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Úvod 
  
 

„Nejnáročnějším úkolem vůdčích osobností v jednadvacátém století bude uvolňování 

intelektuální kapacity jejich organizací.“ 

 
                                                                                  W. Bennis, poradce amerických prezidentů 
 
 
 
  Když se zamyslím nad obsahem výroku, který jsem si vybral jako motto své diplomové 

práce, napadá mě, proč právě podpora intelektuální kapacity zaměstnanců by měla být 

v našem století tím nejnáročnějším úkolem leaderů v organizacích. Vždyť o důležitosti 

vzdělání u nás není pochyb snad od dob J. A. Komenského či Marie Terezie. Nemyslím, že 

v Americe by tomu bylo jinak.  

Jádro této myšlenky patrně tkví v tom, co znamená uvolňování intelektuální kapacity. 

Výklad nelze zúžit na vzdělání a rozvoj jednotlivců, ale je nutno ho pojmout jako budování  

a rozvoj celého knowledge managementu. Dobře propracovaný koncept knowledge 

managementu bude tím, co by mělo být významnou konkurenční výhodou v ekonomice 

organizací. Nástup znalostní ekonomiky navazuje na koncepci učící se organizace – systému, 

kdy není možné se spoléhat na erudované leadery ve vedení společnosti, nýbrž je nutné 

využívat intelektuální kapacity všech, nehledě na jejich postavení v hierarchii. Budování 

takovéto společné odbornosti pak navazuje na rozvoj jednotlivce a vrací nás k myšlence nejen 

jeho vzdělávání, ale i motivace, kultivování týmového ducha a vytvoření celkového prostředí, 

kde se zlepšení lidského potenciálu přisuzuje rostoucí význam. Pokrok lidí a týmů je pak 

považován za trvalou hodnotu, která zlepšuje oblast jak profesionálního, tak soukromého 

života zaměstnanců. K tomu, jak konkrétně naplnit myšlenku rozvoje pracovníků a jejich 

vzdělávání, směřuje obsah mé práce. 

 Téma své diplomové práce jsem vybíral tak, abych využil svých znalostí nabytých 

vysokoškolským studiem a zároveň mohl tyto teoretické poznatky srovnávat s praxí ve svém 

současném zaměstnání ve známém obchodním řetězci. Měl jsem příležitost být u toho, když 

se připravovalo otevření nového hypermarketu a zjistil jsem, že kromě technické přípravy 

prodejní plochy bude nejdůležitějším prvkem úspěšnosti zahájení prodeje výběr a příprava 

zaměstnanců. Toto praktické zjištění mě nasměrovalo k volbě tématu diplomové práce  

a přesvědčilo o významu vytvoření kvalitního systému vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. 



 

7 
 

 Cílem práce je shromáždit a utřídit získané teoretické poznatky týkající se rozvoje  

a vzdělávání pracovníků a porovnat je se systémem vzdělávání a rozvoje zaměstnanců 

obchodního řetězce. Výsledkem mají být konkrétní návrhy a doporučení pro optimalizaci 

současného stavu firemního vzdělávání a rozvoje pracovníků. 

 V teoretické části jsem zvolil metodu kompilace statí z odborné literatury, tisku  

a internetových zdrojů, prakticky pak využívám vnitřní materiály obchodního řetězce týkající 

se zkoumané problematiky a vycházím z vlastních poznatků a zkušeností v dané oblasti. 

Veškeré prameny a literatura jsou uvedeny v závěrečné části práce. 

 Diplomová práce je členěna do čtyř kapitol. V první kapitole představuji nadnárodní 

společnost Tesco z hlediska historického vývoje, poslání, cílů, hodnot týkajících se vztahů 

k zákazníkům i zaměstnancům, současných hospodářských výsledků. Druhá kapitola se 

zabývá teoretickými východisky problematiky vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. Ve třetí 

kapitole porovnávám shromážděné teoretické poznatky se systémem vzdělávání a rozvoje 

zaměstnanců v Tesco Stores ČR, a.s. Závěrečná čtvrtá kapitola obsahuje návrhy a doporučení, 

jak systém vzdělávání v obchodním řetězci doplnit a optimalizovat. 
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1  Charakteristika obchodního řetězce 
 
 
 Prostředkem k naplnění cíle diplomové práce, kterým je vyhodnotit systém vzdělávání a 

rozvoje zaměstnanců obchodního řetězce a navrhnout další možnosti a zlepšení, je srovnání 

získaných teoretických poznatků v této oblasti se skutečným stavem vzdělávacích aktivit 

v maloobchodním řetězci Tesco. Do první kapitoly jsem proto zařadil základní informace 

charakterizující tuto společnost. 

 

1.1 Obchodní řetězec Tesco 
 

  Tesco je v současnosti největším obchodním řetězcem ve Velké Británii a v Irsku  

a pátým největším maloobchodním řetězcem na světě. Nabízí potravinové a nepotravinové 

zboží, pohonné hmoty i finanční a telekomunikační služby. Působení řetězce na světovém 

trhu ukazuje následující mapa: 

 
  
 

 
 
Obr . 1.1 Státy, v nichž působí řetězec Tesco 

ZDROJ: Tesco. Z Wikipedie, otevřené encyklopedie. [online]. [editace 2010-01-11].  

[cit. 2010-03-09]. Dostupné na WWW:<http://cs.wikipedia.org/wiki/Tesco>. 
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1.1.1 Historie 
 

        

 

Obr. 1.1.1 a) Jack Cohen 

ZDROJ: Tesco Stores ČR a.s.[online]. Dostupné na WWW: http://corporate.itesco.cz/historie 

  

 

Tesco založil ve Velké Británii Jack Cohen, vysloužilý voják z britského královského 

letectva, který začal v roce 1919 prodávat v londýnském East Endu ve stánku potraviny  

z přebytečných válečných zásob. O pět let později – v roce 1924 uvedl na trh první výrobek 

vlastní značky – čaj Tesco. Jeho název Tesco Tea vznikl jako složenina z iniciál jmen 

společníka  T. E. Stockwella a z prvních dvou písmen příjmení zakladatele Jacka COhena. 

V roce 1929 se název Tesco poprvé objevil nad vchodem kamenného obchodu v londýnské 

čtvrti Edgare. 

Další vývoj společnosti se ubíral jakoby podle motta připisovaného Jacku Cohenovi  

a známého pod zkratkou YCDBSOYA – You Can´t Do Business Sitting On Your Arse (příp. 

Ass)1 – nastává  období rychlého rozvoje společnosti: 

 

1932 – Tesco se stává komanditní společností 

1934 – Jack Cohen kupuje v severním Londýně pozemek a staví na něm centrálu  

                    a potravinový sklad – nejmodernější v zemi. Zavádí systém centrální kontroly 

                    zásob, zajišťuje provoz padesáti obchodních jednotek 

1939 –  počet obchodních jednotek se zdvojnásobuje. Jack Cohen po vypuknutí 2. světové 

                   války zavádí přídělový systém (dříve než britská vláda) s cílem zajistit každému 

                                                 
1 Volně přeloženo – nemůžeš obchodovat a sedět přitom na zadku  
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                    rovný přístup k potravinám a pro zajištění dostatku čerstvé zeleniny pro trh 

                    kupuje skleníky a pole pro pěstování okurek, rajčat, ovoce 

1947 – Tesco vstupuje na burzu 

1948 – v St. Albans byla otevřena první samoobsluha  

 

 

 

Obr. 1.1.1 b) Samoobsluha v St. Albans v Anglii 

ZDROJ:  Tesco – Wikipedia, the free encyclopedia. [online]. [editováno 2010-02-28].  

Dostupné na WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/Tesco_HSC>. 

 

1956 – v Essenu byl otevřen první supermarket 

1961 – supermarket Tesco v Leicesteru byl zapsán do Guinessovy knihy rekordů jako 

                    největší obchod v Evropě 

1968 – Tesco otvírá svůj první „superstore“ 

1974 – byla dána do provozu první čerpací stanice pohonných hmot 

1975 – byl otevřen první hypermarket 

1979 – roční obrat společnosti přesáhl miliardu liber 

1994 – Tesco expanduje do Maďarska 

1995 – Tesco expanduje do Polska, uvádí klubové karty Clubcards, systém věrnostního 

                    programu pro zákazníky, později také prodej přes internet 

1996 – vstup do České republiky a na Slovensko 

1997 – otevřen první hypermarket s přívlastkem Extra 

1998 – 2004 – expanze do Thajska, Jižní Korey, Tchaj-wanu, Malajsie, Japonska, 

                   Turecka, Číny 

2003 – v Británii Tesco spouští telekomunikační divizi, finanční služby (pojištění) 
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Současné výsledky a stav společnosti demonstruje následující tabulka2: 

 

Země   Vstup   Obchody   
Plocha 
(m²)   

Plocha (sq 
ft )   

Obrat 
(£milion)   

China 2004 79 543,947 5,855,000 800 

Croatia 2010 1 ve výstavbě   

Czech 
Republic 

1996 113 349,408 3,761,000 1,265 

France 1992 1 1,400 16,000  

Hungary 1994 149 568,473 6,119,000 1,774 

Republic of 
Ireland 

1997 116 276,014 2,971,000 2,380 

Indonesia 1977 
192 (Otevřeno 1999, 
Uzavřeno 2007) 

234,46576 54654  

Japan 2003 144 40,877 440,000 408 

Malaysia 2002 36 235,137 2,531,000 584 

Poland 1995 319 698,910 7,523,000 1,135 

Slovakia 1996 70 270,441 2,911,000 498 

South 
Korea 

1999 347 934,512 10,059,000 2,557 

Thailand 1998 639 999,358 10,757,000 1,326 

Turkey 2003 99 207,452 2,233,000 256 

United 
States 

2007 115 
106,838 
(est.) 

1,150,000 
(est.) 

 

Celkem  2,420 5,232,767 56,326,000 
10,528 (exc. 
USA) 

 

 

Tab. 1.1.1 c) Výsledky společnosti Tesco ve fiskálním roce 2008/2009 

ZDROJ: Tesco Preliminary Results 2008/09 Additional Information. [online].  

Dostupné na WWW: 

http://www.tescocorporate.com/plc/ir/pres_results/analyst_packs/ap2009/prelim09/prelim09. 

pdf>. 

 
 
  

                                                 
2 Poslední publikované informace o výsledcích společnosti jsou převzaty z Tesco Preliminary Results 2008/09 
Additional Information, neboť fiskální rok končí k 28.2.2010. 
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1.1.2 Tesco v České republice 
 

Skupina Tesco podniká v České republice prostřednictvím subjektu Tesco Stores ČR a.s. 

(IČ 453 08 314), který byl v ČR zaregistrován již v roce 1992. Na český trh společnost Tesco 

vstoupila v roce 1996, kdy koupila obchodní domy od americké společnosti K-mart. Následně 

v roce 2006 převzala síť obchodů Carrefour. 

Tesco provozuje na území České republiky čtyři základní druhy obchodů – hypermarkety, 

supermarkety, obchodní domy pod názvem Tesco a My, malé prodejny expres, dále čerpací 

stanice a obchodní centra – v Praze, Karlových Varech, Ostravě, Opavě a Plzni.  

 

 

 

Obr. 1.1.2  Hypermarket v Hradci Králové 

ZDROJ:  Tesco – Wikipedia, the free encyclopedia. [online]. [editováno 2010-02-28].  

Dostupné na WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/Tesco_HSC>. 

 

Společnost Tesco Stores ČR a.s., člen Svazu obchodu a cestovního ruchu, usiluje o to, 

aby se stala obchodem pro všechny a snaží se poskytovat svým klientům jen to nejlepší. Za 

základ úspěchu považuje umění naslouchat potřebám svých zákazníků, a to prostřednictvím 

širokého sortimentu, vysoké kvality a nízkých cen zboží, profesionální obsluhy zákazníků 

v příjemném prostředí a neustálým zlepšováním poskytovaných služeb. Ve všech oborech 

činnosti dbá Tesco na dodržování přísných norem kvality a využívání technologií šetrných 

k životnímu prostředí. Dokladem úspěšnosti snahy vyjít vstříc zákazníkům je udělení titulu 

Obchodník roku (2004, 2006, 2007), Profesionál roku (2007), Hypermarket roku (2004, 2006, 

2007, 2008), Hypermarket/supermarket roku (2009), TOP Retailer 2008/2009, Energy Globe 

Award v kategorii Země (2008), Stejná šance - Zaměstnavatel roku (2008).  

Důkazem odpovědného přístupu k celé společnosti je založení Nadačního fondu Tesco 

(2009), jehož hlavní náplní je podpora sociálně a zdravotně znevýhodněných osob, rozvoj 

zdravého životního stylu a ochrana životního prostředí. 
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Organizačně se společnost dělí na tři základní oblasti: obchody – distribuce – centrální 

kancelář. V obchodech jsou prioritou zákazníci, kterým je nabízeno potravinové  

i nepotravinové zboží. Distribuce se stará o to, aby se prodávané zboží dostalo do 

jednotlivých obchodů v prvotřídní kvalitě a správném objemu. Centrální kancelář podporuje 

obchody a distribuci komunikačně, koncepčně a metodicky. 

 

Společnost Tesco Stores ČR a.s. zaměstnává ve svých více než 125 provozovnách 

bezmála 13 tisíc zaměstnanců.3 Právě oni jsou považováni za největší bohatství společnosti  

a klíč k úspěchu. Při své práci mají na paměti co je jejich základním posláním ve vztahu 

k zákazníkům a co znamenají tzv. Tesco hodnoty. 

1.2  Základní poslání a hodnoty v Tescu 
 

Základním posláním společnosti Tesco je „Poskytnout zákazníkům nejvyšší hodnoty  

a získat tak jejich dlouhodobou loajalitu.“  

Základní hodnoty pak vyjadřují způsob, jakým zaměstnanci společnosti vykonávají svou 

práci a napomáhají tomu, jak být lepší než konkurenti. Hodnoty týkající se vztahu 

k zákazníkům jsou vyjádřeny následovně: 

 

• Nikdo se nestará o zákazníky lépe než my. 

• Porozumíme zákazníkům lépe než kdokoli jiný. 

• Buďme energičtí a tvůrčí a mějme zákazníka na prvním místě. 

• Využijme našich sil a předností k poskytování hodnot našim zákazníkům. 

• Starejme se o naše zaměstnance, aby se oni mohli starat o naše zákazníky. 

 

 
Společnost Tesco si váží svých zaměstnanců a spolupracovníků. Dělá vše pro to, aby lidé 

tvořili dobrý Tesco tým, proto se k nim chová s důvěrou a respektem. Všem již při vstupu do 

společnosti vštěpuje dodržování následujících zásad týkajících se vztahu k zaměstnancům: 

 

• Jednejme s lidmi tak, jak chceme, aby lidé jednali s námi. 

• Všichni jsme jeden tým – Tesco tým. 

• Důvěřujme si a respektujme jeden druhého. 

                                                 
3 Údaj k srpnu 2009 – využit vnitřní materiál Tesco – Vítejte ve společnosti Tesco! 
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• Snažme se vše dělat důkladně. 

• Podporujme jeden druhého a více se odměňujme, než kritizujme. 

• Více se ptejme, dělme se o zkušenosti, aby mohly být dále využity. 

• Těšme se z práce, slavme úspěchy a učme se ze zkušeností 

                                                                   … abychom měli z práce radost. 

 

Základní myšlenku „držíme se našich hodnot a jednáme správně“ podporuje v praxi 

aplikace Etického kodexu. Ten je vodítkem při řešení velmi složitých nebo citlivých otázek. 

Definuje některé klíčové úkoly a důležité povinnosti vycházející z vysokých etických 

standardů, které musí zaměstnanci splňovat, z respektování zákonů a potřeby ohlašovat zjevné 

prohřešky – prostřednictvím příslušného liniového manažera nebo Linky ochrany zájmů. 

Kodex upravuje řešení čtrnácti zásadních otázek ve čtyřech oblastech: jak podnikáme, osobní 

a podnikatelská bezúhonnost, zdroje společnosti a naši zákazníci a naši lidé. Smyslem 

dodržování kodexu je jednat v podnikání férově a eticky, ztělesňovat hodnoty Tesca  

a pěstovat v lidech hrdost na firmu, ve které pracují.  

 

Všechny postupy k naplňování cílů se řídí v Tescu třemi základními principy: 

 

• Jednoduše (SIMPLE) – jednodušší práce pro zaměstnance 

• Lépe (BETTER) – lepší služby zákazníkům 

• Levněji (CHEAPER) – efektivní hospodaření 
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1.3  Řídící kormidlo 
 

 
Nástrojem, prostřednictvím kterého se v Tescu měří dosažení cílů společnosti v období 

jednoho roku, je tzv. řídící kormidlo. Skládá se z následujících nejdůležitějších oblastí 

činnosti: zákazník, zaměstnanci, provoz, finance, společnost. Všechny části spolu vzájemně 

souvisí a jsou stejně důležité pro úspěšnost celé společnosti Tesco.  

 

Řídící kormidlo vypadá takto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.3 a) Řídící kormidlo 

ZDROJ: Řídící kormidlo – nová verze. Vnitřní materiál Tesco – komunikační balíček pro 

               všechny obchody ČR  
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 Pro dosahování cílů hraje každý zaměstnanec v jakékoliv funkci klíčovou roli. S ohledem 

na zpracovávané téma práce se budu dále věnovat zejména oblasti zaměstnanců, o jejichž 

rozvoj se v Tescu stará spolu se všemi vedoucími pracovníky oddělení lidských zdrojů (HR). 

 

V oblasti hodnocení na úseku Zaměstnanci jsou hodnoceny ukazatele dle následující 

tabulky: 

 

 

Zaměstnanci 

Segment 
Ukazatel (frekvence 
reportu) 

Tolerance 
pro hodnocení BRAG  

( horní/dolní 
odchylka) 

Definice 

Absence Absence % (periodicky) dle HR reportu Neplánované absence % 

Příležitost, které 
stojí za to využít 

Základní školení pro personál 
(periodicky) 

5%  Počet zaměstnanců, kteří prošli základním školením 
jako procento celkového personálu (všichni, co jsou 
u nás přes 8 týdnů) 

Zajímavá práce Fluktuace zaměstnanců 
(periodicky) 

dle HR reportu Klouzavý průměr z % odchodů do 12 měsíců  

 

 

Tab. 1.3 b) Ukazatele na Řídícím kormidle – Zaměstnanci 

ZDROJ: Řídící kormidlo – nová verze. Vnitřní materiál Tesco – komunikační balíček pro 

               všechny obchody ČR 

 

 

Výsledek hodnocení se znázorňuje pomocí barev: 

 

• Červená – za současného stavu bychom cíl nesplnili 

• Oranžová – je potřeba zvýšit úsilí, abychom cíle dosáhli 

• Zelená – stanoveného cíle jsme dosáhli 

• Modrá – cíl je splněn nad očekávání 
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Zaměstnanci jsou považováni v Tescu za největší bohatství společnosti, protože jsou to 

právě oni, kteří dělají vše pro spokojený nákup zákazníků. Podle kolektivní smlouvy mají 

zaměstnanci nárok na následující výhody:  

 

• Příspěvek zaměstnavatele na stravování 

• Pravidelné slevy na zboží – tzv. family shopping day 

• Věrnostní odměna 

• Odměna při pracovních výročích 

• Penzijní připojištění 

• Poskytování nápojů na pracovišti 

• Školení 

 

Prostředkem ke zjištění spokojenosti zaměstnanců s pracovními podmínkami je 

pravidelné pořádání ankety Náš názor. Výsledky slouží jako zpětná vazba pro management 

k tomu, aby se zlepšovaly faktory ovlivňující práci zaměstnanců a aby se lidé na pracovišti 

cítili co nejlépe. Tesco – Díky! je program, ve kterém zaměstnavatel oceňuje zaměstnance za 

pomoc, úsilí nebo práci vykonanou nad rámec pracovních povinností. Navrhnout ocenění 

může kterýkoli zaměstnanec kterémukoliv kolegovi, pokud se domnívá, že si takové ocenění 

zaslouží. Ocenění má formu veřejně předávaného certifikátu. 

O tom, že společnost vynakládá velké úsilí také na osobní rozvoj a zvýšení kvalifikace 

svých pracovníků, a to prostřednictvím kurzů a školení, vytváření příležitostí pro kariérní růst, 

organizováním speciálních programů pro absolventy středních a vysokých škol, bude 

pojednávat třetí kapitola. 

 
 

1.4  Shrnutí 
 

První kapitola představuje nástin historického vývoje a současného stavu nadnárodního 

obchodního řetězce Tesco a společnosti Tesco Stores ČR a.s., která působí na území České 

republiky. 

Společnost založil v roce 1919 Jack Cohen, když otevřel v Londýně první stánek 

s prodejem potravin. Značka Tesco vznikla v roce 1924 jako složenina z iniciál jmen 

společníka T. E. Stockwella a z prvních dvou písmen příjmení Jacka Cohena. Postupně se 

Tesco stalo komanditní společností, byl vybudován centrální sklad, zakoupeny pozemky  
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pro pěstování vlastní zeleniny a ovoce. Obchodní jednotky rychle rostly a již před válkou 

dosáhly počtu sto. V roce 1947 vstupuje Tesco na burzu a v následujících letech otevírá první 

samoobsluhu, první supermarket, superstore, hypermarket, čerpací stanici pohonných hmot. 

V roce 1979 přesahuje roční obrat společnosti miliardu liber. Následuje expanze  

do Maďarska, Polska, v roce 1996 do České republiky a na Slovensko, do Thajska, Jižní 

Korey, Tchaj-wanu, Malajsie, Japonska, Turecka, Číny. V současné době má Tesco 

provozovny ve čtrnácti zemích světa (mj. USA, Japonsko). Ve Velké Británii je Tesco 

největším zaměstnavatelem v soukromém sektoru s více než 300 000 zaměstnanci. 

V České republice podniká společnost Tesco Stores ČR a.s. naplňujíc základní poslání 

společnosti „poskytnout zákazníkům nejvyšší hodnoty a získat tak jejich dlouhodobou 

loajalitu“. Řídí se přitom zásadou jednat s lidmi tak, jak si sami přejeme, aby se jednalo 

s námi a důsledně vede zaměstnance k naplňování základních Tesco hodnot. K měření 

dosažení stanovených cílů slouží tzv. řídící kormidlo. Společnost si vysoce cení svých 

zaměstnanců; poskytuje jim řadu zaměstnaneckých výhod zaručených kolektivní smlouvou, 

pravidelně požaduje zpětnou vazbu od zaměstnanců prostřednictvím ankety Náš názor, 

oceňuje aktivitu pomocí certifikátu Tesco – Díky! V neposlední řadě se snaží o kariérní růst 

zaměstnanců prostřednictvím školení, kurzů a dalších vzdělávacích aktivit. 

 

 Ve druhé kapitole se budu věnovat problematice vzdělávání a rozvoje zaměstnanců 

z teoretického hlediska. Následovat bude porovnání shromážděných teoretických poznatků se 

současným stavem vzdělávání a rozvoje zaměstnanců ve společnosti Tesco Stores ČR a.s., 

abych mohl dospět k návrhům a doporučením na optimalizaci tohoto systému.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

19 
 

2 Teoretická východiska k problematice vzdělávání a rozvoje 
zaměstnanců 

 
 

      Často užívaným tvrzením vedoucích pracovníků v organizacích je to, že lidé jsou tím 

nejcennějším zdrojem, kterým organizace disponují. Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců pak 

logicky mají přispívat k tomu, aby lidé pracovali na optimální úrovni svého výkonu. Na jejich 

znalostech, schopnostech a dovednostech je úspěch dané organizace přímo závislý. 

       V následující kapitole se budu zabývat některými teoretickými východisky vzdělávání  

a rozvoje pracovníků.  

 

2.1  Vymezení základních pojmů – učení, rozvoj a vzdělávání 
 

Rozvoj a vzdělávání pracovníků se neobejde bez učení, proto se výkladem těchto pojmů  

a jejich vzájemným vztahem budu blíže zabývat. Vztah učení, rozvoje a vzdělávání lze dobře 

přiblížit pomocí následujícího obrázku: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.1 Vztah učení, rozvoje a vzdělávání  

ZDROJ: HRONÍK, F., Rozvoj a vzdělávání pracovníků. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2007. 240 s. ISBN 978-80-247-1457-8, str. 31 

 

      Z obrázku vyplývá, že nejširší pole zaujímá učení, protože se učíme, i když se 

nevzděláváme anebo se učíme i nežádoucím věcem, což nelze považovat za rozvoj. Rozvoj 

zahrnuje všechny aktivity vedoucí k žádoucí změně, nejen samotné vzdělávání. 

 

Učení (se) 

Rozvoj 

   Vzdělávání 
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2.1.1 Učení (se) 
 

Lidé se pohybují ve stále se měnícím prostředí a mají potřebu se v tomto prostředí dobře 

orientovat. Interakci mezi permanentně se měnícím prostředím a člověkem zabezpečuje učení. 

Učení (se) je proces změny, zahrnující nové vědění i konání. Učíme se vědomě  

i nevědomě, věci užitečné i nežádoucí. Podle Hroníka (2007) má učení dvě kvality: 

přizpůsobení se (hledání příležitosti) a přizpůsobení sobě (vytváření příležitosti). Při 

koncipování programů rozvoje pracovníků je třeba stavět na obou těchto funkcích. Nelze se 

neučit – člověk i organizace bez učení zaostává, upadá, ztrácí konkurenceschopnost. 

 

2.1.2 Rozvoj 
 

Rozvoj znamená dosažení žádoucí pozitivní změny pomocí učení (se). Rozvoj je 

záměrný, je dosahován pomocí rozvojových programů. Tyto programy mohou být ohraničené 

(diskrétní) nebo neohraničené (difúzní).  

 

2.1.3 Vzdělávání 
 

Vzděláváním rozumíme organizovaný a institucionalizovaný způsob učení. Je to jeden ze 

způsobu učení (se), kdy vzdělávací aktivity jsou ohraničené – diskrétní, mají tedy svůj začátek 

a konec. Při koncipování vzdělávání lidí v organizaci se postupuje systematicky, tento způsob 

učení je záměrný, organizovaný, i když se při vzdělávání využívá i spontánního učení. 

Vzdělávání zaměstnanců v organizaci není samoúčelné. Jeho hlavním cílem bývá dosažení 

lepší výkonnosti firmy prostřednictvím kvalifikovaných a motivovaných lidí. 
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2.2  Řízení výkonnosti firmy 
 
 
      Podle Hroníka  (2007, str. 13) je „výkonnost firmy dána výkonností procesů a výkonností 

lidí“. Tyto dvě veličiny jsou na sobě přímo závislé – čím jsou procesy náročnější, tím je 

k jejich realizaci zapotřebí výkonnějších efektivnějších lidí se vzrůstající mírou sebeřízení, 

kompetencí, způsobilostí. Autor vyjadřuje vzájemný vztah výkonnosti lidí a procesů pomocí 

následujícího schématu:   

                    

 

 

 

 

         

Obr. 2.2  Řízení výkonnosti firmy   

ZDROJ:  HRONÍK, F. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2007. 240 s. ISBN 978-80-247-1457-8, str. 13  

 

Z výše uvedeného vyplývá, že snaha držet výkonnost lidí a výkonnost procesů na vysoké 

úrovni vede k vytvoření prostředí učící se organizace.  



 

22 
 

2.3  Učící se organizace 
 

       Tam, kde si lidé neustále rozšiřují své znalosti a schopnosti učením, mluvíme o principu 

učící se organizace. Peter Senge uvádí, že „vlastním základem učící se organizace je 

fundamentální změna myšlení…; učící se organizace je místo, ve kterém lidé neustále 

objevují, že realitu vytvářejí oni sami a že ji mohou změnit“ (Stýblo, Urban, Vysokajová, 

2009). 

        Pojem učící se organizace v nejjednodušším slova smyslu znamená organizaci, „kde se 

mnoho lidí učí“ (Foot, Hook, 2002). Dvořáková (2007) charakterizuje učící se organizaci jako 

místo, kde jsou podporovány nové způsoby myšlení, kde je dána volnost kolektivní práci, lidé 

si mohou doplňovat svoje schopnosti vytvářet takové věci, jaké si skutečně přejí. Podle 

Armstronga (2007) jsou v učící se organizaci úzce propojeny podnikové strategie a strategie 

vzdělávání; organizace se vědomě učí na základě příležitosti a rizik podnikání; jednotlivci, 

skupiny a celá organizace se kromě vlastního učení učí jak se učit; veškeré informační 

systémy, technika a technologie neslouží ke kontrole učení, nýbrž k podpoře učení a všechny 

tyto stránky jsou řízeny jako celek a dobře vyvážené. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.3  Schéma učící se organizace  

ZDROJ: STÝBLO, J.; URBAN, J.; VYSOKAJOVÁ, M. Personalistika 2009-2010. 

MERITUM, výkladová řada ASPI, 2009, 912 s., str. 403 

 
     
     Učící se organizace 

Schéma učící se organizace 

Rozvoj týmů 

Samořízení učení 

Rozvoj komunikace 

Personální rozvoj 

Koučování 
Kurzy 
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V učící se organizaci se podle Hroníka (2007) uplatňuje současně následujících pět 

disciplín: 

 

Systémové myšlení – umožňuje chápat svět komplexně, dynamicky, ve vzájemných 

souvislostech a vazbách, v pohybu. V organizacích, kde se uplatňuje systémové myšlení, se 

problémy nezjednodušují na podobu „příčina-následek“, nehledají se snadná a rychlá řešení, 

nýbrž ta, která berou v potaz širší kontext problému. 

 

Osobní mistrovství – zjednodušeně to znamená být mistrem svého oboru se zaujetím  

a vášní, být inspirací a vzorem pro druhé. 

 

Mentální modely – svým charakterem mají blízko k tomu, co nazýváme organizační 

kulturou. Pomocí těchto modelů si pomáháme zjednodušovat okolní svět, abychom se v něm 

lépe a snadněji orientovali. Jsou to vnitřní představy o tom, jak věci kolem nás fungují. 

 

Sdílené vize – každý člověk potřebuje vědět, proč je jeho práce svázána právě s danou 

organizací, co ho s ní spojuje, co mají společné. Získává tak pocit smysluplnosti a zápal pro 

určitou věc. 

 

Týmové učení – znamená opravdový dialog a pochopení, jehož prostřednictví je třeba se 

dobrat konečného rozhodnutí a řešení problému. Takto přijatá rozhodnutí jsou akceptována 

celým týmem. 

 

Na koncepci učící se organizace úzce navazuje myšlenka vzniku knowledge 

managementu. 
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2.4  Knowledge management a vzdělávání 
 

Podle Hroníka (2007) lze často používaný pojem knowledge management vysvětlit jako 

znalostní management zabývající se generováním, šířením, konzervováním a revizí společné 

odbornosti. Společná odbornost neznamená shromažďování individuálních znalostí a jejich 

individuální rozvoj – v tom  se liší od vzdělávání, které je primárně zaměřeno na jedince. 

 V praxi to znamená, že už nelze v organizaci spoléhat na nejvzdělanější, nejchytřejší 

jednotlivce soustředěné ve vedení firem, nýbrž je nutné využívat intelektuální kapacity všech 

zaměstnanců bez ohledu na jejich místo v hierarchii. V tomto smyslu popsal nástup znalostní 

ekonomiky P. F. Drucker (2009), uznávaný duchovní otec knowledge managementu. 

Argumentoval tím, že svět přechází od ekonomiky zboží k ekonomice znalostí,  

ke společnosti, jíž dominují lidé, užívající svého mozku – knowledge workers. Ti si musejí 

uvědomit, že nejsou ani šéfové, ani dělníci, ale něco mezi tím – podnikatelé, kteří mají 

odpovědnost za to, aby rozvíjeli svůj nejdůležitější zdroj: mozek – a kteří musejí převzít 

odpovědnost za svou vlastní kariéru. Manageři podle Druckera musejí přestat zacházet 

s dělníky jako se zrnky v obrovském nelidském soukolí a musejí s nimi začít jednat jako 

s inteligentními lidmi. Politikové si následně musejí uvědomit, že znalosti a tedy vzdělání je 

nejdůležitějším zdrojem pro každou moderní společnost (Drucker, 2005). Z uvedeného 

vyplývá, že rozvoj a vzdělávání pracovníků se týká všech lidí ve firmě. 

 

2.5  Právní rámec vzdělávání zaměstnanců 
 

Základní právní normou upravující oblast vzdělávání zaměstnanců je zákon č. 262/2006 

Sb., zákoník práce. V části desáté – Péče o zaměstnance, hlavě II nazvané Odborný rozvoj 

zaměstnanců, § 227 – 235 jsou rozpracovány zákonem stanovené povinnosti zaměstnavatele 

v oblasti odborného rozvoje zaměstnanců.  

 

Patří zde zejména: 

 

• zaškolení a zaučení 

• odborná praxe absolventů škol 

• prohlubování kvalifikace 



 

25 
 

• zvyšování kvalifikace.4 

 

Je zřejmé, že právní ukotvení odborného rozvoje zaměstnanců v zákoníku práce má svůj 

důležitý význam zejména v oblasti dalších pracovněprávních nároků zaměstnanců, např. při 

náhradě mzdy, úhradě nákladů vynaložených na zvyšování kvalifikace apod. Na druhé straně 

je především věcí personální politiky a záměrů zaměstnavatele, jak konkrétně zajišťuje podle 

svých možností a potřeb rozvoj svých zaměstnanců. Personální politiku a řízení lidských 

zdrojů v oblasti odborného rozvoje zaměstnanců nelze zúžit na aplikaci příslušných 

ustanovení zákoníku práce, protože dobře prováděná personální práce musí zahrnovat celý 

široký soubor činností zaměstnavatele směřujících nejen k zajištění optimální kvalifikační 

struktury pracovníků, ale i ke kariérnímu růstu. 

 

2.6  Vzdělávací cyklus 
 

Vzdělávací cyklus používaný v organizacích  probíhá ve čtyřech základních fázích: 

 

• identifikace vzdělávacích potřeb 

• zpracování vzdělávacího plánu 

• realizace vzdělávacích aktivit 

• hodnocení výsledků, zpětná vazba. 

 

2.7  Plánování vzdělávacích aktivit v organizaci 
  

   V oblasti řízení lidských zdrojů je jedním ze zásadních úkolů kvalitní posouzení potřeb 

organizace na úseku vzdělávání pracovníků. Vychází se při tom z definování firemních cílů  

a z hodnocení současné situace vzhledem k zabezpečení budoucích potřeb.  

 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 227. 
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2.7.1 Analýza vzdělávacích potřeb 
 

Analýza vzdělávacích potřeb je systematický průzkum vedený v organizaci s cílem zjistit 

potřebu organizace v oblasti kvalifikace a vzdělávání jejich zaměstnanců. Její pomocí se 

zjišťuje, co lidé potřebují, aby svou konkrétní práci pro zaměstnavatele vykonávali 

s požadovanou optimální výkonností (Stýblo, Urban, Vysokajová, 2009). Hroník (2007) 

zmiňuje dva základní prvky, které potřebujeme dát při plánování vzdělávacích potřeb 

organizace do souladu. Jsou to: 

 

- individuální potřeby – výsledek hodnocení pracovního výkonu a kompetencí 

pracovníků 

- potřeby organizace – business strategie rozpracovaná do cílů a způsobů jejich 

naplnění.                                                                                                                                           

 

Individuální vzdělávací potřeby se hodnotí jak z hlediska individuálních potřeb a přání 

jednotlivců, tak z hlediska požadavků vyplývajících ze současně vykonávané funkce  

a z hlediska budoucnosti (plánovaný profesní a kariérový růst zaměstnanců).  

Jednou z metod posouzení vlastního pracovního chování je autofeedback. P. Drucker 

(2000) uvádí, že lidé se obvykle mýlí při hodnocení svých silných a slabých stránek. Analýza 

zpětné vazby je dobrý způsob, jak zjistit rozpor mezi tím, co jsme předpokládali, že bude 

následovat po přijetí určitých klíčových rozhodnutí, a tím, co skutečně v určitém časovém 

odstupu následovalo.  

Další metoda vícenásobné zpětné vazby se používá pod názvem 360stupňová zpětná 

vazba. Skládá se z postupných kroků, kdy se pracovník pomocí hodnocení svého chování na 

pracovišti bezprostředním nadřízeným, kolegy, podřízenými, případně zákazníky nebo klienty 

dovídá, jak jiní vidí jeho chování, jak ho hodnotí, jak na ně působí. Hodnotí i sám sebe, a tím 

uzavírá pomyslný kruh lidí – 360 stupňů. Autoři Kubeš a Šebestová (2008) zmiňují  

i podobnost metod 360stupňové zpětné vazby s metodikou uplatňovanou v assessment 

centrech (AC), rozvojových centrech, při hodnotících rozhovorech, zaměstnaneckých 

průzkumech, osobnostních testech a dotazníkových akcích. 

 

Potřeby organizace lze identifikovat při konfrontaci dvou hledisek. Prvním z nich je 

strategické zaměření – kde jsme a kam směřujeme, druhým je poznání, jaké máme 

zaměstnance a jaké k naplnění strategie firmy potřebujeme. Základní metodou zjišťování 



 

27 
 

potřeb organizace je benchmarking5, prováděný formou intrafiremního nebo interfiremního 

srovnávání (Hroník, 2007).  

 

2.7.2 Vytvoření rozvojových cílů 
 

Výsledkem analýzy vzdělávacích potřeb je informace, co bude předmětem rozvojové  

a vzdělávací aktivity a kdo budou její příjemci. Dalším krokem je formulace rozvojových cílů, 

která předchází konkrétnímu plánování rozvojových aktivit. 

Autoři Bláha, Mateiciuc, Kaňáková (2002) za výhody specifikování vzdělávacích cílů 

považují to, že cíle umožňují konkretizovat obsah vzdělávání; pomáhají stanovit hodnotící 

kritéria vzdělávací aktivity a jsou tak základem pro hodnocení programu; jsou důležité pro 

analýzu a další zlepšování programu; jsou podkladem pro určení nároků na školitele. Za 

nevýhodu považují to, že pevně stanovené cíle mohou dělat problémy trenérům – školitelům; 

specifikace cíle může vést k malé flexibilitě programu a také to, že cíle zdůrazňující změnu 

chování mohou vést k podcenění a vynechání teoretických poznatků. 

Při stanovení cílů se rozlišuje pracovní a rozvojový cíl, kdy rozvojový cíl má být 

prostředkem k dosažení pracovního cíle. Hroník (2007) doporučuje klást při stanovování cílů 

otázky typu „proč“, např. „proč potřebujeme trénink prodejních dovedností? – protože 

potřebujeme prodejce na nejvyšší možné profesionální úrovni“. Podle charakteru cíle je 

možné zvolit průběh programu „za chodu“ nebo „mimo chod“ a rozhodnout, zda bude vhodné 

použít standardizovaný kurz nebo zakázkové řešení a vytvořit závěrečný koncept vzdělávací 

aktivity, tj. zvolit metody a formy, vytvořit harmonogram, rozpočet, případně zrealizovat 

výběr dodavatele (Hroník, 2007).  

 

 
 

 
 

 
 

                                                 
5 Benchmarking je obecně metoda srovnávání s jinými podniky např. v oblasti efektivity, prosperity, 
produktivity práce, nákladů apod. V oblasti vzdělávání se srovnává kvalifikace pracovníků  a profesních skupin 
na srovnatelné úrovni a odvozují se požadavky na další vzdělávání. 
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Rozbor a vyhodnocení vzdělávacích potřeb lze znázornit takto: 

 
 

 

 

 

 

Obr. 2.7  Schéma rozboru a vyhodnocení vzdělávacích potřeb  

ZDROJ: STÝBLO, J., URBAN, J., VYSOKAJOVÁ, M. Personalistika 2009-2010. 

MERITUM, výkladová řada ASPI, 2009, 912 s., str. 391 

 

 

 
 

 
  
 
 
 

        Současný stav  

   Vzdělávací potřeby z hlediska cílů 

            Zvýšení aktivit 

 výkonu   kvality profesionality   invence 

    Cestou 
 

Vzdělávacích a výchovných programů, koncepce vzdělávání 

       Klasifikace ostatních potřeb, řešení 



 

29 
 

2.8  Realizace vzdělávací aktivity 
 

Realizace vzdělávací aktivity je klíčovou záležitostí celého procesu vzdělávání 

v organizaci. Na ní záleží, jakého výsledku bude dosaženo, zda budou naplněny cíle. 

Realizací vrcholí cyklus vzdělávání.  Podle Hroníka (2007) má realizace tři fáze: 

 

• příprava 

• vlastní realizace 

• transfer. 

 

Příprava zahrnuje přípravu lektora (profesní příprava, příprava na konkrétní akci), 

učebních materiálů a pomůcek. Při vlastní realizaci je důležité dobře připravit už zahájení – je 

třeba účastníky seznámit s programem a cíli, představit lektora, domluvit se na procedurálních 

záležitostech. Během vzdělávací akce pak lektor monitoruje dění a průběh a operativně řídí 

tempo a rytmus probíhající aktivity, facilituje s uplatněním individuálního přístupu 

k jednotlivým účastníkům, vytváří jim vhodné podporující prostředí, je připraven na řešení 

nenadálých situací (pasivní účastníci, nevyvážená skladba účastníků, přítomnost rušiče apod.). 

Transfer znamená přenesení poznatků a dovedností získaných při vzdělávací akci do praxe 

účastníků po ukončení vzdělávací aktivity. Už během realizace je potřeba poznatky 

zaznamenávat, vytvářet databanku know-how, pořizovat fotodokumentaci. Po kurzu je 

vhodné vyzvat účastníky k vypracování projektu hodnotícího přínos kurzu, v rámci zadaného 

„domácího úkolu“ referovat kolegům o nově nabytých poznatcích a zkušenostech apod. 

 

2.8.1 Oblasti a cíle vzdělávání, metody „on-the-job“, „off-the-job“ 
 

Vzdělávání v organizaci sleduje  dva základní cíle: 

 

• rozvoj způsobilostí všeho druhu 

• zvýšení krátkodobé a dlouhodobé výkonnosti. 

 

Hroník (2007) systematizuje vzdělávání podle vlastního obsahu, formy (prezenční výuka 

nebo e-learning, standardizovaný kurz nebo zakázkové řešení), podle dávkování aktivit (učení 
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do zásoby nebo just-in-time kurzy, podle toho, zda vzdělávání probíhá tzv. za chodu (on-the-

job) nebo mimo chod (off-the-job). 

 

Podle obsahového a procesního charakteru  naplňují vzdělávací aktivity následující 

funkce: 

 

• orientační a adaptační  

• integrační  

• kvalifikační 

• specializační 

• inovační a změnovou 

• motivační. 

 

        Z časového hlediska  začíná vzdělávací aktivita naplňovat u nového zaměstnance nebo  

u zaměstnance na nové pracovní pozici nejdříve funkci orientační a adaptační, po plném 

zapojení do pracovního procesu vystupují do popředí další výše uvedené funkce. 

Podle vlastního obsahu vzdělávací aktivity můžeme vzdělávání dělit na: 

 

• funkční vzdělávání – navazuje na pracovní zařazení, má charakter odborné 

přípravy – např. mzdová účetní, projektant 

• doplňkové funkční vzdělávání – rozšiřuje kompetence získané funkčním 

vzděláváním, např. personalista se zdokonaluje v oblasti komunikace, právních 

znalostí 

• manažerské vzdělávání – přispívá k rozvoji manažerských dovedností 

• jazykové vzdělávání  

• IT školení 

• účelové vzdělávání – např. jednání s problémovým klientem, efektivní plánování 

času  

• školení ze zákona – má nevýběrový charakter, je předpokladem pro výkon určité 

práce. 
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Jednotlivé oblasti vzdělávání v časové souvislosti a rozdělení podle toho, zda probíhá za 

chodu (on-the-job) nebo mimo chod (off-the-job) ukazuje následující tabulka: 

 

 

Oblast vzd ělávání 
Časová souvislost 

Za chodu (on-the-job) Mimo chod (off-the-job) 
Funkční vzd ělávání Rotace, on-the-job training Přednáška 
Doplňkové funk ční Rotace, práce na projektu Kurz projektového řízení 

Manažerské vzd ělávání  
Individuální koučink, 
mentoring Leadership 

Jazykové vzd ělávání Stáž na zahraniční pobočce Firemní kurz 
IT školení Vytváření prezentací v PP Školení ve vytváření prezentací 
Účelové vzd ělávání Stínování Time management, outdoor training 
Školení ze zákona Instruktáž Školení bezpečnosti práce 

 

Obr. 2.8.1 Příklad rozpisu vzdělávání  

ZDROJ: HRONÍK, F. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2007. 240 s. ISBN 978-80-247-1457-8, str. 129 

 

Jako nejčastěji využívané praktické metody vzdělávání uvádějí autoři Stýblo, Urban, 

Vysokajová (2009) : seminář, diskusi, cvičení a skupinová řešení případů, výcvik a zácvik, 

koučink, mentoring, conselling, cross training, asistenci, plnění úkolu, případovou studii  

a inscenační metody, exkurzi a stáž a e-learning.  

 

Seminář obvykle navazuje na přednášku, je to cvičení zaměřené k prodiskutování  

a nalezení řešení určitého problému. Jeho nejvýznamnější částí je diskuse jako otevřená 

výměna názorů.  

 

Diskuse má být věcná, otevřená, stručná a výstižná, odborně i komunikativně podnětná, 

kritická a taktní, směřující k řešení problému v zájmu věci, přesvědčivá, dynamická a živá  

a perspektivně zaměřená. 

 

Cvičení má za cíl upevnit znalosti příslušné problematiky na základě prezentace názorů  

a stanovisek jednotlivých účastníků, kteří se vyjadřují k některému z vybraných problémů 

organizace. Používá se při něm skupinové řešení problémů, kdy mluvčí jednotlivých skupin 

prezentují navrhovaná řešení, problém je diskutován a na závěr je vybráno a shrnuto vhodné 

řešení. Využívá se metody brainstormingu s cílem povzbudit kreativitu účastníků  
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při navrhování jednotlivých možností řešení. Termín training on the job vyjadřuje nejčastěji 

používané cvičení, a to procvičování dovedností na základě praktických zkušeností přímo na 

pracovišti. Důležité je totiž nejen to, aby pracovníci znali určité zásady a postupy, ale také aby 

je uměli realizovat v praxi. 

 

Výcvik a zácvik se uskutečňuje pod vedením instruktora v praktické oblasti – má za cíl 

formovat profesionální dovednosti, zručnost a praktické schopnosti. Tyto dovednosti se 

upevňují opakováním s průběžnými instruktážemi, kdy má být školený pracovník upozorněn 

na chyby, kterých se při práci dopouští, aby se jich vyvaroval a dlouhodobě si neosvojil 

chybné návyky. 

 

Koučink (coaching) znamená zvyšování lidského potenciálu pomocí motivující výchovně 

vzdělávací spolupráce kouče a jeho svěřence. Édouard Stacke, iniciátor a promotér koučování 

a teambuildingu v Evropě, popisuje kouče jako manažera-trenéra, který „rozvíjí talenty, 

inspiruje a dodává důvěru, trénuje a dává odpovědnost, spojuje a doprovází, přináší pozitivní 

dynamiku“ (Stacke, 2000, str. 22). Principem a cílem koučinku je zlepšení koučovaného 

pracovníka nebo skupiny a pomoc při řešení jeho pracovních problémů. Kouč je iniciátorem 

řídících dovedností, tvůrčích metod, je garantem změny v případě problémových výkonů 

koučovaného, pomáhá formovat jeho postoje, rozvíjet dovednosti a pracovní i osobní kvality. 

 

Mentoring je další metodou užívanou „on the job“. Je to forma patronátu prostřednictvím 

rádce-mentora, kterého si školený pracovník sám vybírá z okruhu lidí, které považuje za svůj 

vzor. Tato forma vzdělávání a rozvoje pracovníka je založena na neformálním osobním 

vztahu rádce a jeho svěřence. Rad mentora využívají vedoucí pracovníci při pomoci v rozvoji 

kariéry, v problémových situacích, při strategických rozhodnutích v organizaci apod. 

 

Conselling je přímou konzultační metodou mezi školitelem (nadřízený vedoucí)  

a školeným pracovníkem (podřízený). Školený pracovník předkládá školiteli svá stanoviska 

k problémům a navrhuje způsob jejich řešení. V diskusi se podřízený cvičí v řídících 

činnostech, i když konečné rozhodování je v kompetenci nadřízeného – školitele 

 

Cross training je typickou „on the job“ vzdělávací aktivitou, kdy školený pracovník 

absolvuje tzv. „kolečko“ v jednotlivých částech organizace a seznamuje se s jejich chodem, 

aby získal celkový přehled o všech činnostech organizace. Tato metoda se nejčastěji využívá 
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u nově přijímaných zaměstnanců nebo u zaměstnanců připravovaných na vyšší manažerské 

funkce. 

 

Asistence je metodou spočívající v denním sledování zkušeného pracovníka při výkonu 

jeho práce školeným pracovníkem – jeho asistentem. Asistent se nápodobou učí dovednostem 

při řízení a postupně začíná sám přebírat úkoly a rozhodovat. Úspěšnost této metody je závislá 

na úrovni školitele, protože školený pracovník má tendenci přebírat a napodobovat všechny 

postupy, nejen ty jednoznačně dobré. 

 

Plnění úkolu znamená praktický výkon činnosti, ke které má školený školitelem 

vytvořeny všechny podmínky a je vybaven potřebnými pravomocemi. Tato metoda má vést 

k samostatnosti, tvořivosti, má upevnit sebedůvěru školeného pracovníka a podněcovat jeho 

aktivitu. 

 

Případové studie a inscenační metody jsou založeny na řešení konkrétního, ať už 

skutečného nebo simulovaného problému. Školený pracovník má analyzovat situaci, určit 

problém a  navrhnout v dané situaci, čase a podmínkách konkrétní řešení. Používá se metoda 

řešení incidentů – řešení zcela konkrétních problémových situací vyskytujících se na daném 

pracovišti nebo metoda hraní rolí – zejména při školení vedoucích pracovníků s cílem naučit 

je překonávat zažité pracovní stereotypy a zlepšit způsob myšlení a interakce. Inscenační 

metody mají rozvíjet komunikaci, argumentační přesvědčivost, osobní prezentaci, schopnost 

rychle a vhodně reagovat na podněty, zvýšit sebedůvěru školeného pracovníka. 

 

Exkurze a stáž vycházejí z předpokladu, že „vidět je stokrát lepší než jen slyšet“. Při 

exkurzi se jedná se o předvedení reality v organizaci, doprovázené výkladem vedoucího 

exkurze. Exkurze (např. v zahraničí) bývá organizována na závěr určitého studia a její 

součástí má být i diskuse nad problémy a navázání kontaktů a případné spolupráce. Stáž je 

forma přímého pobytu a účasti na vybraných aktivitách v organizaci. Využívá se jako 

efektivní součást manažerské přípravy. 

 

E-learning (elektronické vzdělávání) znamená využití distanční metody vzdělávání za 

pomoci počítačů, např. při jazykové výuce. Mezi jeho hlavní přednosti patří nízké náklady, 

časová flexibilita, možnost zvolit si vlastní individuální plán a tempo výuky. 
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2.9  Hodnocení výsledků vzdělávání a zpětná vazba 
 

Cílem každé vzdělávací aktivity v organizaci je zvýšit nebo kvalitativně zlepšit výkon 

zaměstnanců. Aby bylo možné zjistit, zda stanovený cíl byl naplněn, je třeba výsledky 

vzdělávání vyhodnocovat a získat tak zpětnou vazbu – informaci  o efektivitě vzdělávání. 

Jako hlavní předpoklad efektivního vzdělávání uvádí Armstrong (1999) vytvoření 

podmínek, kdy je učení aktivním, nikoli pasivním vzdělávacím procesem při použití vhodné 

metody; metody vzdělávání jsou rozmanité a obměňují se; vzdělávané osoby mají stanoveny 

normy výkonu; školí se pod pečlivým vedením školitele a vzdělávání jim přináší pocit 

uspokojení; na vstřebání znalostí a dovedností je jim poskytnut přiměřený čas. 

 

Takto uskutečněný vzdělávací proces lze podle Dvořákové (2007) hodnotit následujícím 

způsobem: 

 

• je třeba přesně definovat, jakých výsledků a výstupů má být dosaženo 

• transformovat výsledky v cíle (SMART)6 s určením času, kdy jich má být 

dosaženo. Cíl, tj. konečný stav, kterého má být dosaženo, má být od začátku 

vzdělávacího procesu znám jak školiteli, tak školenému a jeho nadřízenému. 

• pro porovnání cílů se skutečnými výsledky musí být zvoleny určité metody 

• přínos vzdělávací aktivity má být vyhodnocován podle okamžitého výsledku  

i dlouhodobé perspektivy 

• výsledky mají být efektivně využity. 

 

Vyhodnocování vzdělávání je poměrně složitou záležitostí, a proto lze v odborné 

literatuře nalézt řadu odlišných modelů hodnocení úspěšnosti vzdělávacích aktivit. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 S.M.A.R.T. (angl. chytrý, bystrý) je zkratka slov Stretching – náročný, Measurable – měřitelný, Agreed, 
Acceptable – dohodnutý, přijatelný, Realistic, Relevant – realistický a důležitý, Time related – časově přiměřený 
(Wagnerová, 2008). 
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Autoři Stýblo, Urban, Vysokajová (2009) zpracovali modely hodnocení výsledků 

vzdělávání, jejich výhody a nevýhody takto: 

 

Cíl 

Empirický Systémový Instruktivní Doporu čující 

Ověřovat 
Kontrolovat, 
zdokonalovat 

Ověřovat, 
zdokonalovat 

Zdokonalovat, 
učit se 

Metody / 
charakteristiky  

Měření, 
testování, 
kontrolní 
skupiny, 
statistika 

Srovnávací 
stupnice, 

srovnávání 
výsledku se 
stanoveným 

cílem 

Pozorování, 
úzké 

zaměření, 
diskuze 

Krátké testy  
a rozhovory, 
zaměření na 

dotazy 
zúčastněných 

Využití 

Velmi 
zřídka 

využívaný, 
spíše iluze 

Nejčastěji 
využívaný 
model pro 
hodnocení 
vzdělávání 

Užitečný pro 
nové 

programy, 
poskytuje 

pohled 
zevnitř 

Využívají 
poradci, účinný 

nástroj pro 
zavádění změn 

Slabé stránky 

Obvykle 
neprůkazný, 

složitý a 
drahý, často 

není 
relevantní 

Všímá si 
triviálních 
výsledků, 

předpokládá 
reálnost cílů 

Nákladný,  
s výsledky se 

obtížně 
pracuje 

Může být 
považován za 

tendenční 

 

Obr. 2.9.1 Modely hodnocení vzdělávání 

ZDROJ: STÝBLO, J., URBAN, J., VYSOKAJOVÁ, M. Personalistika 2009-2010. 

MERITUM, výkladová řada ASPI, 2009, 912 s., str. 441 

 

Hroník (2007) zmiňuje Kirkpatrickův model vyhodnocování efektivity vzdělávání, při 

kterém se hodnotí: 

 

• úroveň reakce – jak účastníci sami hodnotí obsah, formu, organizaci vzdělávacího 

programu; zjišťuje se nejčastěji formou dotazníků 

• úroveň učení – jedná se o testování dosažených znalostí 

•  úroveň chování – jsou hodnoceny nabyté dovednosti 

• úroveň výsledků – měření dopadu do reálné výkonnosti, jak se náklady vzdělávání 

odrazily na výsledcích organizace 

• úroveň postojů. 
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V praxi se nejčastěji výsledky vzdělávání vyhodnocují v krátkodobém horizontu záhy po 

ukončení vzdělávací aktivity, avšak následující tabulka ukazuje, že v dlouhodobém časovém 

horizontu je k dispozici mnohem více metod měření: 

 

H
od

no
ce

ní
 

  

Horizont hodnocení 

krátkodobý dlouhodobý 

Subjektivní (hodnotí sám 
účastník) 

Hodnocení spokojenosti     
Dopis sobě a lektorovi 

Autofeedback              
Rozvojový plán(část),           
360° zpětná vazba 
(sebehodnocení) 

Objektivní (hodnotí 
pozorovatel) 

Test-retest, případové studie, 
mystery shopping, AC/DC 

Rozvojový plán(část), 
hodnocení nadřízeným, 
mystery shopping, 360° 
zpětná vazba(hodnocení 
druhými) trend výsledků, 
benchmarking, MBO,BSC  

 

 

Obr. 2.9.2 Matice metod měření dle autorství a časového horizontu 

ZDROJ: HRONÍK, F. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2007. 240 s. ISBN 978-80-247-1457-8, str. 178 

 

Investice organizací do vzdělávání zaměstnanců jsou nákladnou záležitostí a měření 

jejich návratnosti je poměrně složité. Hroník (2007) uvádí dvě proměnné, jejichž pomocí lze 

přesně a validně měřit efektivitu vzdělávání. Jsou to: 

 

• nárůst variabilních složek mzdy – variabilní složky jsou odvozeny od výkonu 

organizace a osobního přispění jednotlivců; u efektivního vzdělávání by měl být 

patrný pozitivní vztah mezi objemem prostředků vložených do vzdělávání  

a růstem variabilních složek mzdy 

• míra fluktuace – efektivní vzdělávání zvyšuje možnost uplatnění pracovníka  

i jeho stabilitu tím, že jej motivuje k práci pro organizaci, která mu umožnila 

odborný růst. 

 

Společenské uznání, společenské postavení, možnost odborného  a společenského růstu, 

možnost odborné iniciativy jsou faktory, které uvádí Wagnerová (2008) mezi těmi 

nejdůležitějšími, které lidé potřebují k pocitu vnitřního uspokojení v souvislosti se svou prací 

v organizaci. Není bez zajímavosti sledovat žebříček faktorů pracovní motivace v americké 
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společnosti na konci 50. let, kdy byla možnost odborného růstu a zvyšování kvalifikace 

uváděna na třetím místě z jedenácti sledovaných, hned za společenským uznáním a dosažením 

úspěchu, a předčila tak i možnost povýšení, plat, pracovní podmínky, pracovní jistotu a další  

(Wagnerová 2008). Z výše uvedeného vyplývá, že investice do vzdělávání vynakládané 

v organizacích se nejen odrážejí ve výkonnosti, ale jsou i velkou zaměstnaneckou výhodou. 

 

2.10   Shrnutí 
 

Ve druhé kapitole jsem se zabýval vysvětlením pojmů učení, rozvoj a vzdělávání. 

Následně jsem vysvětlil souvislost mezi výkonností lidí a procesů v organizaci jako 

předpokladu dobré výkonnosti firmy a nutností dospět k vytvoření prostředí učící se 

organizace. Na koncepci učící se organizace navazuje knowledge management, považující 

vzdělání a znalosti „knowledge workers“ za nejdůležitější zdroj v moderní společnosti. 

Zmíněn je právní rámec vzdělávání zaměstnanců ukotvený v zákoníku práce.  

Podrobněji je popsán vzdělávací cyklus od analýzy vzdělávacích potřeb a vytvoření 

rozvojových cílů přes zpracování vzdělávacího plánu, realizaci vzdělávacích aktivit až po 

hodnocení výsledků a zpětnou vazbu. 

Popsány a vysvětleny jsou v této kapitole jednotlivé metody vzdělávání uplatňované 

v organizaci za chodu (on-the-job) nebo mimo chod (off-the-job), a to z hlediska jejich 

obsahu, vhodnosti pro jednotlivé skupiny zaměstnanců, náročnosti, výhod i nevýhod. 

Na závěr jsou představeny způsoby hodnocení výsledků vzdělávání a měření návratnosti 

investic vložených na vzdělávání pracovníků. 
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3 Analýza současného stavu systému vzdělávání a rozvoje 
zaměstnanců ve společnosti Tesco 

 

Ve třetí kapitole se budu věnovat zmapování systému vzdělávání a rozvoje zaměstnanců 

ve společnosti Tesco Stores ČR a.s., a to postupně na úrovni přípravy nově přicházejících 

zaměstnanců do provozu obchodu, povinných školení a kurzů daných zákoníkem práce  

a jinými předpisy. Dále zmíním přípravu absolventů vyšších odborných a vysokých škol, 

přípravu manažerů a další vzdělávací aktivity. 

Systém vzdělávání a rozvoje je součástí tzv. Rozvojové palety, která poskytuje 

zaměstnancům podporu v oblasti rozvoje. Předpokladem pro efektivní využití rozvojových 

aktivit je sledování kritických faktorů úspěchu v oblasti zaměstnanců a hodnocení, jak 

ukazuje následující obrázek: 

  

 

Obr. 3 Rozvojová paleta poskytující podporu 

ZDROJ: Tesco Academy – Rozvojová paleta - interní materiál Tesco 
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Vzhledem k tomu, že společnost Tesco Stores ČR a.s. je tvořena Centrální kanceláří, 

Distribučními centry a Obchody, budou vzdělávací aktivity rozděleny i podle výše uvedené 

organizační struktury.  

Na úvod kapitoly se budu věnovat tomu, jak jsou v Tescu vzdělávací potřeby plánovány  

a jak se pro zaměstnance vzdělávací aktivity připravují. 

 

3.1  Plánování vzdělávacích potřeb 
 

Školení a koučování slouží k rozvoji znalostí, dovedností a chování zaměstnanců, které 

potřebují ke své práci. Pro společnost je důležité nejdříve identifikovat tzv. tréninkové potřeby 

a plánovat školení tak, aby tyto potřeby naplňovala. 

 

3.1.1 Tréninkové potřeby 
 

Tréninkové potřeby vyplývají z rozporu mezi současnými znalostmi, dovednostmi  

a chováním zaměstnance oproti budoucímu očekávání. To se odvíjí od obchodních změn, 

nového druhu práce nebo osobního rozvoje. Tréninkové potřeby jsou soupisem pracovních 

dovedností, přičemž školení má zlepšit pracovní výkonnost. Potřeby jednotlivých členů týmu 

jsou dokumentovány v jejich Plánu osobního rozvoje (POR). 

 

3.1.2 Plán osobního rozvoje – součást procesu řízení výkonnosti 
 

Řízení výkonnosti je proces, který je ve společnosti Tesco zaveden pro umožňování 

vysoké individuální výkonnosti zaměstnanců.  Patří do něho sestavování pracovních cílů, 

plánování osobního rozvoje a průběžné a výroční hodnocení. Všechny tyto složky slouží 

k hodnocení toho, jak je dosahováno stanovených pracovních cílů, a pomáhají k celkovému 

rozvoji. 

Při stanovování cílů se vychází v Tescu z toho, že všichni zaměstnanci by měli přesně 

vědět, co se od nich v práci očekává a dokdy by toho měli dosáhnout. Proto jsou vedeni 

k tomu, aby si se svými nadřízenými stanovené cíle odsouhlasili. Cíle jsou stanoveny na 

počátku sledovaného období nebo během čtyř týdnů po nástupu na novou pozici. Všechny 
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cíle splňují SMART7 kritéria. Vedoucí pracovníci jsou proškoleni tak, aby byli kompetentní 

v poskytování pomoci a koučování svých týmu při vytváření jejich cílů. Cíle jsou pravidelně 

aktualizovány a hodnoceny. 

Plán osobního rozvoje (POR) je akční plán, ve kterém jsou identifikovány dovednosti  

a způsoby jednání, které bude zaměstnanec rozvíjet za účelem dosažení svých cílů a naplnění 

svého potenciálu. Plán je vytvořen na počátku sledovaného období nebo během osmi týdnů  

od nástupu na novou pozici a je zaměstnancem odsouhlasen. Stejně jako při stanovování 

pracovních cílů platí, že nadřízený je proškolen k tomu, aby byl kompetentní poskytnout 

pomoc při vytváření POR tak, aby byl plán přesně zaměřen na potřeby jednotlivce a byl 

motivující. Plán osobního rozvoje je pravidelně aktualizován a hodnocen. Při tvorbě plánů 

osobního rozvoje ředitelů a vybraných pracovníků v manažerských pozicích na obchodních 

jednotkách, distribuci i v centrální kanceláři je využívána 360stupňová zpětná vazba. K její 

realizaci je třeba spolupráce s příslušným oblastním manažerem lidských zdrojů. 

Průběžné a výroční hodnocení probíhá u všech zaměstnanců a předchází mu schůzky 

manažerů oddělení nebo oblastních manažerů. Cílem těchto schůzek je zkontrolovat 

navrhovaná hodnocení jednotlivých zaměstnanců a tím zajistit, že vedoucí pracovníci hodnotí 

výkonnost spravedlivě a jednotně. Proto jsou navrhované stupně hodnocení výkonnosti 

prodiskutovány již před vlastním hodnocením a jakékoliv pochybnosti vůči ohodnocení se 

řeší porovnáním objektivního výkonu oproti cílům a plánu osobního rozvoje. Zvláštní 

pozornost je věnována hodnocení vedoucích pracovníků a zaměstnanců centrální kanceláře, 

ale také hodnocení nových pracovníků před koncem jejich zkušební doby a pak šest měsíců 

po nástupu do zaměstnání. Tím, že hodnocení se provádí objektivně a ve správný čas, lidé 

vědí, jak si ve své práci vedou, cítí podporu a zájem nadřízených, což zvyšuje jejich loajalitu 

vůči zaměstnavateli.   

3.1.3 Rozvojová paleta 
 

Rozvojová paleta je praktický nástroj, který je určen zaměstnancům a jejich nadřízeným 

jako pomůcka při stanovování Plánu osobního rozvoje a při jeho pololetní aktualizaci. 

Poskytuje ucelený přehled všech školení, která jsou k dispozici pro danou kategorii 

zaměstnanců, a to včetně základních informací o cílech kurzů, jejich obsahu a způsobu, jak se 

na ně přihlásit. 

                                                 
7 Specifické, Měřitelné, Aplikovatelné, Realistické, Termínované 
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Rozvojová paleta obsahuje Příručku pro lídry, která popisuje základní standardy týkající 

se chování a dovedností, které jsou potřebné k úspěšnému vedení a k motivaci ostatních  

a sebe sama. Specifikuje základní oblasti a klíčové faktory úspěchu: zlepšit obchod pro 

zákazníky – vést lidi, aby nás následovali – žít hodnotami. 

 

3 

Zlepšit obchod  
pro zákazníky 

Vést lidi, aby nás  
následovali 

Žít hodnotami  

Faktory související s jednotlivými oblastmi  

Zaměření na zákazníka 
(faktor společný) 
 
Analýza a proces 
rozhodování 
(faktor závislý na pozici) 
 
Řízení změny 
(faktor závislý na pozici) 

Rozvoj sebe 
sama/ostatních 
(faktor společný) 
 
Týmová práce 
(faktor společný) 
 
Řízení výkonnosti 
(faktor závislý na pozici) 
 
Získávání lidí pro věc 
(faktor závislý na pozici) 

Osobní nasazení 
(faktor společný) 
 
Osobní zásady 
a hodnoty 
(faktor společný) 

 

Tab. 3.1.3 a) Základní oblasti a klíčové faktory úspěchu 

ZDROJ: Tesco Academy – Rozvojová paleta – interní materiál Tesco 

 

K rozvoji výše uvedených devíti klíčových faktorů úspěchu slouží: 

 
• Literatura: Obsahuje seznam české i cizojazyčné literatury v oblasti rozvoje  

a řízení lidských zdrojů, odkazy na e-knihy, manuály, příručky, základní přehledy 

článků s odpovídající tématikou dostupných na internetu. 

• Školení: nabídka on-line školení, rozvojových aktivit a koučování.  

• Konkrétní tipy rozvojových aktivit: Doporučovány jsou diskuse v rámci týmu 

o výsledcích mystery shoppingu, hledání nových postupů a řešení vhodných pro 

daný tým, sledování nejnovějších trendů na oddělení, použití případových studií. 

Dále jsou zde uvedeny tipy, jak samostatně vyhledávat příležitosti pro rozvoj, 

např. návštěva obchodu konkurence a zhodnocení silných a slabých stránek, 
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procházení vlastního oddělení z pozice zákazníka, uplatňování principu WIBI8 

(Koupil bych si to?), sledování kolegů při řešení problémů v rámci týmu aj. Důraz 

je kladen na osobní nasazení a zpětnou vazbu z ostatních oddělení  

i od nadřízených a kolegů. Předpokladem pro úspěšnou aplikaci popisovaných 

aktivit je pečlivý záznam zjištění.  

 

Jako příklad uvádím v příloze č. 1 zpracovanou nabídku nástrojů pro rozvoj z oblasti 

Osobní zásady a hodnoty (Tesco Academy – Rozvojová paleta – Rozvoj klíčových faktorů 

úspěchu – interní materiál Tesco). 

3.1.4 Tréninkové plány 
 

Po zjištění tréninkových potřeb se vytváří tréninkový plán. Ten ukazuje potřeby týmu 

nebo širší skupiny, identifikované na základě analýzy tréninkových potřeb, probíhající vždy 

na konci finančního roku. V rámci procesu řízení výkonnosti jsou vytvořeny plány osobního 

rozvoje jednotlivců. Následně je vytvořen tréninkový plán pro provoz, distribuční centra  

a centrální kancelář. Na jeho vytváření se podílí specialista vzdělávání, který všechna školení 

koncipuje tak, aby odpovídala standardům Tesco Academy.9  

Jako konkrétní příklad zpracování tréninkového plánu uvádím v přílohách č. 2 – 4  část 

plánu zpracovaného pro ředitele obchodní jednotky. Vybral jsem z něj úvodní část obsahující 

instrukce k plnění a dále část zaměřenou na získání základních znalostí v oblasti lidských 

zdrojů z řídícího kormidla Zaměstnanci. 

3.2  Návrh a tvorba školení 
 

Školení následuje tréninkový plán a plány osobního rozvoje. V praxi je kladen důraz na 

výběr školitelů, kteří jsou trénováni podle standardů Akademie, perfektně je znají a jsou při 

práci důvěryhodní a entuziastičtí. Pomocí školení jsou předávány účastníkům dovednosti  

a znalosti pro vykonávání práce, přičemž kurzy odpovídají zároveň potřebám obchodu  

i standardům Tesco Academy. Školení je poskytováno ve vysoké kvalitě s aktualizovanými 

materiály. 

Blíže se konkrétní nabídkou školení ve společnosti Tesco budu věnovat v další části 

práce v podkapitole 3.4. 

                                                 
8 WIBI – zkr. angl. Would I buy it? 
9 Tesco Academy (Akademie) je specializované oddělení vzdělávání ve společnosti Tesco ve Velké Británii. 
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3.3  Hodnocení průběhu vzdělávací aktivity 
 

Všichni účastníci na závěr vzdělávací aktivity vyplní relevantní formulář Zpětné vazby 

jako důležitý zdroj námětů a inspirace pro přípravu dalších školení.  Podle zpětné vazby se 

určuje zda byl obsah školení odpovídající; zda mají účastníci pocit, že uplatní dovednosti, 

které se naučili; zda školitel dodržel Tesco Academy Standard; jak lze zlepšit budoucí 

školení.  

Krátkodobé hodnocení se používá k získání okamžité zpětné vazby, dlouhodobé 

hodnocení pak slouží k měření změny ve výkonnosti účastníků tréninku. Po vyhodnocení by 

měl být  znám dlouhodobý dopad školení na výkon na pracovišti i v obchodě. 

 

3.4  Přehled školení ve společnosti Tesco Stores ČR a.s. 
 

 

Společnost Tesco Stores ČR a.s. nabízí svým zaměstnancům řadu školení a rozvojových 

programů, které jsou zaměřeny jak na provozní a procesní dovednosti, tak na podporu 

komunikace a manažerských schopností. Školení jsou určena všem zaměstnancům centrální 

kanceláře, distribučních center i obchodních jednotek. Z hlediska času začíná proces 

vzdělávání a rozvoje již vstupem nového zaměstnance do pracovního poměru ve společnosti. 

 

3.4.1 Vstupní školení nových zaměstnanců 
 

Nově přijatí zaměstnanci absolvují na svých pracovištích povinné vstupní školení. Na 

početně nejšíře zastoupených obchodních jednotkách jsou proškoleni pracovníkem lidských 

zdrojů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (Školení BOZP zaměstnance na 

pracovišti), v oblasti požární ochrany (Školení o PO pro zaměstnance) a oblasti hygienického 

minima (Hygienické minimum, HACCP). Podle konkrétního pracovního zařazení (údržba, 

příjem zboží, marketing, řidiči atd.) pak absolvují další povinná školení dle zpracovaného 

plánu. Plán obsahuje např. tato další školení: Vysokozdvižná pracovní plošina, Obsluha 

plynových zařízení, Obsluha tlakových nádob stabilních, Motorové vozíky vysokozdvižné  

a nízkozdvižné, První pomoc, Odborná obsluha kotlů, Základní kurz sváření, Školení v oblasti 

elektrotechniky, Referenční zkoušky řidičů atd. K základnímu vstupnímu školení nově 

přijímaných zaměstnanců dále patří seznámení s historií společnosti, organizační strukturou, 
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se základním posláním a základními hodnotami vyjadřujícími způsob, jakým lidé v Tescu 

vykonávají svoji práci. K seznámení se základními provozními pravidly, právy a povinnostmi 

zaměstnanců, zásadami bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany majetku, s dodržováním 

hygienických zásad na pracovišti, se způsobem oblékání a předepsaného vzhledu zaměstnance 

na pracovišti, s dodržováním interních standardů (HACCP, FIFO, WIBI, LOGBOOK10) jsou 

zaměstnanci seznamováni nejen ústně při vstupním školení, ale dostávají i příručku Vítejte ve 

společnosti Tesco! se základními potřebnými informacemi. Další informace jsou jim průběžně 

předávány na aktuálních nástěnkách. 

Při otevírání nových obchodních jednotek jsou zaměstnanci dále vysíláni v rámci předem 

zpracovaného programu na tzv. živý trénink. Program je vypracován podle konkrétních 

pracovních pozic, na které jsou přijímáni noví zaměstnanci, a zveřejněn na náborovém 

středisku. Noví zaměstnanci jsou pak průběžně vysíláni na zapracování do již otevřených  

obchodních jednotek, kde jsou „on-the-job“ zaškolováni zkušenými kolegy na konkrétní 

práci, kterou budou v nově otvíraném provozu vykonávat.  

 Pro zaměstnance  centrální kanceláře je na podobném principu vypracován tzv. TWIST 

program – týden strávený na obchodní jednotce. Program jim má umožnit v praxi se seznámit 

se všemi důležitými činnostmi, které probíhají v obchodě (příjem zboží, práce ve skladě, 

objednávání zboží, doplňování a vystavování zboží, práce na pokladně a další). 

 

3.4.2 Interní školení v rámci Rozvojové palety 
 

 

 Po absolvování vstupního školení a získání základní doby praxe (cca 6 měsíců) jsou  

u jednotlivých zaměstnanců zjišťovány jejich další konkrétní tréninkové potřeby  

a vypracováván Plán osobního rozvoje obsahující návrhy na absolvování dalších vzdělávacích 

aktivit.  

Perspektivní zaměstnanci jsou průběžně vyhledáváni a zařazováni do programu 

Specialista. Program je velmi flexibilní (podle budoucího pracovního zařazení školeného 

pracovníka), trvá 3 – 6 měsíců a je zakončen formou hodnotícího setkání.  

V současné době se rozbíhá rozvojový program Options s předpokládanou délkou školení 

6 – 12 měsíců, aplikovatelný na každou pozici a oddělení ve společnosti. Je zaměřen na 
                                                 
10 HACCP – Analýza nebezpečí a kritických kontrolních bodů je preventivní systém pro zajištění zdravotní 
nezávadnosti výrobků; FIFO je systém rotace zboží, vyskladňování staršího zboží před mladším; WIBI znamená 
vizuální kontrolu zboží – Koupil bych si to?; LOGBOOK je tzv. červená kniha pro manažera ve službě pro 
záznamy provedených denních kontrol, událostí na prodejně, poznatků  z porad atd. 
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získání vědomostí o vedení lidí, všeobecné znalosti, provozní odborné znalosti i praktické 

zkušenosti v takové míře, která odpovídá cílové pozici. Program bude zakončen 

vyhodnocením, jehož prostřednictvím bude rozhodnuto, zda je účastník na budoucí pozici 

připraven, či je nutný jeho další rozvoj.  

Ucelený přehled všech interních školení dostupných pro danou kategorii zaměstnanců 

včetně základních informací o cílech kurzů a jejich obsahu poskytuje Rozvojová paleta, jak 

bylo blíže popsáno v podkapitole 3.1.3. 

Interní školení jsou rozdělena podle typu na: 

 
• Školení Tesco Akademie 

• Otevřená manažerská školení 

• Školení řízení výkonnosti I, II, III (Stanovování cílů a POR, Spravedlivé hodnocení  

a zvyšování výkonnosti, Hodnocení provozních zaměstnanců) 

• Školení zaměřená na nábor a rozvoj (Vedení pohovoru, Talentový management) 

• Otevřená provozní školení (Vedení projektů, Vyjednávání) 

• Počítačové kurzy (MS Office, Oracle) 

• Zkušenostní kurzy (TWIST) 

• Jazykové kurzy (angličtina) 

 
Podrobný výčet nabízených školení a jejich vzájemná souvislost se sledovanými 

klíčovými faktory úspěchu je uveden v příloze č. 5.  

V případě, že zaměstnanci potřebují absolvovat školení odborného charakteru (právní, 

technická, finanční), která nemají ekvivalent v interní nabídce, využívají možnosti přihlásit se 

na externí školení. Podmínkou je zařazení potřebného školení do Plánu osobního rozvoje 

příslušného zaměstnance a následné schválení manažerem vzdělávání a rozvoje.  

 

3.4.3 Absolventské programy a spolupráce s vysokými školami 
 
Absolventské programy jsou rozvojové programy připravující účastníky na pozice 

vedoucích pracovníků do provozu a distribuce nebo do specializovaných pozic pro centrální 

kancelář. Jsou určeny pro čerstvé absolventy vysokých a vyšších odborných škol nejdéle do 

dvou let po ukončení řádného denního studia. Zaměřeny jsou na získání praktických 

zkušeností, technických znalostí a manažerských dovedností potřebných k práci.  
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Absolventský program zaměřený na maloobchod je vhodný pro absolventy VŠ a VOŠ, 

kteří by se v budoucnu rádi stali manažery obchodních jednotek. Je v něm kladen důraz na 

detailní seznámení s provozem a vyzkoušení si jednotlivých činností od manuálních 

dovedností až po řízení týmu zaměstnanců, analytickou práci, finanční řízení, logistiku, 

provozní rutiny a procesy apod. Program zaměřený na distribuci a logistiku je připraven pro 

absolventy, kteří se zajímají o logistické procesy, např. o optimalizační logistické metody, 

praktické využití metod FIFO, LIFO, Just in Time11.  V oddělení centrální kanceláře pak 

absolventi s vystudovaným magisterským programem a pokročilou znalostí angličtiny pracují 

v absolventských programech na odděleních financí, lidských zdrojů, nákupu, zásobování  

a marketingu.  

Společnost Tesco má značný zájem na rozvíjení spolupráce s vysokými školami. Cílem 

spolupráce je prezentace a představení Tesca studentům, zlepšení image, prestiže  

a současného vnímání Tesca jako zaměstnavatele, vytipování talentů a práce s nimi, 

spolupráce na projektech a výměna informací a celkové prohloubení dobrých vztahů se 

vzdělávacím sektorem. Tesco s vysokými školami konkrétně spolupracuje v následujících 

oblastech:  

 
• Soutěž o nejlepší bakalářskou, diplomovou, disertační práci nebo studentský projekt 

ve spolupráci se společností Tesco – Tesco AWARD12 

• Poradenství a konzultace při vypracování bakalářských, diplomových, disertačních 

prací, doporučení vedoucích prací, popř. oponentů z řad odborníků Tesca 

• Spolupráce na projektech, zajišťování stáží, brigád pro studenty, praxe 

• Spolupráce na náborových aktivitách – Tesco otevřené dny, Absolventské programy 

• Prezentace, workshopy a jiné akce odborníků Tesca, spolupráce a garance některých 

témat, předmětů, odborné přednášky, vzájemná mediální prezentace apod. 

3.4.4 Talentové plánování 
 

V prostředí společnosti Tesco se používá talentové plánování jako nástroj rozvoje kariéry 

jednotlivce pro plánování populace zaměstnanců, kterou Tesco potřebuje k plnění svých 

dlouhodobých cílů.  

                                                 
11 FIFO – angl. first in first out – první dovnitř první ven, LIFO – angl. last in first out – poslední dovnitř první 
ven; obojí systém uskladnění zboží 
Just in Time – logistická metoda, jejímž cílem je, aby odběratel nemusel udržovat prakticky žádné zásoby zboží 
12 AWARD – angl. cena, odměna 
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V praxi to znamená vyhledávání lidí, kteří mají schopnosti pracovat na pozicích 

vyžadujících širší znalosti a dovednosti. Talentové plánování umožňuje přípravu obsazování 

volných míst z interních zdrojů, a to v dlouhodobé perspektivě. Pro zaměstnance přináší 

možnost budovat vlastní kariéru v rámci férového a transparentního procesu, a to konkrétně 

na pozicích ředitelů a manažerů provozoven všech formátů obchodů, distribučních center 

i ředitelů, manažerů a specialistů všech oddělení centrální kanceláře. 

3.4.5 Teambuilding, outdoor development, teamspirit 
 

Do oblasti vzdělávání a rozvoje zaměstnanců jsou v Tescu zařazeny i aktivity, které mají 

za cíl vhodně doplnit ostatní školicí akce o prvek společných příjemných prožitků týmu 

v neformálním prostředí.  

Teambuilding (z angl. team building – vybudování týmu) je intenzivní 1 – 2 denní 

program zaměřený na cílené budování a rozvíjení pracovního potenciálu týmů. Využívá se při 

něm týmových her, které jsou následně analyzovány. Cílem je zlepšení týmové komunikace  

a spolupráce.  

Outdoor development (angl. rozvoj venku, v přírodě – obvykle se nepřekládá do češtiny) 

má za úkol hodnotit osobní a výkonový potenciál a kompetence jednotlivců nebo týmů. Bývá 

doplněn psychologickými testy a dotazníky. Garantován je po odborné stránce psychologem  

a podmíněn písemným souhlasem všech zúčastněných při respektování etických principů.      

        Teamspirit  (z angl. team spirit – duch týmu) je jednodenní program koncipovaný jako 

vytvoření neformální příležitosti k navázání kontaktů mezi lidmi, kteří se při práci setkávají 

nepravidelně nebo zřídka. Posiluje pocit sounáležitosti a vzájemné soudržnosti, přispívá ke 

kvalitnější týmové spolupráci. 

 

3.5  SWOT analýza 
 
V předcházející části třetí kapitoly jsem popsal celkovou koncepci vzdělávacích  

a rozvojových aktivit ve společnosti Tesco Stores ČR a.s. K jejímu vyhodnocení použiji 

metodu SWOT analýzy13.  

Tato metoda vyvinutá A. Humpreym v 60. a 70. letech  20. st. při vedení výzkumného 

projektu na Stanfordově univerzitě obecně spočívá v klasifikaci a ohodnocení silných  

a slabých stránek a příležitostí a hrozeb, spojených s určitým projektem, podnikatelským 

                                                 
13 SWOT zkr. angl. Strenghts – silné, Weaknesses – slabé, Opportunities – stránky, příležitosti, Threats - hrozby 
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záměrem, politikou ve smyslu opatření atd. a je využívána hlavně v marketingu, při analýze  

a tvorbě politik, při komplexním vyhodnocování fungování firmy, při hledání 

problematických míst nebo nových možností růstu. Je součástí strategického dlouhodobého 

plánování společnosti.  

                          
 

Obr. 3.5 a) Ilustrace SWOT analýzy 

ZDROJ: SWOT – Wikipedie, otevřená encyklopedie. [online]. [editováno 2010-03-14].  

[cit. 2010-03-19]. Dostupné na WWW:<http://cs.wikipedia.org/wiki/SWOT>. 

 

Základ metody spočívá v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou 

rozděleny do čtyř základních skupin. Strategie dalšího vývoje se pak vytvářejí jako vzájemná 

interakce faktorů silných a slabých stránek na jedné straně vůči příležitostem a nebezpečím na 

straně druhé. Při aplikaci SWOT analýzy v oblasti lidských zdrojů jsou silné a slabé stránky 

chápány jako analýza současnosti, možnosti a hrozby jako analýza dalšího možného vývoje. 

Cílem je maximalizovat přednosti a příležitosti a minimalizovat nedostatky a hrozby (SWOT 

– Wikipedie).  

 

Další členění externí a interní analýzy ukazuje Tab. 3.5 b) na následující straně. 
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SWOT- 
analýza 

Interní analýza 
Silné stránky Slabé stránky 

E 
x 
t 
e 
r  
n 
í 
 
a 
n 
a 
l 
ý 
z 
a 

Příležitosti 

S-O-Strategie: 
Vývoj nových metod, které 
jsou vhodné pro rozvoj silných 
stránek společnosti (projektu). 

W-O-Strategie: 
Odstranění slabin pro vznik 
nových příležitostí. 

Hrozby 
S-T-Strategie: 
Použití silných stránek pro 
zamezení hrozeb. 

W-T-Strategie: 
Vývoj strategií, díky nimž je 
možné omezit hrozby, 
ohrožující naše slabé 
stránky. 

 

Tab. 3.5 b) Členění SWOT analýzy  

ZDROJ: SWOT – Wikipedie, otevřená encyklopedie. [online]. [editováno 2010-03-14].  

[cit. 2010-03-19]. Dostupné na WWW:<http://cs.wikipedia.org/wiki/SWOT>. 

 
Na základě provedeného brainstormingu14 v našem hypermarketu jsem se rozhodl zvolit 

SWOT analýzu jako metodu k zjištění nedostatků, silných a slabých stránek, příležitostí  

a ohrožení systému vzdělávání a rozvoje využívaného ve společnosti Tesco Stores ČR a.s. 

Mým cílem bylo zjistit co nejobjektivnější informace. Brainstorming jsem proto zorganizoval 

ve dvou vlnách – první skupinu tvořili manažeři v počtu 12 osob, druhou skupinu provozní 

zaměstnanci v počtu 18 osob.  

Propracovanost manuálu Rozvojové palety a celková hierarchie Tesco Academy byla 

během diskuse shledána jako největší a nejčastěji jmenovaný přínos. Naopak jako slabé 

stránky byly vytyčeny nedostatečné zapojení školených zaměstnanců v průběhu školení  

a nedodržování standardů ze strany školitelů i školených (pasivní přístup, jen formální zapsání 

do prezenční listiny, vyzvánějící telefony, opouštění školicí místnosti). Velkým problémem je 

také nedostatečná podpora pracovníků v rozvoji i vysoké procento fluktuace. Jako příležitosti 

byly shledány možnosti širšího využití externích školení, které jsou pracovníky požadovány  

a vedly by k většímu zájmu zaměstnanců o danou problematiku. Z nápadů, které vznikly 
                                                 
14 Brainstorming (z angl. brain – mozek a storm – bouře) je technika založená na skupinovém výkonu zaměřená 
na generování co nejvíce nápadů na dané téma. Vychází z předpokladu, že lidé ve skupině podněcováni 
ostatními  vymyslí více, než by navrhli jednotlivě. Používá se v managementu při hledání optimálních postupů 
apod. Autorem myšlenky je A. F. Osborn, použil ji poprvé v roce 1939 (Brainstorming – Z Wikipedie, otevřené 
encyklopedie). 
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v průběhu otevřených diskuzí, měl největší ohlas vlastní vzdělávací program „Učme se 

navzájem!“. Na základě zjištěných informací jsem zpracoval SWOT analýzu a následné 

návrhy a doporučení na zlepšení a doplnění systému vzdělávání a rozvoje zaměstnanců ve 

společnosti. 

Při použití výše popsané metody jsem SWOT analýzu školení ve společnosti Tesco Stores 

ČR a.s. zpracoval takto: 

 
SWOT ANALÝZA - školení  

Silné stránky Slabé stránky 

Propracované manuály                            
Počty školení                                          
Hierarchie Tesco Academy 

Nedostatečné zapojení školených v průběhu školení                                                                            
Přístup ke školení ze strany provozu                        
Školení na daném HM - vyrušování                          
Přístup RTDS                                                                  
Nevhodně zvolené cílové skupiny školených 

Příležitosti Ohrožení 

Příprava na assessment centra       
Zvyšování výkonů pracovníků             
Využití externích školení                     
Rozvoj nabídky školení 

Snižující se provozní struktury                                   
Fluktuace                                                                            
Časová náročnost                                                 
Nedostatečná podpora pracovníků v rozvoji 

 
Tab. 3.5 c) SWOT analýza vzdělávání ve společnosti Tesco Stores ČR, a.s. 

ZDROJ: vlastní zpracování  

 

Z výše uvedené analýzy budu vycházet ve čtvrté kapitole při vytváření vlastních  návrhů  

a doporučení pro optimalizaci systému vzdělávání.  

 
 

3.6  Shrnutí  
 
Ve třetí kapitole konkrétně popisuji jak funguje ve společnosti Tesco Stores ČR, a.s. 

systém vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. 

 Na tomto úseku existuje dobře připravený a propracovaný postup plánování vzdělávacích 

potřeb (zjišťování tréninkových potřeb, sestavování pracovních cílů, plánování osobního 

rozvoje a průběžné a výroční hodnocení v rámci procesu řízení výkonnosti), pro jednotlivé 

pracovní pozice jsou detailně připraveny tréninkové plány a jako praktický nástroj pro výběr 
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interních školení slouží Rozvojová paleta jako ucelený přehled všech dostupných kurzů 

včetně informací o cílech, obsahu i způsobu, jak se na ně zaměstnanci mohou přihlásit. 

 Všichni nově přijímaní zaměstnanci absolvují základní předem vypracované vstupní 

školení pracovníkem lidských zdrojů, podle profesí další povinná školení daná předpisy, 

případně jsou vysíláni na tzv. živý trénink na zapracování. Perspektivní zaměstnanci jsou 

následně zařazováni do programů Specialista a Options. Není opomenuta ani možnost 

absolvovat externí školení odborného charakteru.  

Společnost Tesco v rámci spolupráce s vyššími odbornými a vysokými školami zařazuje 

jejich absolventy do tzv. absolventských programů. Na druhé straně pro vyhledávání 

perspektivních zaměstnanců s růstovým potenciálem slouží talentové plánování, zaměřené na 

přípravu obsazování volných míst z interních zdrojů.  

K celkové analýze současného stavu vzdělávání a rozvoje v Tescu jsem využil metodu 

SWOT analýzy, jejíchž výsledků využiji ve čtvrté kapitole při vypracování návrhů  

a doporučení pro optimalizaci systému. 
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4 Návrhy a doporučení pro optimalizaci systému vzdělávání  
 

 

Ve druhé a třetí kapitole jsem shromažďoval jednak teoretické poznatky z odborné 

literatury o tom, jak by měl být systém vzdělávání a rozvoje zaměstnanců koncipován, jednak 

jsem zkoumal a popisoval, jaký systém je využíván ve společnosti Tesco. K celkovému 

posouzení jsem pak vypracoval vlastní SWOT analýzu.  

V následující závěrečné kapitole předkládám vlastní návrhy a doporučení k možnému 

zlepšení dosavadního používaného systému vzdělávání v Tescu, využívajíc při tom jednak 

vlastní zkušenosti z práce u tohoto zaměstnavatele, jednak porovnání nabytých teoretických 

poznatků o vzdělávání a rozvoji zaměstnanců s praxí uplatňovanou v této oblasti v Tescu.  

 
 

4.1  Hodnocení vytvořené koncepce vzdělávání ve společnosti Tesco 

 

Při porovnávání teoreticky získaných informací o současných možnostech a trendech ve 

vzdělávání a rozvoji zaměstnanců s koncepcí zpracovanou pro společnost Tesco nelze než 

konstatovat, že se této oblasti v Tescu věnuje velká pozornost a teoreticky je systém velmi 

profesionálně rozpracován a připraven pro cílové uživatele. Ve srovnání současných 

teoretických možností popisovaných v odborné literatuře se zpracovaným vzdělávacím 

plánem v Tescu není zásadních rozporů a nedostatků. 

 Tesco Academie jako specializované oddělení pro vzdělávání a rozvoj zaměstnanců 

nabízí v Rozvojové paletě bohatou nabídku vzdělávacích aktivit a má k nim zpracovány velmi 

kvalitní materiály pro účastníky. Školením se zabývá tým profesionálních školitelů – Retail 

Trainer and Development Specialists (RTDS). Příkladné je např. zpracování příručky 

Rozvojový program Options, která v jednotlivých částech obsahuje představení programu, 

role v programu, nominaci, výběr účastníků, školení pro nadřízené a sponzory, analýzu 

tréninkových potřeb, tréninkový plán, pravidelné hodnotící schůzky, realizaci školení a praxe, 

ukončení programu i přehled nástrojů. Každý krok v programu je jasně popsaný; má 

zpracovaný postup, který ukazuje, co přesně dělat; obsahuje seznam bodů, popisujících 

správný výsledek; jako nástroje slouží pomocné dokumenty a formuláře. 

 Při stanovování vzdělávacích potřeb se vychází v Tescu z poznatků zjištěných na 

pracovištích při pravidelných hodnotících pohovorech. Znamená to, že vedení společnosti má 

možnost reálně poznat potřeby a nedostatky zaměstnanců a vytvářet cíleně programy na 
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efektivní doplnění kvalifikačních a odborných předpokladů pro kvalitní výkon práce tam, kde 

je to zapotřebí.  

Ve společnosti se dodržuje vytvořený roční plán školení, a to nejen v oblasti povinných 

školení daných předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, 

ale i v naplánovaných školeních v rámci Plánů osobního rozvoje a dalších.  

Z hlediska přístupu společnosti k vytváření podmínek pro vzdělávání a rozvoj 

zaměstnanců a profesionality interně připravovaných vzdělávacích programů není teoreticky 

možno nic zásadního vytknout. Jak jsem naznačil ve vlastní SWOT analýze, mezi silné 

stránky společnosti patří zejména příkladně zpracovaná hierarchie školení zpracovaná Tesco 

Academy, profesionálně na výši zpracované manuály k jednotlivým školením i počty 

plánovaných a nabízených školení. Domnívám se, že celkový standard v této oblasti 

převyšuje běžnou úroveň dosahovanou u zaměstnavatelů v České republice. Těchto silných 

stránek a vybudovaných postupů je třeba maximálně ve prospěch rozvoje zaměstnanců 

využívat a dále je rozvíjet. Neznamená to však, že v této oblasti je vše v pořádku a není co 

zlepšovat.  

Mezi slabé stránky jsem ve SWOT analýze zařadil: nedostatečné zapojení školených 

v průběhu školení, přístup ke školení ze strany provozu, vyrušování při školení na obchodních 

jednotkách, přístup školitelů a nevhodně zvolené cílové skupiny školených. Tato negativa 

zjišťovaná v praxi a možnosti jejich odstranění spolu s ohrožujícími faktory a naopak 

příležitostmi blíže rozvedu v následující podkapitole. 

  

4.2   Návrhy a doporučení v oblasti vzdělávání a rozvoje zaměstnanců  

   ve společnosti Tesco Stores ČR a.s. 

 
 Pro zlepšení stávající situace při přípravě a realizaci vzdělávacích aktivit  navrhuji 

soustředit se na následující oblasti: odstranění dílčích nedostatků v organizaci stávajících 

školení Tesco Academy (slabé stránky), eliminace ohrožujících faktorů (ohrožení), maximální 

využití příležitostí pro zvyšování kvalifikace a rozvoje pracovníků (SWOT – příležitosti). 
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4.2.1 Zlepšení průběhu stávajících interních školení 
 

 Velká část interních školení je pro zaměstnance zajišťována v průběhu jejich pracovní 

doby přímo na pracovišti, nejčastěji v obchodních jednotkách. S výjimkou vstupních školení 

zajišťovaných pracovníkem lidských zdrojů jsou zaměstnanci školeni podle předem centrálně 

připraveného plánu školiteli (RTDS), kteří za tímto účelem přijíždějí do několika obchodů 

v rámci jednoho dne. Pokud počet školicích akcí přesáhne únosnou mez, důsledkem je 

logicky tzv. „vyhořelý“, vyčerpaný školitel, který posluchače nedokáže zaujmout. Školení 

zaměstnanci pak nabývají dojmu, že školení je ztrátou času, a sami k němu přistupují pasivně. 

Školení pracovníci potřebují cítit podporu nadřízených v tom, že školení je stejně důležité 

jako řešení běžných provozních záležitostí, a mají jim být k účasti na něm vytvořeny důstojné 

podmínky. Znamená to: 

• Trvat na dodržování Tesco standardů ze strany školitelů (nedovolit snížení kvality ani 

rozsahu školení, pasivní přístup ze strany školitele, formální zapsání do prezenčních 

listin apod.). Doporučuji pravidelně vyhodnocovat úroveň jednotlivých školitelů, 

poskytovat v rámci evaluačních dotazníků kvalitní zpětnou vazbu, umožnit 

manažerům ovlivňovat výběr školitelů, vytvořit motivační prostředí pro zlepšování 

úrovně školitelů. 

• Zajistit školeným nerušený průběh školicích aktivit – tj. nedovolit, aby v průběhu 

školení byli rušeni telefony nebo byli dokonce odvoláváni k výkonu své běžné práce, 

tj. obsluze zákazníků, vypomáhání na pokladnách, přebírání došlého zboží apod. 

Nejlepším řešením je vyslat zaměstnance na školení mimo jejich kmenové pracoviště, 

což na jedné straně přináší zvýšené náklady na cestovné atd., ovšem na druhé straně 

zvyšuje značně efektivitu školení tím, že se účastníci na ně mohou plně soustředit, 

odpoutají se od každodenní rutiny, cítí, že jsou vzdělávací aktivity ze strany 

nadřízených podporovány, a přikládají jim větší vážnost. Zaměstnanci dobře vycítí, 

jaký je skutečný přístup k jejich účasti na vzdělávacích aktivitách ze strany 

nadřízených, a sami se také podle toho chovají. 

• Vhodně volit a sestavovat cílové skupiny školených – znamená to vybírat  

u „nepovinných školení“ účastníky, kteří mají o problematiku zájem, její znalost 

potřebují k výkonu své práce, dosahují potřebné úrovně předcházejících znalostí, na 

které mohou navazovat. Z tohoto pohledu doporučuji neorganizovat velká centrální 

školení ve velmi početných skupinách; jako efektivnější považuji vytvoření menších 
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skupin s možností přizpůsobit tempo probírané látky, umožnit zodpovězení 

individuálních dotazů účastníků apod.  

 

4.2.2 Eliminace ohrožení zjištěných ve SWOT analýze 
 
Mezi nejvíce ohrožující faktory  jsem zařadil snižující se provozní struktury, fluktuaci 

zaměstnanců, časovou náročnost vzdělávacích aktivit a nedostatečnou podporu pracovníků 

v rozvoji. K omezení těchto hrozeb navrhuji následující opatření: 

 
• Ani v době ekonomické krize nesnižovat provozní strukturu jednotlivých pracovišť 

pod únosnou mez. Je velmi obtížné „uhájit“ na jednotlivých provozech plánované 

početní stavy zaměstnanců, zajistit s nízkým počtem lidí provoz a ještě najít čas pro 

vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. Je si ale třeba uvědomit, že vyčerpaný 

demotivovaný zaměstnanec úroveň služeb pro zákazníka nezvýší ani neudrží a při 

první příležitosti (tou bývá právě odeznění krize a vznik nových pracovních 

příležitostí) ze společnosti odchází a odnáší s sebou vše, co do něj zaměstnavatel 

v oblasti rozvoje a vzdělávání vložil. Naopak ten, kdo i v době krize cítil, že se s ním 

v budoucnosti počítá, a to tak, že do něj i v obtížných ekonomických časech 

zaměstnavatel investuje tím, že ho vzdělává  a připravuje pro vyšší pozice, je ochoten 

projevovat loajalitu zaměstnavateli vyššími pracovními výkony a nehledá možnosti 

uplatnění jinde. 

• S výše uváděnými úspornými opatřeními v počtech zaměstnanců souvisí i problém, 

jak při maximální vytíženosti stávajících zaměstnanců realizovat časově náročná 

školení. Řešením je velmi uvážlivě plánovat termíny školení mimo předem známá 

kritická období z hlediska pracovního náporu (uzávěrky, nákupní horečky v období 

před vánočními a velikonočními svátky, sezónní práce) a efektivně využívat čas 

věnovaný vzdělávací aktivitě, tj. kvantitu se snažit nahrazovat kvalitou. 

• Jako ohrožení vidím i nedostatečnou podporu v pracovníků v rozvoji. Plány rozvoje 

jsou koncipovány tak, že každý pracovník má svého sponzora, který mu v rozvoji 

pomáhá, a od kterého se učí novým věcem. V praxi bývá ovšem jeho pomoc 

nedostatečná, protože sponzor nemá dostatek času, jeho role mu není jasná, neumí 

nebo nechce se jí zhostit. Formální přístup k výběrům sponzorů, jejich malá motivace 

a nedostatečná kontrola nad tím, jak s pracovníkem v rozvoji pracují, jsou podle mého 

názoru příčinou tohoto neutěšeného stavu. Pro zlepšení situace navrhuji jednak 
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zintenzivnění práce se sponzory (opakovaně vysvětlovat jejich úlohu, uvádět konkrétní 

příklady dobré spolupráce, oceňovat nejlepší, organizovat jejich setkání, vybavovat je 

aktuálními materiály a informacemi, při oceňování pracovníků v rozvoji za dobré 

výsledky nezapomínat a uvádět jejich sponzory atd.), jednak vytvořit na jednotlivých 

pracovištích podmínky pro krátké pravidelné setkání jednotlivých pracovníků 

v rozvoji, kde si mohou předat zkušenosti s plněním vlastních tréninkových plánů, 

vzájemně se podpořit, poradit si, na co je vhodné se aktuálně zaměřit, co se komu 

osvědčilo, kdo s čím může pomoci. Od těchto schůzek se může odvíjet i řada aktivit, 

viděných očima SWOT analýzy jako příležitosti. 

 

4.2.3 Využití příležitostí ke zlepšení systému vzdělávání a rozvoje 

pracovníků v Tescu   

 

Nabídka interně připravených školení v rámci Rozvojové palety je velmi široká, avšak 

v praxi se na jednotlivých pracovištích vyskytují profese a okruhy, které nejsou nebo 

vzhledem ke své specifičnosti ani nemohou být dobře pokryty školením organizovaným 

z centra. Jako jednu z příležitostí jsem proto ve SWOT analýze uvedl rozvoj nabídky školení. 

Je tím myšleno: 

• doplnění stávající nabídky interních školení např. o vzdělávací aktivitu zaměřenou na 

přípravu a rozvoj některých profesí (např. personalistů), zpestření palety školení  

o nabídku externích školení (přináší to nové osobnosti školitelů, aplikaci praktických 

zkušeností z jiných provozů, nové podněty) a zavedení produktových školení  

(např. LCD, PC, DVD, černé a bílé elektro) nejen interním specialistou, ale  

i specialistou dodavatelské firmy. Tato školení by mohla být z důvodu efektivity 

organizována hromadně pro manažery oddělení a ti by pak proškolili ostatní 

zaměstnance v provozu. 

• Jako další z podnětů navrhuji využít možnosti čerpání prostředků na vzdělávání 

zaměstnanců z Evropského sociálního fondu (ESF) a ze státního rozpočtu České 

republiky. Konkrétně by se mohlo jednat o využití projektu „Vzdělávejte se!“, který 

připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí jako nový nástroj aktivní politiky 

zaměstnanosti. Tento tzv. protikrizový projekt má za cíl pomoci zaměstnavatelům, 

kteří se v souvislosti s hospodářskou recesí nacházejí v obtížné ekonomické situaci  

a nejsou přechodně schopni zaměstnancům přidělovat práci v plném rozsahu, a kteří 
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zároveň mají zájem těmto zaměstnancům v době jejich nucené nepřítomnosti na 

pracovišti prostřednictvím vzdělávacích aktivit rozšiřovat nebo prohlubovat 

kvalifikaci. Projekt umožňuje zaměstnavatelům získat finanční prostředky na 

vzdělávací aktivity a cestovní náhrady. O příspěvek lze požádat na úřadu práce 

(tisková zpráva MPSV ze dne 22.7.2009). 

• V úvahu přichází i možnost čerpat finanční prostředky formou dotace z EU v rámci 

operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ). Tento program 

plánovaný na léta 2007 – 2013 je zaměřen mj. na zkvalitnění a rozvoj lidských zdrojů 

formou školení a vzdělávání. Zaměstnavatelé mohou finanční prostředky žádat na 

vzdělávání zaměstnanců v rámci projektů, kdy řídícím orgánem je  Ministerstvo práce 

a sociálních věcí ČR, odbor řízení pomoci z ESF (Hospodářské noviny 2010-02-18).  

• Jako nejméně finančně náročný se jeví pilotní projekt, který jsme se rozhodli s kolegy 

realizovat na mém kmenovém pracovišti v HM Tesco ve Val. Meziříčí. Jedná se  

o přípravu a realizaci školení, které pro sebe navzájem a pro své podřízené připraví 

manažeři jednotlivých úseků. Předem se vybere a na nástěnce pro zaměstnance 

zveřejní téma měsíce (např. duben – měsíc elektro a nepotravinového zboží,  

květen – měsíc textilu – nové značky, bio bavlna atd., červen – měsíc trvanlivých 

potravin – Tesco značky, sortiment, způsob doplňování zboží, prevence ztrát,  

červenec – měsíc čerstvých potravin – jaké, odkud, rutiny oddělení, způsob vystavení 

zboží atd. Na předem připravené nástěnce mohou zaměstnanci předem psát dotazy  

a podněty k tomu, co se chtějí konkrétně dovědět, příslušný manažer pak připraví 

zajímavou prezentaci v příjemném prostředí. Cílem je dosáhnout stavu, aby každý 

zaměstnanec byl schopen zákazníkovi poskytnout radu ohledně sortimentu, případně 

vypomoci v případě potřeby na jiném oddělení než běžně pracuje, což v celkovém 

součtu zvýší výkonnost a posílí tým. O zkušenosti z projektu se hodláme podělit 

s kolegy na ostatních obchodech.  

• Příprava na manažerské zkoušky v assessment centrech (AC) je vedena v rámci 

vzdělávání prostřednictvím interních materiálů na intranetu za účasti nadřízených  

a sponzorů. Toto předpokládá značnou samostatnost školeného, schopnost aktivně si 

vyhledávat potřebné informace, pracovat s rozvojovým plánem, vyhledávat 

příležitosti k vlastnímu rozvoji. Úspěch při zkoušce je pak jasným signálem pro 

nadřízené, že příslušný zaměstnanec je schopný se nadále učit a připravovat na 

náročnější pozice (zároveň ovšem naznačuje, že pokud nedostane novou příležitost 

k osobnímu rozvoji, může ji hledat mimo současnou zaměstnavatelskou firmu). 
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Doporučuji zintenzivnit práci na přípravě adeptů před zkouškami v AC a zapojit do ní  

nadřízené, sponzory, manažery lidských zdrojů. Výsledkem by měla být vyšší 

úspěšnost při zkouškách v AC a posílení sebedůvěry lidí. 

• Z výsledků zaměstnanecké ankety Náš názor vyplynulo, že zaměstnanci negativně 

vnímají vysokou hladinu stresu na pracovišti při výkonu pracovních povinností  

a necítí, že by se zjednodušovaly jejich pracovní postupy, a tím ulehčovala práce. 

Nápadem, jak pomoci lidem čelit vzrůstajícímu tlaku na jejich pracovní výkonnost  

a zabránit pocitu vyhoření vůči sobě navzájem i vůči zákazníkům, je pilotní  zavedení 

externí supervize. Po vyhodnocení dopadu na zlepšení klimatu na pracovišti by se 

mohla stát supervize součástí vzdělávacích, příp. teambuildingových aktivit. 

 
 

4.3  Shrnutí  
 

V závěrečné čtvrté kapitole jsem hodnotil dosaženou úroveň vzdělávání a rozvoje 

zaměstnanců ve společnosti Tesco Stores ČR, a.s. ve srovnání s teoreticky získanými 

poznatky o současných trendech v této oblasti.  

Pomocí SWOT analýzy jsem rozebral jednotlivé silné i slabé stránky dle mého názoru 

velmi kvalitně propracované koncepce vzdělávání a rozvoje a zaměřil jsem se na eliminaci 

možných hrozeb v této oblasti a zejména rozvoj příležitostí, jak lidský potenciál v Tescu dále 

rozvíjet.  

Kromě návrhů na rozšíření možnosti školení pro jednotlivé profese, širšího využití 

externistů a větší podpory pracovníků v rozvoji jsem doporučil čerpání prostředků na 

vzdělávání z dotačních programů Evropské unie i zavedení pilotního školicího programu na 

vlastním pracovišti. Poznatky z nově koncipovaného vzdělávacího programu pro 

hypermarkety hodlám po vyhodnocení nabídnout kolegům z ostatních pracovišť 

k praktickému využití. 
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Závěr 
 

Ekonomicky vzdělaní lidé vědí, že nejlepší možnou investicí je ta do vzdělání. Vykazuje 

totiž v dlouhodobém horizontu nejvyšší zisk. Díky vzdělání zvyšuje člověk svoji 

společenskou i ekonomickou hodnotu, a tím si zajišťuje životní komfort. 

 Na vzdělání jedince ovšem stojí i celá společnost. Znamená to, že čím větším počtem 

vzdělaných lidí disponuje, tím je jako celek v rámci globálních vztahů silnější. Nejinak je 

tomu v rámci zaměstnavatelských organizací.  

Vzdělání se ve dvacátém prvním století nikdo nevyhne. V našich podmínkách začíná 

obvykle mateřskou školkou, pokračuje základní a střední školou, určité procento populace 

končí své vzdělávání diplomem získaným na vysoké škole. V praxi se pak ukazuje, že to, co 

se člověk naučil ve škole, nestačí. Hovoříme proto o nezbytnosti celoživotního vzdělávání, 

k jehož naplnění vedou v zásadě dvě cesty. První možností je vzdělávání jednotlivce z vlastní 

iniciativy ve volném čase, druhou je zvyšování kvalifikace a rozvoj lidských zdrojů 

podporovaný zaměstnavatelem.  

Moje diplomová práce se zabývá druhou z těchto možností. V úvodu jsem si kladl za cíl 

shromáždit a utřídit získané teoretické poznatky týkající se rozvoje a vzdělávání pracovníků  

a porovnat je se systémem vzdělávání a rozvoje zaměstnanců společnosti Tesco Stores ČR a.s.  

V první kapitole jsem představil mezinárodní obchodní řetězec Tesco z hlediska vývoje 

až po současnost. Dnes se jedná o zaměstnavatele působícího ve čtrnácti zemích světa s více 

než 300 000 zaměstnanci. V České republice podniká pod názvem Tesco Stores ČR, a.s.  

Druhá kapitola pojednává o vzdělání a rozvoji zaměstnanců z teoretického hlediska. Jsou 

v ní vysvětleny pojmy učení, rozvoj a vzdělávání, souvislost mezi výkonností lidí a procesů 

v organizaci jako předpokladu dobré výkonnosti firmy. Z toho vyplývá potřeba vytvořit 

prostředí učící se organizace a vybudování kompetentního knowledge managementu. 

Vzdělávací cyklus popisuji od analýzy vzdělávacího potřeb a rozvojových cílů přes 

zpracování vzdělávacího plánu, samotnou realizaci vzdělávacích aktivit až po hodnocení 

výsledků vzdělávacího procesu a měření návratnosti investic vložených do vzdělávání 

zaměstnanců. Jednotlivé metody vzdělávání „on-the-job“ i „off-the-job“ popisuji z hlediska 

jejich obsahu, náročnosti, cílových skupin.  

Ve třetí kapitole porovnávám stav vzdělávání a rozvoje zaměstnanců ve společnosti Tesco 

se získanými poznatky o tom, jaké možnosti v této oblasti existují a jsou doporučovány. 

Porovnávám také dle mého názoru kvalitně zpracovaný model vzdělávání a rozvoje 

zaměstnanců v Tescu, vytvořený oddělením Tesco Academy a uskutečňovaný 
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prostřednictvím nabídky Rozvojové palety, programů Options a dalších s realitou, kterou jsem 

získal osobní zkušeností při práci u tohoto zaměstnavatele. Pro hodnocení jsem využil SWOT 

analýzu, do které jsem zaznamenal silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby, které vidím na 

úseku vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů.  

Ve čtvrté kapitole hodnotím úroveň vzdělávání v Tescu a blíže rozvádím skutečnosti, 

v nichž vidím možnost zlepšení. Zaměřil jsem se na zlepšení průběhu stávajících interních 

školení a eliminaci ohrožení zjištěných ve SWOT analýze. Navrhuji např. doplnit nabídku 

interně připravených školení o další školení prováděné externími školiteli, využití  možnosti 

čerpání prostředků Evropské unie na vzdělávání zaměstnanců z Evropského sociálního fondu 

a prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Doporučuji také 

zaměřit se na zlepšení přípravy manažerů na zkoušky v assessment centrech. Pilotně na 

vlastním pracovišti budu ověřovat vlastní vzdělávací program „Učme se navzájem!“ 

iniciovaný konkrétní potřebou hypermarketu. Po jeho vyhodnocení předám zkušenosti 

kolegům na ostatních pracovištích.  

Porovnáváním teorie a praxe, jak jsem měl dosud příležitost ji poznat ve svém 

zaměstnání, jsem se snažil nejen dosáhnout cíle vytčeného pro diplomovou práci, ale také 

navrhnout určitá zlepšení stávající situace a přispět svými poznatky a návrhy k optimalizaci 

systému vzdělávání ve společnosti Tesco. Tato snaha mě vedla i k hlubšímu zamyšlení nad 

tím, co pro mě samotného znamená přístup zaměstnavatele k dalšímu vzdělávání svých lidí. 

Především je to jasný signál – signál respektu a péče, který v lidech navozuje pocit 

sounáležitosti, hrdosti a motivuje je k překonávání překážek, budování smysluplných 

pracovních týmů, vytváření atmosféry podporující výkonnost a soudržnost na pracovišti. 

Přístup zaměstnavatele k rozvoji lidí vypovídá nejen o jeho úctě k zákazníkovi  

i k pracovníkům samotným. Jsem přesvědčen, že právě tento prvek bude v budoucnosti 

výrazným znakem odpovědnosti, profesionality a kvality. 
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Seznam zkratek  
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a.s. - akciová společnost 
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FIFO -  first in first out – logistická metoda 
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Příloha č. 1 Seznam nástrojů pro rozvoj v oblasti osobních zásad  
                      a hodnot 
 
 
Nástroje pro rozvoj: 
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ZDROJ: Tesco Academy – Rozvojová paleta – interní materiál Tesco 
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Příloha č. 2  Tréninkový plán ředitele obchodní jednotky - úvod 

 

Vážený kolego/Vážená kolegyně, 

  

představujeme vám tréninkový plán na pozici ředitel obchodní jednotky. 

 

K úspěšnému vykonávání této pozice potřebujete získat velké množství vědomostí. Tento 

tréninkový plán byl vytvořen tak, abyste veškeré potřebné vědomosti a dovednosti získal/a 

během stanovené doby. Pokrývá všechny oblasti provozu, uvádí osoby, které vám pomohou 

uvedené vědomosti získat, jakož i časový rámec potřebný ke zvládnutí dané problematiky. 

Časový rámec uvedený u jednotlivých témat je údaj orientační, protože zvládnutí jednotlivých 

témat závisí na úrovni vašich dosavadních vědomostí. Je to praktický návod, jak byste měl/a 

postupovat, avšak iniciativa a odpovědnost za splnění je na vás. Při plánování živých tréninků 

či školení vám pomůže váš sponzor a oblastní manažer lidských zdrojů. Tréninkový plán 

vychází ze segmentu Řídícího kormidla – Provoz, Finance, Zákazník, Zaměstnanci, 

Společnost. Doporučujeme absolvovat jednotlivé části tréninkového plánu v ucelených 

blocích. Absolvování školení nebo zvládnutí dané problematiky potvrdí v tréninkovém plánu 

školitel/konzultant svým podpisem společně s datem konání. Váš postup při plnění 

tréninkového plánu bude pravidelně hodnocen vaším sponzorem, oblastním ředitelem  

a oblastním manažerem lidských zdrojů. Tito lidé jsou zde však i pro případ, že budete mít  

v průběhu plnění tréninkového plánu jakékoliv otázky nebo nejasnosti. Před každou schůzkou 

si vyplníte ABCD formulář,15 do kterého zaznamenáte veškeré své pokroky. 

Přejeme hodně úspěchů při vašem rozvoji a zastávání pozice ředitele obchodní jednotky.  

 
 
ZDROJ: Tréninkový plán – Ředitel obchodní jednotky – interní  materiál Tesco Academy 

 
 

 
 
 
 
 

                                                 
15 ABCD formulář viz Příloha č. 3 diplomové práce 
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Příloha č. 3 ABCD Formulář 
 

 
 
 
 
ZDROJ: Tréninkový plán – Ředitel obchodní jednotky – interní  materiál Tesco Academy 
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Příloha č. 4 Tréninkový plán ředitele obchodní jednotky na úseku 

základních znalostí v oblasti lidských zdrojů 
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ZDROJ: Tréninkový plán – Ředitel obchodní jednotky – interní  materiál Tesco Academy 
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Příloha č. 5  
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ZDROJ: Tesco Academy – Rozvojová paleta – interní materiál Tesco 


