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Úvod 

Lidé jsou důležitým faktorem každé organizace. Co dává organizaci zvláštní 

charakter, je kombinace inteligence, dovedností a zkušeností lidí, kteří v ní pracují. 

Součástí organizace jsou mimo lidských zdrojů i jiné zdroje – informační, finanční, 

materiální, to však nic nemění na tom, že člověk je v organizaci tím nejdůležitějším 

prvkem. Lidé tvoří organizaci – vymyslí ji, založí, řídí, realizují, pracují v ní, případně ji 

likvidují. Lidé jsou hybnou silou každé společnosti - bez lidí by organizace nebyla nic, 

nefungovala by. Aby se člověk mohl zařadit do organizace, začlenit se do pracovního 

procesu, musí nejdříve dosáhnout nějakého vzdělání, mít určitou kvalifikaci, 

dovednosti. Jeho vzdělávání ale nekončí dnem nástupu do práce – právě naopak, člověk 

se musí rozvíjet i po ukončení školy, protože znalosti, které máme dnes, nám již zítra 

nemusí stačit. Řízení a rozvoj lidských zdrojů se v organizacích stává celopodnikovou 

strategií, pracovník odpovědný za vzdělávání zaměstnanců je člen TOP managementu 

a oblast rozvoje se stává více a více důležitější.  

V roce 2004 Česká republika vstoupila do Evropské unie. Členství ve 

společenství má mnoho výhod, jedna z nich je možnost čerpání prostředků z fondů 

Evropské unie. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, který je začleněn 

v Evropském sociálním fondu, nabízí možnost čerpat prostředky vzdělávání a rozvoj 

zaměstnanců.  

V teoretické části se budu věnovat teoretickému ukotvení problematiky. 

Vysvětlím pojem „lidské zdroje―, popíšu úkoly řízení lidských zdrojů a rozdíl mezi 

jejich historickým a současným pojetím. Protože řízení lidských zdrojů je velmi 

rozsáhlá oblast, v další kapitole jsem se zaměřila na konkrétní činnost spadající pod 

tento pojem, a to rozvoj pracovníků. Uvedu důvody, proč je vzdělávání důležité, jaký je 

cíl vzdělávání a jak může vzdělávání probíhat. V poslední kapitole věnované rozvoji 

lidských zdrojů teoreticky popíšu, kdo v organizaci má odpovědnost za vzdělávání 

zaměstnanců. V části Fondy Evropské unie se budu zabývat vymezením pojmů, 

konkrétně Operačním programem Lidské zdroje a zaměstnanost, jehož prostřednictvím 

mohou firmy čerpat dotace na vzdělávání svých pracovníků. Dalšími zdroji jsou pak 

Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost a aktivní politika zaměstnanosti 

ČR.  
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Pro praktickou část jsem si vybrala společnost SATUM CZECH s.r.o., 

makléřskou pojišťovací společnost. Po stručné charakteristice společnosti a její 

organizační struktury popíšu způsoby, jakými firma vzdělává své zaměstnance a zda již 

někdy využila prostředky z fondů Evropské unie, případně v jaké výši.  

Cílem mé práce bude, za použití teoretických východisek, navrhnout společnosti 

SATUM CZECH jiné, popřípadě další způsoby rozvoje jejich zaměstnanců tak, aby tyto 

způsoby vzdělávání splňovaly podmínky pro čerpání prostředků z Operačního programu 

Lidské zdroje a zaměstnanost, případně z dalších uvedených zdrojů. K získávání 

informací použiji převážně analýzu dokumentů, pomocí které chci získat informace, 

jaké školení probíhala v analyzované společnosti a jaké jsou náklady na tato školení. 

Doplňující metodou bude ústní dotazování, kdy na vybraném vzorku zaměstnanců 

společnosti budu zjišťovat, jaké další školení by chtěli absolvovat.  
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Teoretická východiska 

Lidské zDroje 

Lidské zdroje jsou součástí specifické činnosti v rámci organizace, která se 

zabývá řízením lidského kapitálu v organizaci, tedy řízením zaměstnanců jako celku. 

Liší se od manažerského řízení tím, že řídí zaměstnance jako celek a poskytuje 

manažerům "nástroje", kterými mohou přímo i nepřímo působit na růst a udržení 

produktivity práce. 

Řízení lidských zdrojů se vyvinulo z personalistiky, kdy neustálý konkurenční 

tlak organizace a firmy donutil, aby se dlouhodobě a strategicky věnovaly rozvoji svých 

zaměstnanců, neboť si uvědomily, že nahradit zaměstnance je velice složité.
1
  

Svéráznost a výjimečnost lidských zdrojů tvoří specifické rysy lidských zdrojů. 

Lidé tvoří jeden ze základů společnosti a jsou nepostradatelným zdrojem v organizaci, 

stejně jako materiální, finanční a informační zdroje a technické prostředky. Lidé bývají 

považování za aktivní, nejpružnější, nejdynamičtější a nejpřizpůsobivější podnikový 

faktor, který se v organizacích začíná využívat jako konkurenční výhoda.
2
 

Odborná literatura rozlišuje pojmy personální administrativa, personální řízení, 

řízení lidských zdrojů a strategické řízení lidských zdrojů.  

Podle Koubka
3
 představuje řízení lidských zdrojů nejnovější koncepci 

personální práce, která se začala formulovat v průběhu 50. a 60. let, stává se jádrem 

řízení organizace, jeho nejdůležitější složkou a také nejdůležitější úlohou všech 

manažerů.  

Také Armstrong
4
 vychází z vývojového hlediska. Personální administrativa je 

historickou etapou (30. léta 20. st.), ve které je personální práce činností vyplývající 

                                                 
1
 zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Lidsk%C3%A9_zdroje, online 18. listopadu 2009, 15:33 hod. 

2
 zdroj: ARMSTRONG, M., Řízení lidských zdrojů, 1999, cit. dle BLÁHA, J., MATEICIUC, A., 

KAŇÁKOVÁ, Z., Personalistika pro malé a střední firmy, 1. vydání, Brno: CP Books, 2005, 284 s., 

ISBN 80-251-0374-9, s. 11 
3
 zdroj: KOUBEK, J., Řízení lidských zdrojů, 4. vydání, Praha: Management Press, 2007, 368 s., 

 ISBN 978-80-7261-168-3 

4
 Zdroj: ARMSTRONG, M., Personální management, Cit. dle: Kociánová, R., Personální řízení 

teoretická východiska a vývoj, 1. vydání, Praha: Eurolex Bohemia, 2004, 160 s., ISBN 80-86432-97-1, 

s. 105 a násl. 
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z legislativy v pracovněprávní oblasti, činností související se zaměstnáváním lidí, 

s povinnou péčí o pracovníky a s pořizováním, uchováváním a aktualizací personálních 

informací a dokumentů, a s poskytováním informací řídícím složkám organizace. 

Následuje etapa personálního řízení (40. – 70. léta 20. st.) a nejnověji etapa řízení 

lidských zdrojů (od 80. let 20. st. dosud). Armstrong řízení lidských zdrojů vnímá jako 

pokračující proces personálního řízení, který nutně musí reagovat na změny v prostředí 

globální konkurence. Personální řízení se musí stát strategickým, personální ředitelé 

musí znát organizaci a vědět, kam směřuje, aby tak zabezpečili dosažení jejích cílů 

lidskými zdroji majícími potřebné schopnosti. Řízení lidských zdrojů je strategického 

charakteru, klade důraz na unitaristický přístup, zatímco personální řízení vychází 

z přístupu pluralistického. 

Armstrong dále zmiňuje rozdíl mezi řízením lidského kapitálu a řízením 

lidských zdrojů. Zatímco jiní autoři (např. Mayo, Kearns) tvrdí, že první koncepce 

chápe lidi jako bohatství, aktiva a jsou tím, kdo přidává hodnotu, druhá koncepce je 

chápe jako významné (režijní) náklady a podle toho by také měli být řízeni. Armstrong 

je názoru, že koncepce řízení lidského kapitálu doplňuje a posiluje koncepci řízení 

lidských zdrojů, nenahrazuje ji a obě koncepce považuje za životně důležité složky 

v procesu řízení lidí.
5
 

Autoři Kaňáková, Bláha a Babicová ve své publikaci uvádějí
6
, že personální 

práce, personální řízení a řízení lidských zdrojů jsou etapy, které v historii na sebe 

navazovaly. Etapa „Personální práce― začala koncem 19. století a probíhala především 

v rovině sociálně reformátorských aktivit (zlepšování nelidských pracovních podmínek, 

vydávání a dodržování pracovních předpisů o bezpečnosti práce, evidování stížností, 

výběry pracovníků), rozvíjí se personální administrativa. Druhá etapa „Personální 

řízení― probíhala v období 40. – 70. léta. Personalistika byla považována za stejně 

důležitou, jako je např. technické nebo ekonomické řízení. Sílí vliv odborů, 

v personálním řízení je kladen důraz na získávání a vyhledávání lidí, personalisté 

přestávají být pouze pasivním evidujícím správcem. Jsou položeny základy řízení 

lidských zdrojů. Třetí etapa – Řízení lidských zdrojů začala koncem 80. let.  

                                                 
5
 zdroj: ARMSTRONG, M., Řízení lidských zdrojů, 10. vydání, Praha: Grada Publishing, 2007, 800 s., 

ISBN 978-80-247-1407-3, s. 48. a násl. 
6
 zdroj: KAŇÁKOVÁ, Z., BLÁHA, J., BABICOVÁ, J., Řízení lidských zdrojů, 1. vydání, Ostrava: 

Akademie Jana Amose Komenského, 2000, 205 s., ISBN 80-7048-020-3 
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Řízení lidských zdrojů 

Obecným cílem řízení lidských zdrojů je zajistit, aby byla organizace schopna 

prostřednictvím lidí úspěšně plnit své cíle. 
7
  

Úkolem řízení lidských zdrojů je, aby organizace byla výkonná a její výkon se 

neustále zlepšoval. Toto řízení je zaměřeno na zlepšování využití a neustálý rozvoj 

pracovních schopností lidských zdrojů a zprostředkovaně rozhoduje i o zlepšování 

využití zbývajících zdrojů organizace.  

Mezi hlavní úkoly řízení lidských zdrojů patří usilovat o zařazení správného 

člověka na správné místo a snažit se o to, aby tento člověk byl neustále připraven 

přizpůsobovat se měnícím požadavkům pracovního místa; optimálně využívat pracovní 

síly v organizaci (především využití fondu pracovní doby a pracovních schopností); 

formování týmu, efektivního stylu vedení lidí a zdravých mezilidských vztahů 

v organizaci; personální a sociální rozvoj pracovníků organizace a v neposlední řadě 

také dodržování všech zákonů v oblasti práce, zaměstnávání lidí a lidských práv 

a vytváření dobré zaměstnavatelské pověsti organizace.
8
  

Pod úkolem „personální a sociální rozvoj pracovníků organizace― si můžeme 

představit rozvoj nejen pracovních schopností a vlastností zaměstnanců potřebných pro 

výkon jejich funkce nebo rozvoj jejich pracovní kariéry, ale také vytvoření příznivých 

pracovních a životních podmínek. Personalista má mít na paměti, že je důležité, aby 

pracovník sblížil nebo dokonce ztotožnil své zájmy se zájmy organizace a aby měl 

vnitřní uspokojení z vykonávané práce.
9
  

Výše vyjmenované úkoly jsou uváděny zastánci tradičního přístupu, ale 

v modernějším pojetí jsou poněkud jinak definované s jinak postavenými prioritami. 

Mezi hlavní úkoly řízení lidských zdrojů patří zlepšení kvality pracovního života, 

zvýšení produktivity, zvýšení spokojenosti pracovníků, zlepšení rozvoje pracovníků 

jako jedinců i kolektivů a zvýšení připravenosti na změny. Patří zde také rozšíření 

                                                 
7
 zdroj: ARMSTRONG, M., Řízení lidských zdrojů, 10. vydání, Praha: Grada Publishing, 2007, 800 s., 

ISBN 978-80-247-1407-3, s. 30 
8
 zdroj: KOUBEK, J., Řízení lidských zdrojů, 4. vydání, Praha: Management Press, 2007, 368 s., 

ISBN 978-80-7261-168-3, s. 17 a násl.  
9
 zdroj: ARMSTRONG, M., Řízení lidských zdrojů, 10. vydání, Praha: Grada Publishing, 2007, 800 s., 

ISBN 978-80-247-1407-3 
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dosavadních vědomostí pracovníků formou různých kurzů, trainingových programů, 

školení či rekvalifikací. V dnešní době jsou stále oblíbenější e-lerning a outdoorové 

programy.  

V zájmu plnění těchto hlavních úkolů se řízení lidských zdrojů zaměřuje na tyto 

aktivity: 1) vzdělávání a rozvoj pracovníků, 2) organizační rozvoj, 3) vytváření 

pracovních úkolů, pracovních míst a organizačních struktur, 4) formování personálu 

organizace, 5) zabezpečování personálního výzkumu a funkčnosti personálního 

informačního systému, 6) plánování lidských zdrojů, 7) odměňování a zaměstnanecké 

výhody, 8) pracovní vztahy, především vztahy s odbory, 9) pomoc pracovníkům (když 

mají osobní problémy). Aktivity jsou seřazeny podle významu, přičemž do popředí se 

dostává vše, co slouží pružnosti a efektivnosti organizace a formování efektivního 

personálu organizace, důraz se klade na zdravé vztahy a péči o pracovníky.
10

  

Řízení lidských zdrojů má nejen své zastánce, ale i oponenty. Někteří britští 

akademikové (Sparrow, Hiltrop, 1994) jsou názoru, že řízení lidských zdrojů je jen 

nový název pro starý koncept personálního řízení, označili jej za „nové víno ve starých 

lahvích―.
11

 Další výhradou – zejména v akademických kruzích – bylo to, že toto řízení 

slibuje víc, než poskytuje a jeho morálka je podezřelá a pochybná. Zavedení pojetí 

řízení lidských zdrojů do praxe znamená strategickou integraci, což vyžaduje vysokou 

míru rozhodnosti odhodlání a schopnosti na všech úrovních řízení a silný personální 

útvar. Mnohé organizace, které si myslí, že praktikují řízení lidských zdrojů, vlastně nic 

takového nedělají.
12

 

Ačkoli bylo řízení lidských zdrojů podrobeno kritice, jedná se o moderní přístup 

k práci s lidmi v organizaci a lze jen vítat, že role personální práce se mění z původně 

pouze pečovatelské a podpůrné na roli strategickou se zaměřením na obchodní cíle 

a strategické plány podniku13.  

                                                 
10

 zdroj: KOUBEK, J., Řízení lidských zdrojů, 3. vydání, Praha: Management Press, 2002, 367 s., 

ISBN 80-7261-033-3, s. 20 
11

 zdroj: KAŇÁKOVÁ, Z., BLÁHA, J., BABICOVÁ, J., Řízení lidských zdrojů, 1. vydání, Ostrava: 

Akademie Jana Amose Komenského, 2000, 205 s., ISBN 80-7048-020-3, s. 9 
12

 zdroj: ARMSTRONG, M., Řízení lidských zdrojů, 10. vydání, Praha: Grada Publishing, 2007, 800 s., 

ISBN 978-80-247-1407-3, s. 36 a násl. 
13

 Srov. BREWSTER, CHRIS: Human planning seeks boardroom recognition. Cit. dle CRAINER, S., 

Moderní management: Základní myšlenkové směry, 1. vydání,  Praha: Management Press 2000, s. 124, 

ISBN 80-7261-019-8,  
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Myslím, že i stále více českých organizací dává řízení lidských zdrojů patřičný 

význam. Především od 90. let minulého století, kdy se západní ekonomiky (včetně té 

naši) začaly bát konkurenčních trendů z Japonska. Já považuji lidské zdroje a jejich 

řízení za důležité, především vzdělávání a rozvoj pracovníků, a proto se tímto budu dále 

zabývat ve své práci. 

Rozvoj pracovníků 

Rozvoj pracovníků bych rozdělila do 2 směrů – rozvoj po kvalifikační stránce, 

zde bych zařadila další vzdělávání a rekvalifikace, a rozvoj po sociální stránce, kam 

patří team-buildingové a firemní akce, které mají za úkol zlepšit a udržet dobré vztahy 

na pracovišti.  

Autoři odborné literatury se zabývají rozvojem zaměstnanců jako rozšiřování 

jejich vzdělání, přestože tyto dvě slova neberou jako synonyma – většinou chápou 

vzdělávání jako nižší formu rozvoje, jeden ze způsobů rozvoje (např. Hroník, Koubek). 

Vzdělávání má dva cíle – rozvoj způsobilostí všeho druhu a zvýšení krátkodobé 

i dlouhodobé výkonnosti. Vzdělávání má i své funkce: orientační a adaptační, 

integrační, kvalifikační, specializační, inovační a změnová a také motivační.
14

 Podle 

Koubka
15

 vzdělávání pracovníků zahrnuje prohlubování pracovních schopností, 

rozšiřování pracovních schopností, rekvalifikační procesy v rámci organizace, 

přizpůsobování pracovních schopností nových pracovníků specifickým požadavkům 

pracovního místa a formování osobnosti pracovníka.  

Vzdělávání se soustřeďuje na rozvoj znalostí, vědomostí, dovedností a postojů. 

Tyto tři základní oblasti jsou středem zájmu většiny vzdělávacích aktivit 

v organizacích.
16

 Hroník
17

 uvádí, že vzdělávání nám přináší nové znalosti (to co znám), 

nové dovednosti (to co umím) a praktické aplikace (to co dělám) v hierarchickém 

                                                 
14

 zdroj: HRONÍK, F., Rozvoj a vzdělávání pracovníků, 1. vydání, Praha: Grada Publishing, 2007, 240 s., 

ISBN 978-80-247-1457-8, s. 127 
15

 zdroj: KOUBEK, J., Řízení lidských zdrojů, 3. vydání, Praha: Management Press, 2002, 367 s., 

ISBN 80-7261-033-3, s. 238 
16

 zdroj: BLÁHA, J., MATEICIUC, A., KAŇÁKOVÁ, Z., Personalistika pro malé a střední firmy, 

1. vydání, Brno: CP Books, 2005, 284 s., ISBN 80-251-0374-9, s. 182 a násl.  
17

 srov.: HRONÍK, F., Rozvoj a vzdělávání pracovníků, 1. vydání, Praha: Grada Publishing, 2007, 240 s., 

ISBN 978-80-247-1457-8, s. 34 
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pořadí. Postoje, motivace a emoce nás ovlivňují při uplatňování našich znalostí 

a dovedností.  

Proč je vzdělávání důležité? Z pohledu firmy je vzdělávání lidí důležité 

z důvodu konkurenceschopnosti. Každý majitel a manažer si musí najít odpověď na 

otázku: Co by měli lidé ve firmě znát a umět, abychom jako firma byli 

konkurenceschopní? Základním zákonem podnikání a úspěšnosti firmy je flexibilita 

a připravenost na změny. Tuto flexibilitu tvoří flexibilní lidé, kteří jsou nejen připraveni 

na změnu a navíc změnu akceptují. Je třeba zajistit, aby dynamika a struktura rozvoje 

pracovních schopností byla neustále s určitým předstihem v souladu s dynamikou 

a strukturou rozvoje techniky využívané v organizaci a aby pracovníci byli schopni 

pružně reagovat na požadavky trhu. Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců je součástí 

celkové strategie a politiky firmy. Pro malou firmu je důležité vytvořit podmínky pro 

rozvoj jejich lidí formou učení se ze zkušeností a prostřednictvím práce. Velké 

organizace si mohou dovolit i náročnější školící programy.
18

  

Nejdůležitější důvody toho, proč se organizace musejí věnovat vzdělávání 

a rozvoji svých pracovníků jsou tyto: stále častěji se objevují nové poznatky a vznikají 

nové technologie, takže znalosti a dovednosti lidí stále rychleji zastarávají; 

proměnlivost lidských potřeb a tím i proměnlivost trhu je výraznější; častěji se mění 

technika a technologie v organizacích, nastávají organizační změny; výraznější je 

orientace na kvalitu výrobků a služeb a na službu zákazníkovi; zvyšuje se proměnlivost 

podnikatelského prostředí; mění se organizace práce, povaha práce i způsoby řízení; 

probíhá rozvoj informačních technologií; nastává globalizace a internacionalizace 

hospodářských aktivit; nutnost snižování nákladů a probíhají změny hodnotových 

orientací lidí. Péče o vzdělávání a rozvoj pracovníků spoluvytváří dobrou 

zaměstnavatelskou pověst organizace a usnadňuje získávání a stabilizaci pracovníků. 
19

 

Rozvoj dovedností a znalostí je ku prospěchu nejen organizace, ale také 

zaměstnanců. Je důležité si uvědomit, že vzdělávání a rozvoj je především investicí 

                                                 
18

 zdroj: BLÁHA, J., MATEICIUC, A., KAŇÁKOVÁ, Z., Personalistika pro malé a střední firmy, 1. 

vydání, Brno: CP Books, 2005, 284 s., ISBN 80-251-0374-9, s. 182, HRONÍK, F., Rozvoj a vzdělávání 

pracovníků, 1. vydání, Praha: Grada Publishing, 2007, 240 s., ISBN 978-80-247-1457-8, s. 30 

19
 zdroj: KOUBEK, J., Řízení lidských zdrojů, 3. vydání, Praha: Management Press, 2002, 367 s., 

ISBN 80-7261-033-3, s. 237 
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a zaměstnaneckou výhodou, kterou zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům.
20

 

Vzdělání je důležité i pro vstup do pracovního života, aby mohl člověk fungovat jako 

pracovní síla, byl zaměstnatelný, musí mít nějakou kvalifikaci a své znalosti 

a dovednosti neustále prohlubovat a rozšiřovat. Každý z nás si musí uvědomit, že 

znalosti, které máme nyní, nám v rychle se měnícím světě za pár let nemusí stačit 

a proto je i v našem zájmu si stále zvyšovat kvalifikaci a prohlubovat znalosti. 

V moderní společnosti se vzdělávání a formování pracovních schopností stává 

celoživotním procesem.
21

 

Tři přístupy ke vzdělávání zaměstnanců 

Podnikové vzdělávání obsahuje tři vývojové stupně (přístupy) k rozvoji 

zaměstnanců: 1) organizování jednotlivých vzdělávacích akcí, které vedou k odstranění 

rozdílu mezi aktuální a požadovanou kvalifikací; 2) systematický přístup – podnikové 

vzdělávání je systematický proces, ve kterém kromě změn ve struktuře znalostí 

a dovedností dochází ke změnám v pracovním chování a dotýká se i motivace 

zaměstnanců; 3) koncepce učící se organizace, která je komplexním modelem rozvoje 

lidí v rámci organizace, jedná se o cíleně a uvědoměle řízený proces, který umožňuje, 

aby učení probíhalo rychleji než změny vynucené okolím.
22

 

Systematické vzdělávání pracovníků je opakující cyklus opírající se o pečlivě 

vytvořené organizační a institucionální předpoklady vzdělávání. Základní kroky 

systematického (plánovaného) vzdělávání jsou: 1) identifikace potřeby vzdělávání 

a definování cílů, 2) vytvoření vzdělávacího programu a určení předpokládaných 

nákladů, 3) vlastní realizace vzdělávacího programu, 4) hodnocení podle určených 

kritérií a vynaložených nákladů. Jak už jsem zmínila, jedná se o cyklus, proto po 

ukončení kroku 4 bezprostředně následuje krok 1.  

Identifikace potřeby vzdělávání je dost obtížná, protože vzdělání a kvalifikace 

jsou obtížně kvantifikovatelné vlastnosti člověka. Tato fáze je založena na odhadech, 

vychází z analýzy firemních oblastí přičemž podkladem pro tuto analýzu jsou plány 

                                                 
20

 zdroj: BLÁHA, J., MATEICIUC, A., KAŇÁKOVÁ, Z., Personalistika pro malé a střední firmy, 

1. vydání, Brno: CP Books, 2005, 284 s., ISBN 80-251-0374-9, s. 182 
21

 zdroj: HRONÍK, F., Rozvoj a vzdělávání pracovníků, 1. vydání, Praha: Grada Publishing, 2007, 240 s., 

ISBN 978-80-247-1457-8, s. 237 
22

 zdroj: TURECKIOVÁ, M., Řízení a rozvoj lidí ve firmách, 1. vydání, Praha: Grada Publishing, 2004, 

172 s., ISBN 80-247-0405-6, s. 89 
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rozvoje firmy, hodnocení chování a pracovního výkon zaměstnanců, rozhovory 

s vedoucími pracovníky i zaměstnanci o potřebách zvyšování jejich kvalifikace, 

výsledky z analýzy a popisů práce a sebehodnocení. Plán vzdělávání by měl být 

stanoven na základě dohody mezi pracovníkem a manažerem, protože každý 

zaměstnanec má jiné potřeby vzdělávání. Důležité je také určit cíle vzdělávacího 

programu, tedy co se mají účastníci naučit a co by měli umět po absolvování programu.  

Vytváření vzdělávacího programu zahrnuje určení obsahu programu vzhledem 

k cílům, volbu metod vzdělávání, určení délky vzdělávacího programu, určení lektorů, 

přípravu materiálů pro výuku, určení předpokládaných nákladů. Výsledkem této fáze je 

plán vzdělávání, který by měl odpovědět na otázky: Jaké vzdělávání má být 

zabezpečeno? Komu? Jakým způsobem? Kým? Kdy? Za jakou cenu? 

Realizace vzdělávacího programu probíhá podle zvolené metody. (viz 

kapitola 0)  

Hodnocení programu bezprostředně navazuje na realizaci programu. Hodnocení 

mělo obsahovat jen posouzení programu, ale zda se mění chování zaměstnanců 

v požadovaném směru.
23

 

Cílem naplňování systému podnikového vzdělávání by neměl být pouhý rozvoj 

či změna způsobilostí ve smyslu osvojování si nových znalostí a dovedností, ale 

především dosažení změn v myšlení a chování pracovníků.
24

 

Na základech dobře fungujícího systému podnikového vzdělávání může dojít 

k vybudování koncepce učící se organizace. Zatímco systém podnikového vzdělávání 

je jedním z dílčích systémů práce s lidmi ve firmě, učící se organizace je založena na 

myšlence kontinuálního vzdělávání, zdokonalování a rozvoje. V této koncepci se firma 

učí prostřednictvím svých členů, kteří pro sebe ale i pro svoji organizaci získávají 

znalosti, dovednosti, zkušenosti… Vzrůstá ochota i schopnost měnit pracovní návyky 

a také pracovní postoje a hodnoty. Lidé ve firmě mohou lépe rozvinout své schopnosti, 

využívat svůj potenciál a iniciovat nejen vlastní rozvoj, ale také rozvoj ostatních členů 

                                                 
23

 zdroj: KOUBEK, J., Řízení lidských zdrojů, 3. vydání, Praha: Management Press, 2002, 367 s., 

ISBN 80-7261-033-3, s. 260, a BLÁHA, J., MATEICIUC, A., KAŇÁKOVÁ, Z., Personalistika pro 

malé a střední firmy, 1. vydání, Brno: CP Books, 2005, 284 s., ISBN 80-251-0374-9, s. 182 a násl. 
24

 zdroj: TURECKIOVÁ, M., Řízení a rozvoj lidí ve firmách, 1. vydání, Praha: Grada Publishing, 2004, 

172 s., ISBN 80-247-0405-6, s. 92 
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organizace. Peter Senge (1990) uvádí 5 základních faktorů rozvoje učící se organizace: 

1) systémové myšlení, 2) osobní mistrovství, 3) myšlenkové modely, 4) vytváření 

sdílené vize, 5) skupinové učení.
25

 

Hroník
26

 dále rozlišuje vzdělávání podle etap, ve které se pracovník v organizaci 

nachází: vzdělávání během orientace a adaptace, vzdělávací cyklus a vzdělávání během 

outplacementu. V první fázi, fázi orientace a adaptace ve firmě, je důležité co 

nejrychleji dosáhnout standardní výkonnosti a zabránit fluktuaci. Cyklus vzdělávání 

probíhá u pracovníků, kteří prošli adaptační fázi a zároveň se nechystají firmu opustit. 

Vzdělávání probíhá na základě dohody o rozvoji a proto je těsně spjato s hodnocením 

pracovníků. Fáze cyklu vzdělávání jsou: Identifikace potřeb, design vzdělávací aktivity, 

realizace vzdělávací aktivity a zpětná vazba. Vzdělávání v outplacementu je zaměřeno 

na pracovníky, které propouštíme. Můžeme to nazvat jako hodnotnější bonus, než je 

odstupné; výhoda, kterou firma nabízí zaměstnanci. Toto vzdělávání má za cíl zvýšit 

šance odcházejícímu uplatnit se na trhu práce, je zaměřeno na to, jak napsat životopis, 

jak vyhledávat potencionální zaměstnavatele nebo na rozvoj kompetencí, které jsou 

důležité pro uplatnění na trhu práce.   

Metody vzdělávání 

Metody vzdělávání rozdělujeme podle aktivity posluchače a podle místa, kde je 

vzdělávání realizováno.  

Podle aktivity posluchače jsou metody seřazené od „pasivních― po „aktivní― 

metody – přednáška; využití výukových videopořadů a filmů při videokonferenci; 

e-learning; skupinová diskuse; workshop; zpracování projektů; Development Centre 

(rozvojové programy); Outdoor training; koučování, mentorování, rotace práce. 

V současnosti se spíše využívají metody s větším zapojením účastníka (interaktivní 

metody) a metody výkladové (např. přednášky) jsou voleny výjimečně.
27

 

                                                 
25

 zdroj: TURECKIOVÁ, M., Řízení a rozvoj lidí ve firmách, 1. vydání, Praha: Grada Publishing, 2004, 

172 s., ISBN 80-247-0405-6, s. 108 
26

 zdroj: zdroj: HRONÍK, F., Rozvoj a vzdělávání pracovníků, 1. vydání, Praha: Grada Publishing, 2007, 

240 s., ISBN 978-80-247-1457-8, s. 130 a násl.  
27

 zdroj: TURECKIOVÁ, M., Řízení a rozvoj lidí ve firmách, 1. vydání, Praha: Grada Publishing, 2004, 

172 s., ISBN 80-247-0405-6, s. 103 
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Podle místa realizace vzdělávání dělíme metody do 3 skupin: on the job – 

vzdělávání na pracovišti; off the job – vzdělávání mimo pracoviště; a kombinace 

předchozích – vzdělávání je prováděno na pracovišti i mimo něj, např. výuka pomocí 

počítačových výukových programů.
28

 

Mezi metody „on the job“ patří instruktáž při výkonu práce (nejčastěji 

používaná metoda, jedná se o nejjednodušší způsob zácviku, kdy jeden pracovník 

předvede pracovní postup a vzdělávaný pracovník si pozorováním a napodobováním 

tento postup osvojí); coaching („koučování―, dlouhodobější instruování, vysvětlování a 

sdělování připomínek ze strany nadřízeného či vzdělavatele); mentoring (obdoba 

coachingu vzdělávány pracovník si však sám vybírá svého mentora, který mu radí, 

usměrňuje a pomáhá); counselling (jedna z novějších metod, jedná se o vzvájemné 

konzultování a ovlivňování); asistování (vzdělávaný pracovník je přidělen jako 

pomocník ke zkušenému pracovníkovi, pomáhá mu při plnění úkolů a učí se od něj 

pracovní postupům, postupně se podílí na práci stále větší mírou, až je schopen 

vykonávat práci zcela samostatně, metoda se používá i při výchově řídících pracovníků 

a specialistů); pověření úkolem (vzdělávaný pracovník je pověřen splnit určitý úkol 

a při plnění je sledován); rotace práce (vzdělávaný pracovník vždy na určité období 

pracuje v různých částech organizace, zaměstnanec si vyzkouší různé činnosti, a tím se 

učí); pracovní porady (během nich se pracovníci seznamují s problémy a fakty 

týkajícími se nejen vlastního pracoviště, ale i celé organizace či jiné oblasti zájmu). 

Metody on the job jsou mimo poslední zmiňované metody individuální metody 

vzdělávání. 

Mezi metody „off the job“ řadíme: přednáška (zprostředkování faktických 

informací či teoretických znalostí); seminář (přednáška spojená s diskusí); 

demonstrování (zprostředkování znalosti za použití audiovizuální techniky či počítače); 

případové studie (účastníci studují, snaží se diagnostikovat a navrhnout řešení 

smyšlených nebo skutečných organizačních problémů); workshop (varianta 

případových studií, problémy se řeší týmově a z komplexnějšího hlediska), 

brainstorming (také varianta případové studie, každý z účastníků navrhne řešení 

problému a poté je zahájena diskuse, která hledá optimální řešení); stimulace (metoda 

                                                 
28

 zdroj: BLÁHA, J., MATEICIUC, A., KAŇÁKOVÁ, Z., Personalistika pro malé a střední firmy, 1. 

vydání, Brno: CP Books, 2005, 284 s., ISBN 80-251-0374-9, s. 182 a násl. 
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ještě více zaměřena na praxi, účastníci jsou požádáni, aby během určité doby učinili 

řadu rozhodnutí, obvykle řešení běžné životní situace); hraní rolí (zaměřeno na osvojení 

si určitých sociálních vlastností spíše u vedoucích pracovníků, kdy účastníci aktivně 

a samostatně řeší konkrétní situaci); assesment centre (účastník vzdělávání plní různé 

úkoly a řeší problémy tvořící každodenní náplň práce manažera); outdoor training 

(skutečné hry, které hrají manažeři a učí se přitom manažerským dovednostem); 

vzdělávání pomocí počítačů (počítače simulují pracovní situaci, nabízejí různé testy 

a cvičení a umožňují hodnotit proces osvojování si znalostí a dovedností). Tyto metody 

jsou spíše určeny pro řídící pracovníky nebo specialisty.
29

 

Plán vlastního rozvoje a sebevzdělávání 

Model 21. století naznačuje, že většina z nás se musí stát vlastními manažery – 

samostatně pracujícími, učícími se a motivujícími se, sebevzdělávání je v současném 

prostředí poznanou nutností. Osobní rozvoj by se měl zaměřit na oblasti: rozvoj 

osobnosti; řízení vlastní kariéry; učit se, jak se učit a myslet; získávání potřebných 

odborných poznatků. Plán vlastního rozvoje zahrnuje 4 navazující činnosti: 

1) zhodnocení vlastní současné situace, určení vlastních silných a slabých stránek, 

2) stanovení cíle vlastního rozvoje a vzdělávání, 3) naplánování příslušné činnosti, 

určení termínů pro splnění, 4) realizace.
30

 

Odpovědnost za rozvoj lidských zdrojů v organizaci 

Vzdělávání pracovníků je personální funkcí, pro niž je typická úzká spolupráce 

mezi vedoucími pracovníky a personálním útvarem.
31

 

Rozvoj lidského potenciálu se rozlišuje podle velikosti firmy – v malé organizaci 

tento rozvoj zajišťuje manažer, který řídí své zaměstnance a nepotřebuje k tomu 

personalistu. Ve středních firmách je vytvořeno minimální personální oddělení, které 

ale není vnitřně členěno. Ve velkých firmách již jsou složitější modely řízení lidských 

zdrojů, kde sice za rozvoj svých lidí odpovídá manažer, ale má k tomu různě zaměřené 

                                                 
29

 zdroj: KOUBEK, J., Řízení lidských zdrojů, 3. vydání, Praha: Management Press, 2002, 367 s., 

ISBN 80-7261-033-3, s. 252 a násl.  
30

 zdroj: BLÁHA, J., MATEICIUC, A., KAŇÁKOVÁ, Z., Personalistika pro malé a střední firmy, 

1. vydání, Brno: CP Books, 2005, 284 s., ISBN 80-251-0374-9, s. 182 a násl. 

31
 zdroj: KOUBEK, J., Řízení lidských zdrojů, 3. vydání, Praha: Management Press, 2002, 367 s., 

ISBN 80-7261-033-3, s. 263  
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personalisty. Tradiční model ve velkých firmách je následující: personální ředitel jako 

generalista má pod sebou specialisty – vedoucí útvaru mezd, útvaru personalistiky, 

útvaru vzdělávání a útvaru sociální péče, apod.
32

 

Vedoucí pracovníci všech úrovní soustavně zkoumají, zda jejich podřízení 

vyhovují kvalifikačním požadavkům pracovních míst, pracovní výkon a pracovní 

chování svých podřízených. Právě oni identifikují potřeby vzdělávání. Vedoucí 

pracovníci jsou odpovědni za průběh i obsah vzdělávání na pracovišti při výkonu práce, 

přičemž zde nezřídka působí i jako vzdělavatelé. V neposlední řadě jsou vedoucí 

pracovníci důležitý zdroj informací potřebných pro vyhodnocování výsledků programu. 

Personální útvar zabezpečuje odbornou a organizační stránku všech fází vzdělávání, 

analyzuje potřebu vzdělávání, zajišťuje vzdělávání mimo pracoviště, kontroluje průběh 

procesu vzdělávání, propojuje vzdělávání pracovníků s ostatními personálními 

činnostmi a s celou oblastí personálního a sociálního rozvoje pracovníků.
33

 

Jiní autoři uvádějí, že na vzdělávání ve společnosti se podílí pět účastníků – 

majitel firmy (popř. TOP manažer), linioví manažeři ve firmě, manažer vzdělávání 

(v malé firmě může tímto manažerem být i TOP manažer), lektor – trenér, posluchač. 

Majitel firmy má odpovědnost za rozvoj lidí ve firmě, podněcuje a inspiruje vytváření 

vzdělávacích programů, vyžaduje zprávu o efektivnosti vzdělávacích programů. 

Linioví manažeři identifikují oblasti, ve kterých je nezbytné provést školení a výcvik, 

účastní se školení, vybírají účastníky školení, přednášejí vlastním zaměstnancům. 

Manažer vzdělávání má odpovědnost za přípravu a realizaci školení, kontaktuje 

vzdělávací instituce a dojednává s nimi školení a zpracovává finanční rozpočet na 

vzdělávání ve firmě. Lektor-trenér projektuje školení a výcvik na základě zjištěných 

vzdělávacích potřeb, připravuje formy hodnocení efektivnosti školení. Zaměstnanec se 

podílí na přípravě školení, jeho hlavním úkolem je učit se a po skončení školení zavádět 

nové poznatky do praxe.
34

 

                                                 
32

 zdroj: HRONÍK, F., Rozvoj a vzdělávání pracovníků, 1. vydání, Praha: Grada Publishing, 2007, 240 s., 

ISBN 978-80-247-1457-8, s. 27 
33

 zdroj: KOUBEK, J., Řízení lidských zdrojů, 3. vydání, Praha: Management Press, 2002, 367 s., 

ISBN 80-7261-033-3, s. 263 
34

 zdroj: BLÁHA, J., MATEICIUC, A., KAŇÁKOVÁ, Z., Personalistika pro malé a střední firmy, 1. 

 vydání, Brno: CP Books, 2005, 284 s., ISBN 80-251-0374-9, s. 187 a násl. 
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Fondy Evropské unie 

Evropská unie využívá fondy k naplňování cílů svých politik (nejvýznamnější 

jsou zemědělská politika a politika soudržnosti). Firmy mohou na vzdělávání svých 

pracovníků využít prostředky z těchto fondů, jestliže splní dané podmínky. Prostředky 

mohou české společnosti čerpat od roku 2004, kdy se Česká republika stala členem 

Evropské unie.  

Do přípravy, realizace a vyhodnocení čerpání prostředků z fondů EU je zapojeno 

množství subjektů na evropské, národní i regionální úrovni: instituce EU, národní 

ministerstva, regionální samosprávné celky, pověřené agentury a úřady a další. Na 

evropské úrovni je to evropská komise, která rozhoduje o množství prostředků určených 

na nejrůznější politiky EU a toto své rozhodnutí zpracovává do nařízení. Nařízení musí 

být schválena Evropským parlamentem a Radou EU. Členské státy připravují své 

Národní rozvojové plány a Národní strategické referenční rámce. Každý stát musí určit 

orgán odpovědný za koordinaci využívání fondů EU. U nás je centrálním 

koordinátorem Ministerstvo pro místní rozvoj, kde byl zřízen Národní orgán pro 

koordinaci. V České republice byly pro řízení a koordinaci Národního strategického 

referenčního rámce zřízeny další 3 základní instituce – Monitorovací výbor, Platební a 

certifikační orgán a Auditní orgán. Na regionální úrovni řídí koordinaci samosprávné 

orgány regionů soudržnosti, tzv. NUTS II. Celková zodpovědnost za realizaci politiky 

hospodářské a sociální soudržnosti leží na členských státech. 

Fondy EU jsou začleněny do evropské politiky hospodářské a sociální 

soudržnosti neboli zkráceně kohezní politiky (koheze = soudržnost). Tato politika patří 

spolu se zemědělskou politikou k nejvýznamnějším evropským agendám a Evropská 

unie na ni vynakládá více než třetinu svého společného rozpočtu. Prostřednictvím 

kohezní politiky usiluje EU o rovnoměrný hospodářský a společenský rozvoj všech 

svých členských států a jejich regionů. Cílem je, aby se zmírnily rozdíly v životní a 

ekonomické úrovni mezi chudšími a bohatšími zeměmi v rámci Unie. Ve středu zájmu 

spolu s důrazem na udržitelný růst, inovace a konkurenceschopnost stojí vytváření 

otevřené, flexibilní a soudržné společnosti s vysokou mírou zaměstnanosti.  

Cíle kohezní politiky v období 2007-2013 jsou: Konvergence - podpora 

hospodářského a sociálního rozvoje regionů na úrovni NUTS II s hrubým domácím 
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produktem na obyvatele nižším než 75 % průměru tohoto ukazatele pro celou 

Evropskou unii; Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost - podpora regionů, 

které nespadají do prvního cíle; a Evropská územní spolupráce: podpora přeshraniční 

spolupráce regionů. 

Pro cíle politiky soudržnosti vyčlenila Evropská unie celkem 814,8 mld. €, 

přičemž Česká republika může v letech 2007 – 2013 čerpat necelých 27 mld. € (= 347 

mld. Kč). 
35

 

Cíl 
Fondy pro 

EU27 
Fondy pro ČR 

Konvergence 283 mld. € 25,88 mld. € 

Regionální 

konkurenceschopnost a 

zaměstnanost 

54,96 mld. € 419,09 mil. € 

Evropská územní 

spolupráce 
8,72 mld. € 389,05 mil. € 

Celkem 347 mld. €  26,69 mld. € 

Tabulka 1 Rozdělení prostředků fondů EU mezi cíle politiky HSS v období 2007—2013. 

Politika hospodářské a sociální soudržnosti je realizována fondy EU. Právě 

jejich prostřednictvím rozděluje finanční prostředky určené ke snižování ekonomických 

a sociálních rozdílů mezi členskými státy a jejich regiony. Evropská unie disponuje 

třemi hlavními fondy: Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond, 

které spolu tvoří tzv. Strukturální fondy, a Fond soudržnosti. 
36

 

Evropský fond pro regionální rozvoj 

Evropský fond pro regionální rozvoj pomáhá snižovat nerovnosti 

v zaostávajících regionech a upadajících průmyslových oblastech. Financuje především 

investiční (tvrdé) projekty, nejvíce peněz plyne do zlepšení infrastruktury, aktuálním 

                                                 
35

 zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/Informace-o-fondech-EU, online 17. ledna 2010, 21:15 hod. 
36

 zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/Informace-o-fondech-EU, online 17. ledna 2010, 21:15 hod. 
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tématem je budování čističek odpadních vod či instalace obnovitelných zdrojů energie. 

V regionech směřuje podpora na projekty rozvoje obcí a měst.
37

 Dále jsou 

podporovány: odstraňování ekologických zátěží, budování stokových systémů, výstavby 

poldrů a úpravy koryt řek, podpora inovačního potenciálu podnikatelů, podpora 

začínajícím podnikatelům, rozvoj a obnova sportovních areálů využitelných pro 

cestovní ruch, rekonstrukce kulturních památek, výsadba regenerační zeleně, ekologické 

a energeticky efektivní sanace bytových domů, výstavba či oprava infrastruktury pro 

poskytování zdravotní péče, investice do dopravní a technické infrastruktury 

průmyslových zón, zavádění služeb elektronické veřejné správy nebo posilování 

spolupráce podnikatelů v příhraničních regionech. 

Evropský sociální fond 

Hlavním posláním Evropského sociálního fondu je rozvíjení zaměstnanosti, 

snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných příležitostí 

se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů.  

Cíle tohoto fondu jsou oblasti: pomoc nezaměstnaným lidem při vstupu na trh 

práce, rovné příležitosti pro všechny při přístupu na trh práce, sociální začleňování, 

pomoc lidem ze znevýhodněných sociálních skupin při vstupu na trh práce, celoživotní 

vzdělávání, rozvoj kvalifikace a přizpůsobivé pracovní síly, zavádění moderních 

způsobů organizace práce a podnikání, zlepšení přístupu a účasti žen na trhu práce, boj 

se všemi formami diskriminace a nerovnostmi souvisejícími s trhem práce.
38

 

Podporovány jsou neinvestiční (neinfrastrukturní) projekty, jako např. rekvalifikace 

nezaměstnaných, speciální programy pro osoby se zdravotním postižením, tvorba 

inovativních vzdělávacích programů pro zaměstnance, podpora začínajícím OSVČ, 

rozvoj institucí služeb zaměstnanosti, rozvoj vzdělávacích programů včetně distančních 

forem vzdělávání, zlepšování podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele, zavádění 

a modernizace kombinované a distanční formy studia, stáže studentů, pedagogů 

a vědeckých pracovníků v soukromém a veřejném sektoru apod. 

                                                 
37

 zdroj: http://www.euroskop.cz/8639/sekce/evropsky-fond-pro-regionalni-rozvoj-a-evropsky-socialni-

fond/ , online 17. ledna 2010, 20:30 
38

 zdroj: http://www.esfcr.cz/evropsky-socialni-fond-v-cr, online 17. ledna 2010, 21:25 hod 
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Fond soudrţnosti 

Na rozdíl od strukturálních fondů je určen na podporu rozvoje chudších států, 

nikoli regionů. Fond spolufinancuje velké infrastrukturní projekty v oblasti ochrany 

životního prostředí a transevropských dopravních sítí (dálnice a silnice I. třídy, 

železnice, vodní doprava, řízení silniční, železniční, říční, námořní a letecké dopravy), 

dále má přispívat k zajištění posunu podporovaných států k rozpočtové stabilitě, 

vyžadované hospodářskou a měnovou unií, aniž by se omezovaly rozsáhlé investice, jež 

jsou v uvedených oblastech nutné. 

Operační programy 

Aby mohlo být čerpání z evropských fondů realizováno, musí být prováděno 

systematicky a organizovaně, na základě principu programování, projekty nesmí být 

vybírány nahodile, ale podle toho, zda pomáhají odstraňovat problémy identifikované 

ve strategických dokumentech. Zárukou jsou operační programy.  

Každý OP obsahuje prioritní osy sledující záměry politiky soudržnosti. Z toho 

vyplývá, že každý operační program musí naplňovat cíle kohezní politiky. Operační 

programy předkládá každý členský stát v dokumentu Národní strategické referenční 

rámce a schvaluje Evropská komise.  

Na úspěšné realizaci operačních programů se podílí soustava pěti orgánů: řídící 

orgán, zprostředkující subjekt, monitorovací výbor, platební a certifikační orgán, auditní 

orgán. Řídící orgán řídí jednotlivé operační programy, vybírá projekty a dohlíží nad 

jejich realizací. Řídícím orgánem můžou být ministerstva nebo regionální rady regionů 

soudržnosti. Zprostředkující subjekt vykonává, jestliže k tomu byl delegován, za řídící 

orgán činnosti, při nichž dochází k nejčastějšímu kontaktu se žadateli a realizátory 

projektů. Zprostředkující subjekt je např. CzechInvest, kraje nebo úřady práce. 

Monitorovací výbor vykonává dohled nad realizací operačního programu. Platební 

a certifikační orgán (v České republice Národní fond Ministerstva financí ČR) zajišťuje 

tok prostředků z fondů EU do České republiky, platby realizátorům projektů již provádí 
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řídící orgán. Auditní orgán - Centrální harmonizační jednotka na Ministerstvu financí 

ČR - je pověřen auditem všech operačních programů v ČR.
39

 

Operační programy pro období 2007 – 2013 můžeme rozdělit do 4 skupin: 

tematické OP, regionální OP, OP Praha, Evropská územní spolupráce. V každé skupině 

se nachází několik operačních programů, jejich vyjmenování by však nebylo účelné, 

protože svou bakalářskou práci zaměřuji na vzdělávání pracovníků a tuto oblast 

zahrnuje pouze Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost.  

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost patří do kategorie 

tematických operačních programů, je financován z Evropského sociálního fondu a v ČR 

jej řídí Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR – odbor 72. Program je zaměřený na 

snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesního 

vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, 

zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech. 

Šest prioritních os Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost tvoří: 

1) Adaptabilita – zde patří další profesní vzdělávání podporované zaměstnavateli, 

tvorba nových vzdělávacích programů pro zaměstnance, uplatňování pružných forem 

organizace práce; 2) Aktivní politika trhu práce – zahrnuje rekvalifikace, 

zprostředkování zaměstnání, podporu veřejně prospěšných prací a krátkodobých 

pracovních příležitostí, zajištění odborné praxe, podpora začínajícím OSVČ; 3) Sociální 

integrace a rovné příležitosti - poskytování sociálních služeb a podpora dalších 

nástrojů, které vedou k sociálnímu začleňování a k prevenci sociálního vyloučení, 

zavádění procesu zvyšování kvality, kontroly a zajištění dostupnosti sociálních služeb, 

vzdělávací programy, kurzy, odborné vzdělávání pro sociálně vyloučené, poradenské 

programy k aktivizaci a motivaci sociálně vyloučených při vyhledávání zaměstnání; 

4) Veřejná správa a veřejné služby – patří zde zefektivnění řízení lidských zdrojů ve 

veřejné správě, včetně vzdělávání zaměstnanců úřadů veřejné správy, politiků včetně 

zastupitelů územních samosprávných celků, aplikace moderních metod zvyšování 

výkonnosti, kvality a transparentnosti veřejné správy a veřejných služeb; 

                                                 
39

 zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/Informace-o-fondech-EU/Rizeni-fondu-EU, online 

20. ledna 2010, 15:50 hod.  

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/hs.xsl/orgstru_19970.html
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/hs.xsl/orgstru_19970.html
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5) Mezinárodní spolupráce – obsahuje zkušeností a přenos dobré praxe mezi členskými 

státy; 6) Technická pomoc. 
40

 

O podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost mohou žádat 

poskytovatelé sociálních služeb, vzdělávací a poradenské organizace, zaměstnavatelé, 

orgány státní správy, kraje, obce, svazky obcí a jejich asociace, orgány služeb 

zaměstnanosti a další na základě vypracovaných projektů. 

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007-2013 

Prostředky ze Strukturálních fondů EU je možno také čerpat prostřednictvím OP 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost, což je víceletý tematický program pod záštitou 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 

OP vzdělávání pro konkurenceschopnost se zaměřuje na oblast rozvoje lidských 

zdrojů prostřednictvím vzdělávání ve všech jeho rozmanitých formách s důrazem na 

komplexní systém celoživotního učení, utváření vhodného prostředí pro výzkumné, 

vývojové a inovační aktivity a stimulace spolupráce participujících subjektů. 
41

  

Cíle OP jsou: 1. Rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání, 2. Inovace 

v oblasti terciárního vzdělávání směrem k propojení s výzkumnou a vývojovou činností, 

3. Posílení adaptability a flexibility lidských zdrojů, 4. Vytvoření moderního, kvalitního 

a efektivního systému celoživotního učení. 

O podporu z OP vzdělávání pro konkurenceschopnost mohou žádat kraje, města 

a obce, školy a školská zařízení, zaměstnavatelé, organizace působící ve vzdělávání 

a kariérovém poradenství nebo v oblasti volného času dětí a mládeže, instituce vědy 

a výzkumu, nestátní neziskové organizace nebo zdravotnická zařízení.  

Aktivní politika zaměstnanosti 

Aktivní politika zaměstnanosti je součástí politiky zaměstnanosti v ČR, která je 

upravena zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Na rozdíl od pasivní politiky, 

                                                 
40

 zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/d26c8d6a-821b-45df-9c9c-29a8a55f7e1e/OP-Lidske-

zdroje-a-zamestnanost, online: 20. ledna 2010, 16:20 hod.  
41

 zdroj: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vpk-obdobi-2007-2013, online 8. března 2010, 

8:40 hod. 
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aktivní politika zaměstnanosti neposkytuje podporu, ale svými nástroji se snaží 

předcházet zvyšování nezaměstnanosti a pomáhá nezaměstnaným znovu se začlenit do 

pracovního procesu.  

Těmi nástroji jsou: rekvalifikace, společensky účelná pracovní místa, veřejně 

prospěšné práce, podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením, investiční 

pobídky, příspěvek na zapracování, příspěvek při přechodu na nový podnikatelský 

program.
42

 Má bakalářská práce je zaměřena na vzdělávání, proto se dále budu zabývat 

pouze rekvalifikací.  

Rekvalifikací se rozumí získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo 

prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování. 

Za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění fyzické osoby, 

která dosud žádnou kvalifikaci nezískala.
43

 

Rekvalifikace se provádí pouze v akreditovaném zařízení na základě dohody 

mezi úřadem práce a uchazečem/zájemcem o zaměstnání nebo zaměstnavatelem. 

Rekvalifikovat se mohou nezaměstnaní, ale také zaměstnaní lidé. U rekvalifikace 

zaměstnanců musíme dát pozor, že ne všechno vzdělávání je rekvalifikace. 

Za rekvalifikaci zaměstnance je považováno např. přeškolení zaměstnance na novou 

pozici namísto propuštění nebo prohloubení vzdělání nově přijatého zaměstnance pro 

potřeby jeho práce.  Za rekvalifikaci se nedá považovat např. vzdělávání zaměstnanců, 

když tuto povinnost má zaměstnavatel danou ze zákona nebo vzdělávání zaměstnance 

z vlastní iniciativy, i když mu jeho dosavadní vzdělání pro výkon povolání stačí.  

Úřad práce v případě rekvalifikace zaměstnance hradí náklady na rekvalifikaci 

a náklady s rekvalifikací spojené a náhradu mzdy zaměstnance v plné výši za dobu, 

kterou rekvalifikace pokrývala jeho pracovní dobu.  

                                                 
42

 zdroj: §104 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti 
43

 zdroj: §108 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti 
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Praktická část – praxe v organizaci SATUM CZECH s.r.o. 

Vymezení organizace 

 
Obrázek 1 logo společnosti SATUM CZECH 

SATUM CZECH s.r.o. je makléřská pojišťovací společnost, která se zaměřuje 

na kompletní servis pro klienta v oblasti pojištění vozidel, dopravních rizik, majetku, 

odpovědnosti za škodu a občanského pojištění. Zabývá se také analýzou a likvidací 

škod. Pro své klienty, které ve většině tvoří právnické osoby, vypracovává návrhy 

a změny pojištění, navrhuje pojistitele, vytváří návrhy smluv, upozorňuje na splatnost 

pojistného a pomáhá s vyřizováním pojistných událostí. Klienty rovněž zastupuje při 

řešení škod v ČR i v zahraničí. Spolupracuje se zajišťovnami na mezinárodním trhu, 

a proto dokáže pojistit i velmi nestandardní a v ČR nepojistitelná rizika. Pro 

zaměstnance svých klientů provádí školení nejen v oblasti pojištění, ale také 

v problematice odpovědnosti dopravců, celní problematice aj. Mezi další služby této 

firmy řadíme zpracovávání komplexního zadávacího řízení u veřejných zakázek, 

protože SATUM CZECH dlouhodobě patří k významným zprostředkovatelům pojištění 

samosprávných celků, obcí a veřejných institucí. Jako nadstandardní službu můžeme 

považovat službu „Kontaktní makléř―, tzn., že každý klient má k dispozici vlastního 

kontaktního makléře, což umožňuje rychlou a transparentní vzájemnou komunikaci.
44

  

Společnost byla založena v květnu 1997, za dobu své působnosti v makléřství si 

dokázala vytvořit významné postavení na českém trhu a proniknout i na Slovensko, kde 

vlastní sesterskou společnost SATUM Slovakia. Sídlo SATUM CZECH se nachází 

v Ostravě, v blízkosti známé Stodolní ulice. V ČR má 3 dobře fungující pobočky 

v Brně, Praze a v Pardubicích.  

Společnost je jednou z největších makléřských společností působících na území 

České republiky, která poskytuje služby v oblasti risk managementu. Je lídrem v České 

republice v oboru pojištění vozidel a dopravních rizik a na pojistném trhu je známa svou 

špičkovou úrovní služeb a důrazným tlakem na pojistitele s maximálními výhodami pro 
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 zdroj: Propagační brožura společnosti: Služby v oblasti pojištění a risk managementu, 2009, str. 1 
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klienta.
45

 Společnost je držitelem certifikátu kvality ČSN EN ISO 9001:2001 

na zprostředkovatelskou činnost pojišťovacího makléře, který obdržela od certifikační 

společnosti Lloyd´s Register Quality Assurance. 

Oblast spolupráce firmy SATUM CZECH s jinými institucemi je široká, 

například je jedním z členů Asociace českých pojišťovacích makléřů, od roku 2002 

spolupracuje se sdružením automobilových dopravců Česmad Bohemia, je tvůrce 

projektu a softwaru Top Road, jež je komplexním produktem pro dopravce v oblasti 

pojištění, a v neposlední řadě je členem České společnosti pro dopravní právo. Dále je 

spoluvlastníkem společnosti Broking Solutions, firmy zabývající se zajištěním 

pojistných rizik. SATUM CZECH má také 2 sesterské společnosti na území České 

republiky - firmu SATUM Claim, která je samostatným likvidátorem pojistných 

událostí, a od roku 2003 společnost Proficredit.
46

 

Podnik má mnoho klientů, převážně je však tvoří dopravní firmy – např. 

CS Cargo, a.s., FTL, a.s., Hopi, s.r.o., Kafka transport, a.s., Transexpress, spol. s r.o., 

z regionálních firem např. ČSAD Havířov, a.s., ČSAD Karviná, a.s., ČSAD Frýdek-

Místek, a.s. nebo Dopravní podnik Ostrava, a.s., TQM-holding, s.r.o. SATUM CZECH 

také spolupracuje se statutárním městem Ostrava nebo Fakultní nemocnicí Olomouc.  

Vize společnosti: „Chceme se stát významným a perspektivním parterem 

společného evropského pojistného trhu. Budeme budovat výkonnou a flexibilní 

společnost schopnou si udržet a zvyšovat svou finanční stabilitu. Veškerou svou činnost 

budeme pružně přizpůsobovat potřebám klientů. Chceme dlouhodobě vytvářet pro své 

zaměstnance motivující a etické prostředí, které jim poskytne příležitost k osobnímu 

růstu – každý zaměstnanec nechť je pro společnost takovým přínosem, jakým chce, aby 

byla společnost morálním a materiálním přínosem pro něj.― 

Poslání: Společnost SATUM CZECH obohacuje, dotváří a ovlivňuje pojistný 

trh. Motto: „The art of foreseeing…― („Umění předvídat…―)
47

 

                                                 
45

 zdroj: Propagační brožura společnosti: Služby v oblasti pojištění a risk managementu, 2009, str. 1 
46

 zdroj: http://www.satumczech.cz/, online 15. ledna 2009, 10:08 hod.  
47

 zdroj: http://www.satumczech.cz/?page=4, online 15. ledna 2009, 10:31 hod.  
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Organizační struktura 

Firma je interně rozdělena na specializované divize (Business Units) a na 

jednotlivé makroprocesy (dále jen MP), teritoriálně je rozdělena na sídlo a 3 pobočky 

v jiných městech. Filosofie organizace společnosti je postavena na „maticové 

organizační struktuře― s vizí procesního řízení. Každý úkon, činnost či proces 

ve společnosti musí být jednoznačně a transparentně popsán a všechny výstupy mají 

jednotné parametry a jsou sledovatelné a kontrolovatelné.  

Většina divizí (ekonomika, řízení jakosti, analytika a likvidace, realizace, 

marketing, celofiremní vzdělávání, školení, personalistika a informatika) se nachází 

v sídle firmy. Pouze divize obchod, správa pojistných smluv a administrativa jsou 

organizovány na každém pracovišti.  

Nejnižší funkce ve společnosti je asistent nebo broker asistent a je podřízena 

funkci likvidátor senior, případně broker senior. Z asistenta/broker asistenta se po určité 

době a vykonání příslušných zkoušek stane likvidátor junior nebo broker junior 

a následně likvidátor senior, případně broker senior (záleží na daném MPu, ve kterém 

daná osoba pracuje a na náplní práce). Všechny tyto funkce jsou podřízeny garantovi 

MPu. Na stejné úrovni jako garant MPu se nachází ředitelé Business units (dále jen 

BU). Jejich nadřízeným a zároveň nejvyšší funkcí v podniku je post výkonného ředitele. 

(podrobněji viz kapitola 0) 

Firmu vlastní tři spolumajitelé – jednatel a dva prokuristé. Společnost řídí 

výkonná ředitelka, která je zároveň ekonomkou podniku. V současnosti má SATUM 

CZECH 53 zaměstnanců, protože se nejedná o výrobní společnost, řadíme všechny 

zaměstnance do kategorie technickohospodářských pracovníků, přičemž 70% pracuje 

v Ostravě. Společnost se neustále rozrůstá, v roce 2006 byl počet zaměstnanců 36, 

v roce 2007 43 a v roce 2008 48.
48

  

Aktuální organizační struktura je uvedena v příloze č. 1.
49

  

 

                                                 
48

  zdroj: Výroční zpráva 2008 společnosti SATUM CZECH 
49

 zdroj: Výroční zpráva 2008 společnosti SATUM CZECH, aktualizováno dle: 

http://www.satumczech.cz/?page=1&id=47 



25 

 

V dané organizaci se chci zaměřit na způsob, jak školí a vzdělávají své 

zaměstnance, a zda, příp. jak využili možnosti čerpání dotací z fondů EU.  

Školení a vzdělávání zaměstnanců  

Za školení a vzdělávání zaměstnanců ve společnosti SATUM CZECH 

manažerka jakosti Ivona Moravcová, která je zároveň vedoucí makroprocesu 

celofiremní vzdělávání a školení.  

Firma má vytvořen vlastní systém vzdělávání zaměřený na prohloubení znalostí 

potřebných k výkonu zaměstnání a dále provádí nepravidelné školení zaměřené na 

jazykové a obecné schopnosti. Dále má firma SATUM CZECH nařízenou zkoušku ze 

zákona z titulu svého předmětu podnikání.  

Systém vzdělávání zaměstnanců společnosti SATUM CZECH 

Zaměstnanec, který nastoupí do firmy SATUM CZECH, získává funkci asistent 

analytika a likvidátora, případně asistent pojišťovacího makléře (dále jen asistent/broker 

asistent). Na konci zkušební lhůty musí každý pracovník vykonat Odbornou zkoušku 

znalostí po třech měsících, aby si společnost ověřila, jak úspěšný byl adaptační proces 

nového zaměstnance. V roli zkoušejícího je zaměstnancům přímý nadřízený – garant 

MPu. Zda byl zkoušený úspěšný či neúspěšný určuje zkoušející na základě svého 

úsudku. Protože je zkouška zaměřená na základní znalosti potřebné k výkonu práce, 

neúspěšné složení zkoušky má za následek ukončení pracovního poměru se zkoušeným.  

Pracovník při vykonávání této zkoušky odpovídá na 12 otázek: 1) znalost 

o společnosti SATUM CZECH s.r.o., 2) strategie společnosti, 3) politika kvality 

společnosti, 4) základní znalosti o historii pojišťovnictví v ČR, 5) kodex etiky člena 

AČPM, 6) výklad základních pojmů používaných v pojišťovnictví, 7) základní znalost 

produktů BU pojištění majetku, 8) základní znalost produktů BU pojištění dopravních 

rizik, 9) základní znalost produktů BU pojištění vozidel, 10) základní znalost produktů 

BU občanského pojištění, 11) přehled o klientech vlastní BU, včetně přehledu 

o uzavřených pojistných smlouvách, 12) přehled o postupech dle interní dokumentace.
50

 

                                                 
50

 Zdroj: Interní dokument společnosti SATUM CZECH s.r.o.: Otázky na odborné zkoušky po 3 měsících, 

2010 
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Další odbornou zkoušku musí pracovník vykonat po 6 měsících působení ve 

firmě. Zkoušející jsou interní pracovníci společnosti SATUM CZECH – ředitel daného 

BU, garant MPu a manažer jakosti. Jestliže zkoušený při zkoušce neuspěje, má nárok na 

reparát. Když se pracovníkovi nepodaří složit zkoušku ani na druhý pokus, je s ním 

ukončen pracovní poměr.  

Zkoušený musí prokázat znalost základních pojmů používaných 

v pojišťovnictví, znalost zákonů, podrobnější znalost společnosti SATUM CZECH a její 

strategii, pochopení celkové filozofie společnosti, základní znalost o historii 

pojišťovnictví v ČR, kodex etiky v pojišťovnictví a mít přehled o pojistném trhu.
51

 

Asistent ani Broker asistent nemohou samostatně likvidovat škody či 

zprostředkovávat pojištění, protože nesplňují zákonné podmínky. Tyto činnosti může 

podle §4 - §10 zákona č. 38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích 

a likvidátorech pojistných událostí vykonávat pouze likvidátor, resp. pojišťovací 

makléř. Aby pracovník tuto funkci získal, musí mít praxi v oboru a prokázat odbornou 

způsobilost na úrovni vyššího kvalifikačního stupně odborné způsobilosti, tzn., že daná 

osoba musí mít všeobecné znalosti, znalosti v rozsahu odborného minima stanoveného 

pro vyšší stupeň odborné způsobilosti, nejméně čtyřletou odbornou praxi, znalosti 

pojistných a zajišťovacích produktů nabízených na pojistném trhu z oblasti, která je 

předmětem jeho činnosti, schopnost provést analýzu konkurenčních produktů 

a nabídnout klientovi pojistný nebo zajistný produkt nejlépe vyhovující jeho potřebám 

a řádně tento produkt klientovi vysvětlit. Tyto znalosti prokazuje vykonáním odborné 

zkoušky před zkušební komisí, která je složena nejméně ze 3 členů jmenovaných 

bankovní radou České národní banky. 
52

 

Zkoušky u ČNB by měl pracovník vykonat do jednoho roku svého působení u 

společnosti SATUM CZECH. Tato podmínka je omezená termíny zkoušek, protože 

ČNB vypisuje pouze jeden termín za půl roku, proto záleží na domluvě mezi 

zkoušeným a jeho nadřízeným, kdy tuto zkoušku vykoná.   

                                                 
51

 zdroj: Interní dokument společnosti SATUM CZECH s.r.o.: Otázky na odborné zkoušky po půl roce, 

2010 
52

 zdroj: §18 odst. 4), odst. 8) a odst. 9) zákona č. 38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích 

a likvidátorech pojistných událostí 
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Přestože pracovník zkoušku u ČNB úspěšně složí, neznamená to automaticky, že 

je mu přidělena funkce likvidátor či broker ve společnosti SATUM CZECH. Aby funkci 

získal, musí složit další odbornou zkoušku. Při zkoušení odpovídá na otázky rozdělené 

do 17 kategorií, např. kategorie pojistná smlouva, občanské pojištění, pojištění majetku, 

pojištění odpovědnosti za škodu, legislativa pojištění/pojistná smlouva. 

Funkce likvidátora/pojišťovacího makléře umožňuje zaměstnanci samostatně 

řešit pojistné události, resp. zprostředkovávat pojištění. Mimo vyššího platu tato funkce 

přináší pracovníkovi i další výhodu – dostává prémie podle množství škod, které vyřeší 

v případě likvidátora a provize z každého uzavřeného pojištění v případě pojišťovacího 

makléře.  

Dalším stupněm ve funkční hierarchii společnosti je post broker/likvidátor 

junior. Předpokladem pro funkci je minimálně roční praxe na pozici broker/likvidátor a 

vykonání odborných zkoušek. Zkouška se vykonává před komisí složenou ze 6 členů – 

manažera kvality, ředitele BU pojištění majetku, ředitele BU občanské pojištění, 

ředitele BU pojištění vozidel a dopravních rizik, garanta MPu analytika a likvidace a 

garanta MPu realizace. Člena komise může nahradit zaměstnanec daného BU nebo MP, 

který má funkci broker/likvidátor senior.  

Aby byla zkouška považována za úspěšně složenou, musí zkoušený odpovědět 

(alespoň částečně) na všechny položené otázky, není přípustné hodnocení u otázky 0%, 

minimum je 60%, u otázek z legislativy je nutná minimální znalost 70% a u otázek, 

které se týkají produktů dle zařazení zaměstnance do BU/MP musí být odpověď 

ohodnocená alespoň 90ti %. V případě nezodpovězení a neznalosti sjednání klíčových 

pojistných produktů v rámci rizik „své― BU/M, bude zkouška okamžitě ukončena 

a považována za neúspěšně složenou. Celková úspěšnost musí být 70% a více. 

V případě, že zaměstnanec u zkoušky neuspěje, může ji opakovat nejdříve za 6 měsíců.  

Otázky jsou zaměřeny na všechny druhy pojištění, na pojem odpovědnost 

a druhy odpovědnosti, okrajově se také týkají zajištění a otázek, které zkoušený již 

zodpovídal při odborné zkoušce po 6 měsících. Dohromady se uchazeč o post 

broker/likvidátor junior připravuje na 160 otázek rozdělených do 30 tematických 

okruhů. Tematické okruhy jsou pro všechny stejné, ale otázky jsou odlišné, liší se dle 

daného MPu/BU, ve kterém zkoušený pracuje. Každá otázka je navržena některým 
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z pracovníků firmy SATUM CZECH a zaměstnanec, který se připravuje na zkoušku, 

může využít konzultací s daným kolegou.  

Broker/likvidátor senior je poslední funkce ve společnosti SATUM CZECH, 

kterou zaměstnanec může získat pouze svým vlastním přičiněním. Podmínky na 

dosažení tohoto postu jsou 2letá činnost ve funkci broker/likvidátor junior a vykonání 

odborné zkoušky.  

Zkouška se podobá zkoušce na funkci broker/likvidátor junior, proto bych 

uvedla pouze rozdíly. Ve zkušební komisi může člena nahradit zaměstnanec z daného 

BU/MPu pouze v případě, že nahrazovaný člen není přímý nadřízený zkoušeného. 

Přísnější je hodnocení úspěšnosti zkoušky – pracovník musí na každou otázku 

odpovědět alespoň na 75%, u otázek z legislativy je toto minimum 85% a u otázek, 

které se týkají produktů dle zařazení zaměstnance do BU/MPu 90%. Celková úspěšnost 

musí být 90% a více.  

Otázky jsou stejně jako u předchozí zkoušky rozděleny do 30 tematických 

okruhů, ale každý okruh obsahuje více otázek (dohromady jich je cca 350) a zkoušený 

musí prokázat daleko více znalostí z daných oblastí.
53

 

Garant produktu (pracovník ve funkci broker/likvidátor senior, který je 

nejzkušenější v dané oblasti a zadává otázky k tematickému okruhu) musí znát 

odpovědi na otázky týkající se jeho produktu na 100%. 

Zkoušky na likvidátora/brokera seniora se opakují každé 4 roky, protože 

prostředí se neustálé rozvíjí, mění se nejen zákony, ale také produkty pojišťoven a s tím 

související i nabídka produktů společnosti SATUM CZECH.  

Nový zaměstnanec bez praxe v pojišťovnictví dělá postupně všechny zkoušky. 

Jestliže zaměstnanec už má praxi v daném oboru, účastní se rovnou zkoušek po půl roce 

nebo na juniora/seniora (vždy dle praxe v pojišťovnictví). 

Funkce likvidátor/broker junior a likvidátor/broker senior získává pracovník 

postupně tím, že rozšiřuje své vědomosti a skládá zkoušky. Na post garant MPu nebo 
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 zdroj: Interní dokument společnosti SATUM CZECH s.r.o.: Otázky a informace k interním odborným 

zkouškám, 2010 
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ředitel BU může zaměstnanec dosáhnout v případě, že se tento post uvolní. Nemusí již 

skládat další zkoušku, ale musí splnit podmínku vysokoškolského vzdělání nebo 7 let 

praxe v daném MPu/BU.  

Úspěšné složení odborných zkoušek na funkci broker/likvidátor junior a senior 

má přínos také pro organizaci SATUM CZECH s.r.o. Tento přínos můžeme nazvat jako 

konkurenční výhodu – zaměstnanci si zvyšují kvalifikaci, a čím větší znalosti v oboru 

mají, tím lépe mohou spolupracovat s klienty. Zkušení zaměstnanci lépe představí 

a vysvětlí nabízený produkt a dokážou mnohem efektivněji přizpůsobit pojistnou 

ochranu individuálním rizikům klientů a toto jim usnadňuje akvizici nových zákazníků. 

Kvalifikovaní pracovníci mohou s klienty samostatně jednat, rychleji a účelněji jim 

pomoci a lépe hájit jejich práva vyplývající z pojistné smlouvy při jednání 

s pojišťovnou. Zkušenost a znalost oboru zaměstnanců také zvyšuje prestiž firmy, 

protože potencionální i stávající klienti se pak setkávají pouze s dostatečně odborně 

zdatnými zaměstnanci.  

Značné jsou i přínosy pro zaměstnance – mimo lepšího finančního ohodnocení 

přináší každá další zkouška i výhodu ve formě uznaného vzdělání (ze všech zkoušek je 

pořízen zápis a ten je vložen do pracovního listu zaměstnance), kterou může použít při 

dalším uplatnění na trhu práce. Dalším přínosem funkce broker/likvidátor junior/senior 

je, že zaměstnanec může sám jednat s klienty a to i v jejich sídle. Zaměstnanci se tak 

rozšíří náplň práce a zároveň se jeho pracovní činnost stává méně jednotvárnou. Lepší 

funkce zajišťuje pracovníkovi prestiž mezi kolegy a mohou se sami stát zkoušejícími při 

odborných zkouškách.  

Školení zaměstnanců mimo interní systém vzdělávání 

Mimo pravidelný systém vzdělávání probíhá ve společnosti SATUM CZECH 

i další školení, která nejsou pravidelná a plánují se několik měsíců před jejich 

uskutečněním. Školení jsou připravována na základě výsledků dotazníku, který každý 

zaměstnanec vyplňuje při nástupu do zaměstnání, na základě podnětů, které vzejdou 

z porad jednotlivých BU/MP a na základě nedostatků zjištěných při interním zkoušení.  

V současnosti probíhá jazykový kurz pro zájemce a projekt Rozvoj obecných 

dovedností zaměstnanců společnosti SATUM CZECH s.r.o.  
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Jazykový kurz je zaměřen na anglický jazyk a je realizován přímo v organizaci. 

Zájemci jsou rozděleni na začátečníky a pokročilé. Lektorka, která dochází do firmy, 

vyučuje každou skupinu hodinu a půl týdně. Ve skupině začátečníků jsou nyní 4 lidé 

a v pokročilých 6 lidí.  

Projekt Rozvoj obecných dovedností zaměstnanců SATUM CZECH s.r.o.
54

 

je rozdělen na dvě části – PC gramotnost a rozvoj měkkých dovedností. Zaměstnanci 

společnosti SATUM CZECH v roce 2009 vyplňovali firemní dotazník, kde odpovídali 

na otázky, jaké školení by chtěli absolvovat, jaké své dovednosti by chtěli rozvíjet 

a jaké situace řeší během výkonu své práce. Na základě výsledků dotazníku byl 

navrhnut projekt Rozvoj obecných dovedností. Celý projekt byl zpracován tak, aby 

společnost mohla požádat o dotaci na jeho financování ze strukturálních fondů 

Evropské unie.  

Rozvoj měkkých dovedností je realizován ve 3 dvoudenních kurzech. Tohoto 

školení se účastní všichni zaměstnanci firmy SATUM CZECH, jsou rozděleni do tří 

skupin po 15 lidech a každá skupina absolvuje školení v jiném termínu. Kurzy vždy 

probíhají v hotelu Bartoš v Beskydech, účastníci jsou zde oproštěni od vlivu pracovního 

prostředí a učení zde probíhá i formou „her― ve venkovních podmínkách. Školení je 

prováděno firmou Core questions s.r.o. První dvoudenní kurz je zaměřen na 

sebemotivaci a osobnostní rozvoj, druhý se zabývá komunikačními dovednostmi a třetí 

je na téma asertivita.  

Kurz sebemotivace a osobnostní rozvoj proběhl v únoru 2010. První den kurzu 

byl nazván: vhled do své osobnosti a „čtení“ osobností druhých a byl zaměřen na 

složky a principy efektivního rozvoje, typy osobnosti a jejich rozdílné motivátory, vhled 

do osobnostních preferencí, blokací a charakteristik, dominantní přesvědčení a chování 

jednotlivých typů, motivování a ovlivňování interních/externích zákazníků, osobní 

výkonnost a práce s energií (jak ji dočerpávat a jak jí neplýtvat), typické vzorce 

neefektivních pracovních postupů. Druhý den se týkal aplikace sebemotivace 

do seberozvoje, podrobněji pak byla rozebrána témata: užitečné techniky sebemotivace 

a sebeřízení, zefektivnění plánování, prioritizace a naplňování cílů, eliminace 

„syndromu odkládání―, budování prospěšných pracovních návyků, efektivní získávání 

a fixování nových znalostí a dovedností, sestavení osobního rozvojového plánu. 
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Přínosy kurzu jsou osvojení si praktických a okamžitě použitelných technik, 

vyšší tolerance a akceptace „výrazných― osobnostních rysů svých kolegů, jasný popis 

vlastního osobnostního a komunikačního profilu, získání nástrojů a doporučení pro 

efektivní seberozvoj, nabytí vyšší sebedůvěry v účinném působení na kolegy 

a zákazníky, zvýšení motivace k úpravě svých vlastních neproduktivních postupů 

a chování. 

Školení začalo interaktivní přednáškou nových znalostí, během této přednášky 

účastníci dostali materiály a sami si zjišťovali, jakým jsou osobnostním typem, jak se 

liší vnímání jejich osoby jím samotným a ostatními apod. Dále ve skupině, páru nebo 

individuálně řešili zadané úlohy, vyhodnocovali a rozebírali testy a dotazníky pro 

sebepoznání, trénovali vybrané postupy a dovednosti, rozebírali případové studie, sdíleli 

navzájem vlastní zkušenosti a průběžně sestavovali směr dalšího vlastního rozvoje.  

Druhé školení ze série kurzů v rámci projektu Rozvoj obecných dovedností se 

týká Komunikačních dovedností. První den školení na účastníky čeká téma Vhled do své 

osobnosti - jak komunikujeme sami se sebou a ostatními, které zahrnuje: my, 

komunikace a dnešní doba; komunikace a přesvědčení: Jaké by to bylo kdyby….?; 

reprezentační systémy; predikáty aneb jak porozumět jazyku našich smyslů; struktura 

vnitřní zkušenosti; emoce, nálada, chování; neverbální chování a jak ho číst; dovednost 

navazovat vztah – přizpůsobení a vedení, jazykové modely a jejich použití v praxi. 

Druhý den školení je zaměřen na Rozumové tendence, pravidla a techniky v komunikaci, 

což obsahuje metodu WIN WIN, orientace na užitečnost i příjemnost, orientace na lidi 

i výsledky, pozice vnímání, přijímání a poskytování zpětné vazby, aktivní naslouchání, 

užitečné a účinné otázky a sestavení osobního rozvojového plánu.  

Účastník by po absolvování školení měl pochopit rozumné tendence a užitečné 

pravidla v komunikaci, osvojit si praktické a okamžitě použitelné techniky, získat 

nástroje a doporučení pro efektivní seberozvoj v komunikaci a měl by si odnést hlubší 

zamyšlení na tím „jak to děláme, když komunikujeme― a porozumění „vnitřní― 

i „vnější― komunikaci.
55
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Kurz měl proběhnout v polovině března 2010, ale absolvovala jej pouze první 

skupina. Účastníci, mezi kterými byli také vedoucí a jednatelé společnosti SATUM 

CZECH, zhodnotili toto školení jako nepřínosné, nedokonale připravené 

a neodpovídající jejich očekávání, proto rozhodli, že školení bude školiteli 

přepracováno a všechny tři skupiny jej absolvují v náhradním termínu v dubnu 2010.  

Třetí dvoudenní školení je na téma asertivita a proběhne po kurzu na téma 

komunikační dovednosti.  

V rámci projektu Rozvoj obecných dovedností zaměstnanců SATUM 

CZECH s.r.o. je dále realizováno školení PC gramotnost – kancelářské programy. 

Školení bylo vytvořeno na základě požadavků zaměstnanců, kdy 6 pracovníků projevilo 

zájem o zvyšování dovedností práce s počítačovými programy. Kurz je zaměřen na 

práci s programy Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word a Microsoft Office 

PowerPoint a proběhne ve dnech 3., 8. a 10. března 2010 první část kurzu a 30. dubna, 

3. a 5. května 2010, druhá část kurzu ve školicím středisku v Ostravě společnosti 

AutoCont CZ a.s. V první části jsou dva dny kurzu zaměřeny na tabulkový kalkulátor 

Microsoft Excel verze 2007, především na formátování tabulek a buněk, usnadnění 

práce s v tomto programu pomocí automatického vyplňování, práci s tabulkou, grafem 

a funkcemi a možnosti tisku. Třetí den je věnován prezentacím v programu Microsoft 

PowerPoint verze 2007. Ve druhé fázi školení jsou dva dny věnovány textovému 

editoru Microsoft Word verze 2007, poslední den je zaměřen na prohloubení znalostí 

práce s PowerPointem.  

Součástí projektu Rozvoj obecných dovedností zaměstnanců SATUM 

CZECH s.r.o. jsou i další školení, které v současnosti neprobíhají, jsou naplánovány na 

druhou polovinu roku 2010 a první polovinu roku 2011, podrobněji je popisuji 

v kapitole 0. 

Vzdělávání zaměstnanců společnosti satum czech a fondy EU 

Firma SATUM CZECH požádala v roce 2009 o dotaci ze sociálních fondů 

Evropské unie, konkrétně z OP lidské zdroje a zaměstnanost, s projektem zaměřeným 

na vzdělávání svých zaměstnanců. Projekt byl nazván „Zvýšení konkurenceschopnosti 

společnosti SATUM CZECH s.r.o. a podpora adaptibility jejich zaměstnanců 

prostřednictvím rozvoje obecných znalostí a dovedností―. 
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Zadávací projekt
56

 byl zaměřen na několik oblastí, ve kterých zaměstnanci 

společnosti SATUM CZECH chtěli být proškoleni na základě vyhodnocení interního 

dotazníku. Tyto oblasti byli rozděleny do 4 částí: část A) rozvoj měkkých dovedností, 

část B) PC gramotnost - kancelářské programy, část C) jazykové dovednosti a část D, 

která byla dále rozvětvena na části D1)  profesní školení pojišťovacích makléřů, část 

D2) Odborná školení pro dopravce v souvislosti s pojištěním, část D3) Zadávání 

výběrových řízení, část D4) Marketing a část D5)  Konference s  tématikou o pojištění. 

Část A) rozvoj měkkých dovedností – cílem je zlepšení vyjadřovacích 

dovedností zaměstnanců a schopnost argumentace při komunikaci s obchodními 

partnery. Kurz A1) „minimum měkkých dovedností― je koncipován ve formě 

3 dvoudenních školení zaměřených postupně na komunikační dovednosti, sebemotivaci 

a osobnostní rozvoj a asertivitu. Celkový počet zúčastněných zaměstnanců je 45 osob. 

Kurz A1 již probíhá. Kurz A2) „prezenční a obchodní dovednosti― bude zaměřen na 

cílovou skupinu 37 zaměstnanců, kteří přímo jednají s obchodními partnery. Kurz bude 

probíhat ve 2 dvoudenních kurzech pro každou ze 3 skupin, během první etapy školení 

bude proškoleno prezentační dovednosti a obchodní jednání, v druhé etapě pak 

budování vztahu s klientem a náročné a konfliktní situace. Školení je naplánováno na 

druhou polovinu letošního roku.  

Část B) PC gramotnost - kancelářské programy je určena pro zaměstnance, 

u kterých je nutné zvýšení znalosti práce s kancelářskými programy. Jedná se 

o programy MS Office 2007 - WORD, EXCEL, PowerPoint. Předpokládaný rozsah 

školení je 2 dny/osobu/program, školení se zúčastní 6 zaměstnanců. Kurz již probíhá.  

Část C) jazykové dovednosti, která má napomoci k rozvoji anglického jazyka 

zaměstnanců pod vedením rodilého mluvčího. Intenzivní jazykový pobytový kurz bude 

zaměřený na frazeologii a konverzaci v modelových situacích, zlepšení výslovnosti 

a zejména získání potřebného sebevědomí a jistoty v jazyce. Kurzu se zúčastní 

20 zaměstnanců společnosti SATUM CZECH, rozdělených do 4 skupin po 5 lidech. 

Každá skupina absolvuje 14 pobytových dnů, a to postupně v intervalech 5-5-4 dny. 

Kurz je naplánován na konec letošního roku.  
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Část D) odborné znalosti a dovednosti bude formou otevřených kurzů nebo 

konferencí určena vybraným zaměstnancům společnosti. Kurz je naplánován na přelom 

2010/2011. Rozsah kurzu pro přehlednost uvádím v tabulce: 

Klíčové aktivity 

Počet 

proškolených 

zaměstnanců 

Počet dnů 

D1 - Profesní školení pojišťovacích 

makléřů 
10 1 

D2 - Odborná školení pro dopravce 10 3 

D3 - Zadávání výběrových řízení 5 2 

D4 - Marketing 1 6 

D5 - Konference s tématikou o pojištění 3 2 

Tabulka 2: Rozsah kurzu odborné znalosti a dovednosti 

SATUM CZECH se svým projektem uspěl a dostal dotaci v plné výši, o kterou 

žádal, tedy 2.995.211,- Kč. V této částce jsou zahrnuty náklady na školení, platy 

školitelů, dále ubytování a strava účastníků v případě vícedenních školení, náklady na 

materiály atd. SATUM CZECH zatím vyčerpal cca 600.000 Kč, zbytek dotace musí 

společnost vyčerpat do června 2011, kdy celý projekt má být ukončen. Maximální cena 

na jednotlivé školení, které uvedla společnost v zadávacím řízení, viz příloha č. 3. 

Získávání a zpracování informací 

Provést sociologický průzkum ve zkoumané společnosti bylo složitě 

proveditelné, protože zaměstnanci odmítali vyplňovat dotazníky či účastnit se 

rozhovorů z důvodu své časové vytíženosti. Sběr dat jsem převážně založila na analýze 

interních dokumentů společnosti, dále pak na ústním dotazování, kterého se zúčastnilo 

15 osob.  

Při analýze dotazníku, který zaměstnanci společnosti vyplňovali v roce 2009, 

jsem zjistila, že se sice týkal školení, ale byl cíleně zaměřen na představy vedení 
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o školení, které by mělo proběhnout, a nebyl zaměřen obecně na potřeby vzdělávání 

dotazovaných. Výsledky dotazníku pak byly zahrnuty do přípravy projektu „Zvýšení 

konkurenceschopnosti společnosti SATUM CZECH s.r.o. a podpora adaptibility jejich 

zaměstnanců prostřednictvím rozvoje obecných znalostí a dovedností―.   

Analýzou nákladů na vzdělávání jsem zjistila, že v posledních 3 letech proběhlo 

školení – jazykový kurz, který probíhá i v současnosti. Náklady na školení tvoří mzda 

lektorky, které jsou poníženy o část, kterou platí sami zaměstnanci. Dále probíhala 

(a stále probíhají) produktová školení pojišťoven, přičemž školitel je obvykle člen 

obchodního oddělení dané pojišťovny a školení je tak často zaměřeno na podporu 

prodeje daného produktu. Ve firmě je pokaždé pečlivě rozhodováno, zda se školení 

vůbec zúčastní zaměstnanec společnosti a zda je toto školení přínosné. Náklady na 

školení zahrnují cestovní náklady a náklady ušlých příležitostí, protože školení probíhá 

v pracovní době zaměstnance. Další školení během posledních 3 let nebylo 

uskutečněno. 

15ti pracovníkům společnosti SATUM CZECH s.r.o. jsem položila otázku „Jaké 

školení byste chtěli absolvovat, případně jak byste dále chtěli rozvíjet své znalosti 

a dovednosti?―. Respondenti mohli uvést několik odpovědí.  

Z odpovědí vyplývá, že 12 dotázaných by chtělo absolvovat jazykový kurz, ale 

v jiném formátu. Změnu by provedli v nabídce jazyků, protože si myslí, že výuka pouze 

anglického jazyka je nedostačující, zejména když během výkonu svého povolání 

komunikují i s německy, rusky, španělsky či francouzsky hovořícími klienty. Dalším 

důvodem proti současnému jazykovému kurzu je i doba konání. Kurz se koná během 

pracovní doby, čas musel vyjít z kompromisu 4, resp. 6 lidí a často se stává, že některý 

z účastníků kurzu má v době výuky klienta, kterému se musí věnovat, je na služební 

cestě nebo se musí účastnit porady. Proto by navrhovali jazykový kurz absolvovaný na 

jazykové škole, která nabízí večerní a odpolední kurzy a každý ze zájemců by si mohl 

vybrat čas, který mu vyhovuje. 5 z těchto respondentů by přivítalo, kdyby výstupem 

z kurzu rozšíření jazykových dovedností byla možnost získání certifikátu.  

5 dotazovaných dále odpovědělo, že by chtěli projít školením na téma právní 

minimum. Během komunikace s klienty se často setkávají s obecnými právními pojmy, 



36 

 

jejichž význam leckdy není zcela jasný a pochopení výkladu uvedeného na 

internetových serverech či v příručkách je někdy složité.  

3 respondenti chtějí zvýšit svou kvalifikaci dálkovým studiem vysoké školy. 

Zaměstnavatel v takových případech poskytuje podmínky pro studium (studijní volno), 

ale respondenti by uvítali i finanční spoluúčast zaměstnavatele.  

2 z 15 dotázaných odpovědělo, že školení poskytované firmou SATUM CZECH 

je dostačující a absolvování dalších školení nepovažují za nutné.   

Po analýze všech dostupných informací bych situaci společnosti SATUM 

CZECH s.r.o. v oblasti rozvoje lidských zdrojů bych definovala takto: 

I. Systém interních odborných zkoušek, kterým je zajišťován rozvoj 

odborných znalostí, je velice detailně propracován a přináší přínosy firmě 

i zaměstnanci (viz. kap. 3.3.1). Jako chybu bych zde označila hodnocení - je 

subjektivní a u některých otázek nelze odpověď kvantifikovat v procentech, 

protože existuje pouze správná nebo špatná verze odpovědi.  

II. Systém dalšího vzdělávání již tak propracovaný není. Školení je 

připravováno na základě nahodilých podnětů a druh školení závisí na 

rozhodnutí vedení společnosti, ne na konsenzu zaměstnanců a vedení. 

V minulých letech byla školení nedostatečná, v současnosti můžeme označit 

za příznivý směr projekt „Zvýšení konkurenceschopnosti společnosti 

SATUM CZECH s.r.o. a podpora adaptibility jejich zaměstnanců 

prostřednictvím rozvoje obecných znalostí a dovedností―. Myslím, že 

potřeby zaměstnanců na vzdělávání jsou do značné míry pokryty školeními 

absolvovanými v rámci tohoto projektu.  

III. Jazykový kurz je zaměřen vždy jen na jeden jazyk – angličtinu. 

Zaměstnanci přicházejí do kontaktu i s klienty, dopravci, pojišťovnami nebo 

právními zástupci z jiných zemí – např. Holandska, Španělska, Rakouska 

atd. a někteří z nich se anglicky vůbec nedorozumí. Nastává zde určitý 

rozpor – s klienty mluvícími anglicky by byla schopna se domluvit většina 
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zaměstnanců společnosti, avšak s klienty mluvícími jiným cizím jazykem se 

domluví jen pár jedinců. 
57

 

IV. Další rozpor nastává v oblasti vysokoškolské kvalifikace. Vedení 

společnosti požaduje po vedoucích pracovnících (garanti MP a ředitelé BU) 

vysokoškolské vzdělání. Na druhou stranu se u žádného ze zaměstnanců 

nechce finančně podílet na doplnění tohoto vzdělání, ani za předpokladu 

stanovení podmínek.  

                                                 
57

 Na základě výpovědí 15 zaměstnanců společnosti SATUM CZECH s.r.o.  
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Návrhy na zlepšení 

Společnosti SATUM CZECH s.r.o. doporučuji vytvořit program školení, který 

bude obsahovat kurz právního mimina a jazykový kurz. Toto doporučení jsem vytvořila 

na základě dotazování zaměstnanců. K těmto kurzům bych dále přidala kurz 

manažerských dovedností pro řídící pracovníky, protože z vlastních zkušeností vím, že 

lepší organizace práce, kvalitnější vedení a lepší motivace zaměstnanců přispívá ke 

spokojenosti zaměstnanců a tím i větší produktivitě práce. Dále vím, že školení 

takového druhu ve společnosti zatím neproběhlo. 

Společnost může na tyto školení zažádat o dotaci z fondů Evropské unie. 

Vytvořila jsem návrh projektu, který odpovídá bodům „Předmět zakázky― a „Doba a 

místo plnění― v zadávací dokumentaci žádosti o dotaci z fondů EU splňující podmínky 

stanovené Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.2., revize 

číslo 2, identifikační číslo MAD 99, příloha OM OP LZZ D9, vydané ŘO OP LZZ dne 

2.3.2009. Aby projekt mohl být podán, musí obsahovat i další body – základní údaje o 

zadavateli, lhůtu na podání a požadavky na zpracování nabídek, způsob zpracování 

cenové nabídky, obchodní podmínky, další podmínky na dodavatele a jiná práva 

zadavatele, ale tyto body nejsou předmětem mé bakalářské práce.  

Kurz právního minima jsem navrhla jako jednodenní školení pro všechny 

zaměstnance vyjma 1, který má právní vzdělání. Obsah kurzu jsem vytvořila dle návrhů 

zaměstnanců, které uváděli při ústním dotazování a dále dle vlastních zkušeností 

4letého studia práva na střední škole. Kurz právního minima má ve své nabídce několik 

vzdělávacích zařízení, přehled můžeme nalézt například na webových stránkách 

http://www.skoleni-kurzy-educity.cz/kurzy/. 

Jazykový kurz jsem koncipovala jako systematické vzdělávání v průběhu 

1 školního roku. Vzdělávání by probíhalo na základě dohody mezi zaměstnavatelem a 

jazykovou školou, která nabízí všechny požadované jazyky (angličtina, němčina, 

francouzština a ruština v úrovni pro začátečníky i pokročilé) ve formě večerních kurzů 

v rozsahu 90 minut týdně. Pro zaměstnance bude výhoda, že si každý může určit, která 

z nabízených hodin mu časově vyhovuje, výuka nebude probíhat v pracovní době a tím 

se odstraní problém neúčastí pracovníků z důvodů porad, schůzek a služebních cest. 

Další výhodou pro zaměstnance je ukončení certifikační zkouškou, což je zároveň 
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motivátorem pro větší snahu se něco naučit. Výhoda pro zaměstnatele je, že pracovníci 

se budou vzdělávat až po své pracovní době a zvětší se také jazykové portfolio 

zaměstnanců. Další výhodou je vzdělávání více zájemců a to dává možnost 

množstevním slevám, které některé jazykové školy poskytují, tzn. snížení nákladů 

v případě, že by společnost nezískala dotaci z Evropských fondů a rozhodla se toto 

školení sama financovat. Náklady se také sníží zrušením současného jazykového kurzu.  

Během studia na vysoké škole jsem pochopila, že kvalitní manažer může velkou 

měrou přispět k produktivitě práce svého oddělení, a proto každé školení, které zlepší 

jeho řídící schopnosti, je důležité. Z tohoto důvodu jsem navrhla kurz manažerských 

dovedností. Zacílila jsem jej na vedení firmy, ředitelé BU a garanty MP, tedy celkem na 

10 lidí. 

Návrh zadávacího projektu   

Název projektu: Zvýšení jazykových a právních znalostí zaměstnanců 

společnosti SATUM CZECH s.r.o. a rozvoj manažerských 

dovedností řídících pracovníků 

Cíl projektu: Zvýšení konkurenceschopnosti společnosti SATUM 

CZECH s.r.o. prostřednictvím rozvoje jazykových a 

právních znalostí zaměstnanců a zvýšení kvality práce 

prostřednictvím rozvoje manažerských dovedností 

vedoucích pracovníků makroprocesů a business units.  

Vzdělávací cíle: zvýšit úroveň jazykových schopností zaměstnanců 

 zlepšit orientaci v právních pojmech 

 zefektivnit organizaci práce a zkvalitnit vedení 

jednotlivých útvarů 
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Popis jednotlivých kurzů: 

Kurz „Právního minima“ 

Zaměstnanci často pro klienty vypracovávají návrhy pojistných smluv a 

zastupují je při řešení škod, proto bychom rádi zefektivnili jejich práci prostřednictvím 

zlepšení jejich právního podvědomí. Kurz bude zaměřen na zlepšení orientace 

v právních pojmech a právních normách.  

Kurzu se zúčastní 44 zaměstnanců společnosti rozděleni do 2 skupin. Rozsah 

kurzu bude 1 den/skupina. Školení obou skupin nesmí probíhat v jeden den.   

Náplní kurzu bude vysvětlení základních právních pojmů – právní subjektivita, 

subjektivní vs. objektivní odpovědnost za škody, obecné druhy právních norem, 

základní charakteristika právních norem (občanský zákoník, obchodní zákoník, zákoník 

práce), vysvětlení základních principů práva, právní vztahy – obecně, rozdíly 

v uplatnění občanského a obchodního práva, promlčecí lhůty – druhy a uplatnění.  

Kurz proběhne v místě navrženém školitelem. 

Jazykový kurz 

Pracovníci při své práci nejednají pouze s tuzemskými klienty či partnery, ale 

také s osobami ze zahraničí. Kurz bude zaměřen na rozvoj jazykových dovedností 

zaměstnanců společnosti SATUM CZECH s.r.o.  

Základní předpoklad kurzu – ukončení certifikační zkouškou.  

Kurz bude obsahovat výuku anglického jazyka, německého jazyka, ruského 

jazyka a francouzského jazyka, každý jazyk v úrovni začátečník a pokročilý.  

Počet osob ve skupině závisí na nabídce školitele. Rozsah kurzu je 

90 min/týden/osoba v délce jednoho školního roku.  

Kurz bude probíhat v prostorách školitele.  
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Kurz Manaţerských dovedností pro řídící pracovníky 

Kvalitnější organizace práce a lepší motivace zaměstnanců jsou 2 důležité 

aspekty produktivity práce. Tento úkol leží na bedrech řídících pracovníků jednotlivých 

útvarů, a proto je důležité zvyšovat kvalifikaci manažerů.  

Kurzu se zúčastní 10 pracovníků (garanti makropocesu a ředitelé business unit). 

Rozsah kurzu 2x2 dny.  

Obsahová náplň kurzu: vedení porad, vytváření a řízení týmových procesů, 

koučování, řízení pracovního výkonu, jeho motivování a hodnocení, uplatnění 

manažerského vlivu a moci, delegování úkolů a pravomoci, rozhodování a řešení 

problémů.  

Metody použité v kurzu: seminář (s řízenou diskusí), demonstrování s použitím 

audiovizuální techniky, outdoor training. 

Kurz bude probíhat v prostorách navrhnutých školitelem.   

Další návrhy 

Mimo navržené školení bych společnosti SATUM CZECH doporučila zabývat 

se myšlenkou finanční spoluúčasti studia VŠ svých zaměstnanců. Vím o některých 

společnostech, že podporují tato studia, za podmínky písemného zavázání se 

zaměstnance o setrvání ve firmě po určitou dobu i po ukončení studií pod hrozbou 

sankce ve formě navrácení poskytnutých příspěvků. Myslím, že tento způsob je vhodný 

i pro analyzovanou společnost. V případě, že podmínka vysokoškolského vzdělání bude 

důležitou součástí profesního růstu nebo dalšího setrvání v organizaci, může studium 

VŠ být bráno jako rekvalifikace zaměstnance a tím splnění podmínek pro přiznání 

příspěvku z programu Aktivní politiky zaměstnanosti ČR.  

Protože vyhodnocení odpovědí při odborných zkouškách považuji za subjektivní 

a neadekvátní, navrhuji společnosti SATUM CZECH, aby zkoušení neprobíhalo pouze 

ústně, ale zvolili kombinovanou formu. Zkoušení by nejdříve písemně odpověděli na 

testové otázky a poté by ústně vysvětlovali, proč zvolili tuto odpověď. Písemný test 

zajistí, že hodnocení zkoušeného nezávisí pouze na subjektivním pocitu zkoušejícího a 

ústní přezkoušení ověří, zda zkoušený odpověď tipoval nebo skutečně věděl.  
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Závěr 

Ve své práci jsem popsala důležitost rozvoje lidských zdrojů v organizaci a 

podmínky, které musí společnost splnit, aby získala dotaci z fondů EU právě na 

vzdělávání svých pracovníků. 

Cílem mé práce bylo navrhnout takové školení, které by odpovídalo potřebám 

zaměstnanců a zároveň mohlo být uplatněno jako žádost o dotaci z evropských fondů. 

Myslím, že tento cíl byl naplněn.  

Popsala jsem situaci, která v současnosti je ve společnosti SATUM CZECH 

v oblasti vzdělávání a školení, zjistila potřeby na vzdělávání zaměstnanců pomocí 

ústního dotazování a tyto informace jsem využila při návrhu řešení.  

Společnost již čerpala prostředky z fondů EU, ale nijak si tím nesnížila náklady 

na vzdělávání zaměstnanců. Navrhla jsem proto takové školení, které by snížilo i tyto 

náklady.  

Teoretické znalosti jsem při vytváření návrhu řešení využila v částech metody 

vzdělávání a obsahová náplň kurzu.  
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