

·  majitel; 

·  mana�er; 

·  mana�er vzd� lávání; 

·  lektor – trenér; 

·  ú� astníci.

                                                 
7 Chillout riding – je program zalo�ený na t�ech principech: relaxovat, u�ít si p�írodu, mít radost a pot� šení. 

Cíl programu je zam�� ený na zlepšení vnímání sebe sama i okolí, koordinaci smysl�  a zlepšení vlastní 

bezpe� nosti na sjezdovkách. Mezi další ly�a�ské školy, které jsou zapojeny do tohoto programu pat�í 

Skischule St. Moritz, Engadin Snow & Fun School, Swiss Ski + Snowboard School Klosters, Schweizer 

Schneesportschule Davos. 
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4. METODIKA � EŠENÍ PRÁCE 

Metoda je systém pravidel a princip� , které ur� ují t�ídy mo�ných systém�  a operací, 

vedoucích od ur� itých výchozích podmínek k dosa�ení stanoveného cíle. V ka�dé metod�  

se pou�ívají r� zné sociologické techniky p�edstavující pracovní nástroj, jimi� je 

shroma�dován materiál a jimi� jsou zjiš� ována pot�ebná data pro interpretaci. [7] 

Ka�dý výzkum zahrnuje �adu samostatných krok� , od zahájení a� po publikování 

výsledk�  viz. obr. 4.1. 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.1. Definování problému a cíl�  

Zahrnuje definování problému a výzkumného cíle, jeho� sou� ástí je stanovení 

hypotéz. Definování problému pat�í mezi nejd� le�it � jší a také nejt� �ší krok celého 

výzkumu. Základním problémem tohoto výzkumu je zjistit, jaké jsou mo�nosti 

vzd� lávání a rozvoje zam� stnanc�  ly�a � ské školy. D� le�ité je také ur� it cíle.  

Cíle tohoto výzkumu p�edstavují zjišt� ní: 

·  úrovn�  vzd� lávání a rozvoje v ly�a�ské škole SSSC z pohledu zam� stnanc� , jejich 

Provedení výzkumu 

Definování problému a cíl�  

Studium dostupných zdroj�  

Volba výzkumné strategie 

Interpretace získaných informací 

Zve�ejn� ní záv� ru 

Obrázek 4.1 Jednotlivé kroky výzkumného procesu 
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postoj ke vzd� lávání a rozvoji; 

·  jazykové vybavenosti zam� stnanc� , jejich úrove
  a mo�nosti vzd� lávání a rozvoje 

v této oblasti; 

·  zdali se shodují po�adavky zam� stnanc�  s poskytovaným vzd� láváním. 

Zjišt� né cíle budou slou�it ly�a�ské škole SSSC jako mo�né podklady ke zlepšení 

vzd� lávání a rozvoje zam� stnanc� . 

4.2. Studium dostupných zdroj�  

Tato etapa zahrnuje studium dostupných zdroj�  – monografické literatury, internetu 

a seriálových zdroj� . Také je zde zahrnuto studium interních zdroj�  v ly�a�ské škole 

a nesmím opomenout ani osobní zkušenosti. 

4.3. Volba výzkumné strategie 

Pro svoje výzkumné ú� ely jsem si zvolila metodu dotazníku, která pat�í mezi 

nejrozší�en� jší metody výzkumu. 

4.3.1. Dotazník 

Dotazník je sociometrická metoda pou�ívaná k hromadnému získávání údaj�  

spojenou s matematicko – statistickou analýzou. Je to p�edem p�ipravený formulá�, který je 

ur� itým zp� sobem p�edlo�en respondent� m k vypln� ní. 

Ka�dá metoda má svoje výhody i nevýhody. K výhodám dotazníkového šet�ení 

pat�í to, �e doká�e postihnout relativn�  velký po� et lidí, je � asov�  nenáro� né, málo 

finan� n�  nákladné. Respondent má � as na rozmyšlení si odpov� di, a je také mén�  náro� né 

na organiza� ní p�ípravu. Existují ovšem i nevýhody dotazníkového šet�ení. Je neosobní, 

existuje mo�nost nepochopení otázky, m� �e být nezájem zú� astnit se výzkumu, obtí�né 

ov�� ování platnosti údaj� . [7] 

První etapa dotazníkového šet�ení je pilotá�, která se sna�í identifikovat problémy, 

se kterými se tazatel mohl setkat. Dotazník se ov�� uje na malém mno�ství respondent�  

a následn�  dochází ješt�  k jeho úpravám. [8] 

Jsou zásady, kterými je t�eba se p�i sestavování dotazníku �ídit. Nejprve by tedy 

m� ly být kladeny jednoduché otázky, které vybudí zájem respondenta. Poté následují 
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otázky slo�it� jší. Nejd� le�it � jší otázky se kladou p�ibli�n �  doprost�ed dotazníku. P�echod 

od jedné skupiny otázek ke druhé by m� l být logický, aby respondent nebyl dezorientován. 

D� le�itá je také správná formulace otázek. Musí být jasné, srozumitelné a významov�  

jednozna� né. 

Typy otázek m� �ou být [7]:  

·  Otázky otev� ené – respondent odpovídá svými slovy. T�íd� ní a zpracování t� chto 

odpov� dí bývá náro� né.  

·  Otázky uzav� ené – mají p�edem p�esn�  stanoveny varianty odpov� dí. V dotaznících 

se pou�ívají nej� ast� ji. 

·  Otázky polootev� ené – spojují otázky otev�ené a uzav�ené. Dávají ur� ité mo�nosti 

odpov� di a v p�ípad� , �e si z nich respondent nevybere, je zde mo�nost zvolit 

variantu ,,jiná odpov�� “ a odpov� d� t vlastními slovy. 

4.4. Provedení výzkumu 

P�i koncipování polo�ek jsem se sna�ila sledovat vztah otázek k cíli a základním 

problém� m. Otázky jsem formulovala jasn�  a konkrétn� , aby p�i nich nemohlo dojít 

k neobjektivnímu a nejednozna� nému interpretování údaj� . Zvolila jsem podobu 

uzav�ených a polootev�ených otázek. Na za� átku dotazníku byl návod, jak dotazník vyplnit 

a stru� né vysv� tlení, které respondenty informovalo o cílech a úkolech dotazníku. P�ed 

realizací dotazníkového šet�ení jsem provedla pilotní studii, která mn�  pomohla odstranit 

n� kolik nedostatk� . Respondenti vybírali z nabízených, p�esn�  formulovaných odpov� dí. 

T�i � tvrtiny otázek byly zam�� ené p�ímo na vzd� lávání. Jedna � tvrtina otázek zjiš� ovala 

strukturu respondent� . Byly to otázky týkající se pohlaví, dosáhnutého vzd� lání, 

odpracovaných sezón atp. V dotazníku bylo polo�eno 72 otázek rozd� lených do 6 

odlišných tématických � ástí. Otázky byly lehce odpov� ditelné. Velmi d� le�itá je zásada 

anonymity, kterou jsem se sna�ila dodr�et. Osoby, které vypl
 ovaly dotazník jsem ujistila, 

�e údaje které poskytnou, budou slou�it pouze k v� deckým ú� el� m. Vytišt� ný dotazník 

jsem rozdala na záv� r trénink� , které probíhaly po celou zimní sezónu, všem 

zam� stnanc� m. Dále byly dotazníky k dispozici v kancelá�i ly�a �ské školy SSSC. Všichni 

respondenti m� li mo�nost vyplnit dotazník anonymn�  a doru� it ho na uvedenou adresu 

nebo jej vhodit do p�edem ur� ené schránky v kancelá�i školy. Zam� stnanci ly�a�ské školy 

SSSC vyplnili b� hem 14 dní dotazníky. D� le�itá je také návratnost dotazník� , která 



   

 - 36 - 

vyjad�uje pom� r mezi zadanými dotazníky a po� tem vrácených vypln� ných dotazník� . 

Celková návratnost byla 63%. Tedy 63 ze 100 rozdaných dotazník� . Jeden dotazník jsem 

musela vy�adit, proto�e byl vypln� ný jen � áste� n� . Poté nastala sumarizace získaných 

informací a vyhodnocení výsledk�  pomocí programu Microsoft Excel. 
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5. ANALÝZA SYSTÉMU VZD � LÁVÁNÍ A ROZVOJE 

ZAM � STNANC�  LY�A � SKÉ ŠKOLY 

5.1. Vzd� lávání probíhající ve spole� nosti 

Ly�a �ská škola by m� la pe� ovat o neustálé vzd� lávání svých zam� stnanc� , proto�e 

ti ovliv
 ují kvalitu poskytovaných slu�eb. Jeden z d� le�itých cíl�  spole� nosti je formování 

jejich pracovních znalostí, dovedností a schopností, tak aby odpovídaly aktuálním 

pot�ebám. Zárove
  musí zam� stnance p�ipravit na budoucí nároky, které jsou po�adované 

ze strany spole� nosti, zákazník�  a konkurence. 

V ly�a �ské škole probíhá p�edevším neformální vzd� lávání a informální u� ení, co� 

je spontánn�  probíhající proces u� ení ve firm�  vycházející ze zkušeností a sociální 

interakce.  

Zam� stnanci získávají informace o mo�nostech vzd� lávání prost�ednictvím svých 

nad�ízených, na nást� nkách � i poradách nej� ast� ji ústní formou sd� lení. 

5.1.1. Interní vzd� lávání 

Vzd� lávání zam� stnanc�  SSSC za� íná ka�dou sezónu úvodním (angl. internal 

introductory course) a p�ípravným kurzem (angl. internal preparatory course). Pro nové 

zam� stnance lze tento kurz chápat jako adapta� ní kurz. B� hem celé zimní sezóny probíhají 

tréninky, které jsou povinné pro všechny instruktory. 

P�i p�ijetí nového administrativního pracovníka probíhá jeho zaškolení, zpravidla 

p�ed za� átkem zimní sezóny. V sou� asné dob�  jsou na této pozici stálí zam� stnanci a jejich 

vzd� lávání vychází pouze z vlastní iniciativy. 

Úvodní a p� ípravný kurz 

Úvodní kurz se koná p�ed za� átkem zimní sezóny, zpravidla na za� átku prosince, 

a je povinný pro všechny zam� stnance. Je veden interními trenéry – lektory. Pro nové 

zam� stnance, kte�í budou v ly�a�ské škole SSSC pracovat celou sezónu, je v délce p� ti dní. 

T�ídenního kurzu se ú� astní instrukto�i, kte�í budou pracovat v ly�a�ské škole SSSC jen 

ur� itou dobu nap�. v hlavní sezon� . 

Ú� astníci se seznamují s chodem a organizací ly�a�ské školy SSSC, tak aby 

dokázali akceptovat pracovní podmínky, charakter a nápl
  pracovní � innosti. Seznamují se 
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také s normami a hodnotami organizace. Dále se systémem výuky ly�ování 

a snowboardingu fungujícím v celém Švýcarsku. D� raz je kladen na technickou 

a metodickou stránku výuky. Ly�a�ská škola poskytuje ú� astník� m p�íru� ky a tišt� né 

materiály. Kurz je zakon� en v� domostním a dovednostním testem prost�ednictvím kterého 

se kontroluje, co se ú� astníci b� hem kurzu nau� ili. 

Dvoudenní p�ípravný kurz je realizovaný na konci listopadu nebo na za� átku 

prosince. Tento kurz je povinný pro všechny pln�  certifikované instruktory. Mimo to se 

všichni instrukto�i musí ú� astnit kurz�  po�ádaných SSSA. 

Tréninky b � hem sezóny 

Tréninky b� hem sezóny jsou povinné pro všechny instruktory. Ka�dý trénink je 

zam�� ený na konkrétní téma a pomáhá udr�ovat vysoký standart a kvalitu výuky. Assistant 

instrukto�i a kandidáti ly�ování a snowboardingu se musí ú� astnit trénink�  dvakrát týdn� . 

Ve� erní tréninky probíhají v pond� lí v 16.45 hodin na Baby Hangu Suvretta. Jsou 

zam�� eny p�evá�n�  na metodiku výuky ly�ování a snowboardingu. Ranní tréninky 

pro instruktory ly�ování za� ínají ka�dý � tvrtek v 8.15 hodin na Corviglii a pro instruktory 

snowbordingu ka�dou st�edu v 8.15 hodin takté� na Corviglii. Cílem t� chto trénink�  je 

zlepšení pohybových dovedností. 

Pro pln�  certifikované instruktory jsou realizovány 4 tréninky b� hem sezóny. 

Povinné jsou t� i tréninky ze � ty�. 

Mezi další mo�nosti, kde si instrukto�i mohou zlepšit své ly�a�ské dovednosti pat�í 

tréninky závodního ly�ování. Ka�dý pátek ráno je mo�nost tréninku v ob�ím slalomu 

a ve st�edu ve� er ve slalomu. Dále je mo�ná ú� ast v týmu synchronního ly�ování, kde 

ú� astníci reprezentují ly�a�skou školu na konci zimní sezóny na Mistrovství Švýcarska 

u� itel�  ly�ování. 

Metody vyu�ívané v interním vzd� lávání 

·  Couching – ka�dému novému zam� stnanci je p�id� lený zkušený kolega, který mu 

radí a p�edává své zkušenosti. 

·  Demonstrování – jedna z nejpou�ívan� jších metod p�i interním vzd� lávání. 

·  Pracovní porady – trené�i (lekto�i) se ú� astní pracovních porad. A n� kolikrát 

za sezónu se setkávají s vedením SSSC. 
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·  P�ednáška – tato metoda se vyu�ívá na úvodním/p�ípravném kurzu. Ú� astníci se 

seznamují s teoretickými poznatky (novými trendy, technikou a metodikou, první 

pomocí aj.) 

·  P�ednáška spojená s diskusí – lekto�i p�ednáší na ur� ité téma, poté probíhá 

ve skupinkách diskuse. 

·  Simulace – na trénincích b� hem sezóny se simulují r� zné situace, které mohou nastat 

p�i výuce s klienty. 

·  Brainstorming – p�i �ešení konkrétního problému p�edkládá ka�dý instruktor sv� j 

nápad a spole� n�  se pak hledá �ešení. 

·  U� ení se z vlastního výkonu – trenér stínuje instruktory p�i jejich výuce. Instrukto�i 

o tom m� �ou i nemusí v� d� t. Pokud o tom instruktor neví, p�ispívá to k v� tší 

objektivit� , proto�e se chová a jedná p�irozen� . Po výuce se koná rozbor, jeho� cílem 

je pou� ení instruktora z jeho vlastních chyb. Toto u� ení je oboustranné, proto�e 

i trenér se m� �e p�iu� it novým znalostem. 

5.1.2. Externí vzd� lávání 

Krom�  interního vzd� lávání se zam� stnanci ú� astní externích vzd� lávacích akcí. 

A to ve form�  kurz� , školení, konferencí apod. U vybraných zam� stnanc� , p�edevším 

na pozici trenér a horský v� dce, se ly�a�ská škola � áste� n�  podílí na financování 

vzd� lávacích aktivit. Ze strany ly�a�ské školy, ale také z vlastní iniciativy samotných 

zam� stnanc�  je po�adováno si prohlubovat, rozši�ovat a obnovovat kvalifikace. 

5.1.3. Jazykové vzd� lávání 

Samoz�ejmostí je jazyková vybavenost zam� stnanc� , proto�e ti se ka�dodenn�  

setkávají se svými klienty z r� zných zemí sv� ta. Ly�a�ská škola nerealizuje �ádné 

jazykové kurzy. Na druhé stran�  je na pracovníky apelováno, aby si rozši�ovali svou 

jazykovou vybavenost, proto�e zam� stnanci hovo�ící více jazyky mají v� tší šanci získat 

práci. 

5.1.4. Zp� tná vazba – m�� ení efektivity vzd� lávací aktivity 

Po ukon� ení úvodního kurzu a p�ípravného kurzu a také trénink�  se sleduje zp� tná 

vazba prost�ednictvím velmi jednoduchých dotazník� . Tyto dotazníky rozdávají trené�i 

ú� astník� m, kte�í je vyplní a odevzdají osobn�  trenérovi nebo je m� �ou anonymn�  
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odevzdat v kancelá�i ly�a �ské školy. Otázky jsou otev�ené a v� tšinou se hodnotí 

spokojenost � i nespokojenost. 

Mezi další metody hodnocení a ov�� ování nau� eného v praxi je pozorování. Kdy 

trené�i – lekto�i pozorují instruktory p�i výuce. V souvislosti s tímto pozorováním se 

pou�ívá metoda videozáznamu. Trenér – lektor natá� í pozorovaného na video p�i jeho 

výuce klient�  a po ukon� ení lekce se setkají na ur� eném míst�  a spole� n�  diskutují 

nad odvedeným pracovním výkonem. 

5.2. Analýza dotazníkového šet� ení 

5.2.1. Identifika � ní znaky respondent�  

Výzkumu se zú� astnilo 55 % mu��  a 45 % �en. Ve v� kové skupin�  18–25 let je 

zastoupeno 17,7 % respondent� , ve v� ku mezi 26–35 let nejvíce (53,2 %) respondent� . 

V kategorii 36–45 let je zastoupeno 17,7 % a zbylých 11,3 % respondent�  pat�í 

do kategorie 45 a více let. 

Sou� asný stav zam� stnanc�  ly�a �ské školy SSSC zobrazuje graf 5.1. 

Celkov�  28 respondent�  ozna� ilo sv� j sou� asný stav jako zam� stnanec na plný 

27
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5
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Zam� stnanec na plný úvazek

Zam� stnanec na plný úvazek + soukromý podnikatel �ivnos tník

Zam� stnanec na � áste� ný úvazek

Zam� stnanec na � áste� ný úvazek + student

Zam� stnanec na � áste� ný úvazek + soukromý podnikatel, �ivnostník

Soukromý podnikatel, �ivnostník

Soukromý podnikatel, �ivnostník + student

Student

Pracující d� chodce

Na rodi� ovské dovolené

Graf 5.1 Sou� asný stav respondent�  
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úvazek. Z toho je 1 zárove
  soukromý podnikatel, �ivnostník. 19 respondent�  se ozna� ilo 

za zam� stnance na � áste� ný úvazek, 5 z nich je zárove
  studenty a 1 soukromý podnikatel, 

�ivnostník. 2 se ozna� ili za pracující d� chodce a 1 respondentka je na mate�ské dovolené. 

V jakých oborech respondenti pracují mimo zimní sezónu zobrazuje graf 5.2. 

Nejvíce respondent�  pracuje v oboru prodej & marketing, management (21 %) 

a shodné procento respondent�  také ve slu�bách. Dále následuje ve�ejná správa 

a administrativa (12,9 %), u� itelské obory, školství, vzd� lávání (11,3 %) a t� lesná výchova 

a sport (9,7 %). V technických oborech pracuje 6,5 % respondent� . Podrobný p�ehled 

poskytuje graf 5.2. 

Další � len� ní je na základ�  nejvyššího dosa�eného vzd� lání. Vzd� lání jsem 

rozd� lila do t�í stup
�  – ni�ší sekundární, vyšší sekundární a terciární. D� vodem je 

rozdílný systém vzd� lávání mezi � eskou republikou a Švýcarskem, pop�ípad�  jinými státy. 

Vyššího sekundárního stupn�  dosáhlo 48,4 % respondent�  a terciárního stupn�  51,6 % 

respondent� . 

Následující graf 5.3 zobrazuje, jak dlouho pracují respondenti v ly�a�ské škole 

SSSC.  

Technické obory; 6,5%Prodej & marketing, 
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Zem� d� lské obory, 
lesnictví, veteriná�ství; 

1,6%
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Medicína, léka�ství, 
zdravotnictví; 3,2%

T� lesná výchova, 
sport; 9,7%

U� itelské obory, 
školství, vzd� lávání; 

11,3%

P� írodov� dné obory; 
1,6%

Spole� enské humanitní 
obory; 3,2%

Um� lecké obory; 3,2%

Slu�by; 21,0%

Jiný obor; 4,8%

Graf 5.2 Obor, ve kterém respondenti pracují mimo zimní sezónu 
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Po dobu jedné zimní sezóny pracovalo v ly�a�ské škole 22,6 % respondent� . 

V rozmezí 2–5 sezón pracovalo v ly�a�ské škole nejvíce respondent�  (50 %). 6–10 sezón 

ozna� ilo 16,1 % respondent�  a 11–15 sezón 3,2 %. 15 a více sezón odpracovalo 8,1 % 

respondent� . 

 Graf 5.4 ukazuje, jaké pracovní pozice respondenti zastávají v ly�a�ské škole. 

Nejvíce zam� stnanc�  pracuje na pozici instruktor ly�ování. Celkov�  je to 56 
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Graf 5.3 Po� et odpracovaných sezón v ly�a� ské škole SSSC 
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Graf 5.4 Po� et respondent�  na jednotlivých pracovních pozicích 
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respondent� . Z toho 9 pracuje zárove
  jako instruktor snowboardingu, 3 zárove
  jako 

instruktor b� �eckého ly�ování, 1 zárove
  jako instruktor telemarku a 1 respondent je 

zárove
  i horský v� dce. 1 respondent odpov� d� l, �e pracuje sou� asn�  jako instruktor 

ly�ování, snowboardingu a telemarku. 3 respondenti pracují jako instrukto�i 

snowboardingu. 4 respondenti vykonávají funkci lektor – trenér. Jsou zárove
  i instruktory 

ly�ování a 2 z nich navíc ješt�  jako instrukto�i telemarku. 3 respondenti se ozna� ili 

za administrativní pracovníky. � editel ly�a�ské školy odpov� d� l, �e pracuje p�íle�itostn�  

jako ly�a�ský instruktor. 

Graf 5.5 zobrazuje, jak dlouho respondenti pracují na pozici instruktor/ka ly�ování 

� i snowboardingu apod. 

Nejvíce (33,9 %) respondent�  uvedlo, �e p� sobí 6–10 sezón jako instruktor/ka 

ly�ování, snowboardingu apod. 28,8 % respondent�  odpracovalo 2–5 sezón. 18,6 % 

respondent�  15 a více sezón, 13,6 % respondent�  11–15 sezón a 5,1 % uvedlo, �e na pozici 

instruktor ly�ování, snowboardingu apod. pracuje 1 sezónu. 

Následující graf 5.6 popisuje nejvyšší dosa�enou kvalifikaci v oblasti výuky 

ly�ování, snowboardingu apod., kterou respondenti získali.  
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Graf 5.5 Po� et odpracovaných sezón jako instruktor/ka ly�ování, snowboardingu apod. 
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Nejvíce respondent�  (27,1 %) ozna� ilo za svoji nejvyšší kvalifikaci v oblasti výuky 

ly�ování a snowboardingu apod. jinou kvalifikaci. Tato kategorie zahrnuje kvalifikace, 

které nedosahují nejvyššího stupn�  vzd� lání. N� kte�í respondenti uvedli získání kvalifikace 

v jiné zemi nap�. v � eské republice, Rakousku a Slovinsku. 8,5 % respondent�  uvedlo 

kvalifikaci kids instructor. 13,6 % má vzd� lání jako instruktor z povolání (BBT). Pln�  

kvalifikovaných respondent�  (Stuffe III) je dále 13,6 %. Pln�  kvalifikovaných respondent�  

v jiné zemi je 13,6 %. Kvalifikaci Stufe II získalo 8,5 % respondent�  a Stufe I 11,9 %. 

�ádnou kvalifikaci z oblasti výuky ly�ování, snowboardingu apod. nemá 3,4 % 

respondent� . 

5.2.2. Úrove	  vzd� lávání a rozvoje 

V následující � ásti analyzuji úrove
  vzd� lávání a rozvoje v ly�a�ské škole SSSC 

z pohledu zam� stnanc�  a také jejich postoj ke vzd� lávání a rozvoji. 

Z výsledku grafu vyplývá, �e 96,8 % respondent�  je spokojeno s prací v ly�a�ské 

56,5%40,3% 3,2%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Rozhodn�  ano Spíše ano Ani ano, ani ne Spíše ne Rozhodn�  ne

Graf 5.6 Nejvyšší dosa�ená kvalifikace instruktor�  v oblasti výuky ly�ování, snowboardingu 

apod. 

Graf 5.7 Celková spokojenost respondent�  s prací v ly�a� ské škole SSSC 
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škole SSSC. Z toho 40,3 % respondent�  je rozhodn�  spokojeno a 56,5 % spíše spokojeno. 

3,2 % respondent�  není ani spokojeno, ani nespokojeno. 

95,1 % respondent�  pova�uje své znalosti a dovednosti pro výkon své práce 

v ly�a �ské škole za vyhovující a dostate� né. 4,8 % respondent�  ozna� ilo své znalosti ani 

za vyhovující a dostate� né a ani za nevyhovující a nedostate� né. 

88,7 % respondent�  je spokojeno s úrovní vzd� lávání v ly�a�ské škole. 9,7 % 

respondent�  zastává neutrální postoj. 1,6 % respondent�  je spíše nespokojeno s úrovní 

vzd� lávání. 

80,6 % respondent�  si myslí, �e má dostate� né informace o vzd� lávání probíhající 

v ly�a �ské škole SSSC. 19,4 % respondent�  vyjád�ilo neutrální postoj.  

80,7 % respondent�  potvrdilo, �e vedení ly�a�ské školy SSSC podporuje jejich 

vzd� lávání a rozvoj. 17,7 % tvrdí ani ano, ani ne a 1,6 % respondent�  se vyjád�ila, �e 

vedení nepodporuje jejich vzd� lávání a rozvoj. 

Následující graf 5.9 ukazuje, jak � asto se respondenti ú� astní povinných 

vzd� lávacích aktivit.  
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Graf 5.8 Vzd� lávání a rozvoj v ly�a� ské škole z pohledu respondent�  
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Povinných vzd� lávacích aktivit se v�dy ú� astní 32,3 % a � asto 33,9 % respondent� . 

25,8 % dotazovaných se ú� astní n� kdy. Výjime� n�  se ú� astní povinných vzd� lávacích 

aktivit 8,1 % respondent� . Odpov��  nikdy neozna� il �ádný z respondent� . 

Další otázky se vztahovaly op� t ke vzd� lávacím aktivitám. Konkrétn�  jsem se ptala 

na to, zdali se respondenti zú� astnili v posledním roce n� jaké vzd� lávací aktivity vztahující 

se k náplni jejich práce, kterou vykonávají v ly�a�ské škole SSSC. A jestli se v blízké 

budoucnosti n� jaké vzd� lávací aktivity cht� jí zú� astnit. 

Výsledky výzkumu ukazují, �e 58,1 % respondent�  se nezú� astnilo �ádné 

vzd� lávací aktivity. 41,9 % se zú� astnilo. Mezi vzd� lávací aktivity, které respondenti 

uvedli, pat�í slalomový a freeridový kurz, kurz expert ly�ování a telemarku, kids expert, air 
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Graf 5.9 Ú� ast na povinných vzd� lávacích aktivitách v rámci pracovní � innosti 

Graf 5.10 Ú� ast respondent�  ve vzd� lávacích aktivitách 
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& park kurz, jazykový kurz, intenzivní studium pro mana�ery v malých ast�edních 

podnicích (KMU intensivstudium), Sweizerische Hotelfachschule Luzern. 

23 respondent�  odpov� d� lo, �e si vzd� lávací aktivitu financovalo samo. Ve 3 

p�ípadech se zárove
  podílel i zam� stnavatel. A 3 respondenti odpov� d� li, �e vzd� lávací 

aktivita byla zdarma. 

Další otázka se zabývala tím, jestli se cht� jí respondenti v blízké budoucnosti 

n� jaké vzd� lávací aktivity zú� astnit. Je zajímavé, �e více ne� polovina (56,5 %) 

respondent�  by se v blízké budoucnosti cht� la n� jaké aktivity zú� astnit. Tím vyjád�ili sv� j 

kladný postoj a otev�enost ke vzd� lávacím aktivitám, co� je p�íznivé pro ly�a�skou školu. 

27,4 % respondent�  se v blízké budoucnosti �ádné vzd� lávací aktivity zú� astnit nechce 

a 16,1 % se vyjád�ilo, �e neví. 

 Ní�e uvedený graf 5.11 zobrazuje oblasti, ve kterých by si respondenti cht� li 

zlepšit své znalosti a dovednosti.  

Instrukto�i ke své práci pot�ebují nejvíce alpské ly�ování zahrnující základní 

ly�ování, závodní ly�ování, freestyle a freeride. Jak je znázorn� no v grafu 5.11, nejvíce 

respondent�  (69,4 %) má zájem o zlepšení si znalostí a dovedností práv�  v této oblasti. 

P�esn�  50 % respondent�  by si cht� lo zlepšit své znalosti a dovednosti v cizích jazycích. Je 
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Graf 5.11 Oblast, ve které si respondenti cht� jí zlepšit své znalosti a dovednosti 
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zajímavé, �e na t�etí místo v po�adí se dostalo b� �ecké ly�ování, které je ve Svatém Mo�ici 

oblíbeným sportem. Ka�dou sezónu stoupá po� et klient� , kte�í o výuku tohoto sportu mají 

zájem. Zájem rozší�it si znalosti a dovednosti ve snowboardingu má 32,3 % respondent�  

a  v telemarkovém ly�ování 29  %. Malý zájem se projevil o oblast ly�ování 

pro hendikepované sportovce. 3,2  % respondent�  vyjád�ilo sv� j zájem o jinou oblast. 

Objevily se návrhy na zlepšení komunika� ních schopností a jednání s klienty (�ešení 

krizových situací, naslouchání, asertivita aj.). 

Další otázka se týkala toho, jak � asto respondenti pou�ívají po� íta�  ve své práci 

v ly�a �ské škole SSSC. Výsledky výzkumu jsou zobrazeny v grafu 5.12. 

Krom�  administrativních pracovník� , kte�í pou�ívají po� íta�  v pr� b� hu celého dne, 

je po�adováno, aby i instrukto�i zaznamenávali detailní informace o provedení své práce 

do interního systému. Instrukto�i nemusí zaznamenávat informace ka�dý den, ale t�eba a� 

po týdnu, kdy s klientem skon� í. 40,3 % respondent�  pou�ívá ve své práci po� íta�  v�dy, 

21 % pou�ívá po� íta�  � asto, stejné procento respondent�  pou�ívá po� íta�  n� kdy a 14,5 % 

respondent�  pou�ívá po� íta�  výjime� n� . N� kte�í zam� stnanci nepou�ívají po� íta�  v� bec 

(3 %). Zaznamenávají své výsledky do p�edem p�edtišt� ného formulá�e a administrativní 

pracovníci je poté vlo�í do systému. 
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Graf 5.12 Jak � asto pou�íváte ve své práci v ly�a� ské škole SSSC po� íta� ? 
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Další otázka navazovala na p�edchozí. Ptala se na to, zdali by zam� stnanci uvítali 

informace ohledn�  mo�ností vzd� lávání prost�ednictvím informa� ních technologií (interní 

systém, internet, mobilní telefon aj.). Odpov� di respondent�  jsou zachyceny v grafu 5.13. 

Celkov�   59,6 % respondent�  by uvítalo informace ohledn�  mo�ností vzd� lávání. 

Rozhodn�  by je uvítalo 17,7 % respondent�  a 41,9 % respondent�  spíše uvítalo. Neutrální 

postoj zastává 33,9 % respondent�  a 6,5 % respondent�  ozna� ilo odpov��  spíše ne. Nikdo 

se nevyjád�il krajn�  negativním postojem. 

D� le�itá je zp� tná vazba k výkonu od svých nad�ízených. Na otázku jak � asto 

dostávají respondenti zp� tnou vazbu ke svému výkonu, dává odpov��  ní�e zobrazený graf 

5.14. 

Podle dotazovaných zam� stnanc�  zp� tnou vazbu ke svému výkonu od svých 

nad�ízených dostává n� kdy 48,4 % respondent� . � asto dostává zp� tnou vazbu 27,4 % 

respondent� , výjime� n�  16,1 % a v�dy 8, 1 %. �ádný z respondent�  neozna� il odpov��  

nikdy. 
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Graf 5.13 Informace o mo�nostech vzd� lávání poskytované prost� ednictvím informa� ních technologií 
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Shrnutí 

Hodnocení tohoto bloku otázek dopadlo velmi pozitivn�  pro ly�a�skou školu, která 

podle výsledk�  výzkumu podporuje vzd� lávání a rozvoj zam� stnanc� . Skoro všichni se cítí 

spokojeni s prací. V� tšina respondent�  pova�uje své znalosti a dovednosti za vyhovující 

a dostate� n� , ale i p�esto se nebrání dalšímu vzd� lávání a rozvoji. Respondenti se cítí 

dostate� n�  informováni o vzd� lávacích aktivitách probíhajících v rámci SSSC a jsou 

spokojeni s jejich úrovní. Z výsledk�  výzkumu vyplývá, �e zam� stnanci se aktivn�  ú� astní 

interního i externího vzd� lávání, které se vztahuje k náplni jejich práce. Externí vzd� lávání 

si v� tšinou financují sami. Pouze v n� kterých p�ípadech se na financování podílí 

zam� stnavatel. Více ne� polovina respondent�  by se v blízké budoucnosti cht� la zú� astnit 

n� jaké vzd� lávací aktivity. Respondenti by si cht� li zlepšit své znalosti a dovednosti 

v alpském ly�ování a cizích jazycích. Zájem by byl i o b� �ecké a telemarkové ly�ování 

a snowbording. Naopak malý zájem byl zaznamenán o oblast ly�ování pro hendikepované 

sportovce. N� kte�í respondenti uvedli oblast komunika� ních schopností a jednání s klienty. 

Více ne� polovina respondent�  by uvítala informace ohledn�  mo�ností vzd� lávání 

prost�ednictvím informa� ních technologií. Pro zam� stnance je d� le�ité poskytnutí zp� tné 

vazby od nad�ízených ke svým výkon� m. Ob� as dostává zp� tnou vazbu polovina 

respondent� . 

5.2.3. Jazyková oblast 

Ú� elem této � ásti bylo zjistit, jaká je jazyková vybavenost zam� stnanc� , na jaké 

úrovni jazyky ovládají a jaké jsou mo�nosti vzd� lávání a rozvoje v této oblasti. 

První graf 5.15 v této � ásti zobrazuje jazyky, které respondenti ovládají. 
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Všichni respondenti ovládají angli� tinu. N� mecký jazyk ovládá 93,5 %, 

francouzský 74,2 %, italský 54, 8% a špan� lský 38,7 % respondent� . Ruský jazyk ovládá 

27,4 % respondent� . Jiný jazyk uvedlo 35,5 %. Do této kategorie respondenti zahrnuli 

nap�. � eštinu, slovenštinu, portugalštinu, katalánštinu, arabštinu, � ínštinu a retorománštinu. 

Úrove
 , na jaké respondenti tento jazyk ovládají, je zobrazena v grafu 5.16. 

Z grafu je patrné, �e mate�ský jazyk respondent�  je ve v� tšin�  (81 %) n� mecký 

jazyk. Graf také zobrazuje, �e nejvíce za� áte� ník�  je ve špan� lském (58,3 %), italském 

(50 %) a francouzském jazyce (45,7 %). Angli� tinu ovládá 77,4 % respondent�  na velmi 

pokro� ilé úrovni. Podrobné výsledky jsou zaznamenány v grafu 5.16. 
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Graf 5.16 Úrove	  znalosti jazyk�  

Graf 5.15 Jazyky, které respondenti ovládají 
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Další graf 5.17 zachycuje vztah respondent�  ke vzd� lávání v oblasti cizích jazyk� . 

Z výše zobrazeného grafu je patrné, �e více ne� polovina respondent�  si myslí, �e 

ly�a �ská škola SSSC poskytuje p�íle�itost k u� ení cizích jazyk� . 29 % respondent�  neví 

a 16,1 % dotázaných ozna� ilo, �e ly�a �ská škola neposkytuje �ádnou p�íle�itost k u� ení se 

cizích jazyk� . 

V otázce, zdali ly�a�ská škola poskytuje finan� ní prost�edky k úhrad�  kurzu cizích 

jazyk� , se pouze 19,4 % respondent�  vyjád�ilo souhlasn� . 25,8 % si myslí, �e ly�a�ská 

škola finan� ní prost�edky k úhrad�  kurzu neposkytuje. 54,8 % respondent�  neví. 

V posledním roce se jazykového kurzu zú� astnilo pouze 25,8 % respondent� . 

74,2 % se �ádného jazykového kurzu nezú� astnilo. 

V blízké budoucnosti by se n� jakého kurzu cizích jazyk�  cht� lo zú� astnit 48,4 % 

respondent� . 25,8 % se nechce zú� astnit �ádného jazykového kurzu a stejná � ást 

respondent�  neví, zdali se zú� astní n� jakého kurzu cizích jazyk� . 

Dále jsem zjistila, v kterých jazycích by si respondenti cht� li zlepšit svoji úrove
 . 

Výsledky výzkumu jsou zachyceny v grafu 5.19. 
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Graf 5.17 Vzd� lávání v oblasti cizích jazyk�  
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Nejv� tší zájem mají respondenti o italský jazyk 43,5 %. Následuje špan� lština 

(37,1 %). Se stejným výsledkem (32,3 %) angli� tina a francouzština. 29 % respondent�  by 

si cht� lo zlepšit úrove
  v ruštin� . O n� mecký jazyk mají zájem zahrani� ní zam� stnanci 

(16,1%). 6,5 % respondent�  by si cht� lo zlepšit úrove
  v jiném jazyce nap�. v � ínském, 

portugalském nebo rétorománském. 

Shrnutí 

Všichni respondenti ovládají anglický jazyk, v� tšina z nich na velmi pokro� ilé 

úrovni. V kantonu, ve kterém se ly�a�ská škola nachází, se mluví p�evá�n�  n� mecky 

a italsky, proto v� tšina zam� stnanc�  ovládá tyto jazyky. Více ne� polovina respondent�  

hovo�í francouzsky. P�ibli�n �  t�etina dotazovaných ovládá špan� lský, ruský nebo jiný 

jazyk. Nejvíce za� áte� ník�  je ve špan� lském, italském a francouzském jazyce. Mate�ský 

jazyk má nejv� tší procentuální zastoupení v n� m� in� . 

Více ne� polovina dotazovaných si myslí, �e v ly�a�ské škole SSSC je podn� tné 

prost�edí k u� ení se cizích jazyk� . Pracují zde zam� stnanci z r� zných zemí sv� ta, kte�í mají 

pot�ebu domluvit se mezi sebou a se svými zákazníky. Vzniká tak vzájemná interakce 

u� ení.  

Více ne� polovina respondent�  neví, zdali ly�a�ská škola SSSC poskytuje finan� ní 

prost�edky k úhrad�  jazykového kurzu. Jedna � tvrtina respondent�  se v lo
 ském roce 

zú� astnila jazykového kurzu a v blízké budoucnosti by se n� jakého kurzu cht� la zú� astnit 

tém��  polovina respondent� .  
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Graf 5.18 Cizí jazyky, ve kterých si respondenti cht� jí zlepšit svoji úrove	  
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Nejvíce by si cht� li respondenti zlepšit svoji úrove
  v italštin� , dále ve špan� lštin� , 

angli� tin� , francouzštin�  a ruštin� . N� kolik respondent�  by m� lo zájem o n� mecký jazyk 

a také nap�íklad o portugalský, rétorománský a � ínský jazyk. 

5.2.4. Povinné vzd� lávací kurzy a tréninky 

Ú� elem této � ásti bylo zjistit, zdali se shodují po�adavky zam� stnanc�  

s poskytovaným vzd� láváním. Ka�dý z kurz�  jsem vyhodnotila zvláš� . P�ípravný kurz byl 

realizován pro pln�  certifikované instruktory a úvodní kurz pro assistant a kandidát 

instruktory. Následuje vyhodnocení trénink� , které probíhaly v pr� b� hu celé zimní sezóny. 

Op� t jsem je vyhodnotila odd� len� . 

P� ípravný kurz 

P�ípravného kurzu se zú� astnilo 16 respondent� . V ní�e zobrazeném grafu 5.19 

jsou výsledky dotazníkového šet�ení. 

Graf 5.19 Hodnocení p� ípravného kurzu 
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P�ípravný kurz splnil o� ekávání ú� astník�  v 81,3 %. 81 % ú� astník�  odpov� d� lo, �e 

jim cíle p�ípravného kurzu byly vysv� tleny, ale u� jen 56 % si myslí, �e cíl pro ka�dé téma 

byl ur� en a následován. 100% spokojenost byla s délkou p�ípravného kurzu. Po� et 

ú� astník�  ve skupin�  vyhovoval 75 %. 87,6 % respondent�  pova�uje p�ípravný kurz 

pro nové zam� stnance jako dobrou p�íle�itost k tomu, aby se dozv� d� li dostate� né 

informace o ly�a�ské škole SSSC. Také 75 % si myslí, �e normy a hodnoty ly�a�ské školy 

jim byly jasn�  vysv� tleny. Jen 62,6 % respondent�  pova�uje p�ípravný kurz za adekvátní 

vzhledem k jejich úrovní znalostí a dovedností. 

Graf 5.20 Hodnocení struktury p� ípravného kurzu 

Pr� m� rné hodnocení obsahu (1,94) p�ípravného kurzu  a pou�itých metod (2,19) 

vychází jako dobré. Lektor� v styl vedení kurzu hodnotí ú� astníci jako spíše dobrý a� velmi 

dobrý (1,56). Dob�e dopadlo i hodnocení kontaktu ú� astník�  s lektorem a jejich úrove
  

porozum� ní (1,69). 

Hodnocení p�ínosu p�ípravného kurzu zachycuje graf 5.21.  

Graf 5.21Hodnocení p� ínosu p� ípravného kurzu 

Tuto � ást zhodnotili respondenti o n� co h�� e. Pr� m� rné hodnocení první otázky 
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respondenti i míru, do jaké vyu�ijí znalosti a dovednosti z p�ípravného kurzu ve své práci. 

Celkový p�ínos p�ípravného kurzu ohodnotili respondenti pr� m� rem 2,25. 

Úvodní kurz  

 Úvodního kurzu se zú� astnilo 29 respondent� . 

V� tšina respondent�  uvedla (72,4 %), �e úvodní kurz splnil jejich o� ekávání. 

Ve 3,4 % jejich o� ekávání nesplnil. 62,1 % dotazovaných souhlasí s tím, �e cíle 

p�ípravného kurzu jim byly vyjasn� ny. Jen 55,2 % si myslí, �e cíl pro ka�dé téma byl ur� en 

následován. 65,5% spokojenost byla s délkou p�ípravného kurzu. Po� et ú� astník�  

ve skupin�  vyhovoval 82,8 % respondent� . 6,9 % respondent�  spíše nevyhovoval. 89,6 % 

respondent�  pova�uje p�ípravný kurz pro nové zam� stnance jako dobrou p�íle�itost 

k tomu, aby se dozv� d� li dostate� né informace o ly�a�ské škole SSSC. Také 96,6 % si 

myslí, �e normy a hodnoty ly�a�ské školy jim byly jasn�  vysv� tleny. 75,8 % respondent�  
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Graf 5.22 Úvodní kurz 
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pova�uje p�ípravný kurz za adekvátní vzhledem k jejich úrovni znalostí a dovedností. 

Ú� astníci ohodnotili obsah úvodního kurzu i pou�ité metody jako dobré (2,1). Styl 

vedení lektor�  – trenér�  je na dobré úrovni (2). Kontakt ú� astník�  s lektory – trenéry vyšel 

také velmi pozitivn�  s pr� m� rem 1,8. 

Tato � ást op� t dopadla velmi dob�e. Ú� astníci ohodnotili míru p�ínosu pr� m� rem 

2,07. Úvodní kurz byl spíše p�ínosný k rozvoji respondent� . Získané znalosti a dovednosti, 

které respondenti vyu�ijí ve své práci pokládají za spíše u�ite� né (2,17). Z výsledk�  

výzkumu vyplývá, �e celkový p�ínos úvodního kurzu je spíše p�ínosný (pr� m� r 2,1). 

Následující dva grafy zobrazují sebehodnocení lektor�  – trenér� , kte�í lektorovali 

úvodní i p�ípravný kurz. 

Graf 5.23 Hodnocení struktury úvodního kurzu 
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Všichni lekto�i – trené�i si myslí, �e se jim poda�ilo naplnit cíle 

úvodního/p�ípravného kurzu. Z toho 75 % spíše souhlasí a 25 % rozhodn�  souhlasí. 75 % 

lektor�  – trenér�  si myslí, �e úvodní/p�ípravný kurz splnil o� ekávání ú� astník� . 25 % 

zastává neutrální postoj. Sv� j výklad p�i výuce pokládá 75 % za spíše srozumitelný.  

Graf 5.26 Spokojenost lektor�  – trenér�  s úvodním/p� ípravným kurzem 

Všechny odpov� di jsou hodnoceny kladn� . 25 % lektor�  – trenér�  je velmi 

spokojeno se svoji p�ípravou na výuku a 75 % spíše spokojeno. S u� ební atmosférou jsou 

všichni lekto�i – trené�i spokojeni. A s výsledkem obou kurz�  jsou také spokojeni. 

Tréninky pro pln �  certifikované instruktory 

17 respondent�  se zú� astnilo trénink� , které probíhaly v pr� b� hu celé zimní sezóny. 

58,8 % se zú� astnilo všech � ty� trénink� . 3krát se trénink�  zú� astnilo 29,4 % a 2krát 

11,8 %. Jednou se trénink�  nezú� astnil �ádný z respondent� . 
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� astost trénink�  vyhovovala 76,5 % respondent� . 5,9 % respondent�  spíše 

nevyhovovala. Tréninky splnily o� ekávání v 64,7 %. 11,8 % respondent�  spíše nesouhlasí 

s tím, �e by tréninky splnily jejich o� ekávání. 76,5 % respondent�  uvedlo, �e cíle trénink�  

jim byly vysv� tleny a 88,3 % souhlasí s tím, �e cíle ka�dého tréninku byly následovány. 

Po� et ú� astník�  ve skupin�  vyhovoval 76,5 % respondent� . 70,6 % tvrdí, �e tréninky byly 

spíše adekvátní vzhledem k jejich znalostem a dovednostem. Podle 11,8 % respondent�  

jsou tréninky neadekvátní vzhledem k jejich znalostem a dovednostem. 76,5 % 

respondent�  uplatní znalosti a dovednosti, které získali v pr� b� hu trénink� , ve své práci, 

5,9 % je spíše neuplatní. 
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Graf 5.27 Tréninky pro pln�  certifikované instruktory 
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Obsah trénink�  hodnotí zú� astn� ní jako spíše dobrý 2,29. Pou�ité metody jako 

pr� m� rné (2,53). Lektor� v styl vedení trénink�  se jeví respondent� m jako dobrý a� velmi 

dobrý (1,76). Kontakt s lektorem a úrove
  porozum� ní hodnotí také jako dobrou (1,94). 

Pouze t�etina respondent�  vidí tréninky jako p�ínosné. P�ínos trénink�  ohodnotili 

pr� m� rem 2,82. Horším pr� m� rem (3,06) respondenti ohodnotili vyu�ití poznatk�  

z trénink�  ve své práci. Celkov�  respondenti hodnotí tréninky jako pr� m� rné (2,47). 

Tréninky pro assistant instruktory a kandidáty 

T� chto trénink� , které byly realizovány po celou sezónu v� tšinou dvakrát týdn� , se 

ú� astnilo 37 respondent� . 70,3 % respondent�  navšt� vovalo tréninky dvakrát týdn� . 8,1 % 

respondent�  se ú� astnilo jedenkrát týdn�  a stejný po� et respondent�  také t� ikrát za m� síc. 

Mén�  ne� 3krát za m� síc docházelo na tréninky 13,5 % respondent� . Domnívám se, �e 

n� kte�í respondenti byli zam� stnáni jen n� kolik týdn�  v sezón� , a proto se zú� astnili t� chto 
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povinných trénink�  mén�  � asto. 

Graf 5.30 Hodnocení trénink�  pro assistant instruktory a kandidáty 

� astost trénink�  vyhovovala 62,2 % respondent� , co� je více ne� polovina 

dotazovaných. Tréninky splnily o� ekávání v� tšiny (78,4 %). 78,4 % pova�uje cíle trénink�  

za vyjasn� né. Cíl pro ka�dý trénink byl ur� en a následován v 81,1 %. Po� et ú� astník�  

ve skupin�  vyhovoval skoro všem (89,2 %). Znalosti a dovednosti, které respondenti 

získali b� hem trénink� , uplatní ve své práci 75,7 %. 78,4 % respondent�  si myslí, �e kurz 

byl adekvátní k úrovni jejich znalostí a dovedností. 

Graf 5.31 Hodnocení struktury trénink�  
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Obsah trénink�  hodnotí respondenti pr� m� rem 2,08. Pou�ité metody 2,14. Lektor� v 

styl vedení trénink�  byl dobrý a� velmi dobrý (1,79). 1,89 podobn�  ohodnotili kontakt 

s lektorem a jejich úrove
  porozum� ní. 

Graf 5.32 Hodnocení u�ite� nosti trénink�  

Respondenti hodnotí míru p�isp� ní k jejich rozvoji jako u�ite� né a stejn�  hodnotili 

i vyu�ití poznatk�  a zp� sobilostí z trénink�  ve své práci (2,32) Celkov�  hodnotí tréninky 

b� hem sezóny jako dobré (1,92). 

Graf 5.33 Sebehodnocení lektor�  – trenér�  

Lekto�i – trené�i si myslí, �e se jim poda�ilo naplnit cíle trénink�  b� hem sezóny. 

V hodnocení, zda tréninky splnily o� ekávání ú� astník�  vyjád�ili v 75 % neutrální postoj. 

Ve 25 % p�edpokládají, �e spíše ano. Sv� j výklad p�i výuce pova�ují za dostate� n�  

srozumitelný v 75 %. 
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Lekto�i jsou spokojeni se svou p�ípravou na výuku v 75 %. S atmosférou p�i výuce 

jsou taky spokojeni v 75 %. Celkový výsledek z trénink�  je hodnocen kladn� . 

Na záv� r uvádím graf, ve kterém je zobrazeno srovnání interního vzd� lávání 

z pohledu zam� stnanc� . 

Graf 5.35 Hodnocení interního vzd� lávání z pohledu zam� stnanc�  

Výše zobrazený graf navzájem porovnává p�ípravný, úvodní kurz. Zahrnuje také 

výsledky celosezónních trénink� . Assistant instrukto�i a kandidáti lépe ohodnotili úvodní 

Graf 5.34 Spokojenost lektor�  – trenér�  s tréninky 
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kurz a také celosezónní tréninky. Nejhorší hodnocení získaly tréninky realizované pro pln�  

certifikované instruktory. 

Shrnutí p� ípravného a úvodního kurzu 

P�ípravný i úvodní kurz splnil o� ekávání ú� astník� . Cíle kurzu jim byly vyjasn� ny, 

ale jen polovina respondent�  si myslí, �e cíl pro ka�dé téma byl ur� en a následován. Oba 

kurzy poskytují p�íle�itost novým zam� stnanc� m k tomu, aby se dozv� d� li dostate� né 

informace o ly�a�ské škole SSSC. Obsah a pou�ité metody byly na dobré úrovni u obou 

kurz� . Také lektor� v styl, vzájemné porozum� ní a kontakt s lektorem byl ohodnocen jako 

dobrý. 

Všichni ú� astníci p�ípravného kurzu byli spokojeni s jeho délkou. Po� et ú� astník�  

ve skupin�  byl vyhovující. Více ne� polovina dotazovaných potvrdila, �e získané znalosti 

a dovednosti vyu�ijí v pr� b� hu své práce. P�ípravný kurz pova�uje za adekvátní, k úrovni 

svých znalostí a dovedností, jen 62,6  % respondent� .  

O n� co více ne� polovina respondent�  pova�uje délku úvodního kurzu 

za p�im�� enou. Po� et ú� astník�  ve skupin�  nevyhovoval všem. V� tšina dotazovaných 

uplatní znalosti a dovednosti, které získali na úvodním kurzu, v pr� b� hu jejich práce. 

Respondenti, kte�í se zú� astnili úvodního kurzu, pova�ují kurz adekvátní k jejich úrovni 

znalostí a dovedností. Celkov�  kurz respondenti ohodnotili jako pr� m� rný. Pokud bych 

srovnala oba kurzy, lépe ohodnotili ú� astníci úvodní kurz. 

Shrnutí trénink �  

� astost trénink�  pro pln�  certifikované instruktory vyhovovala dv� ma t�etinám 

respondent� . O� ekávání ohledn�  kurzu byla spln� na ve více ne� polovin�  odpov� dí. 

V� tšina také souhlasí s tím, �e cíle trénink�  jim byly vysv� tleny. Ka�dý cíl tréninku byl 

ur� en a následován. Po� et ú� astník�  ve skupin�  byl vyhovující. Polovina respondent�  

souhlasí s tím, �e kurz byl adekvátní vzhledem k úrovni znalostí a dovedností respondent� . 

V� tšina uplatní získané znalosti a dovednosti v pr� b� hu své práce. Obsah trénink�  

pova�ují spíše za dobrý a pr� m� rné hodnocení je u pou�itých metod. Lektor� v styl 

a úrove
  porozum� ní byla dobrá. 

� astost trénink�  pro kandidáty a assistant instruktory vyhovovala pouze dv� ma 

t�etinám respondent� . Tréninky v� tšinou splnily o� ekávání ú� astník� . Cíle jim byly jasn�  

vysv� tleny. V� tšina souhlasí s tím, �e cíl pro ka�dý trénink byl ur� en a poté následován. 
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Po� et ú� astník�  ve skupin�  všem vyhovoval. Znalosti a dovednosti, které ú� astníci získali 

b� hem trénink� , uplatní v� tšina ve své práci. A také si ú� astníci myslí, �e tréninky byly 

adekvátní vzhledem k úrovni jejich znalostí a dovedností. Obsah trénink�  a pou�ité metody 

hodnotí jako dobré. Lektor� v styl, spole� ný kontakt a úrove
  porozum� ní byla dobrá a� 

velmi dobrá. Tréninky pova�ují zam� stnanci za u�ite� né, s tím, �e p� ispívají k jejich 

rozvoji. Znalosti a dovednosti vyu�ijí ve své práci. A celkov�  hodnotí trénink jako 

u�ite� ný. 
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6. NÁVRHY A DOPORU � ENÍ 

Z realizovaného dotazníkového šet�ení, následné analýzy získaných informací 

a z vlastních zkušeností získaných b� hem práce v ly�a�ské škole 

Suvretta Snowsports School St. Moritz-Champfèr, se pokusím v této kapitole vypracovat 

další návrhy a doporu� ení. Budu vycházet z cíle a definovaného problému diplomové 

práce. 

Z výsledk�  dotazníkového šet�ení, zpracovaných v p�edchozí kapitole 5, je z�ejmé, 

�e ly�a �ská škola vzd� lávání a rozvoj zam� stnanc�  podporuje a její zam� stnanci se cítí 

spokojeni s prací. Pro ly�a�skou školu je v sou� asnosti nutností, aby vzd� lávání a rozvoj 

zam�� ila správným sm� rem a vyu�ila všech mo�ností, které má k dispozici. Pozitivní je to, 

�e zam� stnanci jsou vzd� lávání otev�eni a podporují sv� j vlastní rozvoj. 

Zam� stnanci se cítí dostate� n�  informování o interním vzd� lávání. Podle mého 

názoru by bylo vhodné, kdyby ly�a�ská škola poskytovala více informací o dalších 

externích kurzech organizovaných nap�íklad Swiss Snowsport Association. Ly�a�ská škola 

by mohla více vyu�ít informa� ní technologie a rozesílat nabídku kurz� , školení, konferencí 

aj. prost�ednictvím elektronické pošty nebo uve�ejnit tyto vzd� lávací akce na svém 

intranetu. D� le�itá je také otev�enost program� , kde se ka�dý zam� stnanec m� �e p�ihlásit. 

Celý systém by m� l být nastaven tak, aby zájem, snaha a úsilí vycházeli od samotného 

zam� stnance. 

Myslím si, �e ly�a�ská škola by se mohla více podílet na financování vzd� lávacích 

aktivit zam� stnanc� . P�edevším u t� ch, kte�í v ly�a�ské škole pracují ji� n� kolik let. V� tší 

informovanost o této mo�nosti spolufinancování, by jist�  motivovala zam� stnance k jejich 

dalšímu rozvoji. 

Ovládat cizí jazyky je v ly�a�ské škole nutností. Pokud zam� stnanci ovládají 

n� kolik jazyk� , mají v� tší šanci získat více práce. Mate�ským jazykem zam� stnanc�  je 

n� mecký jazyk a v� tšina také hovo�í anglicky na velmi pokro� ilé úrovni. Jejich vzd� lávací 

pot�eby se týkají další specializované výuky jazyka. Velký zájem by byl o italský, 

špan� lský a francouzský jazyk. Doporu� ila bych zam�� it vzd� lávací programy na tuto 

oblast. Od po� átku je však nutné vybrat vhodnou formu výuky, tak aby ú� astníci byli 

schopni pou�ívat jazyk v praxi, co nejd�íve. 

Interní vzd� lávání by se m� lo více zam�� it na vyu�itelnost získaných znalostí 
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a dovedností v praxi. Práv�  v tomto vidím nedostatky realizovaných kurz�  a trénink� . 

Ly�a �ská škola vlastní odborníky, kte�í své znalosti a zkušenosti p�edávají dál, stávají se 

lektory – trenéry. Vhodná by byla úprava programu vzd� lávání pro certifikované 

instruktory, tak aby program byl více adekvátní k úrovni znalostí a v� domostí ú� astník� . 

Doporu� ila bych seznamovat ú� astníky s nejnov� jšími trendy a novými p�ístupy ve výuce 

ly�ování, snowboardingu apod. Úvodní kurz a tréninky b� hem sezóny pro kandidáty 

a assistant instruktory byly celkov�  hodnoceny kladn� . Navrhovala bych upravit pouze 

po� et ú� astník�  ve skupin� , délku kurzu a � astost trénink� , která nevyhovovala všem. Také 

lekto�i by se m� li více zam�� it na d� sledn� jší ur� ení cíl�  a jejich následování. Z vlastní 

zkušenosti bych doporu� ila rozd� lit nové a stávající zam� stnance do r� zných skupinek, tak 

aby byly uspokojeny vzd� lávací pot�eby jednotlivc� . 

Výb� r a kombinace pou�ívaných metod je vyhovující. Navrhovala bych vyu�ít 

metodu systematického pozorování. Nový nebo mén�  zkušený instruktor, který nemá 

dostatek zkušeností s výukou ly�ování, snowboardingu apod., pozoruje zkušené instruktory 

p�i výuce a všímá si d� le�itých prvk�  a okolností jejich práce. 

Do vzd� lávání zam� stnanc�  bych zahrnula i oblast „soft skills“ – efektivní 

komunikace, vedení lidí, flexibilita, schopnosti neustále u� it se, kulturní empatie aj. A také 

znalosti z oblasti kvality slu�eb a marketingu. Krom�  povinných vzd� lávacích aktivit, by 

se zam� stnanci mohli ú� astnit povinn�  volitelných zam�� ených na r� zná témata. 

Vedoucí pracovníci by m� li pr� b� �n �  sledovat pracovní výkony a chování svých 

pod�ízených, proto�e práv�  oni se nemalou mírou podílejí na identifikaci pot�eb 

vzd� lávání. Doporu� ila bych lépe tyto pot�eby identifikovat. Navrhovala bych vyu�ít 

metodu rozhovoru provád� nou trenéry jak s novými, tak stávajícími zam� stnanci. Dále 

vypracovat plány pro jednotlivé zam� stnance. Jedním z klí� ových princip�  pro zlepšení 

výkonu pracovníka je poskytnutí zp� tné vazby. A to od svých trenér�  – lektor� , tak také 

od nad�ízených, kte�í by m� li poskytovat zp� tnou vazbu k pracovním výkon� m 

zam� stnanc� .  
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7. ZÁV � R 

Samotné u� ení je spojené s existencí � lov� ka. Vzd� lávání a rozvoj se stává 

celo�ivotním procesem a napomáhá v adaptaci na neustálé zm� ny. V dnešním sv� t�  obstojí 

jen jedinec, který bude p�ístupný zm� nám a který bude vnímat zm� ny jako p�íle�itost 

a výzvu, ne jako ohro�ení. � lov� k by se m� l um� t adaptovat a prosadit se v m� nícím se 

prost�edí, být odolný v�� i rizik� m. 

V mé diplomové práci jsem se zam�� ila na mo�nosti vzd� lávání a rozvoje 

zam� stnanc� . V teoretické � ásti jsem se sna�ila vysv� tlit d� le�ité pojmy spojené se 

vzd� láváním a rozvojem zam� stnanc� . Na základ�  prostudované literatury jsem popsala 

proces vzd� lávání a specifika vzd� lávání dosp� lých. Charakterizovala jsem ly�a�skou 

školu Suvretta Snowsports School St. Moritz-Champfèr a uvedla jsem základní údaje 

o spole� nosti. Cht� la jsem poukázat na to, jak d� le�itá je investice do zvyšování hodnoty 

lidského kapitálu i ve sportovní oblasti. D� le�ité je jednak zvyšování kvalifikace a odborné 

zp� sobilosti zam� stnanc�  a také zvyšování úrovn�  ly�a �ských znalostí a dovedností. 

Vzd� lávání je investice, která musí p�inést u�itek. Dnes jde o to, jak rychle, d� kladn�  

a komplexn�  si lidé dovednosti osvojí. Pé� e o vzd� lávání a rozvoj pracovník�  spoluvytvá�í 

dobrou pov� st organizace a usnad
 uje získávání a stabilizaci pracovník� . A p�edevším 

vytvá�í konkuren� ní výhodu. Zjistila jsem, �e ly�a�ská škola má dob�e propracovaný 

systém vzd� lávání a rozvoje pracovník� . Zam� stnanci jsou vzd� láváni p�edevším intern� , 

ale nechybí ani jejich vlastní iniciativa p�i externím vzd� lávání. Po zpracování praktické 

� ásti jsem se sna�ila zpracovat návrhy a doporu� ení. 

Je d� le�ité starat se o své zam� stnance a p�edevším podporovat jejich vzd� lávání 

a rozvoj. Ly�a�ská škola po�aduje, aby se zam� stnanci dále ve svém oboru vzd� lávali, 

a aby tak poskytované slu�by byly co nejkvalitn� jší. V�� ím, �e má práce bude 

pro ly�a�skou školu p�ínosem a mé návrhy a doporu� ení v budoucnosti vyu�ije. 
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