
 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

Abstrakt:  

Obsah této bakalářské práce je zaměřen na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců v době 

hospodářské recese. V práci jsou popsány metody a trendy vzdělávání zaměstnanců na 

pracovišti i mimo něj. Dále jsou zde uvedeny typy vzdělávacích kurzů a rovněž je popsáno 

jak se Evropa vypořádává se vzděláváním zaměstnanců v době hospodářské krize. V poslední 

části jsou uvedená doporučení, jak připravovat ke vzdělávání a rozvoji zaměstnance 

s omezenými finančními prostředky.     

 

Abstract: 

 

 The content of this essay is to consider education and development of employees in 

times of economy recession. In this essay different methods and trends of education of 

employees inside and outside their companies are described. Also different types of 

educational directions and some possibilities regarding how Europe deals with education of 

employees in times of economy crisis are considered. In the last paragraph recommendations 

are stated as to how to prepare for education and the development of employees with financial 

restrictions.  
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Úvod  

Úspěšné podniky světového formátu musejí mít nejenom dobré technologie, skvělé 

interní procesy a péči o zákazníka, ale potřebují rovněž získat kvalifikované pracovníky, 

talenty, musejí je udržet a cíleně rozvíjet jejich vědomosti a dovednosti. 

Obsah této bakalářské práce je zaměřen na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců v době 

hospodářské recese. 

V práci je popsán systém vzdělávání a souvisejícího rozvoje zaměstnanců a nové 

trendy ve vzdělávání. Rovněž jsou zde uvedeny definice vzdělávání, metody vzdělávání na 

pracovišti a mimo něj a dále jsou popsány vzdělávací aktivity podniků v období hospodářské 

recese. 

Cílem této práce je ze získaných materiálů vyhodnotit dopad hospodářské recese na 

podnikové vzdělávací aktivity a navrhnout postup vzdělávání při omezených finančních 

prostředcích podniku. 

Pro zpracování bakalářské práce byly informace čerpány z odborných článků a 

publikací, které jsou dostupné na internetu a v knihovnách. 
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1 Pojem vzdělávání 

 

Pojmem vzdělávání se rozumí proces, který rozvíjí všeobecné vědomosti a znalosti.  

Výsledek vzdělávacího procesu je vzdělání, které představuje souhrn vědomostí.  

 

1.1 Význam vzdělávání zaměstnanců 

Některé podniky dnes nevlastní žádné nemovitosti ani výrobní linky a zdrojem jejich 

konkurenční výhody se staly znalosti jejich zaměstnanců a podniku jako celku. Úspěšní 

manažeři si uvědomují, jakou hodnotu pro ně mají vzdělaní zaměstnanci, kteří dokážou 

účelně spolupracovat, sdílet informace a rozvíjet znalosti potřebné k efektivnímu fungování 

v dnešním globálním tržním prostředí. Peter F. Ducker ve svých dílech předpovídal, že 

vysoce kvalifikovaní lidé budou v podnikání mimořádně žádaní a stále vzácnější. Hovořil o 

tom, že vzdělávání se stává klíčovým, ba dokonce až jediným zdrojem konkurenční výhody.  

Jde o to, že právě zaměstnanci podniku jsou nositeli myšlenek, zkušenosti, poznatků a na 

jejich přístupu a tvořivosti závisí úspěch podniku jako celku. Manažeři na vlastní kůži zjišťují, 

že lidé jsou skutečně základním předpokladem, alfou a omegou podnikání. Ne vždy se dají 

získat ,, hotoví “ zaměstnanci v té skladbě či množství a s takovými vědomostmi, znalostmi, 

přístupem a postoji, jaké podnik při své kultuře právě potřebuje. Potom nastupuje potřeba 

efektivního rozvoje a vzdělávání zaměstnanců, aby se co nejrychleji dostali na požadovanou 

úroveň. [1] 

 

1.2 Zájem a potřeba sebevzdělávání 

Zájem o vzdělání a zvyšování kvalifikace v posledních letech roste. Obrovský nárůst 

poptávky po vzdělání je příčinou ve vyšších požadavcích na stupeň dosaženého vzdělání 

některých pracovních pozic. Mezi studenty je tak řada zaměstnanců, kteří si musí v zadaném 

časovém horizontu doplnit či zvýšit kvalifikaci, aby mohli i nadále zastávat svoji stávající 

pracovní funkci. Další skupinou studentů jsou zaměstnanci, kteří se teprve snaží o vyšší 

pracovní pozici ucházet.  

Rovněž potřebu sebevzdělávání si uvědomují jak samotní zaměstnanci, tak i samotní 

zaměstnavatelé. Je proto i ve vlastním zájmu zaměstnavatele, aby míru vzdělání svých 

pracovníků podporoval, neboť je předpoklad, že se mu tato investice do vlastních řad 
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zaměstnanců mnohonásobně vrátí zpět v podobě kvalifikovanějších a vzdělanějších 

zaměstnanců.    

 

1.3 Formování schopností člověka 

V oblasti formování pracovních schopností člověka se obvykle rozlišuje na tři 

skupiny: 

-    Oblast všeobecného vzdělávání 

-    Oblast odborného vzdělávání 

-    Oblast rozvoje 

     

V oblasti všeobecného vzdělávání se formují všeobecné znalosti a dovednosti člověka a 

v návaznosti na ně lze získávat a rozvíjet i další vlastnosti. Oblast všeobecného vzdělávání je 

orientována na rozvoj jedince a na jeho osobnost. 

Pro oblast odborného vzdělávání je rovněž znám výraz oblast formování kvalifikace, ve 

světě je známá jako training. V této oblasti se uskutečňuje proces přípravy na povolání na 

určité zaměstnání orientovaných znalostí a dovedností i jejich aktualizace či přizpůsobování 

měnícím se požadavkům pracovního místa. 

Oblast rozvoje je orientována na širší možnosti znalostí a dovedností, než jaké jsou 

nezbytně nutné k vykonávání současného zaměstnání. [2] 
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2 Metody vzdělávání  

 

2.1 Faktory ovlivňující chod firmy 

Existuje již mnoho vyzkoušených a vysoce efektivních metod vzdělávání. Každá 

metoda má své výhody i nevýhody. Přesto neexistuje jedno univerzální řešení rozvoje 

firemního vzdělávání, které by bylo možné aplikovat pro jakoukoliv firmu. Mezi faktory, jež 

ovlivňují přístup konkrétní firmy, patří:  

Velikost firmy – Velké společnosti působí neosobně, dodržují stanovená pravidla. 

Firmy s malým počtem zaměstnanců, kde se všichni osobně znají, vytváří image rodinného 

kruhu.  

Rozpočet – Známá je fráze " o peníze jde až v první řadě " tato skutečnost platí i 

v oblasti firemního vzdělávání. Firmy s velkým rozpočtem se mohou rozhodnout, jak velkou 

finanční částku investují do vzdělávání svých zaměstnanců. Pokud jde o firmu, která 

nedisponuje s dostatečnými finančními prostředky, aby si mohla takové investice dovolit, 

nemůže tuto situaci nikterak ovlivnit. Některá školení, zvláště technického zaměření, se  

pohybují v řádech desetitisíců korun.  

Lokalita – Mezi lidmi, hraje velkou roli umístění a působnost firmy.  

 

2.2 Cíle metod vzdělávání 

Vzdělávání zaměstnanců vychází z konkrétních potřeb a požadavků každé firmy. Za  

základní cíle společné pro jakoukoliv formu organizace lze považovat následující:                      

- Zaučení nových zaměstnanců.  

- Dosažení kompetencí a kvalifikací firemních potřeb.  

-      Řízení kariéry zaměstnanců a podpora osobnostního růstu.  

- Rozvoj schopností a dovedností jednotlivých zaměstnanců.  

- Zkvalitnění služeb klientům.  

- Zlepšení image firmy pro nové zaměstnance.  

- Zvýšení konkurenceschopnosti firmy.  

- Zvýšení motivace, loajálnosti zaměstnanců.  
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- Metody firemního vzdělávání. 

 

2.3 Kategorie vzdělávání a jejich dělení 

- Vzdělávání na pracovišti.  

- Vzdělávání mimo pracoviště.  

- Kombinované metody vzdělávání na pracovišti i mimo něj.  

 

2.3.1 Metody vzdělávání na pracovišti  

Metody vzdělávání na pracovišti se používají při každodenním výkonu praxe, jsou 

také úzce spjaty s pracovištěm školeného zaměstnance. Mezi metody mohou být označovány  

např:  

Instruktáž při výkonu práce - je nejčastěji používanou metodou, protože jde o 

nejsnazší a nejběžnější způsob zacvičení nového či méně zkušeného zaměstnance vedoucím či 

zkušenějším pracovníkem, který předvádí správný pracovní postup. Instruovaný zaměstnanec 

si pozorováním a napodobováním tento postup osvojí.  

Výhody: Metoda umožňuje rychlý zácvik a vytváří pozitivní vztah spolupráce mezi 

pracovníky či mezi vzdělávaným pracovníkem a jeho nadřízeným. 

Nevýhody: Umožňuje zácvik spíše u jednodušších pracovních postupů, jde obvykle o 

jednorázové, krátkodobé působení, vzdělávání probíhá často v rušivém prostředí pod tlakem 

pracovních úkolů. 

Coaching -  není pouze forma jednostranné výuky, ale jde také o zpětnou vazbu 

formou periodických kontrol. Jedná se o dlouhodobější proces soustavného podněcování a 

směřování školeného k žádoucímu výkonu práce a vlastní iniciativě, přičemž bere v úvahu 

individualitu školeného.  

Výhody: Vzdělávaný pracovník je neustálé informován o hodnocení své práce, tato 

metoda umožňuje úzkou oboustrannou spolupráci vzdělávaného se vzdělavatelem, zlepšuje se 

komunikace mezi němi a vytváří se prostor pro stanovení cílů pracovní kariéry pracovníka. 
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Nevýhody: Formování pracovních schopností probíhá pod tlakem pracovních úkolů, 

často v rušivém prostředí. 

Mentoring -  se liší od koachingu tím, že školený přebírá část iniciativy a má možnost 

si sám vybrat svého mentora, který jej vzdělávacím procesem provází.  

Výhody: Metoda je podobná jako u kotingu, ale do procesu pracovních schopností 

pracovníka je vnášen prvek jeho vlastní iniciativity. Tato metoda je proto hodnocena 

příznivěji než coaching. 

Nevýhody:  Jako u coachingu a kromě toho existuje nebezpečí volby nevhodného 

mentora. Mentor by měl být zkušený odborník a osobnost, ale je otázkou, do jaké míry je 

schopen nepříliš zkušený pracovník rozpoznat, kdo by pro něj měl být efektivním mentorem. 

V některých případech pak dává přednost spíše někomu, kdo má určitou moc a může mu 

pomoci v kariéře, než někomu, kdo je opravdu odborník a může mu pomoci v rozvoji. 

Counselling -  je jednou z nejnovějších metod spočívající ve vzájemných konzultacích 

školící a školené strany. Tato metoda, mnohem více než předchozí, závisí na kvalitní 

obousměrné komunikaci.  

Výhody: Vzdělávaný pracovník vznáší do vztahu svou aktivitu a iniciativou tím, že se 

vyjadřuje ke všem problémům své práce i procesu vzdělávání, předkládá vlastní návrhy řešení 

problémů a mezi ním a vzdělavatelem vzniká tak zpětná vazba poskytující náměty pro 

obohacování stylu vedení pracovníků. Vzdělavatel si tak zároveň sám formuje a prověřuje své 

pracovní schopnosti, především v oblasti práce s lidmi. 

Nevýhody: Větší časová náročnost metody, vzdělávání se tak může dostat do určitého 

rozporu s plněním běžných pracovních úkolů na pracovišti. Někteří vzdělavatelé tuto metodu 

přijímají s nedůvěrou a nelibostí.  

Asistování -  je častou metodou formování pracovních schopností zaměstnance. 

Školený je přidělen jako pomocník ke zkušenému kolegovi, pomáhá mu při plnění jeho úkolů 

a učí se od něj pracovním postupům. Postupně se podílí na práci stále větší mírou a větší 

samostatností, až do doby, kdy je schopen vykonávat práci zcela samostatně. Asistování se 

používá nejen při školení pro manuální zaměstnání, ale i při výchově řídících pracovníků a 

specialistů.  
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Výhody:  Soustavnost působení na důraz na praktickou stránku vzdělávání. 

Nevýhody: Vzdělávaný se může naučit i některým nepříliš vhodným pracovním 

návykům, informace a instrukce mu plynou z jednoho zdroje, napodobování vzdělavatele 

může oslabovat vlastní tvůrčí přístup i nadále věci dělat jinak. 

Pověření úkolem -  navazuje na předchozí metodu asistování. Školený zaměstnanec je 

nadřízeným pověřen splnit úkol, k němuž má předem vytvořeny všechny podmínky a 

předpoklady. Při plnění úkolu je monitorován pověřeným kolegou.  

Výhody: Vychovává k rozhodování a řešení úkolů samostatně a tvůrčím způsobem. 

Pracovník si vyzkouší své schopnosti, je více motivován k jejich rozvoji, rozšiřuje se mu pole 

působnosti. 

Nevýhody: Pracovník se může dopustit chyb či nesplnit úkol, protože sledování a 

usměrňování jednotlivých kroků jeho práce není vždy možné. Neúspěch pak může ohrozit 

důvěru nadřízených v jeho schopnosti i narušit jeho sebedůvěru. [3] 

Rotace práce -  je metoda, při níž je zaměstnanec po určitou dobu pověřen různými 

pracovními úkoly z oblastí různých částí firmy. Tato metoda je nejvíce využívána při 

vzdělávání řídících pracovníků, protože školený při ní získává celkový nadhled nad   

workflow firmy.  

Výhody: Pracovník si rozšiřuje své zkušenosti a schopnosti, vytvářejí se u něj nové 

zájmy, poznává komplexněji pracovní postupy a úkoly organizace. Rozvíjí se tak flexibilita 

jeho pracovní síly a schopnost vidět problémy organizace komplexněji a ve vzájemné 

provázanosti zároveň on sám i jeho nadřízení testují jeho schopnosti a priority. Metoda 

flexibilizuje pracovní sílu a přispívá k celkové flexibilitě organizace. 

Nevýhody:  Pracovník nemusí na každém pracovišti uspět, což může podrýt jeho 

sebevědomí a odrazit se v hodnocení jeho způsobilosti nadřízenými.  

Pracovní porady - během pracovních porad, konaných v pravidelných intervalech, se 

jednotliví pracovníci seznamují s problémy a fakty, sdělují si zkušenosti a názory na 

diskutovaná témata. V úvodu každé porady bývá vyhodnocováno splnění úkolů zadaných na 

předchozí poradě. 
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Výhody: Výměna zkušeností, prezentace názorů a zaujímání postojů k pracovním 

problémům zvyšují nejen informovanost pracovníků, ale i jejich pocit sounáležitosti 

s pracovním kolektivem či organizací, motivují k projevům individuální aktivity a iniciativy. 

Je to neformální metoda, která může dosti účinně přispět i k rozšíření znalostí nových nebo 

méně zkušených pracovníků. 

Nevýhody: Problém časového umístění pracovní porady. Uspořádání porady 

v pracovní době zkracuje dobu určenou k plnění pracovních úkolů, uspořádání porady mimo 

pracovní dobu či v pracovních přestávkách naráží na neochotu pracovníků se porady 

zúčastňovat a zpravidla se objevuje snaha ji maximálně zkrátit. [4] 

 

2.3.2 Metody vzdělávání mimo pracoviště 

Vzdělávací proces nemusí nutně probíhat pouze na pracovišti. Neméně významnou 

složkou vzdělávání jsou i aktivity provozované mimo prostory firmy. Tato forma je většinou 

organizována externími firmami a vzdělávacími zařízeními. Vzdělávání je zde koncipováno 

většinou jako rozšíření znalostí, dovedností a sociálních vlastností účastníků. Mezi metody 

vzdělávání mimo pracoviště se řadí níže uvedené.  

Přednáška -  je jednosměrný komunikační proces, při němž školený zaměstnanec 

vstřebává předkládané informace. Závěrečná část může být věnována otázkám a odpovědím 

k přednesenému tématu.  

Výhody:   Rychlost přenosu informace a nenáročnost na podmínky. 

Nevýhody: Jde o jednostranný tok informací pasivně přijímaných účastníky 

vzdělávání. 

Přednáška spojená s diskuzí -  rozšiřuje předešlou metodu o možnost aktivní účasti 

školeného na vzdělávacím procesu. Jedná se o obousměrnou komunikaci se zpětnou vazbou. 

Výhody: Během diskuse se objevují nápady a řešení problémů a účastníci jsou 

stimulování k aktivitě. 

Nevýhody: Akce musí být již důkladněji organizačně připravena a vhodným způsobem 

moderována. 
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Demonstrování – zprostředkovává znalosti a dovednosti názorným způsobem za 

použití audiovizuální techniky, počítačů a klade důraz na názornost. 

Výhody:  Účastníci vzdělávání si zkoušejí svou dovednost v bezpečném prostředí bez 

rizik způsobení závažnějších škod. Metoda zprostředkovává znalosti a dovednosti. 

Nevýhody:  Obvykle jsou podmínky ve vzdělávacím zařízení a na skutečném 

pracovišti rozdílné, na závadu je i určitá schematičnost výuky či zjednodušení problémů. 

Případové studie -  se snaží o popis nějaké konkrétní události či problému, který 

školená skupina následně analyzuje za účelem odhalení příčiny a podstaty problému a návrhu 

účinného řešení. Tato metoda je využívána především pro vzdělávání manažerů a tvůrčích 

pracovníků.  

Výhody: Pokud jsou dobře připraveny, pomáhají rozvíjet analytické myšlení i 

schopnost nalézt řešení problému. Pokud se případová studie týká konkrétní situace v určité 

organizaci v dostatečné vzdálené minulosti, je možné konfrontovat analýzu a řešení účastníků 

vzdělávání se skutečným řešením problému, které bylo zvoleno v praxi, i s jeho výsledky. 

Nevýhody:   Kladou mimořádné požadavky na přípravu i na vzdělavatele, který by měl 

k řešením navrhovaným účastníky přistupovat vždy s taktem. 

Workshop - je podobný případové studii, ale klade větší důraz na týmové a 

komplexnější řešení.  

Výhody:  Poskytuje příležitost dělit se o nápady při řešení každodenních reálných 

problémů a posoudit problémy z různých aspektů. Je vhodným nástrojem výchovy k týmové 

práci např. při sestavování plánů nebo vytváření systémů. 

Nevýhody:   Stejné jako u případových studií. Mohou se objevit problémy v případech, 

kdy tým řešitelů postrádá znalosti nebo zkušenosti nutné k diagnostikování a řešení určitého 

dílčího, např. odborného problému obsaženého v komplexní případové studii. 

Brainstorming -  vedoucí pracovník apeluje na každého jednotlivce ve skupině, aby 

navrhl vlastní způsob řešení daného problému. O jednotlivých návrzích je poté uspořádána 

diskuze, při níž se společně hledá optimální řešení. 
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Výhody:  Velmi účinná metoda přinášející nové nápady a alternativní přístupy k řešení 

problémů. Podporuje kreativní myšlení.  

Nevýhody:  Shodné jako u případových studií, kladou velké požadavky na přípravu a 

na vzdělavatele. 

Simulace - je metoda kombinující případové studie, aby bylo docíleno co největší 

míry realismu. Řeší se běžné životní situace vyskytující se při reálné práci. 

Výhody:   Velmi účinná metoda pro formování schopnosti vyjednávat a rozhodovat se.       

Nevýhody:  Problémem je nalezení vhodné formy působení a usměrňování účastníků 

vzdělavatelem. Metoda je velmi náročná na přípravu. 

Outdoor - je forma vzdělávání organizovaná většinou v přírodě. Hojně užívá her a 

pohybových aktivit, při kterých dochází k rozvinutí manažerských dovedností, skupinové 

komunikace, spolupráci a umění orientovat se v neznámých situacích. Metoda využívá prvky 

zážitkové pedagogiky.  

Výhody:  Účastníci se zábavnou formou učí manažerským dovednostem a zdokonalují 

je, učí se uvědomovat si a rozpoznávat tyto dovednosti, jejich uplatnění a význam v jakékoliv 

běžné činnosti a aplikovat je na běžnou manažerskou práci. Je to ideální propojení hry a 

sportu s procesem zdokonalování pracovních schopností manažerů. Jde o velmi efektivní 

metodu. 

Nevýhody: Metoda je náročná na přípravu, je třeba překonat určité předsudky a 

neochotu manažerů si hrát, obavu ze zesměšnění, popřípadě jejich nechuť k pohybovým 

aktivitám. V některých případech je program fyzicky dosti náročný, nebývá tak vhodný pro 

starší osoby, ženy nebo osoby se zdravotními problémy. [5] 

 

2.3.3 Kombinované metody vzdělávání 

Kombinovaných metod vzdělávání je možno využit na pracovišti i mimo něj. Mezi 

kombinované metody patří například: 
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Učení se akcí -  je metoda, která pomáhá rozvíjet schopnosti učit se přímo z 

každodenních problémů. Procesu může být přítomen poradce, který jej koordinuje a následně 

vyhodnocuje.  

Studium doporučené literatury - vzdělanost lze zvyšovat i poskytnutím literatury, 

učebnic, knih a časopisů i podnikových materiálů, podle kterých si školený sám doplňuje své 

znalosti.  

Prezentace – je metoda vizuálních informací pomocí video techniky, která bývá 

doplňována komentáři školitele.  

Interaktivní video -  kombinuje video metodu a využívá nejmodernější výpočetní 

techniku.  

E-learning - je moderní forma vzdělávání, při které je lidský faktor nahrazen 

počítačem. Školený zaměstnanec se výuky účastní individuální formou a následují instrukce 

předem připravených lekcí v osobním počítači. E-learningové programy a kurzy mohou být 

provozovány v režimu na konkrétním koncovém uživatelském zařízení – počítači připojeném 

k počítačové síti.  

Multimediální vzdělávání - využívá vzájemné propojení audio a video techniky,  

fotografií a textu. Většina případů výuky probíhá za pomoci výpočetní techniky.  

 

2.4 Zodpovědnost za vzdělávání 

Výše uvedené metody vzdělávání jsou vhodné a žádoucí, lze je kombinovat mezi 

sebou za účelem dosažení maximální efektivity vzdělávacích procesů. Je ale nutné, aby 

vzdělávání ve firmách zajišťovali kvalifikovaní zaměstnanci, kteří mají odpovídající znalosti 

v oboru. Ve větších firmách vzdělávání obvykle zajišťuje personální útvar. V menších 

firmách, vzdělávání zaměstnanců zajišťují nadřízení pracovníci. V ideálním případě existuje 

ve firmách personální oddělení v úzké spolupráci s liniovými manažery, kteří se zaměstnanci 

komunikují. Komunikace je velmi důležitá, protože nadřízený pracovník školeného 

zaměstnance ví, jaké požadavky požaduje od svého podřízeného. Efektivní vzdělávací proces 

nelze dosáhnout, pokud nefunguje komunikace mezi zainteresovanými kolegy v rámci firmy.  
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Na vzdělávání mají podíl i faktory jako je motivace pracovníků, kterým je vzdělávací 

program určen a to například výběr vhodných metod vzdělávání, správné vedení a kvalitní 

práce lektorů. Lidé, kteří jsou zodpovědní za vzdělávání ve firmách by měli chápat, že 

vzdělávání zaměstnanců je výhodnou investici, která přinese uspokojení firmě, rovněž zájem 

o prohlubování kvalifikace zvyšuje konkurence-schopnost firmy. 

 

2.5 Fáze vzdělávání 

Efektivní vzdělávací proces se skládá ze čtyř hlavních fází. 

 

I. Identifikace potřeb -  vzdělávání, při níž jsou postupně identifikovány potřeby firmy, 

pracovní skupiny a i jednotlivců, můžou mít formu pozorování, či studia dokumentů a 

dokumentace.  

II. Rozhodnutí o vhodné formě -  vzdělávání  formuluje priority, cílovou skupinu, 

formu a rozsah vzdělávání. Součástí  je i vypracování projektu vzdělávání. 

III. Realizace vzdělávacího procesu - přestavuje samotný průběh vzdělávacího 

programu.  

IV. Vyhodnocení a zjištění efektivity a účinnosti vzdělávacího procesu. 
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3 Vzdělávání v době krize 

Na vzdory hospodářské recesi se členské státy EU a sociální partneři věnují rozvíjení 

kvalifikací. Krize je důrazným připomenutím toho, že celoživotní vzdělávání musí lidi 

provázet stále bez ohledu na vzestupy a pády hospodářských cyklů.  

Nezaměstnanost v EU vzrostla mezi březnem 2008 a srpnem 2009 o 5,4 milionu na 

21,8 milionu – nepostihla však všechny stejně. Nezaměstnanost v 16 zemích eurozóny je s 15 

miliony nezaměstnaných nejvyšší za posledních 10 let. Jen ve Španělsku ztratilo zaměstnání 

přibližně 2,7 milionu lidí. V Estonsku stoupla nezaměstnanost z 3,7 % na 13,3 %  za necelých 

18 měsíců. Za stejné období se v Lotyšsku a v Litvě ztrojnásobila a v Irsku více než 

zdvojnásobila na 12,5 %. [19] 

 

3.1  Jak se Evropa vypořádává s krizí 

Výsledky šetření členských států, ukazuje, že Evropa se snaží zlepšit kvalifikovanost 

svých obyvatel. Některé členské státy zvýšily rozpočet na vzdělávání nebo alespoň udržely 

jeho výši bez ohledu na pokles příjmů z daní. Evropská komise ve svém sdělení o společném 

závazku v oblasti zaměstnanosti podpořila volání po investicích do vzdělávání a kvalifikací 

tím, že na léta 2009-10 poskytla 19 miliard eur z Evropského sociálního fondu určených na 

pomoc při zotavování se z krize. Obvyklé podmínky pro spolufinancování byly uvolněny tak, 

aby umožňovaly snadnější a rychlejší investování peněz. 

Podniky hrají také důležitou roli. Například mnohé podniky investují nyní do 

vzdělávání více, než jsou z právního hlediska povinny. Podniky měly často problém s 

nacházením kvalifikovaných pracovníků před krizí a chtějí si udržet kvalifikované lidi, které 

potřebují pro zotavení z krize. Mnohé členské státy uplatňují principy flexikurity s využitím 

veřejných fondů podporovaných Evropským sociálním fondem tak, aby umožnily firmám 

kombinovat krátkodobou práci s profesní přípravou. 

Pro další pracovníky v ohrožených zaměstnáních zavedlo Irsko pilotní systém 

podpory podniků, v nichž zaměstnanci tři dny pracují a dva dny v týdnu se vzdělávají. 

Maďarsko zavádí podobný program ve všech odvětvích. Stát hradí náklady na profesní 
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přípravu zaměstnanců až do délky dvou a půl dne v týdnu. Začátkem roku 2009 založilo 

Německo fond pro profesní přípravu pracovníků na kratší úvazek. Podpora se pohybuje mezi 

25 až 80 % nákladů na vzdělávací kurzy – podle druhu přípravy, velikosti podniku a počtu 

účastníků. Rumunsko v březnu 2009 zavedlo subvence ve výši 60 až 80 % oprávněných 

nákladů v závislosti na velikosti podniku pro zaměstnance, kteří se vzdělávají na pracovišti. 

Finsko zvýšilo podíl veřejných fondů pro spolufinancování vzdělávacích opatření na 

aktualizaci kvalifikací zaměstnanců. Slovensko podporuje lidi ohrožené nadbytečností tím, že 

pomáhá financovat vzdělávání, což umožní zaměstnavatelům přizpůsobit se změnám ve 

výrobě a novým technologiím. 

Členské státy se snaží pomáhat také mladým lidem a lidem v předdůchodovém věku a 

nezaměstnaným, kteří jsou zasaženi hospodářskou recesí, protože podniky je méně často 

přijímají. 

Není překvapením, že se v Evropě zvyšuje počet studentů v dalším a vysokoškolském 

vzdělávání, protože mladí lidé odkládají hledání zaměstnání. Nizozemsko a Finsko patří mezi 

členské státy, které zvýšily financování míst v základním profesním vzdělávání. 

Několik členských států zvýšilo financování, aby pomohlo těm zaměstnancům, kteří se 

nedávno stali nadbytečnými, a těm, kdo hledali zaměstnání již před příchodem hospodářské 

krize. Ve Francii se v dubnu 2009 vláda a sociální partneři dohodli na tom, že vydají 100 

milionů eur na rozšíření existujících vzdělávacích programů pro nekvalifikované a 

nezaměstnané lidi. Švédsko zvýšilo krátkodobé a dlouhodobé financování tak, aby zajistilo 

dostatečný počet míst pro odborné vzdělávání dospělých. Zaměřuje se spíše na jednotlivce, 

kteří si vybírají vzdělávací kurzy, než na podniky či odvětví. Ve Spojeném království je 

přístup k profesní přípravě pro nejzranitelnější skupiny usnadněn méně náročnými 

přijímacími požadavky. 

Mnoho opatření se soustřeďuje na učení založeném na práci. Belgie, Portugalsko, 

Slovinsko a Finsko zvýšily financování tak, aby povzbudily zaměstnavatele k náboru 

mladých lidí. Učňovství je pro financování z Evropského sociálního fondu prioritou. Členské 

státy pomáhají učňům při pokračování či dokončení učení tím, že jim najdou zaměstnavatele, 

nebo je přesunou do školního profesního vzdělávání. Irsko zavedlo v roce 2008 systém, v 

němž je nadbytečným učňům poskytována profesní příprava na pracovišti u schválených 
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zaměstnavatelů na principu rotace. V současné době se učňovství využívá v širším měřítku i 

pro jiné skupiny učňů. Ve Finsku je k dispozici učňovství i pro držitele vysokoškolských 

diplomů. 

V Rakousku je lidem starším 45 let poskytována na míru šitá kvalifikační příprava na 

pracovišti na základě grantů. Belgie nabízí dlouhodobě nezaměstnaným lidem finanční 

stimuly pro to, aby získali pracovní praxi ve veřejných službách, neziskových nebo 

komerčních organizacích. Slovinsko stimuluje zaměstnavatele, kteří přijmou do práce lidi, jež 

byli alespoň tři měsíce nezaměstnaní. 

 

3.2 Kvalifikace pro hospodářské zotavení a další rozvoj 

Některá z těchto opatření, zejména jsou-li určena těm, kdo jsou ještě stále v 

zaměstnání, mohou být chápána jako krátkodobá odezva na krizi. Dlouhodoběji však 

v Evropě jde o jasný trend k povoláním vyžadujícím velké množství znalostí a dovedností. Ve 

všech odvětvích bude narůstat počet zaměstnání, která vyžadují střední a vyšší kvalifikace. 

Ukazuje se, že členské státy začínají uvažovat dlouhodoběji a zajišťují, aby opatření reagující 

na krizi byla v souladu s národními strategiemi rozvoje kvalifikací. Například ve Francii 

kombinují výrobci automobilů a jejich dodavatelé pracovní dobu a vzdělávání podporované 

státem. Spojené království spolu s dalšími členskými státy podporuje kvalifikace v oblasti 

vědy, techniky, strojírenství a matematiky. Avšak i odborní pracovníci potřebují široký 

kvalifikační základ. Některé členské státy, např. ČR, Francie, Itálie, Portugalsko a Slovensko, 

zdůrazňují význam obecných kompetencí: komunikace (ve více než jednom jazyce), 

dovednosti v IT, schopnost řešit problémy atd., které mohou být využity v různých odvětvích 

a povoláních. Jinde kladou důraz na profesní kompetence. Švédská krátkodobá a střednědobá 

kvalifikační strategie se zaměřuje na posílení profesních kompetencí. Je třeba udržovat 

rovnováhu mezi zvyšováním kvalifikace, rozšiřováním mezioborových kvalifikací a 

rekvalifikováním, které lidi lépe přizpůsobuje rozmanitým podmínkám tak, aby byli schopni 

přecházet mezi různými odvětvími. Roste zájem o podnikatelské kompetence. Belgie, Řecko, 

Itálie, Polsko a Slovensko poskytují zaměřená vzdělávací opatření tak, aby podporovaly 

samostatné podnikání. Francie pořádá kurzy pro ředitele malých a středních podniků, a tím 

jim pomáhá vytvářet strategie pro vypořádání se s krizí. Členské státy jsou si také vědomy 
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důležitosti zelených kompetencí, které se mohou, podobně jako IT, stát základní pro mnohá 

povolání na všech kvalifikačních úrovních. Řecko poskytuje profesní přípravu 

nezaměstnaným včetně učení založeného na práci v zelených povoláních, např. v oblasti 

obnovitelných zdrojů energie, rekultivace krajiny a v odpadovém hospodářství. Nalezení 

správné rovnováhy kvalifikací je důležité pro flexibilitu, není to však snadné. Švédsko 

schválilo některé kurzy jen na omezený počet let tak, aby drželo krok s vývojem a zaručilo, že 

kurzy dalšího vzdělávání budou odpovídat skutečným potřebám. 

    

3.3 Partnerství pro budoucnost 

Členské státy jsou připraveny vytvářet a realizovat potřebná opatření v partnerství. 

Sociální dialog vedl k dohodě o součinnosti v mnoha členských státech, včetně Belgie, 

Francie a Itálie. Nová partnerství se objevují například mezi odvětvími a regionálními a 

místními správami, mezi podniky a úřady práce (jako např. v ČR a na Maltě). V Belgii si 

podniky zaměstnávající lidi pracující na výzkumných projektech v partnerství s vysokými 

školami a výzkumnými institucemi, mohou snížit daně z příjmů. Podstatnou podporu z 

veřejných prostředků dostávají podniky k tomu, aby udržely nebo vytvářely pracovní místa a 

přijímaly lidi za podmínky, že se jejich zaměstnanci zúčastňují profesní přípravy. Členské 

státy povzbuzují k účasti na profesní přípravě zpružněním pravidel pro přijímání, vytvářením 

alternativních vzdělávacích cest a možnostmi, jak dokončit profesní přípravu. [20]  
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4 Trendy 

Neustálý konkurenční boj organizací a firem donutil manažery, aby se dlouhodobě a 

strategicky začali věnovat vzdělávání a rozvoji svých zaměstnanců, neboť si uvědomili, že 

nahradit zaměstnance je velice složité a v mnohých firmách se stávají kvalifikovaní 

zaměstnanci jedinou a podstatnou konkurenční výhodou.  

Požadavky na znalosti a dovednosti člověka v moderní společnosti se neustále mění a 

člověk, aby mohl ,, fungovat “ jako pracovní síla a byl zaměstnaný, musí své znalosti a 

dovednosti neustále prohlubovat a rozšiřovat.  

 

4.1 Nové trendy ve vzdělání 

Vzdělávání, zejména odborné a celoživotní, patří k tématům, o nichž se v poslední 

době velmi často hovoří. Dnes již nestačí tradiční způsoby vzdělávání pracovníků, jakými je 

např. zácvik, doškolování, přeškolování, jelikož :   

- Stále častěji se objevují nové poznatky a vznikají nové technologie, takže znalosti a 

dovednosti a dovednosti lidí stále rychleji zastarávají. 

- Narůstají nároky lidských potřeb a tím i proměnlivost trhu výrobků a služeb je výraznější, 

což si vynucuje pružnou reakci organizaci a pružnost jejich pracovníků. 

- Mění se technika a technologie v organizacích. 

- Častější jsou organizační změny, jež lidé musejí zvládat. 

- Je kladen větší důraz na kvalitu výrobků a služeb a na službu zákazníkovi. 

- Zvyšuje se proměnlivost podnikatelského prostředí a organizace na to musejí reagovat.  

- Mění se organizace práce i způsoby řízení. 

- Rozvíjí se informační technologie a jejich používání v organizacích. 

- Globalizace a internacionalizace hospodářských aktivit a z toho vyplývající nezbytnost 

pohybovat se, podnikat a komunikovat v internacionálním prostředí. 

- Je kladen důraz na snižování nákladů a lepšího využití technických zařízení a technologií. 

- Mění se orientace lidí a orientace na kvalitu pracovního života se projevuje se to ve 

zvýšené potřebě lidí se vzdělávat. 

- Péče o vzdělávání a rozvoj pracovníků spoluvytváří dobrou zaměstnavatelskou pověst 

organizace a usnadňuje získávání a stabilizaci pracovníků. [6]  
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5 Doporučení 

Mnoho firem už pochopilo, že investovat do vzdělávání svých zaměstnanců se 

rozhodně vyplatí i v době ekonomické recese, mj. i proto, že vznikají nové technologie 

výroby, je kladen větší důraz na kvalitu výrobků, rozvíjejí se informační technologie a 

v neposlední řadě je na trhu velká konkurence. Firmy by měly v tomto nejistém období 

investovat do vzdělávání a rozvoje svých zaměstnanců a využít tak produktivně relativně 

volný čas plynoucí z omezené výroby. 

 Dávno je pryč doba, kdy personální oddělení podniku přijalo nového pracovníka s 

doloženým ukončeným vzděláním a nikdo se již nestaral o jeho další odborný růst a vzdělání.  

Často nastává problém s motivací zaměstnanců ke vzdělávání. Myslím, že by to měl 

být manažer, kdo kvalifikovaně vysvětlí zaměstnancům důvody realizace vzdělávání, jeho 

cíle a očekávané přínosy v podobě nových znalostí a dovedností pro výkon povolání. 

Je velmi důležité, aby vzdělávací  aktivity - kurzy, školení byly správně připraveny 

a při jejich realizacích byly použity vhodné typy metod vzdělávání a zabezpečeny příznivé 

organizační podmínky pro daný podnik či firmu.  

Samozřejmě, že velkou roli ve vzdělávání zaměstnanců taktéž hraje vlastní úroveň 

vzdělavatelů, školitelů a agentur komplexně zajišťujících vzdělávací kurzy. 

 

5.1 Volba agentury vzdělávání 

V současné době je na českém trhu velké množství vzdělávacích agentur, které jsou 

zaměřeny na vzdělávání a pořádají akreditované kurzy i různé rekvalifikace.  

Na trhu je mnoho škol a vzdělávacích agentur, ale otázkou je, kterou si vybrat? 

Doporučuji podnikům, aby se zaměřily na to, zda kurz či škola např:  

- Poskytuje pravdivé a úplné informace (o sobě a o svých službách.)  

- Má odpovídající prostředí a zázemí (týká se samotné školy, která by měla působit dobrým 

dojmem.) 

- Zaměstnává kvalitní vyučující s dostatečnou kvalifikací.  

- Nabízí vstupní testy s zařazením posluchačů.  

- Definuje studijní programy (poskytuje studijní materiály apod.)  
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- Vydává konečná hodnocení (mezinárodní zkoušky, výstupní certifikát, osvědčení apod.)  

- Prohlašuje, co obsahuje například cena kurzu (a tedy co neobsahuje.)  

- Garantuje řádné vedení výuky.  

- Nabízí reference (posluchačů i firemních klientů.)  

- Zabývá se stížnostmi a připomínkami posluchačů.  

 

5.2 Volba typu kurzu 

Volba kurzu úzce souvisí s předchozím rozhodnutím. Člověk se již dnes může sám 

rozhodnout o nákupu kurzu, ale důležité je si vybrat správný typ kurzu. Lze zvolit buď 

otevřený profesní kurz nebo firemní kurz na zakázku. Doporučuji však podnikům zvážit 

výhody a nevýhody jednotlivých variant kurzů, podle jeho specifických a aktuálních potřeb a 

zejména přihlédnout i na své finanční možnosti. 

Otevřený kurz vyjde levněji. Na těchto kurzech se výklad probírá obecněji, aby si z 

výkladu něco odnesli všichni účastníci kurzu. Na druhou stranu lze získat nové informace a 

možnost poznat problémy jiných firem. Dalším pozitivní stránkou je možnost navázat nové 

kontakty.  

Kurz šitý na míru je dražší. Společnost, či zaměstnanci, pro kterou je kurz určený, by 

měli, získat informace, které skutečně chtějí a potřebují. Proto takto získané informace by 

měli lépe využít pro své potřeby v praxi.   

Kurzy se liší nejen podle toho, zda jsou šity na míru či ne, ale hlavně podle jeho 

obsahu. Nabídku kurzů je nepřeberné množství, které lze shrnout do několika základních 

okruhů např:  

1) Manažerské kurzy.  

2) Počítačové a IT kurzy.  

3) Kurzy zaměřené na obchod, marketing a komunikaci.  



21 

 

4) Kurzy z oblasti účetnictví, financí, administrativy.  

5) Kurzy zaměřené na personalistiku a osobnostní rozvoj.  

6) Kurzy z oblasti práva a legislativy.  

7) Technické kurzy a školení. 

5.3 Systematické vzdělávání pracovníků v organizaci  

Nejefektivnějším vzděláváním pracovníků v organizaci je dobře organizované 

systematické vzdělávání. Je to neustále se opakující cyklus, vycházející ze zásad politiky 

vzdělávání, sledující cíle strategie vzdělávání a opírající se o pečlivě vytvořené organizační 

předpoklady vzdělávání. Vlastní cyklus začíná identifikací potřeby vzdělávání pracovníků 

organizace. Následuje fáze plánování vzdělávání, během niž se řeší otázky rozpočtu, 

časového plánu pracovníků, kterých se bude vzdělávání týkat, oblastí obsahu a metod 

vzdělávání. Systematické vzdělávání pracovníků organizace má mnoho předností: 

- Soustavně organizaci dodává náležitě odborně připravené pracovníky bez mnohdy obtížného 

vyhledávání na trhu práce. 

- Umožňuje průběžné formování pracovních schopností pracovníků podle specifických potřeb 

organizace. 

- Soustavně zlepšuje kvalifikaci, znalosti, dovednosti i osobnost pracovníků. 

- Přispívá ke zlepšování pracovního výkonu, produktivity práce i kvality výrobků a služeb 

výrazněji než jiné způsoby vzdělávání. 

- Je jedním z neefektivnějších způsobů nalézání vnitřních zdrojů pokrytí dodatečné potřeby 

pracovníků. 

- Průměrné náklady na jednoho vzdělávaného pracovníka bývají nižší než při jiném způsobu 

vzdělávání. 

- Lépe umožňuje předvídat dopady ztrát pracovní doby související se vzděláváním a  

umožňuje i lépe eliminovat dopad těchto ztrát pomocí organizačních opatření. 

- Umožňuje neustále zdokonalování vzdělávacích procesů tím, že zkušenosti z předchozího 

cyklu se berou v úvahu v cyklu následujícím. 
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- Usnadňuje hledání cest vedoucích ke zlepšení pracovního výkonu jednotlivých pracovníků 

v závěrečné fázi hodnocení pracovníků. 

- Umožňuje realizovat moderní koncepci řízení pracovního výkonu. 

- Zlepšuje vztah pracovníků k organizaci a zvyšuje jejich motivaci. 

- Zvyšuje atraktivitu organizace na trhu práce a usnadňuje získávání a stabilizaci pracovníků. 

- Zvyšuje sociální jistoty pracovníků organizace. 

- Zvyšuje kvalitu a tím i tržní cenu individuálního pracovníka i jeho potenciální šance na trhu 

práce v organizaci a mimo ni. 

- Přispívá k urychlení personálního a sociálního rozvoje pracovníků, zvyšuje jejich šance na 

funkční a platový postup. 

- Přispívá ke zlepšování pracovních i mezilidských vztahů. 

Obrázek : Cyklus systematického vzdělávání pracovníků organizace [7] 
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Závěr   

Cílem práce bylo vysvětlit pojem a význam vzdělávání zaměstnanců v době 

hospodářské recese, uvést metody a trendy vzdělávání, dále vyhodnotit dopad hospodářské 

recese na vzdělávání a doporučit podnikům vhodné postupy vzdělávání v době omezených 

finančních zdrojů. 

 „Vzdělávání zaměstnanců v době hospodářské recese“ je v současné době velmi 

aktuální, vzhledem k tomu, že hospodářská recese je nyní celosvětový problém, kdy 

nezaměstnanost neustálé narůstá a žádné odvětví není proti recesi imunní. Nejvíce zasažena 

byla odvětví stavebnictví a výroby automobilů, ale následně se krize logicky promítla i do 

finančního sektoru.  

Ačkoliv recese svádí ke snižování investic do lidí - zaměstnanců, je vzdělávání v době 

hospodářské recese ještě důležitější. Ekonomika, která vystupuje z recese, není nikdy stejná 

jako předtím. Produkty se mění a firmy jsou efektivnější, protože konkurence zesiluje a zisk 

klesá. Změna vyžaduje nové kompetence. 

  Navzdory hospodářské recesi, některé členské státy zvýšily rozpočet na vzdělávání, 

bez ohledu na pokles příjmů. Vzdělávání lidí - zaměstnanců musí neustále pokračovat bez 

ohledu na hospodářskou krizi. Evropská komise v oblasti zaměstnanosti podpořila volání po 

investicích, kdy do vzdělávání poskytla pro období 2009-2010, 19 miliard eur z Evropského 

sociálního fondu určených na pomoc při zotavování se z krize. 

Celá Evropa se snaží s recesí vyrovnat a udržet si tak kvalifikované zaměstnance a 

zároveň se věnují  rozvíjení kvalifikací svých zaměstnanců, a motivují je různými benefity, 

aby zaměstnance mohli plně využít v období uzdravení ekonomiky. 

Cíl práce byl dosažen v kapitole páté, která doporučuje podnikům, jak systematicky 

vzdělávat své zaměstnance, podle čeho a jak si vybrat vhodnou školu či typ kurzů. Uvedená 

doporučení vyšla z poznatků předešlých teoretických kapitol. V nich je popsán vlastní pojem 

a význam vzdělávání zaměstnanců, rovněž zde byly uvedeny metody a trendy vzdělávání 

zaměstnanců. Dále bylo poukázáno na dopad krize na vzdělávání v rámci států Evropské unie 

a na jejich snahu se s krizí vypořádat.  
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